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

Bij de omslag voorzijde: Een staatsiefoto van de Hofmolen. Zoiets mag toch niet 
meer onder druk komen te staan (foto Hans Roest, 23 juli 2012). 
 
Bij de omslag achterzijde: Echte werkpaarden onder de molens zijn er zo vreselijk 
veel niet meer. Maar deze, de Zeldenrust in Budel van molenaar E.C.G. Kees is het 
nog wel en straalt het ook uit. Rob Simons die deze foto instuurde schrijft: ‘Deze 
molen heeft nog een echt passend molenerf, geen parkachtige toestanden, maar 
een eenvoudig erf (natuurlijk staan er wel veel spullen voor de handel). Ook de 
molen zelf ziet er nog uit als een echte molen, sober en zonder overbodige ver-
sieringen. Er wordt (met name in de winter) nog gemalen voor veevoeder en dit 
uitsluitend op windkracht. Tot voor een zestal jaren werd er nog vijf ton per week ge-
produceerd, maar door tegenwerkingen van de overheid was men genoodzaakt 
het over een andere boeg te gooien en moest men de handel uitbreiden. Enkele 
jaren later kwam er weer een kleine tegenslag, er kwam een forse belasting op 
de krachtstroom. De eigenaar heeft dan deze krachtstroom maar laten afsluiten, 
waardoor de nog vrijwel nieuwe hamermolen (geplaatst in 2001) er nu werkloos 
bij ligt. Men was nu genoodzaakt weer op de wind te gaan malen, wat nu dan 
weer moeilijk geworden was doordat de handel zo sterk uitgebreid was. De molen 
heeft nooit lang stil gestaan en was en is vaak draaiende te zien; in de jaren dat de 
draaipremie nog van kracht was maakte de molen jaarlijks 500 000 tot 600 000 om-
wentelingen en was daarmee één van de meest draaiende molens van Brabant!’ 
(foto Rob Simons, 19 september 2011).
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Het septembernummer is weer een rijnlandnummer; in die zin dat het ook wordt 
verstuurd aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting en daarom ook meer 
aandacht schenkt aan de molens in de molenrijkste streek van Nederland. Andries 
Veloo is weer op zijn ‘vélo’ gestapt en heeft een bezoek gebracht aan Hans Roest 
op de Hofmolen. De molen is een juweel aan de Kagerplassen en velen zullen van 
deze molen en de andere in dit plassengebied genoten hebben. Andries Veloo 
maakt duidelijk hoe een leeg molenerf weer een zinvolle functie kreeg als plaats 
voor een molen in ‘benauwdheid’. Het is één van de vele molens in Rijnland waar 
een revival plaatsvond. Die revivals - met schitterende resultaten - zijn te danken 
aan de nauwe samenwerking tussen particulieren en overheid, waarbij vooral voor 
dit gebied de Rijnlandse Molenstichting en de provincie Zuid-Holland een sleutelrol 
speelden. Het heeft er veel van weg dat de provincie de molenstichting via een 
nieuw beleid voor een onmogelijke opgave gaat stellen. Dat zal uiteraard, alle 
goede wil ten spijt, zijn weerslag hebben en in het ergste geval wordt de winst van 
de laatste decennia in de plomp gegooid. Wil Zuid-Holland weer terug naar de 
situatie van enige tientallen jaren geleden? Rijnland was voor de molens toen een 
enorm probleemgebied, alle inspanningen van de Rijnlandse Molenstichting ten 
spijt, die daar toen de naam van wrakkenstichting aan overhield en eenvoudig-
weg niet beter kon waarmaken. Juist de genoemde samenwerking met de provin-
cie zorgde voor een doorbraak met schitterende resultaten: zie de Hofmolen. Moet 
dit weer prijsgegeven worden? Meer erover in dit nummer.
Een ander artikel in dit nummer voert ons naar Harderwijk als begin van het derde 
leven van één molen; het derde deel van het drieluik. Verder nog enige kleinere 
bijdragen en de vaste rubrieken, waarmee dit nummer weer ‘volgemalen’ was.

En Balie Kluiver heeft een dubbel gevoel bij vergoedingen voor vrijwilligerswerk 
aan molens.                                                                                                                       JSB
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Molenaars halen 10.000 euro 
op voor afgebrande Windlust

Op de plek waar de herbouwde molen 
Windlust te Burum moet verschijnen, is 
namens de Nederlandse molenaars 
zaterdag 16 juni in Burum een cheque 
van 10.000 euro overhandigd aan vrij-
willig molenaar Tjerk van der Veen en 

bestuurslid Arend Vroegindewey van de 
Stichting Erfgoed. Initiatiefnemer Ruud 
Bax, molenaar op De Heerlijkheid in 
Hoogmade, kwam de cheque brengen. 
De molenaars brachten het geld bijeen 
als bijdrage voor de herbouw van de 
molen. Stichting Erfgoed hoopt dat de 
molen over anderhalf jaar weer draait.

Molens naar Het Groninger 
Landschap

Stichting Het Groninger Landschap 
neemt de houtzaagmolen Fram in 
Woltersum en de korenmolen Germania 
in Thesinge over van de Molenstichting 
Fivelingo. De afgelopen jaren is door 
Molenstichting Fivelingo hard gewerkt 

Molen Windlust in Burum na de brand. De eerste horden op weg naar herstel zijn genomen (foto H. Noot, 9 april 2012). 
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aan het opknappen van de molens in 
haar bezit. De molens zijn nu op orde, 
maar die situatie moet ook voor de 
toekomst verzekerd blijven. Een belang-
rijk probleem daarbij is dat de deelne-
mende gemeenten in de Molenstichting 
Fivelingo, Ten Boer en Loppersum, de 
komende jaren fors moeten bezuinigen. 
Dat betekent dat de jaarlijkse bijdragen 
van de gemeenten onder druk staan. 
Besloten is nu om de twee molens binnen 
de gemeente Ten Boer over te dragen 
aan Stichting Het Groninger Landschap. 
Het Groninger Landschap ontvangt van 
de gemeente Ten Boer nog een eenma-
lige bijdrage voor het toekomstig onder-
houd.

Tweede Molendag Súdwest-
Fryslân

De tweede molendag Súdwest-Fryslân 
wordt gehouden op de laatste zondag 
van november en wel op 25 november 
2012 van 11 tot 16 uur. Voor deelnemen-
de molens en alle andere informatie 
over molens kunt u volgen op www.mo-
lenstichtingnijefurd.nl Voor ontbrekende 
info kunt u uw vragen kwijt via info@mo-
lenstichtingnijefurd.nl; Martin de Jong 
(06-10877364).

Romp en kap van De Hoop in 
Oldebroek herplaatst

Op 19 juli is het achtkant van De Hoop 
te Oldenbroek weer teruggeplaatst en 
nadien is ook de kap weer op zijn oor-
spronkelijke plaats gezet. Dit gebeurde 
in twee etappes, met twee verschillende 
kranen. De in opperste concentratie uit-
gevoerde klus werd op gepaste afstand 
gevolgd wordt door de familie Blaauw, 
de eigenaar van de molen. Bij de te-
rugplaatsing werd door Hennie Blaauw 
teruggedacht aan de start van deze res-
tauratie in juni 2011 (Molenwereld 2011-9-
293). De firma Berkhof levert in oktober 
de molen ‘draaivaardig’ op. 

De Roode Leeuw te Gouda 
heropend

Op 22 juni 2012 is na een ingrijpende vijf 
jaar durende restauratie Korenmolen 
De Roode Leeuw in Gouda opnieuw in 
bedrijf gesteld. Na een toespraak van D. 
Bergman, wethouder cultuur Gouda, en 
molenaar Willem Roose werd door hen 
beiden de vang gelicht als officiële ope-
ningshandeling. De opening werd muzi-
kaal omlijst, met onder andere een op-
treden van de – van oorsprong Goudse 

band - Handsome Poets. In een volgend 
nummer hopen we er nog nader op te-
rug te komen.

Vrijwillige molenaars 
organiseren molendag in 
Hoeksche Waard

Op initiatief van een aantal molenaars 
wordt op zaterdag 20 oktober de eer-
ste Rabo Molendag Hoeksche Waard 
gehouden, waarbij op alle 12 molens 
in de Hoeksche Waard de deuren voor 
het publiek open zullen staan. De 12 
molens die nog in de Hoeksche Waard 
zijn overgebleven, staan in ’s-Graven-
deel (‘t Vliegent Hert), Mijnsheerenland 
(De Oostmolen en De Goede Hoop), 
Heinenoord (Molen Goid schalx oort), 
Maasdam (De Hoop en de Polderse mo-
len), Westmaas (Windlust), Puttershoek 
(De Lelie), Zuid-Beijerland (Landzigt), 
Piershil (Simonia), Nieuw-Beijerland (De 
Swaen) en Goudswaard (Windlust). De 
meeste van deze 12 molens kunnen 
draaien en malen. Twee molens zijn stil-
gezet in verband met een voorgenomen 
restauratie of slechte biotoop. Een aan-
tal molens is in de afgelopen jaren prach-
tig gerestaureerd. Ook de molens die 
normaal niet kunnen worden bezocht: 
’t Vliegent Hert in ’s-Gravendeel en De 
Goede Hoop in Mijnsheerenland, zul-
len op die dag toegankelijk zijn. De pas 
ingrijpend gerestaureerde Oostmolen, 
aan de Provinciale Weg vlakbij de 
Binnenmaas, zal die dag ook open zijn. 
De vrijwillige molenaars die het initiatief 
hebben genomen voor de molendag, 
zijn bezig met het ontwikkelen van al-
lerlei plannen voor 20 oktober. Iedere 
bezoeker krijgt op de eerste molen die 
hij of zij aan doet een VVV-gids met een 
kaart waar alle molens op staan. Verder 
krijgen de deelnemers een stempelkaart 
en informatie voor het bezoek aan de 12 
molens of een deel daarvan. Bij een be-
zoek aan minstens vijf molens wordt een 
vers te bakken pannenkoek aangebo-
den. Op vertoon van de stempelkaart 
krijgen de deelnemers bij een aantal 
horecagelegenheden korting op koffie 
met gebak. Verschillende molenaars be-
reiden voor de Molendag demonstraties 
van oude ambachten en andere bijzon-
dere attracties bij hun molens voor. Een 
van de plannen is verder een tocht voor 
maximaal 40 deelnemers per paard en 
huifkar rond de Binnenmaas, langs de vijf 
aanliggende molens. Belangstellenden 
voor deze tocht kunnen zich vanaf nu 
tot 13 oktober aanmelden per e-mail 
(pjholster@kpnplanet.nl) of telefonisch 
(06-10474025). 

De Oostmolen bij Mijnsheerenland is 
na een ingrijpende restauratie weer een 
pronkstuk in de Hoeksche Waard 
(foto Gerard Barendse, 19 juli 2012).
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Schrappen in natuurbescher-
mingsregels boezems Kinderdijk

Staatssecretaris Bleker zet het mes in de 
regels die plant- en diersoorten in dertien 
natuurgebieden moeten beschermen 
in het kader van het Europese netwerk 
Natura 2000. Deze minder strikte regels 
gaan ook gelden voor de boezems in 
Kinderdijk. Achtergrond van het besluit 
is de wens om meer ruimte te bieden 
aan economische en maatschappelijke 
activiteiten, terwijl de planten- en dier-
soorten toch al op een andere manier 
worden beschermd.

Alblasserdam wil eenmalige 
bijdrage geven aan molens 
Kinderdijk

De gemeente Nieuw-Lekkerland heeft 
de molens van Kinderdijk voor het sym-
bolische bedrag van 1 euro overgeno-
men. De gemeente staat nu voor een 
miljoen euro garant bij de bank. Met 
die garantstelling, een geldschieter en 
duurdere toegangskaartjes denkt de 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk weer 
aan alle verplichtingen te kunnen vol-
doen. De molens van Kinderdijk staan 
sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. Het college van B en W van 
Alblasserdam is bereid om samen met 
de Waterschapsbank, de gemeente 

Nieuw-Lekkerland, de regio Al blas-
serwaard-Vijfheerenlanden en de pro-
vincie Zuid Holland een eenmalige 
financiële bijdrage te leveren aan de 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 
(SWEK). Met de eenmalige bijdragen 
willen de partners de financiële huis-
houding van de SWEK op orde krijgen. 
Het gaat voor Alblasserdam om een 
bedrag van 100.000 euro. Tevens wil 
de gemeente Alblasserdam via deze 
bijdrage het toeristisch belang van het 
gebied Haven Zuid vergroten. Voor het 
leveren van deze bijdrage hebben de 
gemeenten Alblasserdam en Nieuw-
Lekkerland namelijk afspraken gemaakt 
over het afstemmen van de toeristische 
ontwikkelingen van het Werelderfgoed 
Kinderdijk en Haven Zuid. De afspraken 
zijn opgenomen in een intentieverklaring 
die op 3 juli 2012 door beide gemeenten 
is ondertekend.

Minimale bescherming 
Moerkapelse ‘Kinderdijk’op de 
tocht?

De in 1991 opgeheven gemeente 
Moerkapelle erkende de bijzondere 
waar de van de zeven molenstompen 
van de polder De Honderd Morgen of 
Wilde Veenen. Om daar bescherming 
voor te scheppen werden zijn in het be-
stemmingsplan opgenomen als molen. 

Inmiddels is Moerkapelle gemeente 
Zuidplas en speelt een herziening van 
het bestemmingsplan. Zuidplas wil de 
bestemming ‘wonen in molen’ nu laten 
vervallen en simpel vervangen door 
‘wonen’. Dat betekent dat de minimale 
bescherming voor een uniek molen-
complex wegvalt. In een commissiever-
gadering op 12 juni hield een van de 
molenbewoners, Derek de Vries, een 
pleidooi voor het handhaven van het 
beschermingsregime. De Vries kreeg bij-
val vanuit de commissie, maar niet van-
uit het ambtelijk apparaat. Toch bleek hij 
het gelijk aan zijn zijde te hebben. 
In feite is het een groot schandaal en 
een uiting van mijns inziens ergelijke 
kortzichtigheid bij de RCE dat dit unieke 
molen- en boezemcomplex niet in zijn 
geheel is beschermd. In de tijd van de 
gemeente Zevenhuizen Moerkapelle 
(1991-2010) gold: “voor mooie molens 
moet je in Zevenhuizen zijn maar het echt 
bijzondere staat in Moerkapelle”. Het 
is te hopen dat het gezonde verstand 
nog eens zegeviert en het zo bijzondere 
geheel, enig in zijn soort, de waarde-
ring krijgt die het verdient. Wanneer dat 
achterwege blijft gaat het misschien de-
zelfde kant op als in de aangrenzende 
Binnenwegse polder waar twee molen-
stompen zullen verdwijnen en een derde 
recent verdwenen is. jsb.

