
Nr. 163, OKTOBER 2012

Maandblad 
over molens en 
hun opvolgers 
15e jaargang, nr. 10

De Roode 
Leeuw in 
Gouda weer 
in goede 
handen



 

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

COLOFON

Redactie & administratie: 
 Moerdijkstraat 39 2751 BE Moerkapelle,
 Tel./fax: +31 (0)79-5931303
 E-mail adres: jsbakker@molenwereld.nl

Verschijning: 
 Elf maal per jaar, als regel op de eerste woensdag 

van de maand. Gedurende de maanden juli en 
 augustus verschijnt één gecombineerd nummer.

Uitgave:
 De ‘Molenwereld’ is een uitgave van 

de Stichting Molenwereld
 Benedenrijweg 521 2987 VA Ridderkerk
 Tel.: 0180-411018

Uitgever: 
 dhr. Sj. J. Veerman
 Zwanebloem 51, 2954 NH Alblasserdam
 Tel.: 06-23974997
 E-mail adres: sjv@xs4all.nl

Redactie: 
 dhr. J.S. Bakker 
 Moerdijkstraat 37 2751 BE Moerkapelle,
 Tel/fax 079-5931303
 E-mail adres: jsbakker@molenwereld.nl
 
 dhr. B.H.J. Mols
 Provincialeweg Zuid 42,  4286 LM Almkerk,
 Tel.: 06-50283248
 E-mail adres: bart68@planet.nl
 
Advertenties:
 J. Ottevanger
 Molenviergang 2 2761 BK Zevenhuizen
 Tel.: 0180-638180 / Fax: 0180-638179 
 E-mail adres: adv@molenwereld.nl

Abonnementen:
 Tel.: +31 (079)-5931303 (na 18.00 uur) / Fax: +31 (079)-5931303
 Nederland (€ 47,50) per jaar (incl. 6% BTW).

 Overige landen Europa (€ 65,-)
 Andere landen prijs op aanvraag. 

 De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden 
 voldaan.
 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan
 en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement 
 uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
 schriftelijk wordt opgezegd.
 De in het lopende abonnementsjaar (van januari 
 t/m december) reeds verschenen nummers worden na 
 ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden,
 indien nog voorradig.

 Prijs losse nummers: in Nederland € 6,-; 
 overig Europa € 7,- (exclusief porto).
 
 Donateurs van de Stichting Molenwereld ontvangen het 
 blad gratis bij een minimum-donatie van € 62,50. 
 
Bankrelatie:
 Voor Nederland: Postbank 4506935 / Rabobank 3750.30.867
 Voor België: Postcheque 000-1746998-28

Kopij: 
 Zenden aan de redactie van de Molenwereld, 
 Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle. 

Lay-out en Druk: 
 Vis Offset, Alphen aan den Rijn. E-mail: info@drukkerij-vis.nl

 ISSN 1387-2974
 
 © COPYRIGHT 2012 Stichting Molenwereld Moerkapelle.
 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 

openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Afsluitdatum van de kopij voor 

het novembernummer van Molenwereld: 

   12 OKTOBER 2012

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

MOLENSACTUEEL 327

GRENSMOLENS 336

HOBBELAAR (8) 337

MOLENSACTUEEL: Monument voor molen en gemaal Buitenland 
van Rhoon 338
Erwin Esselink

MOLENSACTUEEL: Westermolen Dalfsen kan er weer tegen! 340
Ben Kloosterman

ZOEKER 342

UIT 'T KIJKGAT 342

MOLENSACTUEEL: 250 jaar Hazerswoudse Droogmakerij 343
Erwin Esselink

MOLENSACTUEEL: De Roode Leeuw in Gouda weer in goede doen 344
Dick Kenbeek

MENS EN MOLEN: Over een molenverzameling (1) 358
Frans Weemaes

Bij de omslag voorzijde: De Roode Leeuw aan de Turfsingel in Gouda 
kwam heel wat downs te boven, maar zag ook ups wegzinken (foto 
D. Kenbeek, 19 juni 2012).
 
Bij de omslag achterzijde Bredevoort is een oude vestingstad en 
maakte in de Tachtigjarige oorlog meerdere belegeringen mee. De 
verdedigingswerken zijn vanwege de strategische ligging meerdere 
malen vergroot en versterkt, laatstelijk in 1704. In 1755 wordt de ves-
ting evenwel opgeheven, waarna de bastions, wallen en grachten 
grotendeels verdwijnen. Een bastion, Welgemoed, is nog heel goed 
herkenbaar en bekroond met de prachtige molen De Prins van 
Oranje van Hennie Woordes, waar Johan Jansen zo lang molenaar 
was (zie Molenwereld 2012-6-205). Bij de molen heeft Woordes een 
ambachtelijke maalderij. In de voormalige veevoederfabriek van 
Navis, waar Heinrich van Hees voor Woordes een van de eerste kop-
pels flintstenen legde (foto H. Woordes).

De Open Monumentendagen worden vaak gebruikt voor het 
weer officieel in bedrijf stellen van gerestaureerde molens. 
Ook worden molens op een andere manier in het zonnetje 

gezet; soms zelfs verdwenen molens, zoals een monument voor de 
molen van het Buitenland van Rhoon of de molens van de Westvaart 
van de Hazerswoudse Droogmakerij, molens die ons al zo’n eeuw ge-
leden ontvallen zijn. Toch staan we er in dit nummer bij stil, evenals bij 
de heropening van de Westermolen in Dalfsen. Verder wordt u aan-
dacht gevraagd voor een bijzondere molenverzameling. Het hoofd-
gerecht bestaat evenwel uit een artikel over de molen De Roode 
Leeuw in Gouda, waar enige tijd geleden een restauratie afgesloten 
werd die hopelijk ook de afsluiting betekent van een turbulente peri-
ode, die bepaald niet altijd hartverheffend was. 

En Balie Kluiver ziet een doodzonde.                                          JSB
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Opening drie molens van 
Slochter Molenstichting

Op 15 september 2012 zijn onder grote 
belangstelling de molens Windlust, De 
Ruiten en de Entreprise van de Slochter 
Molenstichting na een grote restauratie 
heropend. Het stichtingbestuur strikte 
respectievelijk de burgemeester van de 
gemeente Slochteren de heer Geert-
Jan ten Brink, de loco dijkgraaf van 
het waterschap Hunze & Aa’s de heer 
Jakob Bartelds, en de Commissaris van 
de Koningin van de provincie Groningen 
de heer Max van den Berg voor de ope-
ningshandelingen. Er stond voldoende 
wind waardoor het publiek de fees-
telijk met vlaggetjes getooide molens 
direct zag draaien. Het enthousiasme 
van de drie bijzondere gasten viel ie-
dereen op. Molens hebben hun aan-

trekkingskracht gelukkig nog lang niet 
verloren. Aan het programma werkten 
naast de molenaars ook drie verenigin-
gen Dorpsbelangen mee (Slochteren, 
Froombosch en Kolham) en speelden de 
kinderen van de Popschool de sterren 
van de hemel. Het Groninger Molenhuis 
verzorgde een stand met boeken en di-
vers informatiemateriaal. In Kolham werd 
het een waar spektakel door een elkaar 
opjagende ‘klant’, ‘molenaar’, ‘bakker’ 
en ‘boer’ die het klaarspeelden om in 5 
minuten tijd een volle zak met graan om 
te toveren naar stapels kleine zakjes met 
meel. Uiteraard vergezeld van muziek en 
stofwolken. In Slochteren werd het SMS-
je geïntroduceerd: het Slochter Molen 
Stoetje. In Overschild zag Slochteren zijn 
burgemeester voor het eerst met ambts-
keten en mulderspet. Die pet kan ons al-
lemaal passen volgens Nico Salm, voor-

zitter van de Vereniging De Hollandse 
Molen. Hij riep de gasten op zich te mel-
den voor de opleiding om molenaar te 
worden. Alleen op deze manier blijven 
molens immers ons levende erfgoed. 
Lammert Groenewold.

Molen De Eendracht in 
Gieterveen opnieuw in de 
steigers

De Eendracht in Gieterveen is in au-
gustus opnieuw in de steigers gezet. 
Opvallend omdat de molen in 2007 ge-
heel gerestaureerd werd (Molenwereld 
2008-9-341/342/343). Het bovenste deel 
van de molenromp wordt opnieuw ge-
voegd en met een speciale coating 
geïmpregneerd, omdat bij zuidwes-
ten- of noordwestenwind en stevige 
regenval, het water de molen binnen 
dringt. De laatste tijd werden zowel de 
bestaande voegen als de oude coa-
ting verwijderd. De coating is met stoom 
verwijderd, waardoor het opnieuw nat 
werd in de molen.
In september zijn de stenen opnieuw 
ingevoegd. De kosten van het herstel 
komen voor rekening van eigenaar 
Molenstichting Drenthe. Verder levert 
Stichting Het Drentse Landschap een 
belangrijke bijdrage. 

Overijsselse molendag op de 
Westerveldmolen in Tilligte

Op de Westerveld molen in Tilligte is op 
8 september onder uitstekende omstan-
digheden de Overijsselse molendag ge-
houden. Mede dankzij bijdragen van de 
familie Brunninkhuis en de heren Lohuis 

De restauraties van de drie molens van 
Slochterense Molenstichting in een beeld 
gevangen. 
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en Olde Dubbelink, die nauw betrokken 
zijn bij de Oldtimerdagen in Tilligte en 
enkele van hun perfect gerestaureerde 
motoren en tractoren demonstreerden, 
konden de molenaars ongeveer tachtig 
mensen ontvangen en rondleiden. De 
draaiende en fraai versierde molen wist 
tevens de toevallige passanten te lok-
ken, waaronder een grote groep fietsers 
uit Nordhorn en enkele ‘noabers’ die al-
len vol verbazing de molen bekeken. Al 
met al kan worden teruggezien op een 
zeer geslaagde dag en kan de molen-
maker, die zijn werkzaamheden omwille 
van deze dag uitstelde, nu aan de slag 
om enkele noodzakelijke reparaties aan 
de molen te verrichten. Het gevlucht zal 
worden hersteld en ook de kap krijgt een 
onderhoudsbeurt zodat de molen de 
komende winter goed doorkomt en de 
vrijwillige molenaars ook volgend jaar 
weer veel bezoekers kunnen ontvangen. 
Peter Bakema.

Boekje over de molen van 
Kisjes in Hierden

Eeuwenlang stond er prominent in het 
landschap een korenwindmolen in 
Hierden; tot 1950. Over die Hierder mo-
len schreef de Harderwijker auteur Jos 
Kunne een boekje, De molen van Kisjes 
in Hierden, dat eind september is ver-
schenen in de Harderwijk Reeks.
Op de plek waar generatieslang een 
molen heeft gestaan aan de Molenweg 
op de hoek met de huidige Watervalweg 
in Hierden, herinnert sinds 1950 alleen 
de overgebleven molenbelt nog aan 
de molen die daar bovenop stond. In 
dit molenrestant is vanaf 1982 Atelier De 

De molen van Gieterveen tijdens de feestelijke inbedrijfstelling op 29 augustus 2008 na 
de voltooide grote restauratie (zie Molenwereld 2008-10-402 e.v. Men besefte toen nog niet 
dat korte tijd later weer een grote en dure ingreep noodzakelijk zou zijn 
(foto R. Kooiker, 29 augustus 2008).

Veel belangstelling op de molen van Tilligte tijdens de Overijsselse Molendag (foto Karin 
Visser, 8 september 2012).

De molen van Hierden in de oogsttijd 
omstreeks 1935.
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Molenbelt van beeldend kunstenares 
Marjan Kwaaitaal gevestigd. De naast 
de molenbelt gelegen boerderij en bak-
huis, allebei uit 1749 en gemeentelijke 
monumenten, waren eeuwenlang de 
woonstee van tal van molenaarsfami-
lies.
In het boekje De molen van Kisjes in 
Hierden, samengesteld op verzoek van 
de molenbelt-eigenaren Ton en Marjan 
Kwaaitaal uit Hierden, wordt een beeld 
geschetst van de Hierder molen door 
de eeuwen heen en van de opeen-
volgende generaties molenaars die 
er woonden en werkten. Van de mo-
lenaars Jans, Jacobsen, Willemsen, 
Elbertsen, Jacobs, Van den Broek, Van 
Zomeren en Van ’t Slot naar Kisjes. Van 
begin zeventiende eeuw naar midden 
twintigste eeuw. Bovendien zijn tal van 
oude foto’s en enkele afbeeldingen van 
schilderijen en prenten in het boekje op-
genomen. Vanaf 1 oktober 2012 is het 
boekje verkrijgbaar in het Stadsmuseum 
Harderwijk, de boekhandel en via www.

harderwijkreeks.nl. De prijs bedraagt 
12,50 euro.

Monumentenprijs Oude 
IJsselstreek 2012 naar molen 
in Voorst 

Tijdens Open Monumentendag op za-
terdag 8 september heeft Stichting 
Korenmolen Voorst de Monumentenprijs 
2012 van de drie oudheidkundige 
verenigingen in de gemeente Oude 
IJsselstreek ontvangen. De stichting 
zet zich al meer dan 12 jaar in voor het 
behoud van de windkorenmolen aan 
de Grensweg. De prijs bestaat uit een 
oorkonde met pentekening en een his-
torische beschrijving van de molen. 
Tijdens een korte feestelijke bijeenkomst 
bij de molen aan de grensweg in Voorst 
werd de prijs door de voorzitter van het 
Monumentenplatform mevrouw Helma 
Tuenter overhandigd. Dat was tevens de 
afsluiting van Open Monumentendag 
2012. Sinds 2002 staat de molen op de 

Rijksmonumentenlijst vanwege zijn cul-
tuurhistorische en bouwtechnische 
waarde. Daarnaast heeft de molen 
grote waarde vanwege zijn beeldbepa-
lende positie in het weidse landschap 
van de buurtschap. Willem Stapelbroek 
uit Voorst liet in 1867 bij zijn boerderij een 
windmolen bouwen waarvan zijn zoon 
Bernard de molenaar werd. De eerste 
40 jaar maalde de molen op de wind, 
maar in het begin van de vorige eeuw 
werd naast de windmolen een maalderij 
op benzine- en later op elektromotor in 
gebruik genomen. Met deze uitbreiding 
kwam geleidelijk aan het einde van de 
windmolen in zicht. Tijdens de oorlog 
maalde men vanwege energieschaars-
te nog wel met de windmolen, maar na 
de oorlog werd de molen onttakeld en 
veranderd in woon- en logiesruimte, die 
enkele decennia deel uitmaakte van 
het bedrijf. Hoewel ondertussen gene-
raties opgroeiden die niet beter wisten, 
waren er ook die vonden dat dit bouw-
sel uit historische overwegingen in de 
oorspronkelijke staat hersteld zou moe-
ten worden. Eind jaren ‘90 vatte een 
aantal molenliefhebbers uit Voorst en 
omgeving het plan op om van de mo-
lenromp, die ondertussen steeds meer 
in verval raakte, weer een maalvaar-
dige molen te maken. Daartoe werd 
de Stichting Korenmolen Voorst opge-
richt. De familie Van Hal, die het initiatief 
van harte toejuichte, droeg de molen 
over aan de voornoemde stichting en 
samen met vrijwilligers staken de leden 
van de stichting letterlijk en figuurlijk de 
handen uit de mouwen. Door het orga-
niseren van activiteiten werd de vereiste 
eigen bijdrage bijeengebracht. Na ja-
renlange inspanningen, afwijzingen en 
vooral veel geduld, was in 2009 eindelijk 
het financiële plaatje rond en kon de 
molenmaker aan het werk. De restau-
ratie verliep voorspoedig en in novem-
ber 2010 werd, met ‘het lichten van de 
vang’ door Bertus en Trees van Hal de 
windmolen officieel in gebruik gesteld 
(Molenwereld 2010-12-432). Sindsdien is 
de molen, op afspraak, open voor be-
zoekers en wordt op gezette tijden op 
traditionele wijze graan gemalen. De 
Stichting Korenmolen Voorst, bestaande 
uit Paul Brus, Caspar van Hal, Dieuwertje 
Lindeboom, Henk Rutgers en Johan 
Velthorst, heeft door de restauratie van 
de molen de buurtschap een historisch 
‘landmark’ teruggegeven.

Facelift voor voormalig 
Erfgoedpark De Hoop

Op voormalig Erfgoedpark De Hoop zijn 
op 27 augustus werkzaamheden gestart 
om een nieuwe bestemming van het ter-
rein makkelijker te maken. Het recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
wil hiermee een goede basis leggen om 
een geschikte ondernemer te vinden 
voor het Erfgoedpark. Men zoekt een on-
dernemer met goede plannen voor het 
terrein en de gebouwen. Vooruitlopend 

De molen van Van Hal in Voorst na de restauratie die een kale romp nieuw leven gaf 
(foto André Nibbelink, 19 november 2010).
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op de werving van een nieuwe onder-
nemer wil het recreatieschap er in ieder 
geval voor zorgen dat de infrastructuur 
naar en op het park goed is.
Het oorspronkelijke doel van het park was 
het erfgoed van Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest en zijn uitvindingen op de 
kaart te zetten. Belangrijke uitvindingen 
van hem zijn de zaagmolen en de olie-
molen met kantstenen. Met name door 
de economische omstandigheden stag-
neerde de ontwikkeling van het geheel 
door vrijwilligers gedragen park. De ko-
mende werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het aanleggen van riolering, 
het leggen van kabels en leidingen voor 
de nutsvoorzieningen, het aanleggen 
van asfalt als entree en rondgang op het 
binnenterrein, het maken van schelpen-
paden, het plaatsen van terreinverlich-
ting, het planten van bomen en inzaaien 
van weiden en het opknappen van de 
toegangsweg en parkeerterrein aan de 
Lagendijk. Het werk duurt tot 26 oktober. 

Behoud gemaal De Volharding 
te Stompwijk!

Behoud het gemaal De Volharding en 
geef het een nieuwe toekomst. Dit is de 
boodschap die Erfgoed Leidschendam 
aan het Hoogheemraadschap van 
Rijnland heeft overgebracht. Het uit 
1882 daterende gemaal van de 489 ha 
grote Drooggemaakte Groote polder 
is sinds 2006 niet meer in gebruik en 
dringend aan een opknapbeurt toe. 
Het octrooi voor de droogmaking werd 
op 12 januari 1767 door de Staten van 
Holland verleend aan de schouten en 
ambachtsbewaarders van Zoetermeer, 
Stompwijk en Wilsveen. Oorspronkelijk 

werd de de Drooggemaakte Groote 
polder bemalen door een gang van drie 
molens, die uitsloeg op de Stompwijkse 
vaart, waarna in 1882 het nieuwe stoom-
gemaal De Volharding de bemaling 
overnam. Het gemaal, oorspronke-
lijk een stoomgemaal van 37 pk met 
een centrifugaalpomp, heeft een nog 
steeds de oude elektrische aandrijving. 
Helaas ontbreekt de vacuüminstallatie 
om de pomp luchtledig te zuigen. Het 
nabijgelegen andere oude gemaal De 
Antagonist van de Gecombineerde 
Starrevaart en Damhouderpolder, oor-
spronkelijk ook een stoomgemaal, wordt 
nu door een draaiende Crossley diesel-
motor uit 1929 aangedreven. Wel is deze 

Op 31 augustus trad een der vrijwillige molenaars van De Adriaan in Haarlem in het 
huwelijk. Ter gelegenheid daarvan werd de molen mooi gezet (foto Abel van Loenen, 
31 augustus 2012).

Het gewezen stoomgemaal De volharding 
in Stompwijk (foto Nico v.d. Bos 
16 augustus 2012). 

Het interieur van De Volharding 
met de elekrisch gedreven Pannevis 
centrifugaalpomp (foto Nico v.d. Bos 
16 augustus 2012).
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machine arbeidsintensief en de oliekan 
en oliespuit worden vaak gehanteerd 
om alles goed draaiend te houden. 
Gemaal De Volharding was voor de 
eerste keer opengesteld tijdens de af-
gelopen Open Monumenten Dag in 
Leidschendam-Voorburg. De Antagonist 
was al vaker te bezichtigen.

Bonus voor Zuidhollandse 
molens in bezit van 
molenstichtingen

Molenstichtingen in Zuid-Holland kun-
nen blijven rekenen op een instandhou-
dingsubsidie voor de in hun bezit zijnde 
molens. De provincie stelt als voorwaar-
de dat de eigenaren de helft van de 
restauratiekosten zelf kunnen betalen. 
Als dat zo is, doet de provincie er een 
bonus van 9.579 euro per molen bo-
venop. Een maand geleden kondigde 
de provincie aan dat zij monumenten 
alleen wil restaureren, als eigenaren 
tenminste deels zelf het geld voor hun 
onderhoud kunnen opbrengen. De wei-

nige inkomsten die de molenstichtingen 
hebben, zijn afkomstig van donaties en 
giften. De provinciale D66-fractie trok 
zich de kritiek en de zorg van de molen-
stichtingen aan. Statenlid Josine Meurs 
kreeg een meerderheid van de pro-
vinciale Statencommissie mee om de 
molenbeheerders tegemoet te komen. 
Gedeputeerde Staten stelden daarop 
een nieuwe, iets soepeler regeling op, 
waarbij de eis van 50 procent eigen in-
komsten blijft staan, maar als daaraan 
voldaan is, beloont de provincie dat 
met een bonus. Hierdoor komt de uitein-
delijke eigen bijdrage toch weer onder 
de vijftig procent uit.

Fors bedrag nodig voor herstel 
molens Reimerswaal

Voor acuut onderhoud aan de drie ge-
meentelijke molens in Reimerswaal is 
185.000 euro nodig. 
Dat blijkt uit de meerjarenonderhouds-
plannen (MJOP’s) die de gemeente 
Reimerswaal heeft opgesteld om inzicht 

te krijgen in wat er direct, op middel-
lange termijn en op lange termijn nodig 
is om de molens in Krabbendijke, Rilland 
en Kruiningen in een draai- en maalvaar-
dige conditie te houden. Dat is gebeurd 
op verzoek van de gemeenteraad, die, 
geschrokken van de kosten voor molen 
De Rozeboom in Krabbendijke, wilde 
dat het college inzicht verschaft in de 
molenproblematiek. Gebleken is dat 
een aantal werkzaamheden vrijwel di-
rect moet worden uitgevoerd. In de ja-
ren 2012 en 2013 is voor elke molen extra 
geld nodig om de onderhoudsachter-
stand weg te werken. Op middellange 
termijn moet aan De Rozenboom nog 
aanvullend onderhoud worden uitge-
voerd. Het College van B en W wil de 
gemeenteraad voorstellen om dat te 
betalen uit de reserve monumenten, 
omdat het reguliere onderhoudsbudget 
ontoereikend is. De storting in de voor-
ziening onderhoud gebouwen zal met 
3.500 euro moeten worden verhoogd 
tot 30.000 euro, om zo het periodieke re-
guliere onderhoud uit te kunnen blijven 
voeren. Waar mogelijk zal een beroep 
worden gedaan op subsidies.

De Oude Doornse molen in 
Almkerk heeft kap en kruis 
weer terug

Met het op 6 september 2012 terug-
plaatsen van de kap en het steken van 
de roeden in de molen van De Oude 
Doorn in Almkerk is de laatste grote klus 
aan de molens in Heusden en Altena 
een feit. Zes van de elf molens in het 
Land van Heusden en ALtena die aan 
een noodzakelijke restauratie toe wa-
ren zijn nu weer (bijna) draaivaardig. 
Na de restauratie kan niet alleen De 
Oude Doorn er weer een kwart eeuw 
tegenaan, maar ook de Zandwijkse 
Molen in Sleeuwijk, de Uitwijkse Molen 
in Uppel, De Twee Gebroeders in Wijk 
en Aalburg, De Hoop in Veen en de 
Vervoorne Polder in Werkendam. De 
ongeveer 1,9 miljoen euro voor de ver-
nieuwing kreeg Molenstichting Land van 
Heusden en Altena gesubsidieerd door 
onder meer de drie Altena-gemeenten 
en de provincie Noord-Brabant. Op 28 
september vierde de Molenstichting 
Land van Heusden en Altena de vol-
tooiing van de restauraties met vanaf 
Fort Altena het gelijktijdig in bewe-
ging laten brengen van de molens.  

Molen De Volharding te Best 
en molenhuis te huur of te koop

Aan de rand van het centrum van Best 
staat de (recentelijk) maalvaardig ge-
restaureerde molen De Volharding 
(Molenwereld 2012-1-9). De molen met 
bijbehorend molenhuis wordt door de 
gemeente Best aangeboden voor ver-
huur of verkoop. Naast de molen ligt 
een braakliggend terrein. Ook dit terrein 
wordt te koop aangeboden. Het win-

De Rozenboom in Krabbendijke; een der Reimerswaalse molens die op herstel 
wacht. De molen is in de loop van zijn bestaan nogal eens van uiterlijk veranderd, haast 
onherkenbaar (foto jsb, 3 september 2012).
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kelcentrum van Best en het NS-station 
zijn op loopafstand van deze locatie. 
De gemeente Best heeft een selectie-
document opgesteld waarin richting 
wordt gegeven aan de invulling van de 
locatie. Voor de gehele locatie wordt 
de voorkeur gegeven aan een commer-
ciële- (horeca) en maatschappelijke 
functie, mét behoud van de maalderij. 
Op het braakliggend terrein moet een 
gebouw worden gerealiseerd, bestemd 
voor dagbesteding voor mensen met 
een beperking.

Nieuwe rompbedekking voor 
molen Janzona te Budel-Schoot 

Op 13 september is de laatste hand ge-
legd aan de nieuwe rompbedekking 
van molen Janzona te Budel-Schoot.  
De romp van de molen is van een nieu-
we rode laag Icopal-bedekking voor-
zien. Eerder dit jaar werd de kap ook van 
deze bedekking voorzien (Molenwereld 
2012-6-210). Icopal heeft als grote voor-
deel dat het de zonnehitte beter op-
neemt en mede daardoor veel beter 
slijtvast dan normaal asfaltpapier. De 
bekleding zou dertig jaar tegen weer en 
wind moeten kunnen. De Janzona is een 
van de laatste drie molens in Nederland 
die deze asfaltbedekking hebben. 

Naast de Janzona zijn dit de Sint Victor in 
Zeeland en De Pelikaan in Den Dungen 
(beiden ook in Noord-Brabant). Na het 
verwijderen van de bekleding zijn ook 
enkele ingerotte planken vervangen. 
Verder zijn de raamkozijnen in de molen-
romp vernieuwd en heeft de molen een 
schilderbeurt ondergaan. Rob Simons.

Resten Erpse molen 
‘De Nijverheid’ gevonden

Tijdens graafwerkzaamheden op het 
voormalige terrein van mengvoederfa-
briek van De Heus (voorheen Sondag) 
in Erp hebben leden van de archeo-
logische werkgroep van de heem-
kundekring Erthepe op 7 september 
de fundamenten gevonden van mo-
len De Nijverheid. Op deze plek aan 
de Cruijgenstraat stond namelijk ooit 
deze molen, eigendom van de familie 
Sondag. De stenen molen had aan de 
basis een doorsnee van elf meter en 
was zwaar gefundeerd met zeven lagen 
stenen, vastgezet in kalkspecie. Op de 
hoogte van het maaiveld waren de mu-
ren meer dan een meter dik. Molenaar 
Sondag besloot al in de jaren vijftig een 
deel van de molen af te laten breken. In 
1960 verdween de molen geheel en ble-
ven alleen de fundamenten, onder de 

toegangsweg naar de maalderij. Een lid 
van Heemkundekring Erthepe opperde 
het idee om de resten ook daarna zicht-
baar te houden als onderdeel van een 
aan te leggen park op het voormalige 
terrein van Sondag/De Heus. 

Geen hulpmotor voor waterrad 
in Weverijmuseum Geldrop 

Een elektrische hulpmotor blijkt toch 
geen oplossing te zijn als aandrijving 
van het monumentale waterrad in het 
Geldropse Weverijmuseum. Daarvoor 
zou er een motor geplaatst moeten wor-
den die zo groot is dat er geen plek voor 
is in het museum. Dat was de conclusie 
tijdens de gemeenteraad van Geldrop-
Mierlo op 3 september. Het rad staat al 
sinds januari stil vanwege structureel te 
lage waterstanden in de Kleine Dommel 
enerzijds en slijtage aan het rad an-
derzijds. Op korte termijn zit wethouder 
Steenbakkers om de tafel met het wa-
terschap De Dommel om te bekijken of 
het rad weer kan gaan draaien. Hiervoor 
zijn dus hogere waterstanden nodig, als 
gevolg van opstuwing van de Kleine 
Dommel. Daarna dient er nog geld be-
schikbaar te komen voor restauratie van 
het rad. 

De volharding in Best (foto Gerard Barendse, 6 april 2012).
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Keldonkse molenromp krijgt 
zijn oude vorm weer terug

Het is een willekeurige zaterdagmorgen 
een uur of half acht. De betonmolen 
wordt aangezet en de eerste scheppen 
metselzand, kalk, water en andere ingre-
diënten worden gemixt tot een smeuïge 
metselmortel. Bovenop de steiger pak-
ken vier metselaars hun troffel. De tim-
merman controleert nog even of de 
profielen juist zijn gesteld. De opperman 
vult de kuipen met specie. Het metselen 
kan beginnen. Het is inmiddels een ver-
trouwd beeld aan De Roost in Keldonk. 
Met het nodige plezier en enthousiasme 
wordt wekelijks hard gewerkt aan de 
restauratie van de Keldonkse molen. 
De molenromp krijgt stukje bij beetje 
zijn oude vorm weer terug. Naast het 
metselteam zijn een aantal personen 
begonnen met het schoonbikken van 
het laatste restje stenen. Verder wordt 
er druk gewerkt aan het herstel van het 
oude voegwerk. Het bovenste deel van 
de molenromp was door de tand des tijd 
dusdanig aangetast dat deze gedeel-
telijk moest worden afgebroken. Nadat 
het bovendeel van de molenromp is 
gerestaureerd wachten de bouwploeg 
nog diverse andere werkzaamheden. Zo 
moet onder andere de inrijpoort nog ge-

Stichting korenmolen De Hoop Keldonk 
hoopt daarna zo spoedig mogelijk te 
kunnen beginnen met de tweede en 
laatste fase van het project. Stichting 
korenmolen De Hoop Keldonk.

Molen de Arend te Wouw 
stilgezet

Tijdens onderhoudswerkzaamheden 
aan De Arend te Wouw is gebleken dat 
er scheuren in de roeden zitten. Verder 
draaien is niet verantwoord, teneinde 
ongevallen te voorkomen. De dit voor-
jaar opgerichte beheersstichting zit met 
de handen in het haar. Er lag al een uit-
gebreid restauratieplan voor de molen, 
maar daarvoor waren de beschikbare 
middelen ontoereikend. In dit plan was 
niet voorzien in de kosten van herstel 
van de roeden, geraamd op acht- tot 
tienduizend euro. De stichting zal nu be-
kijken welke acties mogelijk zijn om ex-
tra middelen te verwerven. Bijkomend 
probleem is dat de agenda van molen-
maker Vaags overvol is, waardoor De 
Arend op een wachtlijst voor restauratie 
terechtkomt.

Limburgse Molendag in 
de Gemeente Leudal 

Op 7 oktober is het weer Limburgse 
Molendag. De St. Antonius molen te 
Heythuysen zal geopend zijn van 11.00 
tot 16.00 uur. Het is een maalvaardige 
molen waar nog regelmatig op vrijwilli-
ge basis mee gemalen wordt. In de loop 
van de namiddag zal stadsdichter Frits 

Het aanbrengen van de nieuwe Icopal op 
molen Janzona in Budel-Schoot (foto Rob 
Simons, 18 augustus 2012).

restaureerd worden en zal het houtwerk 
van de deuren en luiken worden ver-
vangen. Volgens planning zal de eerste 
fase van het restauratieproject (de ste-
nen molenromp) eind 2012 zijn voltooid. 

Herstel van de onderbouw van de molen te Keldonk (foto: J. van de Vossenberg, 
september 2012).
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Criens van de gemeente Leudal op de 
St. Antonius molen een gedicht voordra-
gen. Hij zal hierbij geassisteerd worden 
door wethouder J. Minses. Molen Aurora 
te Baexem is eveneens geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Als gastmolenaar zal 
Frans Hagenaars optreden. De molen is 
maalvaardig en er wordt nog regelma-
tig veevoer gemalen.Na de middag zal 
de zanggroep Met Bezèj enkele muzi-
kale optredens verzorgen. Met Bezèj is 
een zanggroep uit Midden Limburg die 
uitsluitend zelfgemaakte muziek zingt op 
zelfgemaakte teksten.In het nabij gele-
gen molenhuisje is een foto expositie van 
de Heemkunde vereniging van Baexem 
te bewonderen. De Uffelse watermolen 
dateert uit de 13e of 14e eeuw en was 
aangewezen als banmolen. De molen 
kent een roerig verleden. Geregeld wa-
ren er conflicten over de ban, de prijs , 
de kwaliteit en de stuwhoogte. In 1726, 
1742 en 1879 ging de molen in vuur en 
vlammen op, de eerste keer zeker door 
brandstichting. In de 20e eeuw zijn vele 
beken genormaliseerd, en de stuwrech-
ten verkocht. Men ging met de hamer-
molen malen. Het geldt ook voor deze 
molen. Het waterrad ligt nu niet meer op 
de beek, hiervoor zou de beek weer te-
ruggelegd moeten worden. Het is de al 

lang gekoesterde wens dat dit ooit gaat 
gebeuren. De huidige eigenaar John 
Klerkx heeft de historische gebouwen 
uitgebreid gerestaureerd. De hamermo-
len maalt weer en ook de elevator en de 
cycloon functioneren met behulp van 
een oude elektromotor. In de gelagka-
mer kan men terecht voor een drankje. 
Voor activiteiten van andere molens in 
de provincie Limburg die ook geopend 
zijn zie www.limburgsemolens.nl. Frans 
Verstappen.

Molenruilbeurs Utrecht 
3 november 2011

Op zaterdag 3 november 2011 vindt van 
10 tot 15 uur weer een molenruilbeurs 
plaats. De locatie is de kerkzaal van de 
Bethelkerk aan de Burg. Norbruislaan 
1 te Utrecht Zuilen. Nadere info via: 
J.L.J. Tersteeg, Spuistraat 589, 2987 TW 
Ridderkerk. Tel. 0180 41 11 21 mob. 06 
206 808 45 of e-mail jacquestersteeg@
gmail.com

De molen d’Onvermoeide tijdens 
de off iciële ingebruikstelling op 1 
september 2012 (foto H. van Steenbergen, 
1 september 2012).