De polder De Honderd Morgen of Wilde Veenen is een van de oudste droogmakerijen van Zuid-Holland. Het bemalingscomplex is door 
de aanwezigheid van stompen van alle molens nog zeer goed herkenbaar. Het is uniek in zijn soort, al was het maar doordat de molens 
7, 1, 2, 3 en 4 op de foto aangegeven, een schepradVIJFgang vormen, eigenlijk op dezelfde manier als bij de Aarlanderveense viergang. 
Het is waarschijnlijk de enige vijfgang die ooit bestaan heeft. Onbegrijpelijk dat men deze vijfgang geen bescherming waard achtte.
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Groot onderhoud bij de 
Nootdorpse Windlust

Bij de korenmolen Windlust in Nootdorp 
is in juli groot onderhoud verricht door de 
firma Verbij. 
Het was negen jaar geleden dat de roe-
den waren doorgeschoven dus werd 
het tijd dat dat weer eens gebeurde. 
Omdat in de afgelopen jaren in enkele 
perioden roest uit de binnenroede (een 
Fauël-fokroede met remkleppen) was 
gekomen, werd bijzondere aandacht 
besteed aan het meten van de wand-
dikte van het roedegedeelte dat in de 
askop zit. Er kon verlies van wanddikte 
vastgesteld worden, maar er is geen 
reden om bezorgd te zijn voor een ris-
kant sterkteverlies van de roede voor de 
belangrijkste richting van de dynami-
sche belasting (de windrichting op het 
gevlucht). Het inspecteren van de bin-
nenkant van een roede is bepaald nog 
geen standaard-procedure in de mo-
lenwereld. Misschien is dat een leuk af-
studeeronderwerp voor een hts-er……… 
De eiken staartbalk vertoonde al vele 
jaren krimpscheuren in de vezelrichting 
van het hout. Door regelmatig (na een 
langere droge periode) de ‘houtpulp’ 
uit de scheuren te halen en die scheu-
ren vervolgens met verf vol te gieten, 
kon de vervanging van de staartbalk 
probleemloos jaren uitgesteld worden. 
De nu aangehangen nieuwe staartbalk 
is van bilinga (FSC gecertificeerd natuur-
lijk!) en hij is in de vereiste gebogen vorm 
gezaagd. Binnenkort zal de molen ook 
weer een volledige schilderbeurt krij-
gen. En met deze drie onderwerpen van 
groot onderhoud is het subsidiebudget 
van de lopende ‘PIP-periode’ volledig 
gebruikt. Een voorbeeld van goed on-
derhoud-management! P. van der Drift. 

Cok Witteman van de 
Waterloosmolen overleden

Op 27 mei overleed op 65-jarige leeftijd 
Cok Witteman, molenaar en bewoner 
van de Waterloosmolen bij Rijpwetering, 
de molen waar hij met zoveel sterke 
banden aan verbonden was, ook fami-
liebanden. Kort te voren had hij een vrij 
risicovolle hartoperatie ondergaan, die 
helaas niet het zozeer gewenste herstel 
bracht. Op vrijdag 1 juni vond de uitvaart-
dienst plaats in de parochiekerk O.L.Vr. 
Geboorte te Rijpwetering, waarna aan-
sluitend de begrafenis plaats vond op het 
kerkhof aldaar. Op de rouwkaart stond:

De wind is gaan liggen
De molen staat stil

De vang is erop gelegd
De zeilen zijn opgerold

Het werk is gedaan.
Herinner mij niet in de sombere dagen, 

herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Ter gelegenheid van het overlijden van 
Cok Witteman stonden de meeste mo-
lens in Rijnland in de rouw.

Herstel aan het staartwerk van de Windlust te Nootdorp (foto T. Verwijmeren, 
17 juli 2012).

Het weer in bedrijf nemen van een Waterloosmolen die weer volledig op zijn 
oorspronkelijke taak was berekend was niet alleen een hoogtepunt voor de Rijnlandse 
Molenstichting maar was er ook een in het leven van Cok Witteman, op de foto 2e van 
links naast voorzitter Loek Dijkman (foto jsb, 21 juni 1997).
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Rijnlandse Molenstichting toch 
leges verschuldigd?

In het najaar van 2008 vroeg de 
Rijnlandse Molenstichting een bouw-
vergunning aan voor de restauratie 
van de Geremolen te Hazerswoude. 
Hiervoor was een bedrag van 10.000 
euro verschuldigd inzake legeskosten. 
Nog geen half jaar later schafte de ge-
meente Rijnwoude de legeskosten voor 
dergelijke aanvragen echter af. Daarom 
vroeg de molenstichting of zij onder de 
nieuwe regeling kon vallen, en dus het 
bedrag daardoor niet verschuldigd zou 
zijn. Daar wilde het gemeentebestuur 
niet aan, maar een officiële bekrachti-
ging ervan bleef uit. In de tussentijd be-
dacht de molenstichting een oplossing. 
De leges zouden worden betaald, maar 
tegelijkertijd zou Rijnwoude hetzelfde 
bedrag schenken vanwege het 50-jarig 
jubileum. Ook op dat voorstel kreeg de 
stichting geen antwoord. 

speciaal voor molenaars, want de 
molens draaien bij voldoende wind al 
iedere eerste zaterdag van de maand. 
Aad Toet. 

Vorderingen herstel De Dikke 
Molen te Zwammerdam 

Deze zomer is een begin gemaakt met 
het vernieuwen en aanpassen van 
de vijzelkom van De Dikke Molen te 
Zwammerdam. De oude vijzel is afge-
lopen najaar, gelijk met kap en roeden 
verwijderd. Omdat de tasting onvol-
doende is, wordt de nieuwe vijzel lan-
ger, maar met een kleinere diameter. 
Om het (beton) werk uit te kunnen voe-
ren, is een stuk van de poldersloot af-
gedamd en drooggelegd. In de werk-
plaats van molenmaker Verbij is een 
nieuw voorkeuvelens gemaakt. Van 
de forse kap waren de windpeluw en 
voeghouten van ijzer, maar in slechte 
staat. De nieuwe windpeluw wordt nu 
in hout uitgevoerd. De voeghouten 

worden wel in ijzer gerestaureerd. Peter 
van der Drift.

Molennetwerk van start

Op initiatief van de provincie Zuid-
Holland hebben het Erfgoedhuis Zuid-
Holland, het Zuid-Hollands Landschap 
en Landschapsbeheer Zuid-Holland het 
Molennetwerk Zuid-Holland opgericht. 
Het doel van het Molennetwerk is om het 
veld, namelijk molenaars, moleneigena-
ren, molenorganisaties, gemeenten en 
waterschappen, te ondersteunen op 
een aantal terreinen door middel van 
het samenbrengen en toegankelijk ma-
ken van kennis en informatie, en door 
middel van advisering. Het Erfgoedhuis 
is trekker van het Molennetwerk. Dit na-
jaar wordt een eerste bijeenkomst voor 
het veld georganiseerd. Meer informa-
tie over de werkzaamheden van het 
Molennetwerk kunt u binnenkort lezen 
op de sites van de drie bovengenoem-
de organisaties.

Vijftiende Rijnlandse Molendag

Voor de vijftiende keer organiseren 
de molenaars van de Rijnlandse 
Molenstichting op zondag 28 oktober 
2012 de Rijnlandse molendag. Het 
is de bedoeling dat er op deze dag 
een groot aantal van de 45 molens 
van de stichting bij voldoende wind 
zullen draaien en opengesteld zijn voor 
collega-molenaars van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Nieuw dit jaar is de verplaatste 
Munnikkenmolen. Hij staat nu op zijn 
nieuwe locatie aan de Does, maar is 
nog niet maalvaardig. De molen is 900 
meter verplaatst en is te bereiken van 
af de provincialenweg N446 bij het 
voorlichtingscentrum HSL de polder in 
en de weg een paar honderd meter 
vervolgen. Dit is een extra draaidag, 

Herstel aan de waterloop van de Dikke Molen in Zwammerdam in volle gang 
(foto P. van der Drift, 15 juli 2012). 

Het voorkeuvelens van De Dikke Molen in de werkplaats van Verbij 
(foto P. van der Drift, 14 maart 2012).
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Terwijl het vlietlandje in bloei staat is 
de Babbersmolen veranderd in een fu-
turistisch ogende toren. Oorzaak zijn 
de steigers die rondom de molen zijn 
neergezet als voorbereiding op de ko-
mende werkzaamheden. Maandag 20 
augustus hebben de molenmakers van 
Restauratie Werkplaats Schiedam vanaf 
7.00 uur ’s ochtends de kap ter plekke 
opgebouwd. Door de moeilijk bereikba-
re en drassige locatie kan de kap name-
lijk niet als geheel worden geplaatst. Alle 
onderdelen moeten bijna stuk voor stuk 

Babbersmolen bij Schiedam heeft 

   weer een kap
met een hijskraan worden opgetakeld. 
Op hoogte zal alles dan worden gemon-
teerd. Ook de bovenas en het bovenwiel 
worden geplaatst. De Babbersmolen is 
de enige overgebleven poldermolen 
van Schiedam. Alle andere molens langs 
de Poldervaart zijn verdwenen of omge-
bouwd tot woonhuis. Als opdrachtgever 
van de restauratie is de montage van de 
kap voor de Stichting De Schiedamse 
Molens een nieuwe mijlpaal. Na de ba-
lie krijgt de molenromp nu nog meer het 
aanzicht van een molen. Naar verwach-

ting zal de rietdekker eind augustus aan 
de slag gaan. De poldermolen krijgt, 
anders dan bij de brandersmolens in de 
stad, een rieten dakbedekking. Daarna 
volgen weken van afwerking om vervol-
gens de roeden te steken. Hoewel de 
werkzaamheden dan nog lang niet zijn 
afgerond is dat het moment dat de mo-
len na zo’n 90 jaar weer kan draaien. Als 
alles naar planning verloopt zal dit begin 
november zijn. 
Stichting Schiedamse Molens.

1. De basis voor de kap van de Babbersmolen gaat omhoog (foto Theo 
de Rooij, 20 augustus 2012).

2. De opbouw van de kap (foto Theo de Rooij, 20 augustus 2012). 
3. ‘Wij eten HO!’, de spreekwoordelijk geworden reclame hoort haast 

bij deze foto (een reclame op de romp wekte treinreizigers op HO te 
eten). Links het machinistenhuis uit de motorperiode (foto Theo de 
Rooij, 20 augustus 2012).

4. De vlag op de kap (foto Gerard Barendse, 21 augustus 2012). 

1. 

4. 

2. 

3. 
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Nieuwe roede gestoken in de 
molen van Brasser te Biggekerke

Nadat op de werkplaats van de firma 
Straver te Almkerk is gewerkt aan het 
gedeeltelijk ophekken van de nieuwe 
roede voor Brassers molen te Biggekerke 
(Molenwereld 2012-7-255), was het op 11 
juli 2012 zover dat de roede op transport 
naar Zeeland ging. De roede met alumi-
nium fokwieken is, ondanks een zeer ste-
vige wind, toch dezelfde dag gestoken. 

Uitreiking Henk van Velzenprijs 
2012

Op 31 mei 2012 vond de algemene leden-
vergadering plaats van de vereniging 
De Westbrabantse Molens, de vereni-
ging tot molenbehoud in West-Brabant. 

Tijdens deze ledenvergadering vond de 
uitreiking van de Henk van Velzenprijs 
plaats. Deze prijs is bedoeld om mensen 
in het zonnetje te zetten, die zich actief 
inzetten voor het molenbehoud in West-
Brabant. In het verleden ging de prijs 
naar de Stichting Oudemolen, de fami-
lie Francken in Rucphen, Kees Fitters en 
naar Antoon en Mirjam Koenraadt van 
de Stichting tot behoud van de molen in 
Standdaarbuiten. Dit jaar vond - op voor-
spraak van de leden van de vereniging 
- de toekenning plaats aan de Stichting 
Levende Molens te Roosendaal. De mo-
tivatie voor de prijs was als volgt: ‘Sinds 
vele jaren zet de Stichting Levende 
Molens te Roosendaal zich in voor mo-
lens in Nederland en Vlaanderen. Zij 
omschrijft haar eigen activiteiten als 
volgt: “Molens vinden hun oorsprong 
in een kleinschalige, ambachtelijke sa-

menleving. Het is dan ook niet verwon-
derlijk, dat hun aantal in de voorbije 
decennia dramatisch is geslonken. Hun 
economische betekenis is vrijwel nihil 
geworden. Voor onze voorouders daar-
entegen waren de molens onmisbare 
werktuigen. Het is dan ook boeiend om 
te zien, welke rol de molens in het verle-
den hebben gespeeld en welke ontwik-
keling ze hebben doorgemaakt in de 
loop der eeuwen. De Stichting Levende 
Molens probeert zoveel mogelijk men-
sen ervan te overtuigen, dat molens 
en molenlandschappen het behou-
den waard zijn. Niet als doodse monu-
menten, maar als levende werktuigen. 
Tot 2011 was in het klooster Mariadal te 
Roosendaal het bezoekerscentrum van 
Stichting Levende Molens gevestigd: 
het “Centrum voor Molinologie”. Zonder 
de andere bestuursleden daarin te kort 
te willen doen, kan gesteld worden dat 
als drijvende kracht haar voorzitter John 
Verpaalen belangeloos vele molenlief-
hebbers heeft ontvangen. Bezoekers 
konden daar vele artikelen, zoals boe-
ken en prentbriefkaarten kopen. Tevens 
herbergt de stichting diverse molenver-
zamelingen van molenvrienden, die zij 
aan de stichting ter beschikking heb-
ben gesteld. Deze niet tanende inzet 
van de stichting, haar voorzitter, haar 
bestuursleden, rechtvaardigt de toe-
kenning van deze prijs. Het is de wens 
van het bestuur van vereniging “De 
Westbrabantse Molens” dat de stichting Het steken van de nieuwe buitenroe in Biggekerke (foto Aartjos Hak, 11 juli 2012). 

Het laden van de nieuwe roede voor de molen te Biggekerke in Almkerk 
(foto B. Mols, 11 juli 2012).

Het monteren van de aluminium fokken 
(foto Aartjos Hak, 11 juli 2012).
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nog vele jaren haar activiteiten voortzet, 
hopelijk in een nieuw bezoekerscentrum. 
We feliciteren dan ook haar bestuursle-
den John Verpaalen, Willem Bastiaanse, 
Niek van Eekelen, Marijn Kaufman, Ina 
en Peter Munnik, Paul van Roemburg en 
hun webmaster Aimé Smeijers met het 
bereikte resultaat.’ De prijs werd vervol-
gens door de voorzitter van de vereni-
ging, Ton Meesters, uitgereikt aan John 
Verpaalen, voorzitter van de Stichting 
Levende Molens, alsmede aan de aan-
wezige bestuursleden, Marijn Kaufman 
en Niek van Eekelen. John Verpaalen 
gaf in zijn dankwoord aan zeer erkente-
lijk te zijn met de prijs, te meer daar het 
bezoekerscentrum vorig jaar moest wor-
den opgeheven. Hij heeft goede hoop 
dat binnen afzienbare termijn een nieuw 
onderkomen gevonden kan worden. 
P. Kruisenga, Vereniging 
De Westbrabantse Molens.