Met de molen Windlust in Vorstenbosch 
wordt aandacht gevraagd voor het werk 
van het KWF Kankerbestrijding 
(foto: Jan Smolenaers, 29 augustus).
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In ’t kort

- Het gemeentebestuur halveert het 
budget voor recreatie en  toerisme en 
de subsidie aan de molens in Kaag en 
Braassem uit bezuinigingsoverweging.
- Eind augustus is door Coppes uit 
Bergharen de restauratie van molen 
d’Onvermoeide in Raamsdonksveer af-
gerond, waarna op 1 september de of-
ficiële ingebruikstelling volgde.
- Met het aanbrengen van speciale 
vlaggen draagt molen Windlust te 
Vorstenbosch haar steentje bij, waar het 

gaat om aandacht voor de werkzaam-
heden van het K.W.F. in het kader van 
kankerbestrijding.

Molenkalender

7 oktober 2012: Limburgse Molendag.
20 oktober 2012: Molendag Hoeksche 
Waard.
3 november 2012: Molenruilbeurs te 
Utrecht.
25 november 2012: Moledei 

Sudwestfryslan.

Molenkalender buitenland 2012

6 en 7 oktober 2012: Molendag West- en 
Oost-Vlaanderen (B).
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Duitsland
NEDERSAKSEN
Nieuwe activiteiten rond 
standerdmolen Dornum

Tijdens de Duitse molendag, pinksteren 
2012, werd de gerestaureerde standerd-
molen van Dornum weer in bedrijfge-
steld. Maar de Verein Bockwindmühle 
von 1626 wil meer. In de molen zelf ont-
breekt de ruimte om groepen op een 
goede manier te kunnen ontvangen, 
om maar te zwijgen over toiletfacilitei-
ten. Om die problemen te ondervan-
gen wil de vereniging bij de molen een 
gebouwtje van 45 m2 grondoppervlak 
neerzetten om voor bezoekers onder 
andere via een expositie het thema 
‘van koren naar brood’ aanschouwelijk 
te maken. Verdere moeten er ook sani-
taire voorzieningen in komen. Maar men 
wil meer. Ook in Dornum is de molen een 
zaak van vooral wat oudere mensen. 
Voor continuïteit is het noodzakelijk dat 
er een verjongingskuur van de bemen-
sing plaats vindt. Daarom wil men jonge-
ren meer bij de molen betrekken. 

Herbouw molen Fulkum; veel 
bereikt, maar nog een lange 
weg te gaan

Op 21 augustus 2000 brandde de 
Johannimühle in Fulkum af (zie Molen

wereld 2000-11-242, 243); alleen de 
onderbouw bleef staan. Er kwam een 
herbouwactie op gang die inmiddels 
heel wat bereikt heeft. Zo heeft men de 
onderbouw van een tijdelijk dak voor-
zienen nieuwe deuren en ramen aan-
gebracht. Harry Persigla, de voorzitter 
van de Förderverein Fulkumer Mühle 
stelt dat de 130 leden van de vereniging 
zo voor 30.000 euro door zelfwerkzaam-
heid hebben opgebracht. Daarmee is 
men er nog niet, want de totale kosten 
voor de herbouw van de molen worden 
op 750.000 euro geraamd. Vooralsnog 
strekken de zorgen van de vereniging 
zich uit tot de onderbouw. Met speciale 
acties blijft men, ook na meer dan tien 
jaar, onverdroten doorgaan. Komt men 
over de kop komt men over de staart zal 
men men in Fulkum zeggen.

Nieuw concept voor groene 
molen Greetsiel financieel 
noodzakelijk

Het schilderachtige Waddenzeeplaatsje 
Greetsiel is gezegend met twee mo-
lens, bekend als de Zwillingsmühlen, al 
is het beslist geen eeneiige tweeling. 
Gemakshalve spreekt men plaatselijk 
van de groene en de rode molen, naar 
de kleur van de dakbedekking. De groe-
ne molen is sinds 1990 eigendom van de 
Vereinigung zur Erhaltung der Greetsieler 
Zwillingsmühlen. Een belangrijke bron 
van inkomsten voor de vereniging is ver-
pachting van de molen, waarvan de 
begane grond is ingericht als Teestube. 
Helaas zijn die inkomsten te gering om 
de molen in goede staat te houden, ze-

ker in het licht van te verwachten inves-
teringen. Zo moet bijvoorbeeld de ver-
warmingsinstallatie vernieuwd worden 
en ook de balie moet onderhanden ge-
nomen worden. Vandaar, dat de vereni-
ging de bestaande pachtovereenkomst 
die aan het eind van dit jaar afloopt 
heeft opgezegd en men denkt aan een 
andere invulling van de molen die meer 
oplevert. Zo wil men de horecafunctie 
uitbreiden en ook het terrein rond de 
molen daar bij betrekken. Dat zal onge-
twijfeld in het toeristische Greetsiel meer 
opbrengen. 

Hoop voor molen Neßmersiel

Wie aan Oostfriese molens denkt, ziet 
al snel grote, indrukwekkende acht-
kante baliemolens voor zich. Toch gaat 
die vlieger lang niet altijd op. Er zijn 
uitzonderingen, zoals de molen van 
Neßmersiel, een kleine achtkante ba-
liemolen met een staart, niet ver van 
de Waddenzeekust in het noorden van 
Oostfriesland; in betere dagen een klei-
ne, maar fijne molen, gebouwd in 1884 
Ude Kupper; aanvankelijk mert zeilen, 
maar in 1903 kreeg de molen zelfzwich-
ting. Helaas heeft hij aan dat fijne wel 
ingeboet. Niet lang nadat de molen 
werd stilgezet in 1959 werd hij in 1968 ont-
takeld. Ook het binnenwerk werd uitge-
sloopt en de molen werd volgetimmerd 
met silo’s voor het veevoederbedrijf van 
de firma Gebr. Janssen, sinds 1959 eige-
naar van de molen. Wel bleef de as met 
het bovenwiel aanwezig.
Maar als het aan de bewoners van 
Neßmersiel ligt gaat het snel verande-

21 augustus 2000: de Johannimühle in 
Fulkum zakt brandend ineen; de weg 
terug is minder eenvoudig (foto Joachim 
Alberts, coll. H. Noot).

De Zwillingsmühlen van Greetsiel (foto H. Noot, 19 maart 2012). 
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ren. Op donderdag 30 augustus kwa-
men 37 burgers van Neßmersiel bijeen in 
het café Uns to Huus voor de oprichting 
van een vereniging die de molen op zijn 
minst uiterlijk weer in zijn oude staat wil 
herstellen. Men had zich laten inspireren 
door de succesvolle restauratie van de 
standerdmolen in Dornum en men wil 
zelfs het oude gevlucht van deze molen 
gebruiken voor het herstel. Het eerste 
doel is het aanbrengen van een nieuwe 
balie en uiteraard herstel van het kruis. 
De molen is nog steeds eigendom van 
de familie Janssen, nu Dieter Janssen, 
wiens echtgenote Silke Janssen-Wilts 
in de oprichtingsvergadering tot pen-
ningmeester werd gekozen. Voorzitter is 
Renate Pott. In eerste instantie wil men 
het draagvlak voor de Mühlenverein 
Nessmersiel verbreden door het winnen 
van leden. De jaarcontributie is op 25 
euro gesteld. 

De onttakelde molen van Neßmersiel 
(foto Willem Jans, 24 juli 2005). 

Om een hobbelaar baas te wor-
den is een kritische, onderzoe-
kende houding nodig, niet zo-

zeer veel vakkennis, dat komt vanzelf 
met de jaren. Het ligt voor de hand de 
oorzaak in het scherpsel te zoeken. 
Daarom snijd ik het nu pas aan. Pas 
wanneer er geen zichtbare, merkbare 
oorzaken in de aandrijving, de toevoer, 
lagers en andere onderdelen (meer!) te 
vinden zijn, leg dan een steen open in 
zijn gemaal en ga erbij zitten. Soms is het 
nodig eerst de riem van de regulateur 
af te halen om een steen echt, zonder 
uitgelicht te worden, in het gemaal te 
kunnen stilzetten. Bij een door een mo-

tor aangedreven steen, zet je de riem op 
de losse schijf of de schakelaar om en 
laat de steen als het ware smoren in het 
graan. Voorzichtig, met beleid open leg-
gen, loper op zijn kant, scherpsel naar je 
toe gekeerd en ja, dan ga je erbij zitten, 
rij en lamp onder handbereik. Zitten, kij-
ken, nadenken, je afvragend: ‘Wat is het 
verhaal?’ Wat gebeurt er in de steen tij-
dens het malen en wat wijkt af van het 
ideale patroon. Ik heb zo eens een lig-
ger gezien die aan de buitenkant, op de 
laatste 2 á 3 cm, op de kerven niet glad 
was, terwijl de loper daar wel glad was, 
maar iets droop. Dat klopte niet, maar 
de oorzaak bleek niet in het scherpsel of 

de steen zelf ter liggen, maar de zware 
loper bleef niet goed strijken tijdens licht 
malen bij wisselende draaisnelheden. 
Een vaste rijn was de enige oplossing. 
Een grote oorzaak van hobbelen vroe-
ger, laten we zeggen ruwweg vanaf 
het midden van de 19e eeuw, was een 
te krappe entree. Voerstenen moes-
ten steeds meer produceren, vaak al 
voorgemengde grondstoffen (hard ge-
mengd) en wanneer het er dan hard 
aan toe ging, kon de steen de toevoer 
niet meer aan. Zakte de molen dan 
ietsje af, dan kwam het er alsnog onder 
met hobbelen als gevolg. Tevéél entree 
vermindert de verdeel- en breekcapaci-
teit, het graan blijft te lang onaangetast 
en de steen moet op een te kleine op-
pervlakte teveel werk verzetten, en dat 
zie je dan ook. Net als je een niet zuiver 
verloop van de entree goed kunt zien. Er 
zit dan een soort slingerpatroon van heel 
en gebroken graan in de overgang van 
krop naar tussenstuk. Is de entree voor 
de te malen grondstof in orde, wordt dat 
graan dan meteen aangepakt door de 
eerste de beste kerf? Te weinig maalkant 
in de krop kan tot grotere slijtage van de 
kerven in het tussenstuk aanleiding ge-
ven. Dat versnelde stomper worden kan 
tot hobbelen leiden terwijl de steen ver-
derop eigenlijk nog lang niet aan een 
scherpbeurt toe is. Maar dat zie je, als 
je de tijd neemt en probeert de steen te 
begrijpen. 
                                     Pandsel
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Monument voor molen
  en gemaal 
Buitenland van Rhoon

Open Monumentendag 2012 werd in de gemeente Albrandswaard 
op 8 september gestart met de onthulling van een gedenkzuil aan 
de Koedood bij Rhoon, pal aan de A-15. Ongeveer drie en een hal-

ve eeuw werd hier het overtollige water van de polder Het Buitenland van 
Rhoon uitgemalen op het boezemwater de Koedood, tot 1910 met wind-
bemaling, daarna tot 1946 met stoom en tot 1957 elektrisch. In verband 
met de verbreding van de A-15 werden het voormalig stoomgemaal en de 
machinistenwoning in 2008 afgebroken. Het gemaal en de woning had-
den elk hun eigen eerste steen, terwijl van de in 1910 afgebroken molen 
de driedelige eerste steen ook was ingemetseld in het gemaal. Deze eer-
ste stenen werden na de afbraak van gemaal en woning opgeslagen en 
zijn nu in een staalconstructie gevat, die geplaatst is bij de plek waar de 
molen en het gemaal gestaan hebben. Het is met name aan Albert Bok 
van de gemeente Albrandswaard te danken, dat de stenen op deze wijze 
bewaard zijn gebleven. Het geheel werd onthuld door de wethouder van 
cultuur, Mieke van Ginkel, samen met Kaya Robin Baykall uit Rhoon. Kaya 
was uitgekozen, omdat hij met 7 jaar en drie maanden exact even oud was 
als Claas Korenneef, de legger van de eerste steen van de molen in 1709.

Erwin Esselink

Wethouder Van Ginkel met Kaya Robin Baykall, op 
de achtergrond de A-15 (foto Erwin Esselink, 
8 september 2012).

De zuil aan de Koedood met de eerste stenen (foto Erwin Esselink, 
8 september 2012). 
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Het gemaal (rechts) met de 
machinistenwoning kort voor de afbraak 
(foto Erwin Esselink, 17 februari 2008).

De van de molen afkomstige 
stichtingssteen, nog in het gemaal met als 

tekst: WILLEM DE RAADT 
DYCKGRAAF

IOHANNES SANDWEGH
ARY HOLLAAR

BASTIAAN SPRUYT
HEER HEEMRADEN
PIETER SANDWEGH

SICERTARIS EN PENNINGMEESTER
en PIETER HASKIA BOODE

1709

WANNEER DESE MOOLE WAS 
GEHEYDT

SOO HEB ICK DEN EERSTEN STEEN 
GELEYDT

DOEN WAS ICK 7 JAAR EN 3 
MAANDEN OUDT

ALS DESE MOOLE WIERDT 
OPGEBOUDT

DEN 11 JUNII 1709
CLAAS KORENNEEF

(foto E.G.M. Esselink, 17 februari 2008).

De stichtingssteen van het stoomgemaal 
van het Buitenland van Rhoon. De 
vermelde ingenieur H. Paul kreeg 
bekendheid van het door hem uitgevonden 
scheprad, systeem Paul. Zijn vader Jan 
Paul en grootvader Hendrik Paul uit 
Zevenhuizen waren polderopzichters en 
van oorsprong timmerman-molenmaker 
(foto E.G.M. Esselink).

De molen van het Buitenland 
van Rhoon, nog in vol bedrijf. 
Het molenaarshuis is de latere 
machinistenwoning, terwijl het gemaal 
duidelijk op de plaats van de molen staat. 
Na de afbraak van de molen werden de 
onderdelen gebruikt voor de bouw van de 
nog bestaande korenmolen in Oisterwijk.

De korenmolen van Oisterwijk, 
gebouwd met onderdelen van de molen 
van het Buitenland van Rhoon (foto 
H. Van Steenbergen, 6 maart 2010).
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  Westermolen Dalfsen 
kan er weer tegen!

Bijna twee jaar lang is de Dalfser korenmolen ‘Westermolen’ 

gesloten geweest vanwege een omvangrijke restauratie van de molen 

maar vooral ook van de bijgebouwen. Op 1 oktober 2010 ging de 

vang erop en bijna twee jaar later, op vrijdag 7 september, kon de 

molen weer officieel in gebruik worden gesteld. Dat gebeurde niet 

door het lichten van de vang, maar door het onthullen van een 

gedenksteen die in de onderbouw, tussen moleningang en de ingang 

naar de vroegere molenschuur, is aangebracht.

Ben Kloosterman

Een groot aantal genodigden, waar-
onder alle buren van de molen, 
was getuige van de onthulling die 

werd verricht door Overijssels gede-
puteerde Bert Boerman en wethouder 
Evert Goldsteen. Vooraf was er een ont-
vangst in de foyer van het gemeentehuis 
van Dalfsen waar een toelichting werd 
gegeven op de periode van voorberei-
ding en de daaropvolgende omvang-

rijke restauratie van molen en de twee 
bijgebouwen die beide een belangrijke 
functie hebben gekregen.

Molen

De molen was, na de laatste restaura-
tie in 1988/1989, duidelijk aan een groot 
onderhoud toe, zowel van binnen als 
aan de buitenkant. Belangrijkste ver-
nieuwingen waren de staart, korte en 
lange schoren, de spruiten en de stel-
ling. Inwendig kwam er een nieuwe 
bonkelaar met nieuwe kammen in het 
bovenwiel. Delen van veldkruisen wer-
den vervangen, er kwamen nieuwe 
poortstokken en het gaande werk werd 
goed nagelopen en waar nodig bijge-
steld. Bovendien werd de molen van 
een nieuw rietdek voorzien en werd de 
molen opnieuw in de verf gezet.
Alom was er volop tevredenheid over 
het bereikte resultaat, zeker ook wat de 
omgeving van de molen betreft. De mo-
len staat nu ruim in het groene gras waar 
plaats is voor een zitje om te kunnen rus-
ten en van de molen te genieten. 
Gedeputeerde Boerman benadrukte 
het belang van een goed onderhou-
den molen. Het is investeren in de toe-

De gerestaureerde Westermolen 
met bijgebouwen. De restauratie werd 
uitgevoerd door Bouwbedrijf Kolthof 
uit Stiens dat ook de restauratie van 
molen van Fakkert Hoonhorst verrichtte. 
Het restauratieplan kwam van Ekker 
Bouw- en Monumentenadvies uit Zwolle 
die ook de restauratie begeleidde. Het 
rietdekkerswerk was in de vakhanden 
van Kleinjan uit Daarle (foto B.G. 
Kloosterman, 7 september 2012). 

De Westermolen voor de Tweede 
Wereldoorlog nog volop in bedrijf. Het 
huis rechts verdween later, maar is nu 
gereconstrueerd als winkel voor De 
Groene Marke. Bij de nu uitgevoerde 
restauratie is - a-historisch - de 
betimmering van het onderste deel van het 
achtkant doorgetrokken tot op de balie. 
Dat was vroeger niet zo. Respect voor 
geschiedenis blijft bij molenrestauratie 
toch een moeizame zaak (foto coll. Van 
Mulligen-Remijn). 
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komt. Veel waardering had hij voor het 
werk van de vele vrijwilligers. De voorzit-
ter van de Stichting Westermolen, Dirk 
Brugman, prees gemeente en provincie, 
die de restauratie financieel mogelijk 
maakten. Vol trots wees hij er op, dat 
de gemeente Dalfsen nu drie volledig 
maalvaardige korenmolens heeft: de 
Westermolen in dorp Dalfsen, de in mei 
jl. geopende molen Fakkert in Hoonhorst 
en de al eerder gerestaureerde molen 
Massier onder Nieuwleusen.