Bouwplannen Moergestel 
vinden toch doorgang

Ondanks kritiek van oppositiepartijen 
AB en CDA gaat het bouwplan voor 
vijftien woningen bij de standerdmo-
len in Moergestel door (Molenwereld 
2012-2-49). In de raadsvergadering van 
26 juni 2012 stemde een meerderheid 
(coalitiepartijen PrO, VVD en PGB) voor 
het ontwerpbestemmingsplan, waar 
om wonenden en molenaars zich tegen 
verzetten. Volgens de oppositie is de 
meerwaarde van het plan gering, aan-
gezien het maximaal 100.000 euro op zal 
leveren terwijl de verloedering van het 
centrum juist door blijft gaan. De coali-
tiepartijen steunden echter wethouder 
Kees Rijnen.

Sloop romp molen De Negen 
Gebroeders in Prinsenbeek

Geheel onverwacht voor onder an-
dere de Heemkundekring, heeft eige-
naar Thes Nederland op 8 mei in een 
sloopmelding aangegeven dat ze de 
molenromp te Prinsenbeek wil slopen. 
Wanneer de sloop van het nog overge-
bleven deel van de molen gaat plaats-

vinden, is nog niet bekend. Wel staat 
vast dat de eigenaar hiertoe bevoegd 
is. Aanleiding voor de sloop is de staat 
van onderhoud. Na een opknapbeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf zes jaar 
geleden (Molenwereld 2007-2-56) zijn er 
nu weer scheuren in het voegwerk vast-
gesteld en komt op termijn de veiligheid 
in het geding. Heemkundekring ‘Op de 
Beek’ is zonder meer tegen de plannen 
en neemt het de gemeente kwalijk dat 
de dorpsgemeenschap niet eerder is 
geïnformeerd. 

Verkoop De Arend te Terheyden

De gemeente Drimmelen wil molen De 
Arend in Terheijden verkopen, volgend 
op een onlangs genomen bezuinigings-
besluit van de gemeenteraad. In de 
raad is afgesproken, dat de verkoop op 
een zorgvuldige wijze moet gebeuren, 
temeer daar de molen nog dagelijks in 
bedrijf is en de molenaar economisch 
afhankelijk is van het functioneren van 
de molen. De beste oplossing zou zijn om 
het eigendom over te dragen aan een 
stichtingsvorm. Huuropbrengsten, subsi-
dies, donaties, legaten en andere geld-
bronnen moeten dan zekerheid geven, 
dat de molen in stand wordt gehouden. 
De komende tijd zal in overleg met de 
wethouder en gemeente naar de beste 
oplossing worden gezocht.

Vijftig miljoen euro toegekend 
voor instandhouding 
monumenten 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
heeft in 2012 50 miljoen euro subsidie 
toegekend voor de instandhouding van 
rijksmonumenten. Dit keer konden liefst 
1635 aanvragen (60 procent) worden 
gehonoreerd – tegenover 477 (20 pro-
cent) in 2011. Heel veel eigenaren van 
molens, kastelen, buitenplaatsen en 
kerken kunnen weer zes jaar vooruit met 
deze rijksbijdrage voor het onderhoud. 
Zo blijven monumentale waarden be-
houden en worden dure restauraties in 
de toekomst voorkomen. En dat is pre-
cies het doel van deze subsidieregeling 
voor instandhouding.
Dit jaar krijgen zo’n 630 molens, 550 
kerken en 460 andere monumenten 
in totaal 50 miljoen euro subsidie. De 
Rijksdienst ontving opvallend veel aan-
vragen voor molens en kerken. Een deel 
daarvan heeft de afgelopen jaren res-
tauratiesubsidie gekregen. Nu dient zich 
regulier onderhoud aan.
Bij de instandhoudingsplannen gaat het 
vaak om relatief kleine werkzaamhe-
den die op termijn grote kosten kunnen 

voorkomen. Denk bij molens aan schil-
derwerk, herstel van dakbedekking en 
vervanging van bewegende delen; bij 
kerken aan schilderen, herstel van hout, 
metsel- en voegwerk, onderhoud van 
het dak of het keuren van de bliksem- of 
brandbeveiliging. Het aantal aanvragen 
steeg de afgelopen drie jaar van 1180 
(2010) naar 2709 (2012). De stijging is 
deels te verklaren uit het feit dat eigena-
ren sinds vorig jaar ook voor zelfstandige 
onderdelen van hun monument aanvra-
gen kunnen indienen. 
Voor de Brim-subsidieregeling 2013 is 
naar verwachting 48,5 miljoen euro be-
schikbaar. Medio oktober wordt meer 
bekend over de indieningstermijn, crite-
ria voor verdeling en andere voorwaar-
den.

Nieuwe molenkaarten 
Van der Drift

Peter van der Drift heeft onlangs weer 
diverse molenkaarten uitgegeven. Twee 
kaarten van molen ‘Windlust’ in Burum 
(het betreft een kleurenopname uit 2006 
van Harmannus Noot en een heruitgave 
van een prentkaart van rond 1900 uit de 
collectie van De Hollandsche Molen) 
- Laskwerd (Gr.) Olinger Koloniemolen - 
Lekkum (Fr.) De Bullemolen -Voorschoten 
(ZH) Knipmolen - Duitsland: Messlingen 
en Altkalen - Denemarken: Stryno By - 
Noorwegen: Hellesylt en Stryn. (beide 
waterradmolens) - Zweden: Angelholm-
Ausas, Bastad-Boarp, Enkoping-Grillby 
- Finland: Ilmajoki. De twee kaarten van 
Burum kosten 1,30 euro per stuk,waarbij 
1 euro geschonken wordt aan het fonds 
voor de herbouw van deze molen. De 
overige kaarten kosten 0,60 euro per 
stuk. Serie twee kaarten Burum: 3,10 euro 
incl. verzendkosten - Serie twee kaar-
ten Burum en overige drie Nederlandse 
kaarten: 5,40 euro incl. verzendkosten - 
Serie drie Nederlandse kaarten zonder 
Burum: 2,30 euro inclusief verzendkosten 

De molen De Negen Gebroeders, 
vroeger van Dikmans, op het dak van 
de supermarkt in Prinsenbeek (foto jsb, 
26 mei 1992).
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- Complete serie: 11,30 euro incl. verzend-
kosten. U kunt het bedrag overmaken op 
ING rekening 5681468 t.n.v. P.G.M. van 
der Drift, Veenweg 59, 2631 CJ Nootdorp. 
Voor verdere informatie: tel. 015-3108742 
of e-mail: peter-cindyvddrift@ziggo.nl

In ’t kort

- In juni 2012 is De Star te Balkbrug tijdelijk 
stil komen te staan, ten gevolge van een 
scheur in de halssteen. 
- In mei zijn bouwactiviteiten rond de pas 
gerestaureerde molen in Ootmarsum ter 
hand genomen. 
- Op 27 juni 2012 heeft Provinciale Staten 
Gelderland bepaald dat het bescher-
men en toezien op cultuurhistorisch erf-
goed een taak is van de provincie. De 
molenverordening wordt opgenomen in 
de Ruimtelijke Verordening.
- Op 25 juni 2012 is de kap geplaatst op 
de Sara Catharina te Kerkdriel, en aan-
sluitend zijn de roeden gestoken. 
- Op 26 juli is nabij het molenrestant 
Rembrandt te Kilder een veevoederfa-
briek uitgebrand. 
- Op 17 juli heeft de vooroplevering 
plaatsgehad van Daams’ Molen te 
Vaassen en draaide de verhoogde mo-
len voor het eerst. 
- In juni heeft het molentje van 
Groenendaal te Heemstede een schil-
derbeurt ondergaan.
- In augustus is een start gemaakt met 
het schilderen van het hele exterieur van 
De Schoterveense molen in Haarlem.
- Op verzoek van Erfgoedvereniging 
Heemschut komt er een nieuwe hoor-
zitting over het met sloop bedreigde 
gemaal ‘t Hooft van Benthuizen in 
Puttershoek (zie Molenwereld 2012-2-46, 
47). 
- Op 7 juli zijn door een grote groep vrij-
willigers zo’n 5.000 stenen schoon gebikt 
ten behoeve van het gebruik bij de res-
tauratie van De Hoop te Keldonk. 

Molenkalender

8 en 9 september 2012: Open Monumen-
tendag.
8 september 2012: Friese Molendag. 
8 september 2012: Overijsselse Molen-
dag.
7 oktober 2012: Limburgse Molendag.
20 oktober 2012: Molendag Hoeksche 
Waard.
25 november 2012: Molendag Sudwest-
fryslan.

Molenkalender buitenland 2012

6 en 7 oktober 2012: Molendag West- en 
Oost-Vlaanderen (B).

Aan de nieuwbouw rond de molen van Ootmarsum is begonnen 
(foto P. van der Drift, 7 mei 2012).

Schilderwerk aan de Schoterveense Molen te Haarlem 
(foto Abel van Loenen, 5 augustus 2012).

Het molentje van Groenendaal te 
Heemstede in de steigers 
(foto H. van Hoorn, 14 juni 2012).
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Plechtige opening 
van de 
Huisekoutermolen 
in Huise

De molenaars van de vzw Levende 
Oost-Vlaamse Molens beloofden mo-
linoloog Paul Bauters (†13 mei 2012, zie 
Molenwereld 2012-6-219) enkele jaren 
geleden dat ze de Huisekoutermolen, 
hét symbool van de herwaardering van 
Vlaams molenerfgoed, weer maalvaar-
dig zouden maken. Die opdracht is bijna 
volbracht. Bij de restauratie en de toe-
komstige openstelling en ontsluiting van 
de molen kunnen we rekenen op de 
kostbare financiële en logistieke inbreng 
van het provinciebestuur. Op een hope-
lijk zonnige en winderige dag, zondag 16 
september, is het feest daarbij die mo-
len.

Opening

Om 10.30 uur geven de burgemeester, 
een vertegenwoordiger van de deputa-

tie en de voorzitter van het Molenforum 
Vlaanderen een korte toespraak. 
Daarna wordt aan alle aanwezigen een 
receptie aangeboden. De molen krijgt 
de zegen van de pastoor en de vang 
wordt gelicht.
Tussen 13 en 17 uur kunt u in ons mul-
derscafeetje keuvelen met molenaars, 
een rondleiding krijgen in de deinende 
staakmolen en er luisteren naar folkloris-
tische verhalen en uiteenzettingen over 
de techniek van het malen. Muzikanten 
brengen vertier en een blijmoedige am-
biance.

Oost-vlaamse molencarrousel

Ondertussen pendelen twee busjes 
tussen de werkende staakmolens van 
Huise, Wannegem-Lede, Zingem en de 
imposante watermolen in Munkzwalm. 
Als u mee wil, betaalt u een kleine bij-
drage. In de buurt van die molens zal u 
kunnen proeven van een kopje koffie of 
een streekbiertje. 
In de Zwalmmolen kan u kijken naar 
foto’s van de restauraties van de Huise-
koutermolen en naar een zelden ver-
toonde film van de opbouw ervan in het 
begin van de jaren ’70. Er wordt ook mo-
lenliteratuur uitgedeeld of verkocht.

Wilt u ook ’s avonds met ons 
tafelen?

De vzw Levende Oost-Vlaamse molens 
viert op deze dag haar vijfjarig bestaan 
en laat dit feest samenvallen met de 
excursie die ze jaarlijks samen met haar 
West-Vlaamse collega’s organiseert 
voor alle molenliefhebbers.

De Huisekoutermolen stond tot 1972 in Waregem en verkeerde toen in zo’n vervallen staat dat de ondergang nabij leek. De aankoop door 
Paul Bauters betekende zijn redding. Door de verplaatsing naar Huise herleefde een van de mooiste Vlaamse molenlandschappen. 
De regenboog doet welhaast symbolisch aan; toen en nu weer (foto Paul Bauters, 25 juli 1976; coll. Stichting Levende Molens). 

Ook u bent dus welkom. Voor 35 euro 
wordt u om 18 uur een driegangendi-
ner geserveerd in Feestzaal Ter Motte, 
Mullemplein 1 in Mullem. In die prijs zijn 
enkele broodjes en een kopje koffie 
inbegrepen, die u ’s middags worden 
aan gereikt. U mag dan bovendien gratis 
mee op de bus. 

Vooraf inschrijven vóór 8 september is 
noodzakelijk, door 35 euro over te ma-
ken op rekeningnummer BE71 7370 
2104 1969 (BIC: KREDBEBB) van de vzw 
Levende Oost-Vlaamse Molens.
Plaats van afspraak: zondag 16 septem-
ber om 10.30 uur aan de Huisekouter-
molen, Molenstraat 1, Huise (Zingem).
Info: alain@goublomme.telenet.be of 
(0476) 35 29 29.

De Huisekoutermolen zonder wieken; 
een staat die hij gelukkig nu te boven is 
(foto John Verpaalen, 11 oktober 2008).
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Even pas op de plaats om enkele vragen 
te beantwoorden die via de mail bij de 
redactie binnenkwamen. Een vraag was 
waarom bij onregelmatige toerentallen 
op de windmolen een steen wel eens 
zou kunnen gaan hobbelen. Wanneer 
het echt hollen of stilstaan is, stelt dat 
de hoogste eisen aan een steen met 
zijn toebehoren, zoals scherpsel, schud-
debak etc. Ik schreef al eerder dat een 
steen die met een vast toerental maalt, 
maaltechnisch verreweg te verkiezen is 
en in principe de minste problemen zal 
veroorzaken. Met regulateurs en later 
ook remkleppen probeerden onze voor-
gangers de maaltechnische moeilijkhe-

den van die variërende draaisnelheid te 
beheersen. Plotselinge sterke versnelling 
door een heftige windvlaag kan met 
name bij een balanceerwerk even on-
balans veroorzaken, een schreeuwende 
steen en een moment van hobbelen. En 
ook dan is het zaak na te gaan of er iets 
aan dat hobbelen te doen is, want het 
gaat bij hobbelen van kwaad tot erger 
en nooit beter. Tegenwoordig ontwijken 
veel molenaars ongunstige weersom-
standigheden of draaien gemiddeld 
een stuk langzamer dan vroeger ge-
daan werd, maar als je elk windje moet 
afmalen, haal je eruit wat er in zit!
Een andere vraag ging over mijn op-

merking dat blauwe stenen nooit zuiver 
in een cirkel lopen. Dat kan meerdere 
oorzaken hebben. De eerste oorzaak is 
dat bijna nooit het zwaartepunt in het 
hart van de steen zit. Ik heb vele tiental-
len stenen onder handen gehad en ooit 
één, oude, blauwe 17der waar zwaarte-
punt en middelpunt perfect samen vie-
len, (en ook ooit één kunststeen!) Zelfs bij 
het monteren van vast werk houd ik reke-
ning met de plaats van het zwaartepunt 
en kan de rijn dus uit het hart zitten. Daar 
heb je een duidelijke oorzaak van slin-
geren. Een tweede oorzaak kan zijn dat 
het kropgat niet zuiver in het midden zit, 
misschien een centimeter ernaast. Zit de 
rijn wel in het midden van het kropgat, 
dan slingert de boel wanneer de steen 
goed strijkt. Je ziet ook nogal eens dat 
de buitenomtrek niet cilindrisch is, niet 
alleen ruw behakt, maar niet overal strak 
haaks op het maalvlak. Tegenwoordig 
zien nieuwe stenen er uit om door een 
ringetje te halen. Wellicht was vroeger 
de prijs van een steen mede afhankelijk 
van de mate van nauwkeurigheid in de 
produktie ervan in de steengroeve en 
de werkplaats. Daar hadden vakmole-
naars beslist oog voor! Hier en daar kun 
je nog wel eens een volle steen vinden 
waarmee verschrikkelijk is getobd en die 
als ligger nog wel, maar als loper niet 
bruikbaar was. “Wilde keien’ noemde 
een Overijselse mulder blauwe stenen!