Nu nog is er sinds deze zomer aan de zuidoostzijde een groot open terrein. Tot begin 
dit jaar stond hier drukkerij Eshuis, nu is het een bouwput. Binnenkort zal er begonnen 
worden met de bouw van appartementen en een AH-winkel. Met het verdwijnen van 
drukkerij Eshuis van deze plaats is ook een stuk molenverleden verloren gegaan, omdat 
in deze drukkerij het vakblad De Molenaar tot stand kwam (foto B.G. Kloosterman, 
8 september 2012).

Bijgebouwen

Ongeveer de helft van de restauratie-
kosten, plusminus 4 ton, werd gespen-
deerd aan de twee bijgebouwen. De 
grote molenschuur werd vrijwel volledig 
gesloopt en weer herbouwd tot een 
multiculturele ruimte, volledig geïso-
leerd en brandveilig, een eerste eis in 
verband met de molen. Er kan geëxpo-
seerd worden, het leent zich uitstekend 
voor kleine concerten en andere acti-

Grote belangstelling voor de streekmarkt. Op de achtergrond de boerderijwinkel van De 
Groene Marke. Links daarvan de ingang naar de culturele ruimte met links, naast de deur, 
de ingemetselde gedenksteen (foto B.G. Kloosterman, 8 september 2012). 

De Groene Marke, winkel voor 
streekproducten bij de molen. 
Zo langzamerhand zijn er meer 
molenwinkels, waarbij het gebruikelijke 
molenassortiment is uitgebreid met 
streekproducten (foto B.G. Kloosterman, 
8 september 2012).

viteiten kunnen er plaatsvinden. In een 
direct aangrenzend gebouwtje is De 
Groene Marke gehuisvest. Een zeer ge-
varieerd scala aan streekproducten uit 
het Vechtdal is er te koop: biologische 
landbouwproducten als kaas, boter, 
melk, vlees, fruit en groenten en zelfs 
een eigen streekwijn.

Overijsselse Molendag/Open 
Monumentendag 

Zaterdag 8 september stonden molen 
en bijgebouwen centraal in een groots 
opgezet evenementenprogramma in 
het kader van de Overijsselse Molendag 
en de Open Monumentendag. Rond 
de molen en in de Molenstraat was een 
streekmarkt ingericht van een groep 
agrarische ondernemers van de boer-
derijwinkel ‘De Groene Marke’ waarin 
ook Westermolen meelproducten ver-
kocht gaan worden. Voorts kon vanaf 
o.a. de molen gestart worden voor een 
fietstocht langs Dalfser monumenten in 
het dorp en in het buitengebied waar-
onder de landgoederen. Ook waren er 
vanaf de molen wandelroutes uitgezet. 
Dank zij het stralende nazomerse weer 
was de belangstelling overweldigend. 
Molen en bijgebouwen trokken meer 
dan duizend bezoekers.

De op 7 mei onthulde gedenksteen (foto 
B.G. Kloosterman, 8 september 2012).
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De heren M.E. van Doornik uit 
Wester nieland en J. Mulder uit 
Stad aan ‘t Haringvliet bren-

gen de ‘Zoeker’ uit nummer 161 
thuis als de molen van de Zuider -en 
Middenrekerpolder in Bergen (NH). De 
heer van Doornik voegt daar nog aan 
toe: ‘De molen in het rubriek ‘Zoeker’ 
op pagina 282 van Molenwereld nr. 161 
is geen moeilijke opgave. Dezelfde foto 
staat ook afgebeeld op pagina 24 van 
het boek Verdwenen molens in Noord
Holland door L.J.N. Kouwenberg, uitge-
verij Pirola.
Verder is hij te vinden als nummer 1679 
in de Verdwenen molendatabase, ook 
van dezelfde foto voorzien. Het is de 
kleine schepradmolen van Zuider- en 
Midden-Rekerpolder bij het Bergermeer 

in de gemeente Bergen, maar dichtbij 
Koedijk gelegen. Vlucht 18.02 meter, ge-
bouwd in 1766 en gesloopt in 1931. Dus 
inderdaad niet al te ver van de kust, zo-
als de Zoeker doet vermoeden.’
De heer Esselink uit Delft voegt daar 
nog aan toe: ‘In Molenwereld 143 van 
december 2010 gaat Bart Slooten uitge-
breid in op de geschiedenis van deze 
polder en de drie andere polders, die 
in 1930 een gezamenlijk vijzelgemaal in 
gebruik namen: de Zuurvenspolder, de 
Noorder Reker- en Mangelpolder en de 
Oudburgerpolder. Dat gemaal werd 
gebouwd even ten noorden van de 
‘kopmolen’ van de Noorder Reker- en 
Mangelpolder, die toen werd afgebro-
ken. De overgebleven drie molens zijn 
later alle verdwenen, die van de Zuider- 
en Midden-Rekerpolder in 1932. De man 
bij het hek op de foto zou molenaar 
Modder zijn. De plek, waar de molen 
stond, is niet meer als zodanig herken-
baar, maar nog wel aan te wijzen.’
We danken de heren hartelijk voor deze 
oplossing.

De nieuwe ‘Zoeker’ is een verbussel-
de bergkorenmolen. Dat wijst richting 
Noord- Brabant, eventueel Limburg.
Gelet op de uniformen is de foto ge-
nomen in de jaren 1940-1944. Maar 
om welke molen gaat het precies?

Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten 
aan de redactie van de Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl

Doodzonde

Het blad Molens, de meeste lezers 
wel bekend, bekijk ik altijd met 
veel plezier; ook nu weer. Maar 

deze keer rolden toch wel zo wat mijn 
ogen uit mijn hoofd van verbazing bij 
het zien van een foto. Daar zit een per-
soon, ik kan mij niet voorstellen dat het 
een molenaar is, op het stellinghek. 
Dat hoefde ik vroeger niet te proberen, 
want vader of opa riepen mij met niet 
mis verstane bewoordingen tot de orde. 
Trouwens zitten, in de molen werd hele-
maal niet gewaardeerd, zeker niet on-
der het werk. “Werk dat zittende wordt 
gedaan wordt schijtende beloond”, 
placht mijn vader te zeggen, maar daar 
hebben we het niet over; ik dwaal af. 
Als het puntje bij het paaltje kwam was 
de stelling een noodzakelijk kwaad, 
al was het maar vanwege het onder-
houd. Je werd er beschouwd alleen te 
komen om te kruien, voor de vang, de 
zeilen en het vastleggen of losmaken. 
Eigenlijk vonden ze dat je er verder niets 
te zoeken had en bij het stellinghek al 
helemaal niets. Daar moest je gewoon 
vandaan blijven. Het erop zitten zagen 
molenaars vroeger als een doodzonde; 
haast letterlijk.

Nu zie ik tegenwoordig wel meer dingen 
op molens gebeuren waarvoor ik vroe-
ger een stevige reprimande kreeg, maar 
nu blijkbaar gewoon mogen. Vanaf de 
staart gezien moet je dan linksom of 
rechtsom naar voren lopen? Maakt dat 
dan uit? Ja; als je linksom loopt zie je een 
eind beter aankomen. Rechtsom was 
dus strikt verboden; zelfs als de molen 
stilstond. Dat voorkwam gewenning aan 
verkeerd gedrag. Nu schijnt het zo maar 
te mogen. 
Op het baliehek zitten: voorover vallen 
geeft waarschijnlijk weinig problemen; 
achterover zoveel te meer. Natuurlijk is 
het in de praktijk denkbeeldig; gelukkig 
maar. Maar dat neemt niet weg dat het 
fout kan gaan. Een deklat kan breken. 
De ARBO-maatregelen gaan juist heel 
sterk uit van denkbeeldige situaties; 
soms komen ze mij zelfs heel wat meer 
overdreven voor dan het zitten op een 
stellinghek met een soort afgrond ach-
ter je; een ongeluk zit in een klein hoek-
je. Een verbod om op het stellinghek te 
zitten lijkt mij daarom heel wat zinvoller 
dan schopplanken. 

Maak maar eens een tochtje met een 
rondvaartboot en ga maar eens op de 
reling zitten. Tien tegen een dat er wat 
van wordt gezegd, en terecht. Ik geloof 
toch echt dat ik liever van een reling in 
het water val dan achterover van een 
stellinghek. Het zitten op de balustrade 
van een toren wordt vast ook niet in 
dank afgenomen door de gids.
Kortom, ik was bepaald niet gechar-
meerd van deze foto. Over kleinigheden 
op veiligheidsgebied maken we ons 
druk - en dat kan geen kwaad - maar 
van een zo voor de hand liggend voor-
beeld worden we niet heet of koud. Laat 
deze doodzonde toch geen ‘dood; zon-
de’ worden. 

                                       Bal ie Klu iver

‘t Betere Werk

Nootdorp
Bij het bericht over de molen van 
Nootdorp in het septembernummer 
van Molenwereld, pag. 290, is abusie-
velijk een vergissing begaan. Niet al-
leen de foto van molen Windlust was 
van de hand van Tinus Verwijmeren 
maar ook de tekst; waarvan acte!
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  250 jaar 
Hazerswoudse 
Droogmakerij 

Op zaterdag 8 juni 2012, tijdens Open Monumentendag, werd aan 
de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude een paneel onthuld 
met informatie over 250 jaar Hazerswoudse Droogmakerij en over 

de zeven molens hier aan de Westvaart, die de droogmakerij tot de sloop 
in 1914 bemaalden. Bovendien zijn alle molenlocaties nu gemarkeerd met 
een meerpaal, voorzien van het nummer van de molen. Dit alles was een 
initiatief van Peter Vlasveld, bewoner van het sluishuisje gebouwd op de 
fundering van de viergang-bovenmolen, en zijn buurman Ben Oostdam. 
Door de medewerking van sponsoren en de eigenaar van de grond, kon 
het project gerealiseerd worden. Op 8 en 9 juni werden er lezingen ge-
geven over de droogmakerij en de molens, afgewisseld met muziek, en 
was er gelegenheid om met een gids een wandeling te maken langs de 
molenlocaties. Veel molenliefhebbers zullen van de droogmakerij en de 
molens gehoord hebben. Wat minder bekend is, is dat de tussenboe-
zems inclusief peilverschillen nog grotendeels bewaard zijn gebleven. 
Bij de voormalige onderste middelmolen van de viergang ligt zelfs nog 
een stuk roe. Van de molens is verder weinig tastbaars overgebleven. Op 
de fundering van de bovenmolen van de viergang is na de sloop een 
sluiswachterswoning gebouwd, die nog bestaat. Hier is het gewelf bo-
ven de achterwaterloop nog aanwezig. In ieder geval was in de Tweede 
Wereldoorlog ook van de onderste middelmolen van de viergang de 
achterwaterloop met gewelf nog intact, want daarin werd een vracht-
auto van de plaatstelijke transportondernemer verstopt voor de Duitsers.

Alle foto’s auteur, 9 juni 2012. 

Erwin Esselink

1. De sluiswachterswoning, gebouwd op de fundering van de bovenmolen van 
de viergang. De overwelfde achterwaterloop is het laatste zichtbare restant 
van de zeven molens.

2. Nabij de plaats van de onderste middelmolen van de viergang ligt een eeuw 
na de sloop nog steeds een stuk roe; links de meerpaal met het nummer van 
de molen.   

3. Satelliet foto met daarop aangegeven de driegang en de viergang van de 
Westvaart. 

4. Johan Slingerland, molenaar uit Aarlanderveen (midden), bij het 
informatiebord in gesprek met Ben Oostdam, één van de initiatiefnemers 
van het project.

5. Vier molens van de Westvaart, kort voor de sloop; v.r.n.l. de molens 
5, 3, 2 en 6. Let op de windborden van de rechtse molen; vermoedelijk dubbel 
uitgevoerd, als vliegers. 

1.

2.

3.

4.5.
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De Roode Leeuw
in Gouda
weer in 
goede doen

Dick Kenbeek
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Korenmolen De Roode Leeuw in Gouda is na een vijf jaar durende 

restauratie op 22 juni officieel weer in gebruik gesteld door wethouder 

Daphne Bergman. Voor zowel de gemeente als voor molenaar 

Willem Roose was dit een afsluiting van een lange periode van 

problemen, niet alleen wat betreft de toestand van de molen zelf maar 

ook van perikelen met de buurman. De gecompliceerde aard van beide 

en de duur ervan kennen mogelijk hun weerga niet in de Nederlandse 

molenwereld. Een verslag en terugblik, gedeeltelijk aan de hand 

van de hierover gepubliceerde krantenberichten, zal dit kunnen 

verduidelijken.

Stadskaart van Gouda uit 1652 van 
de hand van de bekende cartograaf Joan 
Blaeu. Midden onder zijn drie molens 
naast elkaar aan de vest te zien. 
De middelste ervan is de voorganger 
van De Roode Leeuw.

H
et jaartal op de baard geeft als 
bouwjaar voor de molen 1771. 
Beide Nederlandse molendata-
bases melden dat de voorgan-

ger een in 1619 gebouwde wipkorenmo-
len met stelling zou zijn. Volgens een be-
kende oude stadsplattegrond staat op 
de plaats van De Roode Leeuw, evenals 
op die van zijn buurman De Korenbloem, 
echter overduidelijk een standerdmo-
len. Ook in het zeer lezenswaardige 
artikel over de geschiedenis van de 
molen van de hand van Gouwenaar 
N.H. van Schelven, verschenen in De 
Molenaar van 7 november 1951, is over 
een wipkorenmolen niets terug te vin-
den. Daar staat tegenover een artikel 

De Roode Leeuw prijkt weer als een 
malende molen in het Goudse stadsbeeld. 
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in De Goudsche Courant van 15 no-
vember 1975 van de hand van Mr. J.E.J. 
Geselscap, gemeentearchivaris van de 
gemeente Gouda. Hierin wordt vermeld 
dat in 1619 aan molenaar Jan Vrancken 
werd toegestaan een wipmolen te bou-
wen aan de Vest achter het erf van het 
voormalige Regulierenklooster. Helaas 
ontbreekt een bronvermelding.
Bij het uitgraven van de begane grond 
ter voorbereiding van een nieuwe fun-
dering is in 1984 stenen ringvormige 
muurwerk binnen de molen aangetrof-
fen; het restant van een muurtoren ter 
plaatse, aangegeven op de kaart van 
Jacob van Deventer van omstreeks 1550. 
Echter werd daarbij ook de teerling van 
een standerdmolen gevonden. Op de 
stadskaart van Blaeu uit 1652 staat dui-
delijk een standerdmolen aangegeven.
Hoe dan ook, in 1727 laat Daniel Both ter 
plaatse een ronde stenen stellingkoren-
molen bouwen die in 1771 grotendeels 
hersteld, wellicht vernieuwd moest wor-
den. Behalve het jaartal op de baard 
duidt ook het ingesneden jaartal in het 
bovenwiel daarop. 

In de daarop volgende decennia wis-
selt de molen regelmatig van eigenaar 
maar veel schokkends valt er niet te mel-
den of het moet de blikseminslag van 
15 december 1894 zijn. Een begin van 
brand kon snel geblust worden maar de 
hele inboedel was beschadigd. De mu-
ren vertoonden overal gaten en scheu-
ren. Als detail wordt nog vermeld dat 
toen het ongeluk plaats vond, de mo-
lenaar en zijn huisgenote thee zaten te 

drinken en kennelijk was dat belangwek-
kend genoeg om vermeld te worden. De 
schade wordt gedekt door de onderlin-
ge molenaarsverzekering. 
Op 11 augustus 1913 wordt de De Roode 
Leeuw openbaar verkocht en wordt ei-
gendom van Marcks & Co’ Bank die hem 
koopt voor het hypotheekbedrag van 
Hfl. 12.500. Daarna staat de molen enige 
maanden stil. Daarna gaat de vroegere 
maalknecht A. Bijl de molen bemalen, 

Luchtfoto uit 1927 met De Roode Leeuw 
in herstel na aankoop door de gemeente. 
Achter de molen het mooie Hofje van 
Buytenwech (ook wel het Roomsch Hofje 
genoemd), helaas gesloopt in 1958. 