                                                  Pandsel

HOBBELAAR!Help een: HOBBELAAR! (7)

Oorzaak 7: 

Opwindende vragen over hobbelende stenen

Naar aanleiding van het schrijven van de heer Te Brake over het 
wieksysteem van Van Riet (Molenwereld 2012-7/8-277) ontvingen we 
een reactie van de heer Weemaes uit Terneuzen. Hij schrijft:

‘In nr. 161 van Molenwereld las ik in de rubriek ‘‘t Betere werk’ de 
reactie van Martie te Brake. Voor mij verhelderend omdat ik nog 
steeds in de veronderstelling was dat oud-Zevenaar een ‘Van 
Rietmolen’ is. Het verhaal is verhelderend, maar helpt gelijk weer 
een volgend misverstand de wereld in.

Onder het kopje ‘Automatisch’ wordt stellig beweerd dat het sys-
teem van Van Riet elders niet draaiend te bedienen was. Dat is on-
juist.

Dat verhaal gaat alleen op voor de door Van Riet gemaakte 
zelfzwichting in Eindewege. Dat dit een aanslag op de vang was 
werd al snel duidelijk, waarna de zwichtschijf werd bedacht. In 
Colijnsplaat heb ik het zelf nog meegemaakt dat Piet Bak de molen 
stilzette zonder de vang te gebruiken door het bedienen van de 
zwichtschijf. Pas als de molen stil stond werdt de vang er op gelegd.
Zo hier en daar in ‘Molens in Zeeland’ is daar infomatie en fotoma-
teriaal over te vinden. In De Windmolen heb ik het ook ooit uitvoerig 
beschreven.

Laten we toch vooral oppassen dat het ene misverstand door 
het andere vervangen wordt.’

Wieksysteem Van Riet

De molen van Oud-Zevenaar, nog met het wieksysteem van 
Van Riet.
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Molenorganisaties verontrust 
over beleid provincie Zuid-Holland

‘De molens vormen misschien wel de meest kwetsbare categorie van 
ons monumentenbezit. Het zijn werktuigen, die wanneer zij niet ge
bruikt worden — en dat worden zij helaas nog maar sporadisch — snel 
vervallen. Restauratie alleen is meestal niet voldoende. Slechts da
gelijkse zorg voor onderhoud en instandhouding garandeert dat de 
molens ook werkelijk behouden blijven. Ik ben dankbaar dat diverse, 
meestal regionale, aan het particulier initiatief ontsproten stichtingen, 
zich deze zorg hebben willen aantrekken.’

Dit waren wijze woorden van oud-
minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk Marga 

Klompé. Zij legde, ja onderstreepte het 
verband tussen de bijzondere kwets-
baarheid van molens en en de daar-
door noodzakelijke intensieve zorg. 
Zonder die zorg ontstaat verval en loopt 
de molen het risico te verdwijnen. Daar 
zijn vele honderden voorbeelden van. 
Het molenbehoud werd pas succesvol 
toen particulieren en de overheden er 
gezamenlijk hun schouders onder zet-
ten. Verval en sloop werden uitzonder-
lijk. Dankzij die gezamenlijke zorg zijn er 
in Zuid-Holland na 1970 geen molens 

meer gesloopt; daarvoor een hele lan-
ge lijst. De staat van de molens is als re-
gel stukken beter dan in hun natijd. Ze 
draaien en malen weer. Toch is er weinig 
voor nodig om de balans te doorbreken 
bij kwetsbare monumenten als molens 
zijn. Als de zorg te kort schiet ontstaan 
gegarandeerd weer problemen. Zoiets 
was te zien in Rijnland omstreeks 1990. 
Het is daar weer goed gekomen; eigen-
lijk een waarschuwend voorbeeld: als 
het zorgsysteem ondermijnd wordt dan 
is het resultaat voorspelbaar. Dat kan op 
meerdere manieren; een ervan is het 
veranderen van de regels. Dat dreigt 
nu in Zuid-Holland te gebeuren. Dat 

was dan ook de aanleiding voor Zuid-
Hollandse molenorganisaties om op de 
ketting te springen.

Brandbrief

De besturen van acht molenorganisa-
ties in de provincie Zuid-Holland heb-
ben met verontrusting kennisgenomen 
van de door Gedeputeerde Staten van 
de provincie vastgestelde Beleidsvisie 
Cultureel Erfgoed 2013-2016. De organi-
saties, waaronder de SIMAV (Stichting 
tot Instandhouding van de Molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) 
te Streefkerk en de Swek (Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk) hebben zich 
in een schrijven gericht tot Provinciale 
Staten. Met 119 molens beheren deze or-
ganisaties ruim de helft van de 220 mo-
lens in de provincie. 
Het schrijven is geproduceerd in over-
leg met de Vereniging De Hollandsche 
Molen in Amsterdam, de landelijk over-
koepelend organisatie. De beleidsvisie  
is op woensdag 22 augustus 2012 aan 
de orde gesteld in de Statencommissie 

Symbolische act bij de opening van de 
gerestaureerde Hoogmadese molen op 
23 oktober 1993. Commissaris van de 
koningin Schelto Patijn en voorzitter Loek 
Dijkman van de Rijnlandse Molenstichting 
tillen gezamenlijk een voor een man te 
zware lagersteen op. Als nu aan een van 
de partijen onmogelijk te voldoene eisen 
worden gesteld dan blijft de steen wel 
liggen en gebeurt er niets (foto jsb 
23 oktober 1993). 

De Waterloosmolen bij Rijpwetering was lang voor de polder in bedrijf, ging zonder 
veel problemen over naar de Rijnlandse Molenstichting, waardoor de toekomst van deze 
schitterende molen verzekerd scheen. Niets bleek minder waar. Alles leek fout te gaan, 
ondanks de goede wil van de stichting: roeden kaal gezet, voorwaterloop afgedamd, 
fundering slecht, scheprad geen tasting meer. De stichting kon het probleem zelf niet 
oplossen. Het ging boven de macht. Sloop werd zelfs geopperd. In 1995 daagt er dan toch 
licht aan de horizon doordat stichting en provincie er gezamenlijk de schouders onder 
zetten en de Waterloosmolen is nu een paradepaardje. Wie de geschiedenis vergeet moet 
die opnieuw beleven (foto J.L.J. Tersteeg, 8 juli 1995). 
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Ruimte en Leefomgeving. De heer C. 
Bakker, voorzitter van de Simav, heeft in 
deze vergadering als inspreker een toe-
lichting gegeven op de zorgen van het 
‘molenveld’. 
De molenbeheerders hebben ove-
rigens grote waardering voor het tot 
heden gevoerde beleid. Volgens de 
Vereniging De Hollandsche Molen heeft 
Zuid-Holland tot nu toe het beste molen-
beleid van Nederland. ‘Dat willen we zo 
houden’, aldus de molenorganisaties in 
deze provincie.

Ongenoegen

In de gezamenlijke brief wordt het onge-
noegen uitgesproken over het feit dat 
Gedeputeerde Staten de molenbeheer-
ders als belangrijke partners niet heb-
ben betrokken bij het opstellen van de 
beleidsvisie. ‘Niet zozeer de provincie als 
wel de vrijwilligers in het veld houden de 
Zuid-Hollandse molens in stand. Valt de 
betrokkenheid van hen weg dan zal er 
óf meer gemeenschapsgeld in onder-
houd en restauratie gepompt moeten 
worden óf het molenbestand zal hard 
achteruitgaan.’
Met nadruk wordt in de brief aangege-
ven dat er op dit moment niet om meer 

geld wordt gevraagd, maar wel om een 
aanpassing van de regelgeving. Het 
is namelijk zo dat molenbeheerders bij 
toekomstige restauraties moeten voor-
zien in vijftig procent cofinanciering. Dat 
wil zeggen dat op zijn minst de helft van 
de restauratiekosten uit eigen middelen 
moet worden bijgepast. 
De briefschrijvers vinden dat ‘een on-
mogelijke opgave’ omdat molens, van-
wege hun bestemming als historisch 
werktuig, nauwelijks enig economisch 
rendement hebben.
‘’Wij als molenorganisaties weten dank-
zij particuliere fondsen, loterijgelden en 
eigen fondswerving de nodige midde-
len bij elkaar krijgen. Inkomsten uit huur 
en exploitatie zijn er nauwelijks, waar-
door het eigen aandeel bij restauraties 
nooit meer kan zijn dan tien tot vijftien 
procent. 
De meeste molens zijn gelegen in de 
buitengebieden waardoor er minder 
draagvlak is en er geen mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld crowdfunding zijn. 
Herbestemming van molens is uiterst 
moeilijk vanwege hun inrichting als his-
torisch werktuig dat op grond van de 
Monumentenwet is beschermd en hun 
vaak geïsoleerde ligging in het polder-
landschap.

Nekslag

Er zullen ook in de toekomst grootonder-
houd en molenrestauraties nodig zijn. De 
gezamenlijke organisaties waarschuwen 
dat de uitvoering van die werkzaamhe-
den onmogelijk worden als de provincie 
vasthoud aan de norm van 50 procent 
cofinanciering. Dit voorgestelde beleid 
is, zo wordt gevreesd, de nekslag, waar-
door dat wat in de afgelopen jaren is 
opgebouwd, verloren dreigt te gaan. 

Overleg gevraagd

De briefschrijvers willen in overleg met 
het provinciaal bestuur om gezamenlijk 
tot een nieuw molenbeleid te komen. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het 
niet om meer geld gaat, maar om een 
andere besteding van beschikbare mid-
delen.
In de brief wordt ook aandacht ge-
vraagd voor de ondersteuning van alle 
molenbezitters door de provinciale mo-
lenconsulenten. Hun werk komt in de be-
leidsvisie van Gedeputeerde Staten niet 
aan de orde. ‘Komt er een einde aan 
deze ondersteuning dan dreigt veel van 
de opgebouwde deskundigheid ver-
loren te gaan,’aldus de Zuid-Hollandse 
molenorganisaties, die ook op dit punt 
in overleg willen met Gedeputeerde 
Staten.

De brief is ondertekend door Kees 
Bakker, voorzitter van de SIMAV. Hij doet 
dat mede namens de besturen van:
Molenstichting Goeree-Overflakkee;
Rijnlandse Molenstichting;
Stichting tot Instandhouding Molen-
vier gang van de Tweemanspolder te 
Zevenhuizen; 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk;
Stichting De Schiedamse Molens;
Stichting Molens Binnenmaas;
Stichting Molenviergang Aarlanderveen.

Het gaat niet altijd goed. Na het 
wereldberoemde molencomplex in 
Kinderdijk komt dat van de polder 
Streefkerk buiten kijf op de tweede plaats 
in de Alblasserwaard. Het stilzetten 
van deze molens per 1 september 1950 
luidde een periode van groot verval in. 
Dat werd weliswaar de aanleiding tot de 
oprichting van de SIMAV, maar ook die 
kon pas na lange tijd de teloorgang keren. 
Voor twee molens kwam het eigenlijk te 
laat. Leegstand en verval mondden uit in 
een vernietigende brand. Alle ellende was 
wellicht te voorkomen geweest wanneer 
men niet op elkaar had zitten wachten 
en er is weinig voor nodig om weer zo’n 
afschuifpolitiek te laten ontstaan
(foto Fr. Pardoel 1976 van de in de 
nacht van 27 op 28 juni 1979 afgebrande 
Sluismolen; de Hoge Tiendwegmolen 
ging hem in 1962 voor).
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HEMMES GROEP
zet flinke stappen 
voorwaarts

De Hemmes is een schiereiland in 
de Zaan ten zuiden van de Zaanse 

Schans. In de volle molentijd was het 
een waar molenparadijs, maar kort 
voor 1900 zette de neergang zich in. 
Velen erkenden het molenschoon van 
de Hemmes. Een eeuw geleden ging er 
al stemmen op om van het gebied een 
molenopenluchtmuseum te maken. De 
tijd was er nog niet rijp voor en de een 
na de andere molen verdween onder 
slopershanden, soms een handje gehol-
pen door de rode haan. In 1985 werden 
de onderbouw en de schuur van De 
Oude Zwan gesloopt; het laatste her-
kenbare molenrestant; einde verhaal, of 
niet???

Op 28 maart 2012 is door een aantal 
Zaanse burgers, inmiddels genaamd 

de Hemmes Groep, een plan gepresen-
teerd over de toekomst van de Hemmes. 
Het plan voorziet in de bouw van wo-
ningen in Zaanse stijl, bedrijven, water-
recreatie en de terugkeer van zes his-
torische windmolens met ingebouwde 
windturbines.
Na de succesvolle presentatie is het 
even stil geweest. Echter achter de 
schermen is de Hemmes Groep zeer 
actief geweest. Zo is de Hemmes Groep 
intensief bezig met het voeren van con-
structieve onderhandelingen met de 
gemeente Zaanstad over het plan. Tot 
op heden kunnen we constateren dat 
het plan nog recht overeind staat en 
steeds veel enthousiasme ondervindt. 
Verder is de afgelopen tijd hard gewerkt 
om een website te bouwen die sinds 
heden officieel in de lucht is. Op www.

hemmesgroep.nl kunt u alles te weten 
komen over het unieke burgerinitiatief. 
Op de site kunnen belangstellenden 
uiteraard ook hun meningen en ideeën 
aandragen over het plan. Het is immers 
een plan voor Zaankanters en door 
Zaankanters.
Sinds 20 juli 2012 is de Hemmes Groep 
een officiële stichting. Onze doelstellin-
gen zijn te lezen op de website.
Niet onvermeld mag worden dat film-
maakster Wendy van Wilgenburg, be-
kend van de documentaire over de res-
tauratie van mosterdmolen De Huisman, 
het ontwikkelproces van de Hemmes 
Groep vastlegt.
De stichting heeft zich ook verdiept in 
de techniek van de windturbines. De 
zes geplande historische molens op de 
Hemmes zullen worden voorzien van 
een 250 kW windturbine en kunnen ge-
zamenlijk stroom opwekken voor zo'n 
900 huishoudens. Aan de buitenkant ziet 
men dus een typische Zaanse molen, 
aan de binnenkant bevindt zich een hy-
permoderne installatie voor de produc-
tie van Zaanse stroom. Aangezien wo-
ningbouw op de Hemmes, vanwege de 
milieuhinder, mogelijk nog even op zich 
laat wachten zal de Hemmes Groep zich 
op korte termijn gaan focussen op de re-
alisatie van de eerste twee windmolens.

Om het draagvlak voor het plan zo 
groot mogelijk te maken zal de Hemmes 
Groep zich de komende periode op 

Logo Hemmes Groep, ontwerp van 
Wim Giebels.

Impressie: zicht vanuit de Kuil. 

De Hemmes vanaf de overzijde van de 
Zaan gezien op een in 1903 verzonden 
ansichtkaart met v.l.n.r. de oliemolens De 
Zaadzaaier, De Kogmeeuw, De Poelsnip, 
De Prolpot, De Zeemeeuw, De Oude 
Zwan, De Roggebloem met erachter De 
Oranjeboom.
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A L M E N U M

vele manieren gaan manifesteren. In het 
najaar wordt voor belangstellenden een 
kennisavond georganiseerd met des-
kundigen uit de Zaanstreek, waarin spe-
cifiek wordt ingezoomd op het thema 
‘De Zaanse bouwstijl 21e eeuw.’ Er wor-
den op en rondom de Hemmes panelen 
geplaatst met informatie over het plan 
en de specifieke plek. 
En op 18 augustus zal stichting Hemmes 
Groep aanwezig zijn op de Zaandijker 
braderie waarbij bestuursleden door 
middel van een maquette een toelich-
ting geven op het plan.

Luchtfoto uit 1930; de glorie is wel 
van de Hemmes af. De Oude Zwan staat 
nog te malen. De Zaadzaaier staat met 
één roe. Uiterst links De Oranjeboom. 
De malende molen rechts is de nog 
bestaande Ooievaar. Verder zijn er 
nog wat molenrestanten zichtbaar als 
de onderbouw en de schuren van De 
Poelsnip aan het begin van de Hemmes 
en de schuur van De Kogmeeuw op het 
puntje en tussen De Zaadzaaier en De 
Poelsnip de schuur van de pelmolen De 
Koopman. De geschiedenis van de molens 
op de Hemmes is eerder beschreven in 
de serie ‘Vier meter molenlandschap’ in 
Molenwereld 2001-4.

De Hemmes nu, gezien via Google 
Earth; aan de noordkant de Poel, aan de 
zuidkant de Kuil.

Voor nadere informatie:
Stichting Hemmes Groep
Tel: 06 - 26 97 61 27 (Peter Ulle)
Website: http://www.hemmesgroep.nl
E-mail: info@hemmesgroep.nl
Bestuursleden:
Peter Ulle-voorzitter
Wendy van Wilgenburg-penningmeester
Ruud Pauw-bestuurslid
Bart Nieuwenhuijs-bestuurslid.

In het artikel over de ope-
ning van de Geesina in 
Groenekan (Molenwereld 
2012-7/8-278) wordt Dick 
Schuurman vermeld als 
bewoner van het voorma-
lige machinehuis. Vrij  willig 
molenaar Ingrid Frie sema 
maakte erop attent dat 
dit zijn broer Jan is. Verder 
is de naam van vrijwillig 
molenaar Gijs Hasselbach 
niet genoemd. Hij zal sa-
men met Ingrid Friesema 
de molen beheren.

- A D V E R T E N T I E -
't Betere Werk
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Molenbest

Kennissen hadden familie over uit 
Ame rika voor wie Holland nog echt 
het molenland was en zodoende 

moest dat beeld waar gemaakt wor-
den. Daarvoor werd mijn hulp ingeroe-
pen. Die helpende hand gaf ik graag. 
We zouden dus molentjes gaan kijken; 
maar waar en hoe? 
De Zaanse Schans? Kinderdijk? Natuurlijk 
wel indrukwekkend, maar zóóó toeris-
tisch. Ze vielen om die reden af. Liefst 
wat natuurlijker; echter. Zo rijpte een 
ander plan: Rijnland, waarvan onze re-
dacteur altijd zegt: “Rijnland zonder mo-
lens is Zwitserland zonder bergen”. Er zijn 
niet veel gebieden in Nederland waar 
zo veel schitterende molens in allerlei 
uitvoeringen zo dicht bij elkaar staan 
en dat in een setting van de bovenste 
plank: polderland en water. Rijnland is 
Holland op zijn paasbest (niet overal 
even mooi natuurlijk, maar dat mag de 
pet niet kreuken). 
Nadat de keus op Rijnland was gevallen, 

rees de vraag over hoe. Een boottocht 
leek mij wel wat. Ook op het water is van 
alles te beleven en je hebt een fenome-
naal zicht op de polders en niet te ver-
geten, de molens. 
We troffen het bijzonder: prachtig weer, 
een mooie wind. (Kan het ook prachtig 
weer zijn zonder een mooie wind? Of 
ben ik te veel molenaar?) En bovenal 
veel molens stonden te malen; al schijn 
je tegenwoordig ‘los’ te moeten zeggen. 
(Daarbij moet ik altijd aan honden den-
ken; en beren en stieren en zo.).
Zo voeren we langs een grote molen 
die werkelijk liep als ‘t spoor (los als ‘t 
spoor?); prachtig, weergaloos aan de 
grens van wind en water. Ik meende de 
schipper te vragen of-ie niet even een 
kwartiertje voor anker kon gaan, kon 
die op zijn gemak ook een bakkie doen. 
Maar dat zou wel niet kunnen vanwege 
‘t programma. Ook mijn reisgenoten wa-
ren onder de indruk. 
Een groot voordeel van zijn boottocht is 

de gemoedelijkheid. Je hebt gelegen-
heid om te kletsen en de tijd om rond 
te kijken. Je drinkt eens wat, je eet eens 
wat. Ik kan het iedereen aanbevelen. 
Probeer die gezelligheid maar eens op 
de A4 te scheppen. 
Ik vertelde mijn reisgenoten dat wan-
neer ze vijftien jaar geleden deze vaar-
tocht hadden gemaakt, ze een heel 
wat minder florissant beeld hadden 
gekregen. Van sommige molens zou het 
verval ze toegegrijnsd hebben en veel 
malen zou er niet bij zijn geweest. Ze ver-
baasden zich erover hoe dat kon en ook 
hoe het mogelijk was dat het toch weer 
in orde kwam. Voor het eerste gaf ik het 
antwoord wat mijn vader altijd placht 
te zeggen: “‘t gaat gauw genoeg van 
je af”. Voor het tweede wees ik op de 
intense samenwerking tussen de met 
vrijwilligers werkende molenstichting, 
eigenaar van de meeste molens in het 
gebied, en de provincie. Ze vroegen 
zich af of ook nu de slinger weer de an-
dere kant op kon gaan. Mijn antwoord 
lag voor de hand: “Als een van de par-
tijen zijn melk optrekt of op moet trekken, 
dan gaat het gegarandeerd weer fout”. 
Maar ik voegde er onmiddellijk aan toe 
dat ik mij dat niet voor kon stellen. Want 
dat betekent wel dat de winst van de 
afgelopen jaren wel vervliegt. En daar 
is Rijnland als molenland veel te mooi 
voor. 

      Balie Kluiver

- A D V E R T E N T I E -
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Andries Veloo

  Hans Roest
van de Hofmolen

Vrijdagochtend om half acht 
samen met Cees van Rijt met 
de fiets op weg van Koudekerk 
naar Leiden: allebei bloed-
prikken bij de trombosedienst. 
Richting Warmond scheelt 
dat al gauw tien kilometer. 
Ik had s’ mor gens namelijk 
afgesproken met Hans Roest 
voor een praatje over hem, de 
Hofmolen en de Hofpolder. 
Ik was om tien uur bij een boer 
aan de Warmonder Leede, 
waar Hans een roeiboot had 
liggen, want te voet kun je 
haast niet bij de molen 
komen.

Het interieur van de gewezen Veermolen 
is wel anders dan als in de Padoxtijd, 
maar de molenaar is dezelfde! 
(foto Andries Veloo, 20 juli 2012).
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Hans is geboren op 8 maart 1954 te 
Warmond, ging daar op de lagere 
school en daarna naar de Bedrijfs 

Technische school te Leiden. Deze op-
leiding heeft hij niet afgemaakt en toen 
hij vijftien jaar oud was ging hij werken 
bij de firma Padox in de Veerpolder te 
Warmond als manusje van alles en later 
als houtbewerker. Hans heeft dat vijf jaar 
gedaan en daarna ging hij tien jaar bij 
de firma Panagro werken. Dit was een 
aannemersbedrijf op hetzelfde terrein 

Een meer dan honderd jaar oude foto van de molen van de Veerpolder, toen nog in een 
ongerept polderland (foto coll. Hans Roest).

als de firma Padox en Hans deed daar 
het onderhoud aan machines en mate-
rialen. In 1985 begon Hans als postbode 
en dat bevalt nog steeds erg goed. Hans 
heeft een zoon en een dochter uit zijn 
eerste huwelijk. Later in 2001 is Hans ge-
trouwd met een vrouw uit Iran. Hij kocht 
in 1978 een woonark in Rijnsburg, maar 
is daar na een jaar uitgekocht door de 
gemeente en vervolgens betrokken 
ze een flat in Rijnsburg. Het beviel ze 
daar helemaal niet en zo verhuisden 
ze naar Sassenheim, waar Hans nu op 
zeshoog woont, met uitzicht over het 
Kagerplassengebied. ‘s Winters als de 
bomen kaal zijn kan hij 26 molens zien, 
maar van veel alleen het bovenste end.
Hans heeft zich behoorlijk verdiept in 
de geschiedenis van de Hofpolder en 
de Veerpolder en hij heeft ook heel 
veel oude foto’s van de Hofmolen en 
de Veermolen uit hun ‘eertijds’. En ver-
der weet hij veel van de molens in en 
om Warmond. Hij is ook actief in het be-
stuur van de historische vereniging van 
Warmond.

Molens

Bij Hans thuis werd heel veel over molens 
gesproken De moeder van Hans heette 
Schrier en haar oom was P. Schrier van de 
fa. P. Schrier; molenmaker, timmerman, 
metselaar en aannemer te Warmond. 
De opa en de vader van Hans werkten 
ook bij de fa. P. Schrier.
Als ventje van dertien kwam Hans 
al vaak bij Leen van den Berg op de 
Zwanburgermolen en leerde daar de 
kneepjes van het vak. In 1969 werd de 
Veermolen, toen eigendom van Padox, 
weer draaivaardig gerestaureerd. 
Een werknemer van Padox, ene Peter 
van Berkel (een zwager van Willem 
Langeveld van de Hogewegse molen) 
ging er toen mee draaien, maar na een 
jaar ging hij ergens anders werken en 

De molen van de Veerpolder in 
zeer vervallen staat. Als de buurman 
(Padox) niet had ingegrepen dan was het 
ongetwijfeld verkeerd afgelopen. Achter 
de molen is nog net het in 1924 gebouwde 
gemaal zichtbaar dat de functie van de 
molen overnam (foto coll. Hans Roest).

De Hofmolen met links de Zwanburger-
molen (foto Andries Veloo, 20 juli 2012). 
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daarna mocht Hans met de molen gaan 
draaien. Hij kreeg daar 75 gulden per 
jaar voor. Er waren geen zeilen voor het 
molentje en Hans mocht van zijn baas 
dekzeilen en steigertouw uit het maga-
zijn halen en hij heeft daar toen zeilen 
van gemaakt. 

Veermolen

De Veermolen heeft tot 1919 voor de 
polder gemalen. In 1941 werd de molen 
uitwendig gerestaureerd en kreeg toen 
een houten- en een tweedehands ijze-
ren roede. Deze werden aangebracht, 
waarschijnlijk ter vervanging van twee 
ijzeren roeden. Dat is haast zeker, want 

Hans heeft twee uit de sloot gehaalde 
ijzeren roeden (een binnen- en eenbui-
tenroede) van dezelfde afmetingen op 
de kant zien liggen en van een het fa-
bricageplaatje (Pot) afgehaald. Helaas 
heeft hij de fabricagenummers toen niet 
opgenomen. Het molentje werd verga-
derruimte; het binnenwerk werd eruit 
gesloopt, de ondertoren werd afgetim-
merd en er kwam een grote open haard 
in. Het asbest rookkanaal ging door de 
koker en zoals een goede schoorsteen 
betaamt, net naast de nokgording door 
het dak van het bovenhuis. 
Gelukkig werd de molen in 1969 weer 
draaivaardig gemaakt; uitgevoerd door 
firma De Gelder, toen nog gevestigd 
in Valkenburg. De molenmakers wa-

ren o.a. Cees van Rijt (geboren op de 
Barremolen te Zoeterwoude) en Theo 
Bouma, die ook molenaar was van 
de korenmolen De Gerechtigheid te 
Katwijk. De heer Bouma is in 2007 over-
leden. Zijn zoon Jack is ook molenmaker 
(bij de firma Verbij) en nu molenaar van 
de Katwijkse molen.

Naar de Hofpolder

In 1981 is de Veermolen verplaatst naar 
de Hofpolder aan de andere kant van 
de Warmonder Leede. Dit was een spec-
taculair transport, want de molen is ge-
heel compleet, inclusief het gevlucht, 
op een dekschuit getild en naar de 
Hofpolder gevaren om daar op de fun-
dering van de voormalige Hofmolen ge-
plaatst te worden. De waterloop en de 
vijzelkom van die molen waren ook nog 
aanwezig. Bij het opgraven van de fun-
datie door Leo Witteman in 1981 kwam 
zelfs nog het onderstuk van de vijzel te 
voorschijn. Het was een houten vijzelspil 
met ijzeren beschoeping, zoals die nu 

Hans Roest bij de roe van zijn Hofmolen 
(foto Andries Veloo, 20 juli 2012).

De Hofmolen bij zonsopgang (foto Hans Roest).

Hans Roest als piepjonge molenaar aan 
het vangtouw van de Veerpoldermolen 
(foto coll. Hans Roest).

Exterieur van de Veerpoldermolen in 
1968. De schoorsteenpijp steekt door 
het dak van het bovenhuis naar buiten! 
(foto A. Verwers). 



ook nog in de Kagermolen voorkomt. 
Dit stuk vijzel ligt nu op het molenerf. Op 
de plek van de voormalige Hofmolen, 
heet de Veermolen nu officieel Nieuwe 
Hofmolen, maar wordt toch vaak ge-
woon Hofmolen genoemd. In 1994 is 
de molen weer grondig gerestaureerd 

door de voormalige firma Van Beek uit 
Rijnsaterwoude. Er kwamen een nieuwe 
voegburrie, lange spruit, lange scho-
ren, een nieuwe houten bovenas, een 
nieuw kruihaspel en –kruipalen. De mo-
len kreeg nu een nieuw gepotdekseld 
dak, eerder was het dak bekleed met 
dakleer. Er werden twee nieuwe hou-
ten roeden gemaakt van op elkaar ge-
lijmde planken. Eerder waren er al twee 
gemaakt voor De Hoop Doet Leven van 
de Kamphuizerpolder die toen nog in 
Rijnsburg stond. Daar zijn ze nu vervan-
gen door twee massieve billinga roeden. 
In 2001 werd de Hofmolen weer maal-
vaardig gemaakt door de fa. Verbij te 
Hoogmade, er werd een nieuwe hou-
ten vijzel gemaakt door Teun Waltman. 
Binnenkort wordt de ondertoren ingrij-
pend gerestaureerd, de vijzel is aange-
tast door een zwam, maar dat is gere-
pareerd met epoxyhars. De gelami-
neerde roeden worden ook vervangen 
en Hans hoopt dat het nu stalen roeden 
worden. De Laakmolen, een dikke 500 
m verderop, heeft ook stalen roeden in 
een houten bovenas, dus dat zou moe-
ten kunnen.
De vlucht van de molen is 14,35 m. De 

houten gelamineerde roeden zijn van 
1994. De houten bovenas is ook uit 1994 
en de molen heeft een eveneens hou-
ten vijzel gemaakt in 2001 met een dia-
meter van 0,85 m.