Scheef, schever, scheefst: De Korenbloem in Gouda. De in 1751 gebouwde molen werd 
in 1926 gedeeltelijk gesloopt, waarna de stomp op 15 april 1949 uitbrandde die vervolgens 
geheel werd gesloopt. 
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eerst als huurder en vanaf 16 april 1916 
als eigenaar. In een advertentie in De 
Molenaar van 12 december 1923 biedt 
Bijl de molen plus woonhuis te koop aan 
en op 27 februari 1924 is dat weer het 
geval. In maart 1925 verschijnen weer 
advertenties over een openbare verko-
ping van De Roode Leeuw, waarschijn-
lijk van de toenmalige eigenaar. C.K. 
(Cornelis) Galama. Hij laat op 1 april 
1925 een advertentie in De Molenaar 
plaatsen waarin diverse onderdelen 
van De Roode Leeuw wegens afbraak 
te koop worden aangeboden. Het gaat 
om ‘ijzeren As met ijzeren Roeden, 90 
voet vlucht, Molenkap met gaand werk 
en vier koppel Steenen, 4 Regelateurs 
met toebehoren, een Maalstoel met 
drie koppel Steenen, geheel compleet, 
en twee Koekenbrekers en Luiwerk, twee 
draaistroommotoren, 20 en 40 PK, met 
olieweerstand en schakelaars.’ 
De afbraak gaat niet door en Galama, 
tevens eigenaar van de verderop aan 
de Turfsingel gelegen korenmolen De 
Korenbloem, verkoopt de molen in 1926 
voor Hfl. 4800 aan de gemeente die 
daartoe in staat wordt gesteld door 
bijdragen van enige belangstellende 
ingezeten. Voorwaarde bij de verkoop 
is dat de molen gedurende 26 jaar niet 
voor de graanmalerij en graanhandel 
gebruikt mag worden. Een concurren-
tiebeding van de kant van Galama en 
op gemeentelijk niveau een vroeg ge-
val van molenbehoud. Een deel van het 
binnenwerk wordt naar De Korenbloem 
overgebracht.
Wat weinigen bekend zal zijn is dat de 
molen het jaar daarop herstel heeft 
ondergaan. In de gedrukte bronnen 
wordt hier althans niets over vermeld. 
Een luchtfoto uit 1927 die te vinden is in 
het boekje Molens vanuit de Lucht (C.A. 
van Hees, 1997) toont De Roode Leeuw 
met ontbrekende schoren en de stelling 
in herstel (met dank aan Willem Roose).
Na de tweede wereldoorlog staat er een 

min of meer lege molen, alleen de vloer-
balken zijn nog aanwezig. Van Schelven 
schrijft in zijn artikel dat de vloeren in 
de oorlog waarschijnlijk wel door de 
schoorstenen van de omwonenden ge-
gaan zijn. Het is dus niet zo stellig als in 
de molendatabases te lezen valt maar 
het zou wel eens kunnen kloppen. 
In De Molenaar van 27 december 1950 
lezen we dat B en W van de gemeente 
Gouda Hfl. 14.000 ter beschikking wil stel-
len ‘voor herstel van de bekende wind-
molen De Roode Leeuw aldaar.’ Een 
voor die tijd aanzienlijk bedrag en het 
geeft aan, gezien de moeilijke omstan-
digheden na de Tweede Wereldoorlog, 
dat de gemeente waarde hecht aan het 

behoud van de molen. Het werk wordt 
in 1951 uitgevoerd door de Goudse mo-
lenmaker M. de Graaf en volgens Van 
Schelven krijgt de molen een nieuwe 
stelling, hekken en kap. Of dit laatste 
een geheel nieuwe kap betreft of alleen 
nieuw beschot en spanten en gordingen 
is niet duidelijk.
Daarna wordt het weer stil rond De 
Roode Leeuw. De Molenaar van 24 
maart 1954 vermeldt dat de molen ge-
leidelijk gerestaureerd zal worden en 
dat vinden we ook terug in het jaarboek 
1957 van De Hollandsche Molen. Er zijn 
dan ook plannen om de woning in de 
molen terug te brengen en de Technisch 
Adviseur, de heer A.J. de Koning, heeft 
hiervoor al een plan gemaakt. 
De woning zal nog bijna dertig jaar op 
zich laten wachten en ook het geleidelij-
ke herstel komt niet van de grond. Pas in 
1963 wordt weer aan de molen gewerkt 
en in 1968 krijgt De Roode Leeuw een 
nieuw wiekenkruis. De Gouwenaars zien 
dan de molen bij het proefdraaien voor 
het eerst in vele jaren weer rond gaan. 
Ook worden dan weer windborden 
aangebracht, die blijkens vele ansicht-
kaarten sinds 1927 ontbraken. In 1975 
worden door een plaatselijke aanne-
mer de spruiten, schoren en staartbalk 
vernieuwd maar het is duidelijk dat aan 
groot herstel niet te ontkomen valt.
Begin tachtiger jaren begint men plan-
nen tot restauratie te ontwikkelen. Dat 
voorziet ook in het rechtzetten van de 
molen die flink verzakt is en bovendien 
steeds schever gaat staan. Verder wordt 
geadviseerd weer een woning in de mo-
len aan te brengen en weer binnenwerk 
te installeren. Over het laatste heeft men 
dan nog het idee dat het vanwege de 
kosten wel niet door zal gaan.

De Roode Leeuw, nog volop in bedrijf rond 1900. De zeepfabriek van Viruly staat nog in 
zijn kinderschoenen.

Zo heeft De Roode Leeuw er na 1927 tientallen jaren bijgestaan; zonder windborden 
en later ook ‘uitgehold’. De Turfsingel maakte voor de oorlog deel uit van de (zeer 
drukke) scheepvaartverbinding Amsterdam-Rotterdam. Daar kwam na het maken van het 
Julianakanaal en de -sluizen kort voor de oorlog een einde aan. Op deze in 1934 verzonden 
ansichtkaart roken op de achtergrond de schoorstenen van de zeepfabriek en 
de kaarsenfabriek.
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Die scheefstand was overigens geen uit-
zondering. De hierboven al genoemde 
De Korenbloem, kortweg De Blom ge-
naamd, stond nog schever. Men kon 
bij deze onttakelde molen op het laatst 
zo ongeveer een denkbeeldige loodlijn 
trekken van de bovenkant van de tapse 
romp naar de onderkant van de voet. 
Er zijn verscheidene ansichtkaarten die 
daarvan een treffend beeld geven.

De restauratie van de jaren 
tachtig

De restauratieplannen nemen nu snel 
vaste vorm aan. In 1982 wordt definitief 
besloten de oorspronkelijk aanwezige 
woning weer aan te brengen. De meer-

kosten daarvan worden voor twee-
derde door extra subsidies gedekt. De 
gemeenteraad wordt in 1983 gevraagd 
een krediet van 1 miljoen gulden ter be-
schikking te stellen. Het grootste deel 
hiervan ontvangt de gemeente terug 
van het rijk (70%) en de provincie (15%) 
en in maart gaat het werk van start met 
het rechtzetten van de molen. Dat vindt 
plaats op 1 oktober van dat jaar waarna 
de molen in de steigers gezet wordt voor 
herstel van metselwerk en vernieuwing 
van het voegwerk. Eind januari 1985 
wordt de kap van de molen gehaald en 
kunnen de molenmakers van de firma 
De Gelder uit, toen nog, Arkel ook aan 
de slag. Molenmakerij Vaags tekent als 
onderaannemer voor het nieuwe bin-
nenwerk.

Eind 1984 wordt bekend dat de Roode 
Leeuw weer daadwerkelijk voor bak-
kersgemaal gebruikt zal gaan worden 
door Marcel Koop. Marcel is dan al 
ruim vier jaar werkzaam op De Vrijheid 
in Schiedam, in die tijd de bakermat 
van de heropleving van het korenmo-
lenaarsambacht. Hij start direct een 
financiële actie voor de het laten aan-
brengen van fokwieken, iets waarin het 
restauratieplan niet voorziet. De actie 
wordt al snel opgepikt door Stichting 
Bedrijfs-initiatieven Gouda en Stichting 
Gouds Monumentenfonds. De fokwie-
ken komen er inderdaad, voorzien van 
de typerende lange remkleppen zoals 
ook De Vrijheid destijds had. Op 27 juni 
1985 wordt de deels vernieuwde kap 
weer op de romp gezet waarna verdere 
afwerking volgt. Marcel richt de molen 
in voor bakkersgemaal waarvoor de ge-
meente hem een startsubsidie van Hfl. 
40.000 ter beschikking stelt. Daarvoor 
worden onder andere een walsenstoel, 
mengketel, buil en twee jakobsladders 
geïnstalleerd. De maalstoel van mo-
len ’t Slot verhuist ook naar De Roode 
Leeuw. Eind 1985 trekt het gezin Koop in 
de molen die daarmee na 73 jaar weer 
bewoond is. De restauratie heeft dan uit-
eindelijk 1,35 miljoen gulden gekost.
De feestelijk opening vindt plaats op 1 
februari 1986 en dan kan molenaar Koop 
volop aan de slag om zijn bedrijf op te 
bouwen. Zijn vrouw Marijke neemt daar-
bij de molenwinkel voor haar rekening. 
Marcel timmert in de jaren daarna flink 
aan de weg, onder andere met jaarlijk-
se oogstfeesten, baklessen, rondleidin-
gen, uitgave van een boekje en deel-
name aan de Nationale Molendagen. 
Tussendoor voert hij actie voor het te-
rugbrengen van het lang verdwenen 
stenen beeldje van een leeuw boven 
de toegangsdeuren. Van verschillende 
kanten worden exemplaren aangebo-
den en sindsdien siert weer een rood ge-
schilderde leeuw de molen.

Vochtproblemen

Toch is niet alles rozengeur en mane-
schijn. Spoedig na de oplevering ver-
toont de Roode Leeuw verschijnselen 
van vochtdoorslag, ondanks dat bij de 
restauratie alle voegen uitgefreesd en 
vernieuwd zijn. Vooral tijdens de herfst 
van 1986 en de daarop volgende winter 
zijn de problemen groot. Dat geldt ook 
voor de zeer natte maanden januari en 
februari 1988. De gemeente verklaart 
zich bereid de molen te laten siliconise-
ren maar vindt vooralsnog geen bedrijf 
dat garanties wil geven met betrek-

Omstreeks 1955 wordt het pakhuis dat 
tegen de molen aan stond vervangen door 
een nieuwe woning met bedrijfsruimte. 
Het zou later de wortel blijken te zijn van 
een langdurig en diepgaand conf lict tussen 
bewoner en molenaar (foto coll. jsb).
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king tot het resultaat. Uiteindelijk wordt 
het werk in 1990 uitgevoerd waarna 
de problemen voorlopig opgelost zijn. 
Tussendoor worden werkzaamheden 
uitgevoerd aan het stellingdek, krijgt de 
molen een nieuwe korte schoor en vang-
stok, wordt het bovenwiel weer rond 
gemaakt en de vulstukken vernieuwd. 
Die vangstok was bij het lichten van de 
vang gebroken en Marcel moest benen 
maken om het end niet op zijn hoofd te 
krijgen. Op 10 oktober 1991 ontvangt 
Marcel Koop in Schiedam het certificaat 
Meester-Molenaar van het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde.

Wisseling van de wacht

In de loop van 1992 besluiten Marcel en 
Marijke Koop zich op andere zaken te wil-
len gaan richten. Het bedrijf wordt over-
genomen en voortgezet door twee jon-
ge molenaars, te weten Ton Wierdsma 
en Willem Roose. Ton Wierdsma is geen 
specifieke molenliefhebber maar heeft 
een tijd als vrijwilliger op de molen ge-
werkt, is door Marcel Koop opgeleid en 
vindt het malen met De Roode Leeuw 
erg leuk. Willem Roose is al jong aange-
stoken door het molenvirus en heeft bij 
wijze van spreken op jeugdige leeftijd al 
een half molenaarsleven achter de rug, 
onder andere bij Brasser in Biggekerke 
en op de molen in Arnemuiden. Op 7 
november 1992 vindt de officiële start 
van dit compagnonschap plaats en 
komt Ton Wierdsma in de boeken als 
de enige vrouwelijke beroepsmolenaar 
in Nederland op dat moment. Willem 
Roose is volgens de berichten dan de 
jongste beroepsmolenaar. Ondanks 
deze kwalificaties wordt de samenwer-
king eind 1993 beëindigd en gaat Roose 
alleen verder.

Molenperikelen

In de periode die volgt wordt Willem 
Roose geconfronteerd met een aantal 
zaken die hem langdurig zullen achter-
volgen. Het gaat om de eerder gesig-
naleerde vochtproblemen en de naar 
buiten komende onmin met de buren. 

Vochtproblemen

Was na het siliconiseren van de romp in 
1990 de situatie aanvaardbaar, in het 
najaar van 1993 en de daaropvolgende 
winter gaat het goed mis. Door hevige 
regenval slaat de romp door, dringt er 
water in de silo’s en gaat veel graan 
verloren. De molenaar dient bij de ge-
meente een claim in van Hfl. 6000 voor 
geleden waterschade en Hfl. 8500 voor 

De restauratie van 1975 bracht de molen 
nog geen nieuw leven (foto 7 september 
1975). 

Het rechtzetten van de molen in 1983 met hydraulische vijzels. 
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inkomstenderving, onder andere van-
wege het weglopen van een klant. Pas 
in november 1994 besluit de gemeente 
tot een vergoeding maar kent alleen 
de eerste claim toe. In de tussentijd is 
er echter nauwelijks iets gebeurd. In het 
voorjaar is op stellinghoogte een goot 
rondom de romp aangebracht maar 
dat lijkt weinig effect te hebben. Willem 
Roose maakt zich daarom ernstig zorgen 
over de komende winter. De gemeente 
stelt dat een in bedrijf zijnde molen nooit 
geheel waterdicht te krijgen is maar vind 
de huidige situatie niet aanvaardbaar. 
Roose stelt voor de romp met plastic in 
te pakken om het ergste vocht tegen 
te houden, iets dat ook bij een molen in 
Overijssel (Lonneker) is toegepast. “Het 
is wel geen gezicht maar het helpt ho-
pelijk wel.” Zo geschiedt dan ook en in 
de week voor kerstmis 1994 worden zo-
wel boven als onder de stelling aan de 
regenzijde lappen plastic aangebracht. 

Het bovendeel raakt na een week door 
harde wind al weer los maar begin 
maart zit alles op zijn plaats. Het heeft 
wel een zeker effect maar de situatie is 
verre van ideaal.
In een interview met De Goudsche 
Courant, geplaatst op 17 juni 1995, lucht 
Willem Roose zijn hart. Hij deelt daarin 
mede te overwegen zijn functie neer te 
leggen. Dat heeft niet alleen te maken 
met de slechte bouwkundige toestand 
maar ook met toenemende criminaliteit 
rond en bij de molen. “Het einde van mijn 
incasseringsvermogen is onderhand wel 
in zicht. Ik woon en werk nu bij drie jaar 
in De Roode Leeuw. Afgezien van wat 
tegenslagen in de werk- en privésfeer 
ging het me in die periode aardig voor 
de wind. Maar door allerlei toestanden – 
zeker met de molen zelf – kan ik nu echt 
spreken van ‘de laatste druppel’. Vorige 
week werd mijn karige inboedel weer 
door inbrekers geplunderd. Weg dierba-

re bezittingen en anderhalve kostbare 
werkdag naar de knoppen om alles te 
regelen. Toen ik thuiskwam sloegen bij 
mij de knoppen compleet door. Zeker 
toen ik de scheuren in de muren en de 
vochtkringen op het behang weer zag. 
Tussen de rotzooi heb ik alles eens goed 
overdacht en kwam vervolgens tot de 
conclusie dat er veel mis was.”
Roose overweegt niet te stoppen met 
het molenaarsvak. Het maalbloed 
stroomt hem al sinds zijn achtste jaar 
door de aderen. “Het is puur de staat 
van de molen zelf en de onmogelijkheid 
om de problemen te verhelpen.”
De gemeente blijkt de problemen te 
erkennen maar weet niet goed hoe die 
aan te pakken. De ingehuurde experts 
en de gemeente zijn het eens over de 
slechte bouwkundige staat maar het 
ontbreekt simpelweg aan geld voor een 
allesomvattend reddingsplan. Roose 
stelt: “Er is tien jaar geleden vooral mooi, 
maar niet functioneel gevoegd. Mede 
daardoor is de tent al drie maal onder 
water gelopen en is de molenaarswo-
ning nauwelijks meer bewoonbaar. Als 
klap op de vuurpijl wil de gemeente ook 
nog de maandelijkse huur verhogen.” 
Roose ziet dan ook de toekomst van de 
voor Gouda beeldbepalende molen 
somber in.

Bij de restauratie van 1984-1985 werd de gemetselde romp duchtig onderhanden 
genomen; naar later bleek allesbehalve voldoende. 

De molenmakers van 1985; v.l.n.r.: Koos 
van Vliet, Henk van der Giessen en Niek 
Favier. Wim Stui ontbreekt op de foto. 
Hij werd tegen het einde van de restauratie 
ontslagen omdat er onvoldoende werk 
was in de molenmakerij. Kon kort daarop 
bij de f irma Woudenberg aan de slag 
gegaan die natuurlijk later De Gelder 
overgenomen heeft.
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Deze noodkreten blijven niet onopge-
merkt. Het in molenkringen bekende 
CDA-statenlid S.J. Veerman stelt hier-
over enkele weken later schriftelijke 
vragen aan Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland. Het Statenlid vraagt on-
der andere: “Is het college bereid – 
desgevraagd of uit eigener beweging 
– de stad Gouda van advies te dienen 
over de meest zinvolle aanpak van de 
problemen van de molen? En kan een 
eventuele bijdrage in de herstelkosten 
worden betaald uit de extra gelden voor 
monumentenzorg, die door dit college 
beschikbaar zijn gesteld in het college-
programma?” 
Het antwoord komt in augustus 1995. De 
provincie doet geen toezegging over 
een eventuele bijdrage in de herstelkos-
ten van de Roode Leeuw. GS wil eerst 
duidelijkheid over welke maatregelen 
noodzakelijk zijn en wat daarvan de kos-
ten zijn. Wel is er volgens GS sprake van 
een directe relatie tussen de restauratie 

van 1984 / 85 en de huidige klachten 
van de molenaar. “De hoofdoorzaak 
van die klachten is de wijze waarop het 
voegwerk destijds is uitgevoerd.” Verder 
is op verzoek van de gemeente Gouda 
nu een technisch molenadviseur van de 
provincie betrokken bij het opzetten van 
een reddingsplan.
Intussen is ook de kap gaan lekken en 
dat is eveneens een gevolg van de ma-
nier waarop de restauratie is uitgevoerd. 
Op aanwijzing van de Rijksdienst zijn in 
1985 bredere delen op de kap aange-
bracht dan oorspronkelijk aanwezig. 
Molenmaker Niek Favier had daar toen 
al zijn bedenkingen over en die blijken 
tien jaar later terecht. De kap wordt nu 
ook met plastic bedekt dat door een 
Goudse zeilenmaker min of meer in de 
vorm van de kap gemaakt is. Willem 
Roose brengt samen met Paul Groen het 
zeil in eigen beheer aan zonder gebruik 
van moderne middelen als een hoog-
werker. Gewoon met één man staand 

op de askop en de andere hangend uit 
het achterkeuvelens en zonder gebruik 
van de anno 2012 gebruikelijke veilig-
heidsmiddelen. 

Fundering

Behalve naar het voegwerk wordt ook 
met een beschuldigende vinger naar de 
fundering gewezen. De Roode Leeuw 
heeft in 1983 een geheel nieuwe funde-
ring gekregen maar vanwege de om-
ringende bebouwing zijn de palen hier-
voor binnen de molen geslagen en niet 
erbuiten. De heer I.J. de Kramer, die voor 
De Molenaar begin 1986 een verslag 
van de opening schrijft, maakt hierover 
een aantal kritische opmerkingen en 
spreekt zijn zorgen uit over de stabiliteit 
bij een volop malende molen. Letterlijk 
schrijft hij: ‘Molen De Roode Leeuw rust 
in hoofdzaak op veertien draagpunten 
die een cirkel binnen de molenromp be-
schrijven waarvan de diameter aanzien-
lijk kleiner is dan de romp zelf, en waar-
door deze rondom als het ware op een 
bordes staat. Ogenschijnlijk lijkt dit een 
min of meer smalle basis voor zo’n hoog 
bouwwerk dat bovendien nog aan 
steeds wisselende horizontale druk van 
de wind onderhevig is, met bovendien 
ongewisse krachten die de draaiende 
molenwieken op zijn hoogste punt te-
weeg brengen. De tijd zal leren of dit de 
juiste methode is geweest!’ En verderop, 
na het lichten van de vang: ‘In de koude 
straffe oostenwind ging de molen zon-
der zeilen direct aan het malen, waarbij 
het opviel dat in de ongelijke windvla-
gen een goed merkbare beweging van 
de stenen romp was waar te nemen. 
Er werd zelfs beweerd dat er al stapels 
zakken graan of meel waren omgeval-
len.’ De vraag is of de fundering in 1995 
werkelijk een rol speelt maar molenaar 
Willem Roose heeft het wel over scheur-
vorming. In De Molenaar wordt in het 
zelfde jaar gespeculeerd over een ver-
plaatsing over korte afstand naar een 
geheel nieuwe fundering maar dat de 
kosten daarvan wel een groot probleem 
zullen vormen.

Reilen en zeilen van het bedrijf

In een artikel ter gelegenheid van de 
25ste Nationale Molendag in 1997 lezen 
we daar meer over. Willem Roose blijkt 
zich vooral te richten op de particuliere 
en ecologische markt met diverse soor-
ten meel voor brood. ‘Veel mensen bak-
ken zelf brood en de vraag naar mixen 
wordt steeds groter. Het zijn echt van die 
tuttelproducten, ik heb inmiddels zeven 
soorten.’ Een tegenvaller is de ophef-
fing van broodfabriek Steenland waar-
voor hij grotere hoeveelheden maalt. 
Tevens geeft Willem zijn mening over 
de Molendag. Hij vindt dat afgerekend 
moet worden met de oubollige sfeer die 
nog vaak rond molens hangt. ‘Het zit 
nog steeds in de klompen-, tulpen- en 

 feestelijk versierde molen bij de opening op 1 februari 1986. Vergelijk de bomen voor de 
molen op deze foto met recente foto’s. 

De ingebruikstelling van de molen werd ‘opgeluisterd’ met het in oude stijl aanvoeren 
van graan per schuit. De naam van het schip doet achteraf welhaast profetisch aan: 
‘Nieuwe Zorg’; zat dat soms ook in de zak?



blauwe kielsfeer. Veel molenaars vertel-
len alleen een verhaal over de werking 
en daar houdt het dan mee op. Maar 
voor mij is het echt werk. Ik ben geen 
molenaar geworden om alleen een 
verhaal te vertellen.’ In ieder geval wil 
Roose voorlopig niet weg van zijn molen 
aan de Vest.

Hoe verder met de molen?

Terug naar de vochtproblemen. Het is 
niet zo dat de wil ontbreekt om die op 
te lossen maar het is de vraag hoe. Er 
zijn enkele onderzoeken geweest, en 
er zullen andere volgen, maar de ver-
schillende rapporten spreken elkaar 
tegen. In 1997 wordt een nieuwe oplos-
sing voorgesteld. Men wil de romp aan 
de regenzijde bekleden met nog uit te 
kiezen materialen. Als proef worden op 
het muurwerk platen bevestigd van ver-
schillende aard: Kunststof, gepotdekseld 
hout, leien en pleisterwerk. Nu is dit niet 
nieuw, zeker niet wat het laatste betreft 
maar het verschil is dat de aan te bren-
gen lagen niet direct op de stenen bui-
tenmuur worden aangebracht. In plaats 
daarvan zweeft de laag op een plaat 
van betonvlechtwerk die met stalen 
pennen op enkele centimeters afstand 
van de muur is aangebracht. Voordeel 
is dat de vochtregulering door de ont-
stane spouw gewaarborgd blijft terwijl 
de molen toch waterdicht is. En natuur-
lijk kan de molen gemakkelijk in zijn oor-
spronkelijke staat hersteld worden als er 
een techniek beschikbaar komt om de 
problemen met het muurwerk op te los-
sen.
De voorkeur van betrokken partijen 
gaat al gauw uit naar het pleisterwerk. 
Toch is niet iedereen hier gelukkig mee. 
De Welstandscommissie toont zich be-
ducht voor het verlies van de huidige 
detaillering. Men name de aansluiting 
van de nieuwe pleisterlaag met de ra-
men, consoles en het bovenwerk zou 
problematisch kunnen worden. Ook 
de Vereniging Behoud Stadsschoon is 
tegen. In een brief aan burgemeesters 
en wethouders ventileert de vereniging 
haar ongenoegen. ‘De nu voorgestelde 
laag pleisterwerk is naar onze gevoelens 
beslist niet goed voor de molen. Het zal 
wel meer vocht tegen houden, maar zal 
zeker de molen totaal ontsieren. Straks 
wil de betrokken gemeentearchitect 
er nog een kleurenschema op loslaten, 
zoals op de Tiendewegbrug.’ De vereni-
ging is van mening dat de molen schoon 
metselwerk moet houden. ‘Na goed uit-
slijpen en opnieuw voegen moet het 
metselwerk toch goed waterdicht te 
krijgen zijn.’ Maar volgens Roose is juist 
dat het probleem. ‘Kijk, op een winde-
rige dag trilt de hele molen. De wieken 
krijgen een grote snelheid en de kracht 
die op het gaandewerk komt te staan 
is enorm. Bij iedere windstoot schud de 
molen dan op haar fundering. Door de 
scheuren die hierdoor ontstaan stroomt 
het regenwater naar binnen.’

In juli 1998 meldt Rijn en Gouwe dat be-
langhebbende partijen binnen enkele 
weken een besluit van B en W verwach-
ten tot aanbrengen van het beschreven 
pleisterwerk. Dat komt er echter niet. 
Naar verluidt geeft de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg geen toestemming. 
Er moet weer verder gezocht worden 
naar een oplossing en dat zal nog een 
aantal jaren duren. Wel wordt in 1999 de 
beplanking van de kap vernieuwd waar-
door lekkage langs die weg tot het ver-
leden behoort. Er komen weer smallere 
delen zoals vóór 1984 ook het geval was. 
Molenmakerij De Gelder gebruikt hier-
voor red cedar, ofwel sigarenkistjeshout 
zoals molenmaker Alex van der Perk het 
noemt. Verschil met de vorige uitvoering 
is niet alleen de betere kwaliteit hout 
maar ook wordt de beplanking gekeept 
in de gordingen. Voorheen waren de 
delen er koud op bevestigd. De nieuwe 
beplanking houdt zich anno 2012 nog 
uitstekend. Ook wordt in 1999 een nieu-
we korte spruit gestoken. Intussen doe-
men er andere problemen op die niet 
alleen de molen maar in hoge mate ook 
de molenaar betreffen.

Bonje met de buurman

De verhouding met de buurman is al een 
tijd slecht en wel zodanig dat buurman 
en gemeente elkaar half april 2000 bij 
de Raad van State treffen. De buurman 
procedeert tegen de vergunning die de 
gemeente aan molenaar Roose heeft 
afgegeven. Wegens veranderde wet-
geving moet de in 1985 afgegeven hin-
derwetvergunning namelijk vervangen 
worden door een milieuvergunning. De 
gemeente stelt daarvoor een concept 
op waarmee de buurman het niet mee 
eens is. In de berichten hierover doet 
men het voorkomen of deze vergunning 
daadwerkelijk verleend is maar zover is 
het volgens Willem Roose nooit geko-
men. Voor het gemak volgen we maar 
de lijn uit de berichten.
Die vergunning had volgens de buur-
man nooit verleend mogen worden om-
dat de molen achterstallig onderhoud 
heeft en de molenaar niet volgens de 
regels zou malen. ‘Het is een man alleen 
die de molen veel te hard laat draaien. 
Mijn hele huis schudt ervan.’ Tot ergernis 
van de buurman mag er ook ’s avonds 
gemalen worden. Voor de goede orde: 
Het huis van de buurman staat vlak naast 
de molen en is er gedeeltelijk omheen 
en aan vast gebouwd. Bovendien ligt 
het dakterras voor een belangrijk deel 
onder de stelling. Bij elkaar is dat geen 
gunstig uitgangspunt voor de overgang 
van een decennia lang stilstaande naar 
een dagelijks malende molen. Het had 
ongetwijfeld anders gelopen als de 
gemeente vastgehouden had aan het 
oorspronkelijke plan om de woning van 
de buurman aan te kopen en te bestem-
men tot woning voor de molenaar. 
De buurman stelt ook geen problemen 
te hebben gehad met de vorige mole-
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Herstel van het metselwerk (foto Gerard 
barendse, 24 maart 2012). 

De Roode Leeuw, ingepakt in plastic; 
Willem Roose spreekt van: de latex nicht 
(foto jsb, 18 juni 1996).
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naar want die maalde veel rustiger. Dat 
eerste klopt zeker niet want in de tijd van 
Marcel Koop waren er wederzijds ook 
flinke ergernissen en die hebben mede 
bijgedragen aan het vertrek van Marcel 
en Marijke Koop uit Gouda.
De buurman meent verder dat de ge-
meente Gouda zijn bezwaren niet eer-
lijk heeft beoordeeld. De gemeente is 
namelijk zowel vergunningverlener als 
eigenaar van de monumentale mo-
len. Op haar beurt stelt de gemeente 
dat Roose, ondanks het ontbreken van 
een molenaarsdiploma, een prima 
molenaar is die zelfs les geeft aan aan-
komende molenaars. Wel maken de 
remkleppen meer lawaai dan de ver-
gunning toestaat maar men gaat dat 
oplossen door schokbrekers op de klep-
pen te monteren. Het vermeende getril 
en geschud van de woning zou kunnen 
worden opgelost door de stalen balk 
tussen woning en molen weg te halen, 
een balk die in 1984 op verzoek van de 
buurman is aangebracht.
De uitspraak van de Raad van State laat 
nog twee jaar op zich wachten maar 
laat aan duidelijkheid niets te wensen 
over. De (concept)milieuvergunning 
wordt vernietigd. Het rechtscollege zegt 
er ernstig aan te twijfelen of de molen 
de geluidseisen haalt die de gemeen-
te in de vergunning heeft vastgelegd. 

Binnen drie maanden moeten B en W 
geluidsmetingen laten verrichten bij een 
draaiende molen. Binnen die termijn 
moeten ook nieuwe vergunningsvoor-
schriften zijn vastgesteld. Daarbij heeft 
een adviseur van de Raad van State 
berekend dat molenaar Willem Roose 
de molen maar twintig procent van de 
tijd in bedrijf mag hebben wil hij niet 
teveel overlast voor omwonenden ver-
oorzaken. De bedrijfstijd moet dan ook 
verminderd worden tot 2,5 uur overdag 
en 50 minuten ’s avonds. Met deze uit-
spraak komt een einde aan een al bijna 
vijf jaar slepende procedure.
De lezers van dit blad zullen begrijpen 
dat Willem Roose met deze beperkingen 
in het geheel niet blij is: ‘Het maakt het 
ambachtelijk draaien van de molen vol-
strekt onmogelijk. Dit kan niet, want er is 
niets zo wispelturig als de wind. Na een 
dag van windstilte zou ik bij voldoende 
wind langer moeten draaien om de 
schade in te halen. Maar dat mag dan 
niet volgens die nieuwe regels. Dat is 
onwerkbaar.’ Roose klaagt erover dat 
de buurman van alles probeert om hem 
dwars te zitten. ‘Het is puur pesterij, hij 
klaagt over alles. Hij klaagt over stuivend 
meel. Als er wat over de rand van de 
stelling waait, legt hij het met een came-
ra vast. Hij heeft op zijn eigen grond een 
hek gezet dat zo lang is dat vrachtwa-

gens met graan nauwelijks bij de molen 
kunnen lossen. Draaiende wieken ma-
ken volgens hem te veel lawaai’. Roose 
beschouwt het als een soort obsessie 
van de buurman die een soortgelijke 
hetze zou voeren tegen het chemische 
bedrijf aan de overkant van de singel.
Gelukkig heeft de journalist van het 
krantenartikel waaruit hier geciteerd 
wordt behalve hoor, ook wederhoor toe-
gepast. Daarom kunnen we ook kennis 
nemen van de reactie van de buurman 
die een geheel andere visie heeft. ‘Het 
is een puur slechte molenaar, hij kent z’n 
vak veel minder dan z’n voorganger. De 
molen wordt verkeerd gebruikt en slecht 
onderhouden. En hij treitert z’n buren. 
Anders kan ik het niet noemen als hij de 
wieken laat draaien bij windkracht tien. 
Dan piept het en kraakt alles in z’n voe-
gen en staat bij mij in de woning alles te 
trillen. Hij laat goten moedwillig verstop-
pen om bij mij lekkages te veroorzaken. 
Ik heb meermalen de wijkagent erbij ge-
vraagd, maar die wil niet langs komen.’
Voor Willem Roose is in ieder geval de 
maat vol. Volgens hem is niet alleen 
deze burenruzie een soap, ook de bu-
reaucratische benadering van dit ‘mili-
euprobleem’ krijgt het karakter van een 
klucht. De molenaar voelt zich daarom 
gedwongen om voortaan elektrisch te 
gaan malen. Daartoe worden een aan-
tal kammen uit het bovenwiel gehaald 
en wordt de koningspil voortaan met 
een elektromotor aangedreven. (N.B.: 
De maalstoel was in 1994 weer terug 
naar ’t Slot gegaan.)
‘Kennelijk is wind uit het stopcontact, zo-
als ik dat noem, beter voor het milieu. Ik 
heb tien jaar lang mijn hele ziel en zalig-
heid in de molen gelegd, maar op deze 
manier heb ik er geen zin meer in. Het 
is wel m’n broodwinning, dus eigenlijk 
word ik gedwongen zo te werken. Maar 
misschien stop ik er wel helemaal mee.’
Dat laatste is gelukkig niet gebeurd maar 
de molen komt wel degelijk stil te staan. 
Om zijn molenpassie toch te kunnen uit-
oefenen wijkt Willem uit naar Den Arend 
in Bergambacht waar zo nodig op wind-
kracht gemalen wordt. Intussen springt 
de vereniging De Hollandsche Molen 
voor Roose in de bres. De vereniging 
heeft ook nog nooit meegemaakt dat 
een molen wegens geluidsoverlast maar 
een beperkt aantal uren mag draaien. 
Directeur Leo Endendijk zegt hier wel een 
beetje mee in zijn maag te zitten, juist 
omdat zijn vereniging hier geen erva-
ring mee heeft. Men kan zich overigens 
niet aan de indruk onttrekken dat de 
klagende buurman wel erg star en hals-
starrig is. ‘Het is natuurlijk zijn goed recht 
om te klagen en om bezwaren naar vo-
ren te brengen, maar erg soepel lijkt hij 
zich niet op te stellen.’ De Hollandsche 
Molen is benaderd door de onlangs be-
noemde en verantwoordelijke wethou-
der Ronald van Schelven. Treffend detail 
is dat Van Schelven een telg is uit een 
bekend molenaarsgeslacht dat in het 
verleden de scepter zwaaide over Het 
Slot, de andere nog bestaande Goudse 
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De sfeer van weleer; De Roode Leeuw vormt die met de museumhaven zeker, maar dit 
soort bomen stemmen een molenaar niet vrolijk (foto 19 juni 2012).
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korenmolen. Ondanks deze inspannin-
gen en goede bedoelingen werpt dit 
alles geen vruchten af. Wel trekt dit lan-
delijk de aandacht en verschijnt Willem 
Roose op tv programma ‘Netwerk’ van 
de KRO en ‘In het Land’ van SBS. 
Hoogst opmerkelijk is dat, ondanks een 
stilstaande molen, de omzet na 2002 
aanzienlijk stijgt, met name de opkomst 
van broodbakmachines. Natuurlijk is het 
meel wel met de steen gemalen maar 
niet met windkracht en dat maakt dat 
Roose zich afvraagt wat het er eigenlijk 
toe doet.
Intussen blijkt het elektrisch malen ook te 
zorgen voor trillingen en geluidshinder. In 
mei 2004 worden metingen aangekon-
digd, op basis waarvan de Milieudienst 
Midden-Holland zal beslissen of voor de 
Roode Leeuw een nieuwe milieuvergun-
ning kan worden afgegeven. De aan-
pak van het onderzoek is, zoals politiek 
correct wordt verwoord, afgesproken in 
onderling overleg tussen molenaar, om-
wonenden (in feite is er maar één!) en 
belanghebbenden. De uitkomst van het 
onderzoek is schrijver dezes niet bekend 
maar in juni 2004 laten de buren van 
zich horen. De titel van het krantenarti-
kel luidt: ‘Het is absoluut niet onze schuld 
dat de molen stilstaat.’ 
Opmerkelijk is dat het woord niet wordt 
gevoerd door de buurman zelf, tot dus-
ver de drijvende kracht achter de hele 
affaire, maar door zijn zoon die in het-
zelfde pand woont. Dat heeft onder 
meer te maken met leeftijd en gezond-
heid van de buurman.
De familie stelt geen molenhaters te zijn 
en heeft er genoeg van zich altijd te 
moeten verdedigen terwijl het niet aan 
hun ligt dat de molen stilstaat. De ge-
meente heeft in de ogen van de buren 
slecht werk geleverd.
Aanleiding voor de buren om protest 
aan te tekenen was de omzetting van 
de hinderwetvergunning naar een mi-
lieuvergunning in 1997. Daarbij werd 
het de molenaar toegestaan om tot 
windkracht 7 te malen (onjuist, volgens 
Willem Roose), dagelijks tussen 7 en 23 
uur. “Ik slaap onder de wieken”, aldus de 
buurman. 
Verder blijkt dat middels een brief van 3 
mei 2004 zelf contact is gezocht met de 
gemeente om de molen toch te laten 
draaien. De voorwaarden van de fami-
lie zijn aanzienlijk ruimer dan die van de 
Raad van State. De molen zou dagelijks 
tussen 8 en 17 uur kunnen draaien, op 
zaterdag van 9 tot 14 uur en op speciale 
dagen van 9 tot 17 uur. Een strikte be-
perking is er evenwel voor het draaien 
tot windkracht 5 in plaats van 7. Als we 
aannemen dat met draaien ook malen 
wordt bedoeld dan zijn de buren be-
hoorlijk opgeschoven. En passant wordt 
vermeld dat de molen sinds 8 mei (op 