Hofpolder

De molen staat in de Vereenigde 
Hof-, Groot- en Klein-Hemmeerpolder. 
Deze administratief samengevoegde 
polder uit 1861 bestaat uit drie afzon-
derlijke delen ten noordoosten van 
Warmond. De Hofpolder ligt tegen de 
Groot Hemmeerpolder aan; de Klein 
Hemmeerpolder is een eilandje opzich-
zelf. In het begin van de 17e eeuw be-
stond alleen de Hofpolder nog maar. 
Het was een eilandje in de boezem-
gronden van het Huis Te Warmond, en 
daarvan gescheiden door de Hofleede 
en aan de noordoostzijde begrensd 
door het Hemmeer en de Sprietlaeck. 
Het Hemmeer was een plas, die via het 
Molengat in verbinding stond met het 
Norremeer. Het Hemmeer is in 1624 be-
dijkt en drooggemalen. Het bos van Huis 
Te Warmond is met een duiker door de 
Hofleede verbonden met de Hofpolder.

De oude Hofmolen

De voormalige Hofmolen is tot 1926 in 
bedrijf geweest voor de bemaling van 
de Hofpolder. In 1924 is er een nieuw 
gemaal gezet voor de Vereenigde pol-
der. Toch is de molen in 1936 nog opge-
knapt. De Hofmolen stond in Warmond 
bekend als de molen van Jan de Kikker, 
zo genoemd naar de toenmalige mole-
naar Jan van Winsen. In de winter van 
1944 is de molen illegaal gesloopt voor 
stookhout. Chris van den Berg van de 
Zwanburger zag de molen voorbijvaren. 
De daders werden achterhaald en het 
hout werd verkocht aan de gaarkeu-

Interieur van de Veermolen als 
ontvangst- en vergaderruimte voor Padox 
(foto coll. Hans Roest).

De molen van de Veerpolder hangt in de 
kraan op weg naarzijn nieuwe locatie in de 
Hofpolder (foto coll. Hans Roest).

IJszeilen bij de oude Hofmolen met als bijzonder detail: enkele zoomlatten 
(foto coll. Hans Roest).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

ken, die zich bevond in het seminarie 
Marienhave te Warmond en opgestookt.

Molenaars

Toen de Veermolen in 1981 verhuisde 
naar de Hofpolder werd Chris van den 
Berg, zoon van Leen van den Berg er 
molenaar; na circa drie jaar werd Pieter 
Hellinga (nu molenaar van de Grote mo-
len te Zoeterwoude) er molenaar en hij 
werd opgevolgd door Ger Abraham, die 
er in 1990 mee moest stoppen, omdat er 

een maalverbod kwam vanwege de 
slechte staat van de molen. Ger is toen 
naar de Doeshofmolen te Leiderdorp 
gegaan en komt daar nog regelmatig. 
Na de restauratie van 1994 werd Hans 
weer - als lang geleden - molenaar op 

de Veermolen, nu dan als de Nieuwe 
Hofmolen.
De Nieuwe Hofmolen kwam na de ver-
huizing in 1981 in eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting.

De oude molen van de Hofpolder met 
molenaar Cozijn (foto coll. Hans Roest).

Bij het uitgraven van de oude fundering 
kwam behalve de oude vijzelkom tot grote 
verbazing nog een restant van de oude 
vijzel van de verdwenen molen voor de 
dag! (foto coll. Hans Roest).
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Alleen over de fundering van mo-
len De Roos in Delft zou haast een 
boek te schrijven zijn en nu zeker. 

Die fundering was en is bijzonder en ook 
bijzonder slecht geweest. Zo’n honderd 
jaar geleden zei De Vreede, de toenma-
lige molenaar van mijnheer Van Rhijn, 
de eigenaar van de Roosmolen, meer-
dere malen “Als ik De Roos laat gaan 
zoals De Groen en De Papegaaimolen 
gaan dan maal ik hem de vest in!”; iets 

wat zijn zoon Niek bijna deed. De vest is 
er niet meer en de molen heeft sinds kort 
de beste fundering ooit. Die fundering is 
de nieuwe spoortunnel door Delft waar 
De Roos op komt te staan.

Op 20 september 1839 werd de eerste 
spoorlijn in Nederland in gebruik geno-
men tussen Amsterdam en Haarlem. 
Vanuit Haarlem werd deze al snel door-
getrokken naar Rotterdam. Bij de steden 
werden de spoorlijn met de stations net 
buiten de toen nog intact zijnde stads-
wallen en -grachten gelegd; ook in 
Delft, waar de treinen sinds 31 mei 1847 

Molen De Roos met op de voorgrond het tracé van de spoorweg zoals dit in 1847 ontstond; tussen spoorbaan en molen de 
Wateringsevest. Rechts van de molen de stomp van oliemolen De Otter, waarvan de as in de Roosmolen zit. Tijdens de bouw van het 
spoorweg viaduct reden de treinen nog dichter langs de molen over een tijdelijk spoor op de gedempte vest.

De Roos omhoog

De druk op de kop, het symbolisch 
startsein waarmee het opvijzelen begint; 
v.l.n.r. Peter Gossink (projectdirecteur 
aannemer Combinatie CrommeLijn), Nico 
Papineau Salm (voorzitter Vereniging De 
Hollandsche Molen), Wethouder Milène 
Junius (gemeente Delft) en Janneke 
Boutkam (regiodirecteur Randstad zuid 
ProRail) (foto Ronald Tilleman).

De ‘peilschaal’ met erachter een van de 
vijzels; op hoogte! (foto Ronald Tilleman).
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molen De Roos op een steenworp af-
stand passeerden, slechts gescheiden 
door de Wateringsevest. Zoals zo veel 
vestingsteden groeide Delft ook uit zijn 
Middeleeuwse jas en de gelijkvloerse 
spoorlijn bleek een enorme barrière. De 
bouw van een spoorwegviaduct in 1964 
bleek maar een tijdelijke oplossing. Er 
ontstonden capaciteitsproblemen en 
bovendien gaf de druk bereden lijn (zo’n 
350 treinen per dag!) veel geluidshinder 
Zo ontstond het plan voor een vierspo-

rige tunnel via twee buizen. De bedoe-
ling is dat de eerste twee sporen in 2015 
in gebruik te nemen, daarna kan het vi-
aduct worden afgebroken. Alleen stond 
molen De Roos daarvoor wel lelijk in de 
weg. Dat was bij een enkel molens bij de 
aanleg van de lijn in 1847 ook het geval 
geweest, maar dat was toen rigoureus 
opgelost; een lot wat men Delft voor zijn 
laatste molen niet kon aandoen. Zo ont-
stond het plan om de molen op het dak 
van de spoortunnel te plaatsen. Om de 

tunnel onder de molen door te krijgen 
moet de molen tijdelijk worden opgevij-
zeld.

Omhoog

Op 4 juli 2012 wordt molen De Roos, blik-
vanger van Delft uit bouwjaar 1679 dan 
één meter opgevijzeld; een bijzondere 
operatie voor een eeuwenoud monu-
ment. Het rijksmonument omvat naast 
molen De Roos een pakhuis en een wo-
ning. Het totale molencomplex weegt 
circa 900 ton en staat sinds januari 2011 
op een plaat van gewapend beton. Dit 
vormt het nieuwe fundament van de mo-
len. Het optillen is een zeer nauwkeurige 
operatie geweest en uitgevoerd met 
hydraulische vijzels. Tijdens het vijzelen 
is voortdurend gemeten of het molen-
complex gelijkmatig omhoog komt. Er is 
stukje voor stukje gevijzeld – per vier of 
vijf millimeter. De gehele operatie heeft 
één dag geduurd. Nu de molen één 
meter boven de grond op palen staat, 
wordt het tunneldak onder het nieuwe 
molenfundament gebouwd. Als het dak 
eenmaal ligt, wordt het molencomplex 
begin 2013 op de tunnel teruggeplaatst.

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

Het spoorwegviaduct gezien vanuit De Roos. De muurtoren is ook nog net uiterst rechts zichtbaar op de oude ansichtkaart 
(foto Bart Dooren, 21 maar 2010). 

Artist impression van de spoortunnel 
met de molen ( JAM visual thinking).
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Nieuwe roeden 
voor ‘t Roode Hert in Alkmaar
Op 17 juni 2010 brak onder het malen de binnenroe van ‘t Roode Hert in Alkmaar (zie Molenwereld 2010-7/8-262. Vervolgens werd 

een maand later, op 19 juli, de molen onttakeld. Vervolgens heeft de molen bijna twee jaar zo gestaan, in afwachting van 
nieuwe roeden. Nu is het leed geleden, want op 10 juli zijn er door molenmaker Vaags uit Aalten twee nieuwe roeden gestoken met 
de fabricagenummers 270 en 271 en lang 24,65 m. Bijgaande foto’s geven een indruk van de werkzaamheden.

Na twee jaar weer met twee roeden (foto Abel van Loenen).

Het begin; op de aanhangwagen de nieuwe Ten Havekleppen 
(foto Rob Bakker). 

Het steken van de binnenroe (foto Rob Bakker). 

De buitenroe gaat er in (foto Abel van Loenen).
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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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De DRIE LEVENS
van één molen (12)

J.S. Bakker

Het derde leven: H a r d e r w i j k  ( a )

InIn het septembernummer van 2007 is de eerste af levering van deze 

serie artikelen geplaatst, gewijd aan de lotgevallen van een molen, 

die maar liefst op drie plaatsen heeft gemalen: het eerste leven 

was als watermolen voor de polder Reeuwijk bij Bodegraven, het 

tweede leven was als korenmolen in Waddinxveen, terwijl het derde 

korenmolen in Harderwijk was. In deze af levering beginnen we met 

de lotgevallen van De Hoop in Harderwijk.

De gewezen Derde Rijnmolen kwam 
steeds beter op het toneel te staan. 
Zijn eerste leven speelde zich af in alle 
eenzaamheid, diep in de polder achter 
Bodegraven. Het tweede leven zette 
hem heel wat meer in de kijker: in de 
dorpskern van Waddinxveen aan de 
druk bevaren Gouwe. Over die Gouwe 
zal hij als scheepslading wel op weg 

zijn gegaan naar een stads leven in 
Harderwijk. 

Harderwijk

Hoe De Hoop uit Waddinxveen zijn weg 
naar Harderwijk gevonden heeft is niet 
bekend; via een advertentie ligt het 

meest voor de hand. Op zijn nieuwe 
standplaats komt de molen in een eer-
biedwaardige molentraditie terecht, die 
veel verder terug gaat dan zijn eigen 
verleden. Daar komt bij dat Harderwijk 
als stad een indrukwekkende geschie-
denis heeft. Al in 1231 kreeg Herderewich 
stadsrechten (75 jaar voor Amsterdam!). 
Harderwijk werd een bloeiende han-
delsstad en maakte van van 1285 tot 
1628 deel uit van de Duitse Hanze, een 
associatie van handelssteden, op zijn 
hoogtepunt bestaande uit een kleine 
tweehonderd Europese steden, van 
Londen tot Novgorod. 

Molens

De rol van Harderwijk wordt ook weer-
spiegeld in het aantal molens. De stads-
kaart van Jacob van Deventer geeft vijf 
standerdmolens weer. Dat is er maar 
één minder dan Rotterdam er in die 
tijd telde. De kaart geeft het beeld van 
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Gezicht op Harderwijk vanuit oostelijke 
richting met de molen op het voormalige 
bolwerk Keelaf.

Kaart van Harderwijk omstreeks 1550, getekend door Jacob van Deventer; rechts 
de drie standerdmolens buiten de Grote poort en onder de twee molens buiten de 
Smeepoort. 

een ommuurde Middeleeuwse stad met 
muurtorens en een gracht. Tot op de 
dag van vandaag zijn er delen van be-
waard gebleven. De molens staan bui-
ten de muren; een drietal staan er even 
buiten de Grote Poort en twee buiten 

de Smeepoort. Het bestaan van molens 
in Harderwijk is al vanaf omstreeks 1350 
bekend.
Tijdens de Gelders-Bourgondische oor-
logen liet Karel van Gelre in 1519 op 
de zuidwestelijke punt van de stad de 

dwangburcht het Nieuwe Blokhuis bou-
wen, de tegenhanger van het 14de-
eeuwse Oude Blokhuis aan de noord-
zijde. Na de sloop van de blokhuizen in 
1580 volgde in 1586-’97 de aanleg van 
nieuwe vestingwerken naar ontwerp 
van Adriaan Anthonisz. Ze zullen wel 
ingegeven zijn door de oorlogssituatie 
(Tachtigjarige oorlog). Tijdens die oorlog 
bleek ook hoe riskant het was om de mo-
lens buiten de vesting te hebben. In een 
belegeringssituatie heb je er niet veel 
aan, om maar te zwijgen over vernieling 
en brandstichting. Zo kregen nu ook in 
Harderwijk molens standplaatsen bin-
nen de vesting. In 1585 kreeg de Nijkerker 
Wychman Reijersen toestemming 
een molen te bouwen aan het Oude 
Blokhuis. In 1595 kreeg Aart Aartsen van 
Wenum toestemming de Hulshorster 
molen te verplaatsen naar het Nieuwe 
Blokhuis. Twee nieuwe bolwerken kre-
gen de gewelddadige namen Keelaf en 
Corten doodt (snelle dood). In 1621 werd 
op het bastion Keelaf een standerdmo-
len gebouwd. Deze molen komt voor op 
de stadskaart van Joan Blaeu uit 1649 
en er staat bij het Oude Blokhuis inder-
daad ook een standerdmolen, maar bij 
het Nieuwe Blokhuis geen. Of het plan 

Nogmaals Harderwijk, maar nu in 
1652 volgens Joan Blaeu. Linksonder de 
standerdmolen bij het oude Blokhuis en 
erboven de molen op het bastion Keelaf, 
waar later De Meermin stond. Het er 
tegenover liggende bastion aan de andere 
kant van de stad is Corten doodt.
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De papiermolen Maria Magdalena 
(vernoemd naar de echtgenote van de 
opdrachtgever) werd in 1766 vrijwel zeker 
gebouwd door de molenmaker Johannes 
van Zyl. Enige jaren eerder had, in 1761, 
verscheen van zijn hand het Theatrum 
Machinarum Universale of Groot Algemeen 
Moolenboek met in het tweede, toen 
gepubliceerde, deel een set tekeningen 
voor een blauwpapiermolen. Het is niet 
zeker dat dit de tekeningen voor de Maria 
Magdalena zijn, maar dat ze er een basis 
voor gevormd hebben ligt toch wel heel 
erg voor de hand. 

Advertentie in de Oprechte Haarlemsche 
Courant van 6 februari 1865 met de 
aankondiging van de afslag in de veiling 
van molen De Valk op 15 februari.