verzoek van de gemeente) ‘s middags 
weer regelmatig draait, echter alleen uit 
toeristisch oogpunt.
In 2004 komt aan het licht dat er in deze 
affaire procedurefouten zijn gemaakt 
en dat de hinderwetvergunning van 
1985 weer van kracht is. Een jaar later 
gaat Roose weer op de wind malen en 
wordt het stil rond molen en buren tot 
2009, als de restauratie van de Roode 
Leeuw al in volle gang zou moeten zijn.

Restauratie?!

Wat haast niet meer verwacht werd 
gaat dan toch gebeuren. Na lang zoe-
ken heeft de gemeente een bedrijf ge-
vonden dat stelt het metselwerk van de 
molen zodanig te kunnen herstellen dat 
de vochtproblemen tot het verleden zul-
len behoren. Na alle onderzoeken staat 
molenaar Willem Roose hier zeer scep-
tisch tegenover maar wacht het resul-
taat af. Of er dan weer daadwerkelijk 
gemalen mag worden is nog de vraag. 
‘Na de renovatie wordt er opnieuw naar 
het geluidsniveau gekeken’, legt Roose 

uit. ‘Als er inderdaad teveel lawaai wordt 
gemaakt, komt er weer een beperking 
op het draaien.’ Of er ooit nog Gouds 
meel op de schappen van het winkeltje 
ligt, blijft dus onduidelijk. Roose: ‘Het is 
zo’n gezeur geweest, dat ik er op dit mo-
ment geen zin meer in heb.’
In 2007 besluit de gemeente definitief tot 
restauratie en Willem Roose betrekt na 
een jaar een woning elders in de stad 
omdat ook het woongedeelte volledig 
opgeknapt moet worden. Helaas is nog 
niet alles koek en ei. Om het metselwerk 
aan te kunnen pakken moeten rondom 
steigers geplaatst worden, ook op het 
terrein van de buren, die aanvankelijk 
hun medewerking weigeren. De ge-
meente spant een kort geding aan maar 
dat wordt op het laatste moment afge-
last omdat er mondeling overeenstem-
ming bereikt is. We spreken dan over juni 
2009. Daarna gaat het snel. De romp 
wordt in de steigers gezet en groten-
deels in wit plastic ingepakt. De molen 
lijkt daarmee op een kunstwerk van de 
bekende architect Christo. Ondertussen 
maakt Willem Roose de balans op over 
zijn molenaarsschap, getuige een artikel 

De mensen die van De Roode Leeuw 
een levende molen hebben gemaakt: 
Marijke en Marcel Koop plus Willem 
Roose (foto 22 juni 2012).
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uit maart 2010. Hij heeft eens de verhou-
ding uitgerekend tussen de tijd die hij er 
in steekt en de inkomsten. De uitkomst 
is ronduit schokkend. ‘Mijn nettoloon 
bedroeg 2 Euro per uur’. Toch wil hij wel 
terugkomen maar dan wel op een an-
dere manier. De molen moet een levend 
museum worden, te bezoeken voor toe-
risten en groepen schoolkinderen. Met 
op bijzondere dagen misschien nog een 
enkele keer een draaiende molenwiek. 
Voor Roose, die in 1997 nog stelde geen 
molenaar geworden te zijn om verhalen 
te vertellen, is dat een enorme omme-
zwaai. Daarnaast is er nog het winkeltje 
naast de molen, met allerhande graan, 
meel, pitten en zaden om brood mee 
te bakken. ‘Ik krijg die producten bin-
nen en schep ze in aparte zakjes. Met 
de herkomst heb ik zelf weinig meer van 
doen. Ergens wel jammer, want ik ben dit 
avontuur niet begonnen om winkeliertje 
te spelen.’
In november 2011 oogt de toekomst 
opeens weer een stuk positiever. Roose 
kan weer gaan doen wat hij het liefste 
doet, malen op de wind. ‘Jarenlang 
was er geen enkele bakker meer ge-
interesseerd in dit meel, maar opeens 
komt daar verandering in. Ik ga meehel-
pen met het vervaardigen van Groene 
Hart Streekbrood. Het graan komt uit 
Leimuiderbrug, de bakker zit in Groot-
Ammers. Fantastisch dat ik deel ga uit-
maken van die keten.’ Overigens zijn 
die toeristen en schoolklassen ook nog 
steeds welkom. Roose oogt inmiddels 
een stuk optimistischer dan enkele jaren 
geleden. Dat heeft natuurlijk te maken 
met de bijna gereedgekomen restaura-
tie en zijn aanstaande terugkeer naar 
de goed opgeknapte woning. 
Het gereedgekomen metselwerk houdt 
zich ondertussen prima en het is dan 
ook grondig aangepakt. De voegen zijn 
uitwaterend geslepen en gevoegd met 
kalk. Waar nodig is het metselwerk inge-
boet en veel aandacht is besteed aan 
het opvullen van holle ruimtes. Door me-
tingen is het werk regelmatig gecontro-
leerd en indien nodig opnieuw gedaan, 
soms wel meerdere keren. Het stucwerk 
aan de binnenkant van de romp, waar-
voor bij de vorige restauratie verkeerd 
materiaal is gebruikt, wordt vervangen 
door materiaal op kalkbasis.
Bij het herstel van het metselwerk komt 
ook de desastreuze invloed van het bin-
nengedrongen water op de zolderbal-
ken aan het licht. Liefst drieënzestig kop-
pen worden door de firma Renofors in 
kunsthars aangegoten, circa driekwart 
van het totaal. Daarnaast hebben ook 
de molenmakers hun deel gedaan. De 
gescheurde kruisarmen van het nog oor-
spronkelijke bovenwiel zijn met kunsthars 
en glasfiberstaven verstevigd. De roe-
den zijn doorgeschoven en gecontro-
leerd. De fokken met remkleppen wor-
den vervangen door oud-hollands tuig 
met een iets breder hekwerk. Gezien de 
verwachte hoeveelheid maalwerk acht 
Roose de fokken niet noodzakelijk en 
het scheelt natuurlijk in geluidoverlast. 

De zeeg en opstand van de borden zijn 
in goed overleg tussen molenmaker en 
molenaar vastgesteld en er worden vier 
nieuwe zeilen voorgehangen. Verder 
krijgt de molen een nieuwe lange en 
een nieuwe korte schoor. Beide andere 
zijn hersteld en de staartbalk is nieuw. 
De balie is gerenoveerd door de Goudse 
aannemer Van Dijk. Het stellingdek, dat 
al jaren eerder doorgeschoven is, ver-
keert in dusdanige staat dat het geheel 
vervangen moet worden. Liggers en 
schoren worden waar nodig hersteld en 
het stellinghek krijgt een schopplank. De 
totale kosten blijven met € 475.000 bin-
nen de begroting.

Opening

Op 22 juni wordt de molen officieel weer 
in gebruik gesteld. Molenaar Willem 
Roose heeft daarvoor heel wat uit de 
kast gehaald en krijgt veel hulp, onder 
andere van collega’s van de Vereniging 
van Goudse Molenaars. Onder de gas-
ten zijn ook Marcel en Marijke Koop, de 
molenaars van het eerste uur. Marcel 
is sinds enige tijd weer actief op mo-
lengebied en heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij het weer daadwerke-
lijk als zodanig laten functioneren van 
korenmolen De Adriaan in Haarlem. 
Tegenwoordig zijn Marcel en Marijke 

Herman Schippers van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde overhandigt het nieuwe 
AKG-schild aan Willem Roose (foto 22 juni 2012). 

Het lichten van de vang door wethouder Bergmann en Willem Roose (foto 22 juni 2012).
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zelfs bewoners/molenaars van de Twis-
ke molen in Landsmeer. 
Het officiële gedeelte begint met een 
toespraak van Daphne Bergman, wet-
houder cultuur van de gemeente. Naar 
goed Nederlandse gewoonte arriveert 
zij op de fiets. Mevrouw Bergman gaat 
kort in op de geschiedenis van molen 
en restauratie en bedankt Willem Roose 
voor zijn geduld bij de lange duur ervan. 
Ook noemt zij de verbeterde relatie met 
de buren. De gemeente heeft daaraan 
bijgedragen door de starre oplegging 
van de stalen balken van het dakterras 
in de romp van de molen flexibel te la-
ten uitvoeren waardoor geluidsoverlast 
moet verminderen. Ook is fijn gaas on-
der het stellingdek aangebracht om te 
voorkomen dat ongewenste zaken op 
het terras terecht komen.
Willem Roose gaat in zijn toespraak ook 
op beide zaken in. Hij memoreert de 
jaren geleden zeer slechte toestand 
van de stenen romp met de daarbij op-
tredende lekkage. Het was zelfs zo dat 
het bed in de slaapkamer regelmatig 
verschoven moest worden om droog 
te kunnen slapen. Roose noemt ook zijn 
aanvankelijke scepticisme ten opzichte 
van het herstel van het metselwerk. 
Inmiddels is hij overtuigd van het resul-
taat nu de molen al twee jaar droog is. 
Willem noemt ook de verbeterde ver-
houding met de buren en vermeldt dat 
hij deze zeker voor de opening uitgeno-
digd zou hebben, ware het niet dat ze 
met vakantie zijn. Voor de goede orde: 
Het betreft de eerder genoemde zoon 
en zijn vrouw.
Na de toespraken begeven wethou-
der en molenaar zich naar de stelling 

om gezamenlijk de vang te lichten. Dit 
vindt plaats onder grote belangstelling 
van de fotografen maar gelukkig pose-
ren beiden daarna nog geduldig bij het 
vangtouw zodat allen aan hun trekken 
komen. Bij een mooie wind neemt de 
molen snel de gang aan en kan het mid-
dagprogramma beginnen.

Rock de Roode Leeuw

De opening van de molen wordt niet 
gevierd met traditionele oud-Hollandse 
activiteiten maar met het optreden van 
een aantal meer en minder bekende na-
men uit de Nederlandse pop- en rock-
wereld. Dat wijst op een andere passie 
van Willem Roose. Naast molenaar is 
hij namelijk een groot muziekliefhebber 
met een verleden als radio DJ bij Kink 
FM en redacteur bij het LiveXS popma-
gazine. De op deze manier vergaarde 
contacten hebben geleid tot een aan-
tal illustere gasten uit de muziekwereld. 
Om dit bijzondere molengebeuren niet 
in de vergetelheid te laten verdwijnen 
volgt hieronder een opsomming van op-
tredende groepen en solisten:
  - Alex van Holstein
  - Michiel Flamman
  - Red 17
  - The Handsome Poets 
Tussendoor verzorgt dj@win de muziek. 
Om de optredens tot hun recht te laten 
komen is op de kade bij de molen een 
tent met podium opgericht met profes-
sionele geluidsapparatuur. De kosten 
worden gedeeltelijk gedekt door een 
subsidie van de gemeente en een bij-
drage van Woonpartners. De rest komt 

voor rekening van Willem Roose zelf die 
dit beschouwt als een mooie vorm van 
PR. Via de moderne sociale media is er 
ruimschoots reclame gemaakt voor dit 
pop- en rockgebeuren. Ook kon Willem 
dit minirockfestival promoten bij de be-
kende presentator Rob Stenders van ra-
dio 3FM.
Solist Michel Flamman treedt op de 
maalzolder op die daarvoor grotendeels 
vrijgemaakt is. Dit optreden maakt grote 
indruk op de aanwezigen. Saillant detail 
is verder dat de landelijk bekende en uit 
Gouda afkomstige band The Handsome 
Poets voor een vriendenprijs optreedt op 
voorwaarde dat zij een rondleiding door 
de molen krijgen!
Had Willem Roose bij zijn toespraak 
vóór het muzikale gedeelte nog ge-
zegd dat het op de cruciale momenten 
droog was gebleven, zo gaan bij het 
optreden van Alex van Holstein toch 
de sluizen open en komt de regen met 
bakken tegelijk naar beneden. Na een 
onderbreking van een half uur klaart 
het weer op en kunnen de optredens 
voortgezet worden. Tussendoor reikt 
Herman Schippers, voorzitter van het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, een 
nieuw schild uit omdat het vorige op 
één of andere manier in het ongerede is 
geraakt. Willem’s molenvriendengroep 
laat op humoristische wijze van zich ho-
ren, onder andere door het aanbieden 
van een bijzonder molenaarsdiploma 
en een overall met op de rug de opdruk 
‘Vrijwillig Molenaar’, verwijzend naar het 
onlangs behaalde diploma. Kortom, 
een molenopening met een bijzondere 
opzet maar zeer geslaagd.
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Muziek speelde een grote rol in het openingsgebeuren (foto 22 juni 2012).
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Nog wensen?