Kaart van de gemeente Harderwijk uit 
de Gemeenteatlas van Kuyper uit 1865. 
De stad is uiteraard met zijn beide 
windmolens, De Valk en de Meermin, 
weergegeven en verder nog de korenmolen 
De Hoop in Hierden aan de Molenweg 
richting Hulshorst. Op de grens met 
de gemeente Doornspijk ligt kasteel 
Essenburg; links van klein Essenburg staat 
‘Otter’, de plaats van de Ottermolens.

is niet doorgegaan of de molen is dan 
al verdwenen. Dat verdwijnen geldt in 
ieder geval voor de molens buiten de 
beide stadspoorten. Alleen één molen 
buiten de Smeepoort houdt het lang 
vol. Hij staat als standerdmolen aange-
geven op de kadastrale minuutkaart en 
is dan het eigendom van een rentenier, 
Richard Jan van Appeldoorn. Uit een 
advertentie voor een veiling op 2 april 

1856 in het Algemeen Handelsblad van 
20 maart 1856 blijkt dat de molen dan 
De Valk heet. In 1859 wordt hij voor zes 
jaar verhuurd, maar nog voor het aflo-
pen van deze termijn wordt hij in combi-
natie met de brouwerij De Zwaan door 
de eigenaar, A.A.J. Gelderman, uit de 
hand te koop aangeboden. Of hij toen 
verkocht is weet ik niet, maar wel vindt 
kort voor het aflopen van de verhuur-
termijn op 1 en 15 februari 1865 een pu-
blieke verkoping plaats. Dat herhaalt 
zich op 24 mei 1884 en 8 dagen later. De 
vermoedelijke koper is de timmerman 
G.W. Visscher die althans op 27 augustus 
1884 voor afbraak een windkorenmolen 
aanbiedt in Het Nieuws van den Dag en 
dat kan moeilijk anders dan De Valk zijn 
geweest.
Naast deze windkorenmolens had 
Harderwijk in het verleden nog meer mo-
lens, zoals de in 1766 gebouwde windpa-
piermolen - uitzonderlijk op de Veluwe - 
Maria Magdalena op de Stadsweide. In 
of kort na 1795 werd de molen verbouwd 
tot oliemolen die korte tijd later de naam 
Hester Maria kreeg. In 1804 werd de mo-
len vrijwel zeker verplaatst naar Eerbeek 
om daar weer dienst te gaan doen als 
papiermolen totdat hij in 1863 afbrand-
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de en vervangen werd door een papier-
fabriek, gedreven door stoom.
Verder waren er ook nog molens ge-
dreven door water- en paardenkracht. 
Op 23 april 1491 kreeg Evert Slotemaker 
toestemming om bij de Smedepoort 
een watermolen te bouwen, gedreven 

De kadastrale minuutkaart met de 
standerdmolen aan de haven. Zoals zoveel 
molens op stadswallen stond ook deze 
molen op stadsgrond die in erfpacht was 
uitgegeven aan de molenaar. 

door de Sypel (een beekje) en het wa-
ter uit de Stadsweide. Deze molen heeft 
op zijn best maar kort bestaan. Op de 
Hierderbeek, de grens tussen de ge-
meenten Harderwijk en Nunspeet lagen 
bij Hulshorst drie papiermolens, waar-
van de Ottermolen een dubbele molen 
was waarvan er een op Harderwijkse 
grond lag; de andere waren ge-
meente Nunspeet. De in 1732 gestichte 
Ottermolens lagen bij kasteel Essenburg 
en beleefden vermoedelijk kort na de 
dood van de laatste papiermaker Maas 
Kroon in 1803 hun einde. 
Ongetwijfeld moet er in Harderwijk min-
stens één grutterij zijn geweest waarvoor 
paarden de aandrijfkracht leverden en 
daarnaast hebben er ook rosmolens 
bestaan om graan te malen. Het gaat 
evenwel het bestek van dit artikel te bui-
ten.

De molen op Keelaf

In 1650-’51 legde men een nieuwe haven 
aan, waardoor de entourage ontstond 
die het Harderwijkse stadsbeeld op deze plaats tot op de dag van vandaag be-

paalt. De haven is gebleven, maar het 
molendecor eraan is aan wijzigingen 
nogal onderhevig geweest. De stan-
derdmolen bij het oude Blokhuis op de 
Havendam bij het einde van de Grote 
Oosterwijck moet al voor 1800 zijn ver-
dwenen. Daarmee werd de molen op 
het bastion Keelaf de enige korenmolen 
binnen de vesting. De standerdmolen 
op deze plaats hield het lang vol. Op de 
kadastrale minuutkaart staat hij als stan-
derdmolen aangegeven Bij de oprich-
ting van het kadaster staat de molen op 
naam van ‘de wed. Willem Leenen, met 
als beroep ‘molenaarster’. Op de bijbe-
horende minuutkaart staat hij als ‘Wal-
Molen’ aangegeven. Volgens een ad-
vertentie wordt ‘de wind-koren-molen, 
De Meermin genaamd’ op 10 juni 1826 
in veiling gebracht. Deze veiling was al 
in februari 1827 aangekondigd, mole-
naar blijkt dan Jan Jansen te zijn, waar-
schijnlijk een huurder of een knecht. De 
nieuwe eigenaar houdt het niet lang 
uit want op 3 mei 1834 vindt weer een 
veiling plaats van. Aangezien een von-
nis van de rechtbank aan de veiling ten 
grondslag ligt zal de verkoping vermoe-
delijk een minder prettige achtergrond 
hebben gehad. Ook de nieuwe eige-
naar geeft als nel de pijp aan Maarten, 
want op 27 maart 1841 vindt weer een 
verkoping plaats, maar nu vrijwillig. 
In hetzelfde jaar 1841 zou de standerd-
molen vervangen zijn door een acht-
kante molen, maar dat is mijns inziens 
te betwijfelen, want in het bericht over 
het afbranden van de molen in oktober 
1884 in een plaatselijke krant wordt ge-
sproken over een ‘wellicht eeuwenoude 

De na de brand van 1884 herbouwde molen op de molenberg waarop eerder de 
standerdmolen stond.

De Meermin heeft een opvallend platte 
kap van een model dat voor deze streken 
vreemd was, in Amsterdam kwam het 
meer voor.
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maalmachine’ en 43 jaar is wat minder 
dan eeuwenoud. 

Brand!

Hoe of het ook zij, op zaterdagavond 11 
oktober 1884 brandt de molen binnen 
een half uur tot op de grond toe af. Het 
Overveluwsch Weekblad van 18 oktober 
1884 komt met het volgende verslag:

Harderwijk. 
Zaterdagavond ongeveer 10 uur stond 
de korenmolen aan de Haven, in huur 
bij E. v.d. B., in volle vlam. Binnen een 
half uur tijds was de molen afgebrand, 
en bepaalde zich de arbeid der aan
gebrachte spuiten tot het uitdooven 
der vlammen om den voortgang van 
het vuur te beperken. De standplaats 
van die wellicht eeuwenoude maal
machine en de richting van den wind 
verminderdende vrees voor verdere uit
breiding van den brand, hoewel enkele 
vischschuiten in de Haven aan eenig 
gevaar bloot stonden. Reeds in den 
namiddag moet door den harden wind 
de molen zeer snel gedraaid hebben, 
en daardoor is waarschijnlijk in het bo
vengedeelte de brand ontstaan, dien 
men in den aanvang niet opgemerkt 
of althans te licht geteld heeft. Volgens 
geruchten had de eigenaar eenige 
dagen te voren de assurantie opge
zegd, waarschijnlijk tegen 1 Januari e.k. 
Tallooze ingezetenen waren op de been 
om het treurige maar toch ontzagwek
kende tooneel te aanschouwen.

Volgens het Nieuws van den Dag van 14 
oktober was de molen in het geheel niet 
verzekerd.
Het heeft er veel van weg, dat de oor-
zaak een voorbeeld van het klassieke 
‘vuur vangen’ is. Met pijn en moeite krijgt 
men de molen stil en pas later, te laat, 

komt men erachter dat door de wrijving 
van hout op hout brand is ontstaan tus-
sen wiel en vang. Aanvankelijk heeft 
men weinig in de gaten, hooguit ruikt 
men een brandlucht, maar de kiem voor 
de ondergang van de molen is gelegd. 
Het aanbrengen van een ijzeren voering 
rond een bovenwiel was dan ook een 
vorm van brandpreventie.
E.v.d.B staat voor Evert van den Born. Hij 
was in 1831 in Amsterdam geboren als 
zoon van Jan van den Born, molenaar 
van beroep en Maria van Hennekeler. 
Jan van den Born was op zijn beurt 
een zoon van Evert van den Born en 
Gijsbertje Jansen, Deze Evert was gebo-
ren op 29 oktober 1801 in Putten, zodat 
er toch sprake was van Veluwse wortels.
Evert van den Born, de Harderwijkse mo-
lenaar, was op 8 april 1863 in Harderwijk 
getrouwd met Willemina Hillegonda 
Fijnvandraat, een Harderwijkse van ge-
boorte en overleed op 28 februari 1898 
in Harderwijk.

Herbouw

Op de berg van de totaal afgebrande 
molen werd een nieuwe molen ge-
bouwd. Het werd een achtkante ba-
liemolen. Er werden toen ook nog wel 
geheel nieuwe molens gebouwd, maar 
in die jaren waren sloopmolens in aller-
lei maten en prijzen te kust en te keur 
te koop. Uit foto’s van de nieuwe molen 
valt toch wel op te maken dat voor de 
bouw gebruik is gemaakt van een elders 
gesloopte molen. Een aantal details wij-
zen toch wel heel erg in die richting zoals 

De malende Meermin omstreeks 1900; 
ter plaatse staat nu het gemeentehuis. De 
grote ramen in de onderbouw wijzen op 
de woonfunctie. Vreemd is dat de molen 
bij de herbouw nog een houten as kreeg; 
sloopassen waren er toen te kust en te keur 
tegen dumpprijzen.

de aanwezigheid van een galghout op 
de staart en de platte, lage kap. Wel is 
het opmerkelijk dat de molen een hou-
ten as krijgt. Het doet allemaal denken 
aan een Hollandse molen ‘tussen het IJ 
en de Maas’. Als het een gewezen wa-
termolen is dan is ligt het tafelement op 
baliehoogte. Het zal niet eenvoudig zijn 
om de herkomst van de molen te ach-
terhalen. Verder blijkt uit de grote ramen 
in de onderbouw dat de nieuwe molen 
ook woning gegeven heeft aan het mo-
lenaarsgezin. 
Willem van den Born volgt zijn vader als 
molenaar op. Hij is op 29 augustus 1867 in 
Harderwijk geboren en trouwt op 13 sep-
tember 1893 in Harderwijk met Geurtjen 
Klaassen. Willem was dus 16 jaar oud 
toen hij de molen van zijn vader zag af-
branden. Hij zal het nog een keer mee-
maken en dan is hij zelf de molenaar.

Weer brand 

Het Overveluwsch Weekblad en Harder
wijker Courent van woensdag 27 okto-
ber 1909 doet verslag van de brand die 
de nieuwe molen op 25 oktober velde.

‘Maandagmorgen omstreeks 4 uur za
gen eenige visschers die tijdens het 
toen woedend zware onweer op vangst 
zouden uitgaan, dat de bliksem sloeg 
in den korenmolen van W. v.d. Born. In 
een ogenblik stond den rieten bedek
king van onder tot boven in vlammen. 
De brandweer in allerijl gewaarschuwd 
was niet meer in staat iets van den mo
len te behouden. De vonkenregen die 
door den wind op de dichtstbijgelegen 
schepen in de haven neerkwam, zette 
daar nog enige netten in brand. Met 
behulp der militairen werden deze sche
pen echter in veiligheid gebracht. Ook 
de bewoners der scheepstimmerwerf 
moesten hun huis verlaten. Een grote 
massa graan in den molen aanwezig is 
mede verbrand. 

Advertentie in de Arnhemsche Courant van 27 april 1826 voor de veiling van De Meermin 
op 10 juni 1826.
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De hitte in de nabijheid der brand was 
zeer groot; een ogenblik bestond er 
nog vrees dat het gas in de reservoirs 
der gasfabriek daardoor te veel zou uit
zetten maar gelukkig werd die niet be
waarheid.
Tegen 5 uur stortte de molen in, den 
gan s chen omtrek en de vele toeschou
wers helsch verlichtend, daarna vermin
derden spoedig de vlammen en tegen 
den morgen was alleen de stenen romp 
overgebleven.
Merkwaardigerwijs is 24 jaar geleden, 
eveneens in October toen de vader 
van den tegenwoordige molenaar 
nog eige naar was, de molen ook afge
brand. De molen was (voor ƒ 7.000) ver
zekerd, het graan echter niet.’

De maalderij

Nadat de molen is afgebrand zit Van de 
Born niet bij de pakken neer. Terwille van 
zijn klanten en zijn bedrijf moet er wel 
handelend opgetreden worden. Twee 
weken na de brand, op 12 november 
1909 vraagt hij een hinderwetvergun-
ning aan voor het plaatsen van een mo-
tor. Deze ‘gasmotor van 20 P.K. te plaat-
sen in het kadastrale perceel Sectie E. 
No. 2520, ged. zal worden gebezigd tot 
het drijven der korenmalerij, die bestaat 
uit een koppel zestiender steenen’. Dat 
is in een houten (!) pand aan de haven, 
‘gebouwd op gemetselden grondmuur 
met pannen gedekt, hoog van den dak-
nok gemeten boven den voetingmuur 5 
M. met naar buiten openslaande deu-
ren’. Op 27 november wordt de vereiste 

hoorzetting gehouden. Het komen geen 
bezwaren binnen en op 14 december 
krijgt hij de gewenste vergunning. Dat is 
andere koek dan de ervaringen van Van 
Erk in Waddinxveen met de vergunning 
voor een petroleummotor!
De maalderij komt daarna snel in be-
drijf en Van den Born maalt weer. Wel 
vindt in de maalderij spoedig een on-
geval plaats, want het Overveluwsch 
Weekblad van 23 april 1910 meldt: 
‘Hedenmiddag raakte zoon molenaar 
Van den Born met zijn rechterhand waar-
mee hij de krukas aanvatte bekneld in 
den cylinder met het gevolg dat dit li-
chaamsdeel ernstig werd gewond en 

Eerdere afleveringen van de ‘Drie Levens van één molen’: 

Het eerste leven: Bodegraven

1. september 2007 (de polder Reeuwijk in het algemeen);
2. december 2007 (de bouw van de Nieuwe of Derde Rijnmolen);
3. maart 2008 (de ijzeren as voor de Nieuwe Rijnmolen);
4. juni 2008 (vervanging van houten assen en roeden door ijzeren);
5. maart 2009 (de ‘verijzering’ van molens);
6. december 2009 (de molenaars en hun molens);
7. maart 2010 (afscheid van de windbemaling in Bodegraven);
8. juni 2010 (sloop van de Gouwemolen en de verder bemalingsgeschiedenis 

van de polder);

Het tweede leven: Waddinxveen

9. februari 2011 (molengeschiedenis van Waddinxveen);
10. juni 2011 (geschiedenis molen De Hoop tot 1910);
11. december 2011 (geschiedenis van het molenrestant als maalderij na 1910.

geneeskundige hulp werd ingeroepen’.
Of Van den Born ondanks de motorma-
lerij van meet af aan van plan is geweest 
om weer een windmolen te bouwen is 
niet duidelijk. De brandstofkosten zijn in 
die tijd relatief hoog en menige mole-
naar houdt naast de motor of de stoom-
machine de windmolen in ere; de wind 
kost niets! Sloopmolens zijn voor weinig 
geld te koop en Van den Born is de eni-
ge korenmolenaar niet geweest die in 
die tijd om die nog een windmolen laat 
bouwen, zelfs naast een maalderij, want 
ook hij zal daar toe overgaan.

Luchtfoto van de haven van Harderwijk kort na de oorlog. De molen is uiteraard de in 1911 gebouwde molen De Hoop. Toch is de plaats 
van zijn voorganger nog goed herkenbaar door het voortbestaan van de molenberg met daarop een woonhuis in plaats van een molen. Dat 
de brand van de molen in 1909 mensen peultjes deed zweten vanwege de nabijheid van de gasfabriek is geen wonder!

- P O R T R E T -



15e jaargang 2012 nr. 9|319 Molenwereld

- G E S C H I E D E N I S -

Molenleed       in Delft  
Vandaag aan de dag heeft het romantische beeld van het 

molenaarsleven gezegevierd. Het wordt opgehemeld:

Hoog op de molen, 
Dat lief lijke oord,
Vliegen mijn dagen,
Zacht en ongestoord.

D
e realiteit was veelal gans 
anders: grauw, naar en ge-
vaarlijk, zeker op de industrie-
molens. Het wordt maar al te 

graag vergeten of weggemoffeld. In de 
Voorwaarts van 26 februari 1930, een so-
ciaal-democratisch dagblad, komt de 
andere kant van het zonnige molenaars-
leven naar voren. We laten het relaas in-
tegraal volgen: 

‘Als kind van 9 jaar moest de nu 71ja
rige E., die niet meer werken kan, in z’n 
geboortedorp Delfgauw aardappelen 
rapen. Toen ik 11½ jaar oud was werkte 
ik reeds 18 uur per dag op den windmo
len aan den Delfgauwscheweg. Oude 
Delftenaren zullen zich dien molen, de 
‘Hollandsche Tuin’ nog wel herinneren. 
Van ‘s middags 12 uur tot den volgen
den morgen 6 uur werkte ik als kind op 
dien molen, waar m’n tweede vader, 
toen ik 14 jaar was, door een molen
steen werd gegrepen en gedood. M’n 
jeugd is even grauw als m’n ouden dag. 
Toen m’n moeder den dood van haar 
man vernam, kreeg ze een miskraam 
tengevolge van den schrik en ik heb 
mijn moeder als 14jarige knaap gehol
pen toen zij baadde in haar bloed. Toen 
ik 12 jaar was heerschten in Delfgauw de 
pestpokken en m’n moeder heeft vree
selijk hieraan geleden. Doch ik verzorg
de haar want geneeskundige hulp was 
er bijna niet te krijgen. Mijn leven was ‘s 
win ters werken op de Oliefabriek en ‘s 

zomers, was ik schilder. En nu ik alleen 
achter blijf met een 47jarige hulpbe
hoevende dochter en een werkloozen 
zoon, nu krijg ik ƒ 3. Ouderdomsrente 
anders niet, en ƒ 4. van het Armbestuur 
voor m’n zoon. Mager ben ik geworden 
van de zorg. Doch m’n vrijheid stel ik bo
ven alles en daarom ga ik niet naar ‘t 
Oudemannenhuis, bovendien, al kan 
ik zelf niet meer werken van de rheu
matiek, ik voel me verplicht voor m’n 
kinderen te zorgen, zoolang ik dat kan. 
De huishuur ad ƒ 3, drukt het zwaarst 
op ons, ouden van dagen. En daarvoor 
wordt in de eerste plaats m’n ouder
domsrente bestemd.’

Het is geen verhaal om vrolijk van te wor-
den. Achttien uur per dag werken voor 
een kind van elf jaar!!! Dit soort verhalen 
zullen in die tijd veel voorkomend zijn ge-
weest. Sociale wetten die dit soort toe-
standen aan banden legden waren er 
nog niet. De ‘Wet houdende maatrege-
len tot het tegengaan van overmatigen 
arbeid en verwaarloozing van kinderen’, 
beter bekend als het Kinderwetje van 
Van Houten uit 1874 was de eerste wet 
die in Nederland een einde moest ma-
ken aan kinderarbeid. Toch zou E. hier 
ook niet veel aan gehad hebben. Er wa-
ren uitzonderingen op als ‘huishoude-
lijke en persoonlijke diensten’. E. Zou dan 
mogelijk formeel zijn vader in de molen 
geholpen hebben en gewoon zijn blij-
ven werken. Die goeie, ouwe tijd....

Molen De Hollandse Tuin aan de Delfgauwsevaart in Delft. Aquarel van Isaac van Ketwig (ca. 1732 - 1784) in het gemeentearchief van 
Delft. De molen, een stenen baliemolen, doet heel merkwaardig aan. Het heeft er alles van weg dat hij een verhoogde stenen grondzeiler 
van grote ouderdom was. Hij begon zijn bestaan als verfmolen (loodwitmolen) en later snuifmolen. In1828 volgde verbouwing tot 
oliemolen en uiteindelijk sloop in 1896. De wipmolen op de achtergrond is de voorganger van de Pauwmolen.

Prent in het tijdschrift De Nederlandsche 
Spectator van 4 juli 1874 ter gelegenheid van 
het totstandkomen van het kinderwetje. 
Mr. Samuel van Houten was een zoon 
van Derk van Houten, houthandelaar en 
houtzaagmolenaar met de zaagmolen De 
Twee Reizigers aan het Damsterdiep in 
Groningen.
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Begassen van molens, 
molenwielen, woningen,
monumentale panden, 
boten en overige 
objecten.

Behandeling gehele molen
of molenwiel.
Geen sloopwerkzaamheden
100% afdoding van alle stadia.

Begassen houtaantastende 
insecten weer mogelijk.
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Naar aanleiding van het artikel 
‘Nogmaals Rockanje en Van 
Riet’ in het vorige nummer van 

Molenwereld ontvingen we een reactie 
van de heer Martin van de Steen van 
de molen De Lelie in Elkerzee die een en 
ander van nabij heeft meegemaakt. Hij 
schrijft: 

‘Allereerst staat er een storende fout in 
het artikel: Derckx roede 569 is besteld 
als binnenroede en ook gestoken als 
binnenroede.
Ik heb er bij gestaan toen roede 1539 er 
uit gehaald is als binnenroede en ik heb 
er ook bij gestaan toen deze weer gesto-
ken is als buitenroede. Hier is zeker geen 
fout gemaakt, deze roede is weloverwo-
gen gestoken als buitenroede. Het be-
stek voorzag overigens eerst in het ver-
nieuwen van beide roeden, maar deze 
bleek nog zo goed te zijn dat is besloten 
ze te handhaven. De molenmaker had 
het Potplaatje met bijbehorend num-
mer er al uitgeslepen. Zoals op de foto 
te zien heeft deze roede het model van 
een buitenroede. Ik denk dat de familie 
Klok nog wel betere foto’s heeft waarop 
dit te zien, van de roeden liggend op de 

grond. Maar hoe komt het dan dat deze 
binnenroede zo vlak is? Een fout ge-
maakt door Pot? Toen roede 1539 gesto-
ken werd als binnenroede had de molen 
een houten buitenroede, spoorde het 
wiekenkruis met 1 houten (slappere) roe-
de misschien toch wel?

Of denken wij met z’n allen dat die bin-
nenroedes krom zijn omdat ze moeten 
sporen maar is de werkelijke reden dat 
ze krom zijn om de afstand molenromp- 
binnenroede te vergroten ( en was bij de 
molen van Rockanje deze afstand groot 
genoeg)?’

Het halen van de roeden uit de molen van Rockanje; links de binnenroe die voor een 
binnenroede ontegenzeggelijk opvallend recht is; rechts de zeer slechte buitenroede die 
oorspronkelijk uit de molen van Surhuisterveen komt (foto’s Frans van Ingen, coll. Martin 
van der steen.

Nieuw licht over de roeden van de molen 

 in Rockanje
- M O L E N S A C T U E E L -
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Groot Rotterdams 
Molenboek

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

Deze locatie was niet toevallig ge-
kozen. De Speelman is de laatst 
overgebleven molen in het deel 

van Rotterdam, dat in deel 1 besproken 
wordt: het centrum en Overschie. Verder 
bestaat De Speelman dit jaar 300 jaar, 
zijn voorganger De Hoop meegerekend. 
Groot Rotterdam in de titel heeft betrek-
king op de huidige omvang van de ge-
meente, en het is de bedoeling nog dit 
jaar deel 2 uit te geven over de andere 
molens op Rotterdams grondgebied. 
Over de Rotterdamse molens is in het 
verleden al eerder gepubliceerd. In 1941 
kwam het boek Verdwenen en bestaan
de windmolens te Rotterdam uit, sa-
mengesteld door J. Verheul Dzn. Verder 
schreef Koos Rotteveel in het Rotterdams 
Jaarboek van 1969 een hoofdstuk over 
Rotterdamse molens en in de reeks oude 
ansichtenboekjes verschenen twee de-
len over de Rotterdamse molens van de 
hand van Johan Bakker, resp. in 1979 en 
1981. Aan deze opsomming kan nu het 
Groot Rotterdams Molenboek worden 
toegevoegd. Het handzame boek telt 
160 pagina’s en is in kleur, voor zover 
de afbeeldingen zelf in kleur beschik-
baar zijn. De auteurs zijn Koos Rotteveel, 
Hans van Krimpen en Bas Koster. Koos 
Rotteveel heeft tientallen jaren archief-
onderzoek gedaan en veel gegevens in 
het boek zijn van hem afkomstig. Hans 
van Krimpen is vooral bekend van de 
bijna duizend ansichtkaarten, die hij in 
de jaren ‘70 en ‘80 in eigen beheer uit-
gaf van Nederlandse molens. Bas Koster 
zullen de lezers van dit blad vooral ken-
nen van de schitterende technische mo-
lentekeningen, die hij ook voor dit boek 
maakte. Daarnaast heeft hij de platte-
gronden getekend, waarop alle behan-
delde molens staan aangegeven.
Het boek beschrijft alle molens, die ooit 
in het centrum van Rotterdam en in 
Overschie gestaan hebben, 143 in to-
taal. De oudste vermelding gaat terug 
tot 1333. Elke molen krijgt daarbij een 
nummer, die ook op duidelijke platte-
gronden gebruikt wordt naast de naam 
om de voormalige standplaats aan te 
geven. Eerst komen de molens in het cen-
trum aan de orde, gegroepeerd naar de 
stadspoort, waarbij ze in de buurt ston-
den. Daarna worden de industriemolens 
ten oosten van de stad behandeld, ge-
legen aan Boerengat en Buizengat en 
op het Boseiland. En als laatste de mo-
lens op het grondgebied van de deel-

Op Nationale Molendag 12 mei 2012 werd bij molen 
De Speelman in Rotterdam-Overschie deel 1 gepre-
senteerd van het Groot Rotterdams Molenboek. 

gemeente Overschie. Het boek wordt 
afgesloten met een hoofdstuk over de 
molentypes en molenfuncties, die in 
Rotterdam te vinden waren. Via een 
index op molennaam is een bepaalde 
molen snel terug te vinden. Er is geen in-
dex op persoonsnamen. Van elke molen 
wordt een beschrijving met relevante 
historische informatie gegeven en, in-
dien beschikbaar, één of meerder foto’s. 
Daarbij is getracht zoveel mogelijk nog 
niet eerder gepubliceerd materiaal te 
gebruiken. Er zijn prachtige foto’s afge-
drukt, waaronder stokoude exemplaren 
van wel 150 jaar en ouder. Verder is vaak 
een foto van de huidige situatie opge-
nomen, waarbij opvalt dat er meestal 
geen enkel herkenningspunt meer over 
is. Van de molens, die het fotografietijd-
perk niet bereikt hebben, zijn tekeningen 
en/of oude plattegronden opgenomen. 
Wat verder opvalt is dat veel molens in 
hun bestaan ooit verhoogd werden. Bij 
de stenen en meestal ook bij de houten 
achtkante molens gebeurde dat aan de 
bovenzijde van de romp, waardoor de 
molens een zeer slank uiterlijk kregen.
Het is onvermijdelijk dat bij het beschrij-
ven van zoveel molens er een aantal on-
volkomenheden aan te wijzen zijn. Zo ho-
ren eigenlijk ook de verdwenen Zuid- en 
Noordmolen van de Noord-Kethelpolder 
en de molen van de Oost-Abtspolder in 
de inventarisatie thuis, omdat de voor-
malige standplaatsen tegenwoordig 
in de deelgemeente Overschie vallen. 
Door het beschikbaar komen van veel 
historische kranten op internet is ook dui-

delijk geworden, dat niet De Witte Leeuw 
(nr. 8) op 31 oktober 1846 verbrandde, 
maar de nabijgelegen molen De Lelie 
(nr. 9). De uitgebrande romp van De 
Lelie bestond in ieder geval in 1852 nog. 
Verder blijkt uit een advertentie, dat er 
in de polder Schieveen ook een houten 
korenmolen gestaan heeft, die echter 
voor de voltooiing in 1866 voor afbraak 
te koop werd aangeboden. Het restant 
van zaagmolen De Jacobus (nr. 116) 
moet later dan 1923 verdwenen zijn, om-
dat dit restant op een foto uit 1926 van 
de afbraak van de nabijgelegen molen 
De Nieuwe Werklust (nr. 115) nog te zien 
is. De beide foto’s op pag. 119 en 120 zijn 
uit dezelfde richting genomen. Het bij-
schrift op blz. 120 is correct, dat op 119 
uiteraard niet. Aan het model is duide-
lijk te zien, dat de Zestienhovense molen 
de oude Bleiswijkse molen is en niet de 
Oudendijkse. 
Maar deze kanttekeningen doen niets 
af aan de kwaliteit van dit boek, dat 
een aanrader is voor elke molenliefheb-
ber. De kracht van dit goed toeganke-
lijke boek ligt vooral in de goede balans 
tussen historische gegevens en het fo-
tomateriaal, waarbij de vele gedetail-
leerde plattegronden ook voor een 
buitenstaander duidelijk maken, waar 
de molens gestaan hebben. De kwali-
teit van de geplaatste foto’s is over het 
algemeen prima en er staan juweeltjes 
tussen, waar je bij wijze van spreken uren 
naar kunt kijken.

N.a.v.: Koos Rotteveel, Hans van Krimpen en Bas Koster: Groot Rotterdams 
Molenboek, Deel 1 Centrum en Overschie. 160 pagina’s, gebonden f.c. 
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Voet (Dorpsstraat 158 2903 LB Capelle 
a/d IJssel) en kan via de website http://www.uitgeverijvoet.nl/ besteld worden. 
Het boek kost 27,95 euro, exclusief verzendkosten. 
ISBN-nummer: 978-90-73674-71-8.



 

   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: ............................................................................................................................................................................................

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