Wat zou er nu nog meer te wensen zijn 
behalve wellicht meer omzet? Dat is 
er wel degelijk en heeft alles te maken 
met het groen in de omgeving, in feite 
een doorlopende strijd van menig mo-
lenaar en stichting. Ook Willem Roose 
had en heeft daaraan zijn deel. In okto-
ber 1994 klimt hij in de pen en verzoekt 
B en W, met goede redenen omkleed, 
een aantal bomen in de omgeving van 
De Roode Leeuw te rooien en verder ge-
boomte in een straal van driehonderd 
meter in toom te willen houden. Met an-
dere woorden, dat zij de stellinghoogte 
niet te boven moeten gaan. Volgens 
Roose betekent dit geen totale kaalslag 
maar slechts een beperkte ingreep in 
de groenvoorziening zonder dat daarbij 
de belangen van het openbaar groen 
en de vrije windtoetreding van de mo-
len geweld wordt aangedaan. De grote 
sommen geld die de gemeente Gouda 
de afgelopen jaren in de molen heeft 
gestoken en het feit dat windbelem-
merend geboomte in de omgeving van 
een windmolen per definitie historisch 
onjuist is, rechtvaardigen dit verzoek, 
aldus Roose in zijn brief. Hij verwijst ook 
naar het aanpassen van de nokhoogte 
in heden en verleden van enkele bouw-
plannen met het oog op windbelemme-
ring.
Geen speld tussen te krijgen zou je zeg-
gen, maar het loopt anders. Tijdens 
een vergadering van de betreffende 
raadscommissie is er veel verzet van het 
Wijkteam Korte Akkeren. De gemeente 
voelt er, zoals dat ambtelijk heet, voor-
alsnog weinig voor om aan de wensen 
van Willem Roose tegemoet te komen, 
omdat er sprake is van verschillende be-
langen. Veel bewoners hechten waarde 
aan bomen in hun leefomgeving. Het 
niet hoger laten groeien dan twaalf 
meter (stellinghoogte) van bepaalde 
bomen is volgens de gemeente onac-
ceptabel. Het gaat om monumentale 
exemplaren. 
De gemeente doet wat overheden 
vaak doen, zij schuift het voorstel door 
naar een ‘commissie’, in dit geval de 
Initiatiefgroep Raam (naar de straat 
achter de molen). 
In maart 1995 komt de gemeentelijke 
plantsoenendienst als tussenoplossing 
met het voorstel twee iepen bij de molen 
te kappen en enkele populieren te knot-
ten en zo gebeurt dan ook. Toevallig 
heeft De Hollandsche Molen 1995 uitge-
roepen als ‘Molenbiotoopjaar’ en dat is 
hier dan ook heel toepasselijk.
Het probleem is daarmee de wereld nog 
niet zo blijkt in een interview met Roose 
in mei 1997. We lezen: ‘Door liefhebberij 
blijft de molen in gebruik, maar je kan 
De Roode Leeuw niet los zien van de 
omgeving,’ doelend op hoge bomen en 
oude plannen voor hoogbouw in de na-
bijheid. ‘Je moet rekening houden met 
de wind. Ik heb daar meerdere malen 
brieven over geschreven naar de ge-
meente maar één en ander wordt vaak 

uit het verband gerukt. Ze hebben nog 
niet zo lang geleden een flink aantal bo-
men afgezaagd waar ik helemaal geen 
last van had, maar twee grote zwiepers 
staan er nog steeds en die vormen nu 
net wel een bedreiging. Het is niet zo dat 
de molenaar van De Roode Leeuw om 
een kaalslag vraagt, absoluut niet zelfs, 
maar er moet wel sprake zijn van een 
harmonieuze beplanting.’
Anno 2012 is die beplanting nog steeds 
niet echt harmonieus. Wel wordt er 
met enige regelmaat gesnoeid maar 
altijd moet de molenaar alert zijn. 
Bijvoorbeeld op het geboomte op de 
naast gelegen Regulierenhof dat al bo-
ven de stelling begint uit te komen. En 
dan te bedenken dat tot zo’n twintig jaar 
geleden dit hof geheel vrij van bomen 
was. Oude ansichtkaarten geven daar-
van een mooi beeld en tonen een fraaie 
zichtlijn naar de molen. Nu is uit die hoek 
alleen het bovenste eind van een roe te 
zien. Ook vanaf de binnendeur van de 
Mallegatsluis had men over de Turfsingel 
vroeger een prachtig zicht op de molen. 
Nu is die nauwelijks meer te zien. Over 
die deur loopt een voetpad waar ve-
len gebruik van maken, niet in het minst 
menig toerist die de fraaie schepen in 
het daar gelegen Binnenhavenmuseum 
komt bekijken. Loopt die zelfde toerist 
van de sluis de Turfsingel op dan duurt 
het door het geboomte geruime tijd tot 
de molen goed in beeld komt. Kortom, 
de situatie rond de molen is nu (net) ac-
ceptabel maar er valt nog veel te doen. 
En dan hebben we het nog maar niet 
over de bomenrij langs de singel die op 
termijn problemen gaat op leveren.

Milieuvergunning

De milieuvergunning is in 2011 zonder 
problemen verleend. De Milieudienst 
Midden-Holland is komen kijken, heeft 
enkele vragen gesteld en kort daarop 

viel de vergunning in de bus. Er is toe-
stemming voor het malen van granen, 
de verkoop van meelproducten en het 
lozen van afvalwater. Niets over maal-
uren en windkracht en hoe simpel kan 
zoiets eigenlijk zijn. 

Complimenten

Die zijn hier zeker op hun plaats. In de 
eerste plaats voor de Gemeente Gouda 
die haar hele molenbezit nu prima op 
orde heeft. Eerst is molen Het Slot aan-
gepakt met onder andere een nieuwe 
fundering en rechtzetten plus herstel 
van het metselwerk. Daarna is de romp 
van de Mallemolen hersteld en gecom-
pleteerd tot volwaardige poldermolen 
met een in alle opzichten fraai resultaat. 
En nu is ook De Roode Leeuw na een 
grondige aanpak het aanzien meer dan 
waard. Toegegeven, het heeft wel lang 
geduurd maar dat heeft niet alleen aan 
de gemeente gelegen. Er is heel wat 
geld uitgegeven aan onderzoeken die 
een blijvende oplossing voor de stenen 
romp zouden moeten opleveren.
Een compliment verdient daarom ook 
het Gevelonderhoudsbedrijf Engelbart 
uit Vianen dat verklaarde het metsel-
werk afdoende te kunnen opknappen 
en dat met grote zorgvuldigheid en vak-
bekwaamheid ook daadwerkelijk waar-
gemaakt heeft.
En last but not least een heel groot com-
pliment voor Willem Roose die lang heeft 
moeten wachten op een gerestaureer-
de molen, niet geringe problemen met 
de buurman heeft doorstaan en toch 
weer de draad oppakt met een molen 
die nu geheel in orde is. Menig molenaar 
had het bijltje er allang bij neergegooid. 
Met een knipoog naar zijn Zeeuwse roots 
kan van hem gezegd worden ‘Luctor et 
Emergo’! 

Op de molenbaard prijken de Hollandse Leeuw die een speer heeft meegekregen en het 
wapen van Gouda. Het devies onder dit wapen is: Per aspera ad astra is een Latijnse zin die 
letterlijk ‘Door doornen naar de sterren’ betekent; vrij vertaald: ‘door moeilijkheden naar 
de hoogtepunten’. Het kan ook op het behoud van deze molen slaan en daar mag men ook 
de Mallemolen en ‘t Slot bijdenken (foto 22 juni 2012).
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    Over een
MOLENVERZAMELING (1)

Toen ik afscheid nam als bestuurslid van de vereniging 

De Zeeuwse Molen was een van de agendapunten op de laatste 

bestuursvergadering, die ik bijwoonde, de verenigingscollectie. 

De meerderheid van het bestuur nam toen het besluit in de toekomst 

niet meer actief, lees tegen betaling, te verwerven voor 

de verenigingscollectie. Naderhand kwam steeds meer informatie 

via het internet beschikbaar via beeldbanken, molendatabases en sinds 

kort ook op Allemolens. In een gesprek met een medeverzamelaar 

drukte die het zo uit: enorm veel prachtig materiaal is nu digitaal 

beschikbaar en dat is buitengewoon handig, maar het is niet hetzelfde 

als een oude kaart die je in je handen kan nemen, er aan voelen, 

naar kijken, aan ruiken….. 

Weinig is definitief of onherroe-
pelijk. Toen de vereniging in 
2010 het aanbod kreeg een be-

langrijke molenverzameling in bruikleen 
te nemen werd al snel besloten de mo-
gelijkheden te verkennen. De verzame-

ling is ondertussen in eigendom overge-
gaan. Het verhaal over de mensen die 
al dat moois bijeen brachten willen we 
graag met u delen.

Van Mulligen

Uitvoerige informatie over de familie 
Van Mulligen en de molens waarop zij 
actief waren is te vinden in het boek: 
‘Van Mulligen’ door R. van Mulligen uit 
Emmeloord.
De eerste, tot nu toe gevonden, voorva-
der leefde in de 16e eeuw in Oldebroek. 
De vierde generatie in lijn is Roelof 
Thijssen (de zoon van Thijs) die leefde 
van 1673 tot plm. 1746. Hij was mole-
naar te Mulligen, bij Oldebroek. Zijn 
zoon Gerrit Roelofs van Mulligen (1720-
1798) is de eerste die de familienaam 
Van Mulligen voert. Onder zijn nako-
melingen tellen we vele molenaars en 
molenaarsknechten in onder andere 
Mulligen, Hattem, Steenwijk, Ruinerwold, 
Koekange, Meppel, Genemuiden, 
Voorst, Heerenveen en Hasselt. Ook in 
de vrouwelijke lijn, bij de aangetrouwde 
familie, zijn molenaars te vinden zoals 
Omvlee in Weerdinge.

Hasselt

We Pakken de draad weer op bij de 
9e generatie, Hein van Mulligen. Hein 
wordt in 1841 in Steenwijk geboren. Zijn 
vader Jan is daar molenaarsknecht. 
Hein wordt ook molenaarsknecht in 
Steenwijk. In 1864 vertrekt Hein als knecht 
naar Meppel. Op 19 mei 1865 wordt hij 
knecht in Genemuiden en nog datzelf-
de jaar vertrekt Hein op 28 oktober naar 

Hasselt om daar knecht te worden op 
De Zwaluw. Op 11 november 1868 wordt 
hij knecht in Heerenveen om op 18 mei 
1870 terug te keren naar Steenwijk waar 
hij op dezelfde molen, Het Anker, als zijn 
broer Kobus knecht wordt. Op 10 juni 
1870 huwt Hein met Geesje Jeeps. Hun 
oudste zoon Jan wordt op 15 maart 1877 
te Steenwijk geboren. 
Op 3 mei 1877 vertrekt het jonge gezin 
naar Hasselt waar Hein op 6 november 
1877 eigenaar wordt van De Zwaluw 
voor 5.000 gulden. In dat bedrag is de 
molen en de schuur begrepen, maar 
niet de woning. Die laatste wordt in 1884 
aangekocht voor 800 gulden. Kobus 
wordt knecht bij zijn broer Hein vanaf 19 
oktober 1880. In 1887 vertrekt Kobus naar 
Hengelo om te gaan werken in de tex-
tielindustrie. Twee zonen van Hein, Jan 

Jan van Mulligen met de foto van zijn 
overgrootvader Hein van Mulligen. 
De eerste en laatste van de vier generaties 
Van Mulligen op de molen van Hasselt.

Nota van Jan van Mulligen voor een 
klant. Het betreft zo te zien de jaarlijkse 
afrekening; een gebruik wat vroeger meer 
voor kwam, maar bepaald niet altijd als 
ideaal werd ervaren.

Adres van Fredrik van Mulligen op een 
bedrijfsbriefkaart.

Frans Weemaes
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en Lolke, leren het vak bij vader Hein. 
Jan volgt zijn vader op per 2 mei 1905. 
Zijn broer Lolke wordt in 1905 knecht in 
Naaldwijk en in 1908 bij zijn broer Jan in 
Hasselt. In 1910 vertrekt Lolke naar de 
bergmolen in Koekange om daar eigen 
baas te worden. Hij overlijdt daar in 1939. 
In 1907 wordt Jan vader van zijn zoon en 
opvolger Fredrik. In 1920 overlijdt Hein.

Fredrik van Mulligen

Fredrik van Mulligen (1907-1992) leert het 
vak thuis, bij vader Jan, op de molen. 
In 1937 trouwt Fredrik met K.H. Visscher 
waarna hij in 1939 eigen baas wordt. 
Zoon Jan, naar zijn opa, wordt in 1943 

geboren. Opa Jan overlijdt op 28 de-
cember 1951. Het echtpaar krijgt niet 
meer kinderen, maar zoon Jan schenkt 
hen 5 kleinkinderen. Jan wordt de laat-
ste beroepsmolenaar/eigenaar op De 
Zwaluw in 1973 In 1996 verkoopt Jan De 
Zwaluw aan een stichting. voor de sym-
bolische prijs van één gulden. Het einde 
van een tijdperk van meer dan 120 jaar 
Van Mulligen op De Zwaluw, waarvan 
119 jaar als eigenaar.
Jan heeft samen met zijn vader en la-
ter als zelfstandig molenaar het nodige 
meegemaakt op De Zwaluw. Zijn levens-
verhaal alleen is al een afzonderlijk arti-
kel waard. We denken daarbij aan zijn 
opleiding, de periode dat de molen 
werd gebruikt voor elektriciteitsopwek-
king, de neergang van het vak en de uit-
eindelijke overdracht van de molen aan 
de stichting. Van dat laatste wordt Jan 
nog steeds emotioneel. Het doet nog 
steeds pijn dat hij het bezit, waar vier ge-
neraties Van Mulligen voor gewerkt heb-
ben, voor 1 gulden moest ‘weg geven’.
Fredrik was een goed vakman, maar be-
zat vooral ook kwaliteiten als handelaar 
en bestuurder. Zo was hij bestuurslid van 
de molenaarsbond ANMB en voorzitter 
van de afdeling Zwolle van die bond, 
ook was hij gemeenteraadslid en wet-
houder. In 1971 was Fredrik een tijdje 
loco-burgemeester van Hasselt. Fredrik 
kon goed met mensen om gaan, maar 
kon ook ongeduldig zijn en kwaad wor-
den. De molen was niet berekend op de 
krachten van het opwekken van elektri-
citeit waardoor deze letterlijk kraakte in 
al zijn verbindingen. Dat bracht repara-
ties en kosten met zich mee. De molen 
had een geheel eigen, door ingenieur 
Baggerman ontworpen wieksysteem 
met kleppen. De heer Baggerman had 
bij zijn woning in Wapenveld zelf een 
molentje, De Wielewaal, dat daar nog 

steeds staat. Aanvankelijk waren de 
kleppen over de volle wiekbreedte, la-
ter in meerdere delen. Ze hadden als 
groot nadeel dat ze altijd stonden te 
rammelen en te fluiten, zelfs als de mo-
len stil stond. Op een dag was Fredrik 
het zo zat dat hij de ingenieur van het 

Fredrik van Mulligen (1907-1992), 
molenaar en verzamelaar. 

Luchtfoto van de verbusselde molen in Hasselt met de zo kenmerkende bebouwing.

De ansichtkaart met de molen van Van 
Wijngaarden in Lichtenvoorde die Van 
Bussel in 1943 aan Van Mulligen stuurde.

- M E N S  E N  M O L E N -
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elektriciteitsbedrijf toevoegde: ‘en nu 
opgedonderd’. Dat was gelijk het einde 
van de elektriciteitsopwekking. Nadat 
Jan de molen had overgenomen ging 
die ook nevenproducten verkopen zoals 
hondenbrokken. Fredrik vond dat prach-
tig. Over iets anders kregen ze echter 
woorden, waarna ze twee jaar niet te-
gen elkaar gesproken hebben. Na de 
verhuizing van Fredrik naar een bejaar-
dencentrum in Wezep normaliseerden 
de verhoudingen gelukkig weer.

Fredrik als verzamelaar

Wanneer en hoe de verzameling pre-
cies begonnen is weten we niet. Jan 
herinnert zich dat hij als kind vaak in de 
plaatjes van vader zat te kijken. Die wer-
den bewaard in een doos, maar echt 
systeem zat daar niet in. Via diverse 
contacten groeide de verzameling ge-

staag. Een enkele kaart werd verzonden 
ter gelegenheid van een verjaardag of 
met nieuwjaar. Kerstkaarten waren toen 
nog niet gebruikelijk. Daarnaast is er 
de zakelijke correspondentie met colle-
ga’s of de molenmaker. Zo is een fraaie 
kaart aanwezig van de molen van Van 
Wijngaarden in Lichtenvoorde.uit 1943. 
De kaart werd verzonden in 1943 vanuit 
Weert. Chris van Bussel laat weten dat 
de molenmakers nog in Apeldoorn be-
zig zijn en dat de lier van daar moet ko-
men zodat eerder weglopen geen optie 
is….. In die tijd was er toch ook al tele-
foon! Was Van Bussel bang dat hij van 
Fredrik de wind van voren zou krijgen en 
probeerde hij die mild te stemmen met 
een mooie kaart? Er waren regelmatig 
contacten met Van Bussel. Zo werd De 
Zwaluw ook door Van Bussel gestroom-
lijnd.
Het merendeel van de kaarten kwam 
echter via ruilverkeer in de verzameling. 

Zoals al vermeld was Fredrik bestuurslid 
van de molenaarsbond. In die hoeda-
nigheid zal hij de nodige molenaars ont-
moet hebben. Ook werden de vergade-
ringen van De Hollandsche Molen be-
zocht en werd samen met zoon Jan deel-
genomen aan excursies. Op die manier 
ontstond een netwerk van vriendschap-
pelijke betrekkingen. Men ging bij elkaar 
op bezoek, logeerde bij elkaar en cor-
respondeerde. Daarbij werden natuurlijk 
ook de nodige plaatjes uitgewisseld. Het 
beeld dat soms geschetst wordt van ver-
beten concurrenten verdient nuance. 
Dat was hooguit het geval tussen plaat-
selijke molenaars, maar ook die hadden 
vaak hun eigen klantenkring vanuit de 
familie, de kerk of anderszins.
Op de hierboven omschreven manier 
ontstond een netwerk van verzamelaars 
die plaatjes met elkaar uitwisselden. 
Het is ondoenlijk om iedereen waar-
mee, meer of minder frequent, contac-
ten werden onderhouden op te som-
men. De voornaamste wil ik toch even 
aanstippen. Chris van Bussel noemde 
ik al, maar Lammers uit Winterswijk, De 
Beer uit St. Jacobi Parochie, Jan van 
Egmond uit Noord-Beemster, Jonkheer 
Frits van Rijckevorsel uit Maastricht, 
Jacob Hoogendoorn uit Woerden, 
Wolter Bakker uit Spijk (later Harkstede) 
en Klaas Remijn uit Biggekerke leverden 
belangrijke bijdragen. Daarnaast was 
het gebruikelijk een kaart van de molen 
aan een molenaar te zenden met het 
verzoek een kaart van de eigen molen 
terug te zenden. Op die manier groeide 
de verzameling gestadig.
Een belangrijke uitbreiding van de verza-
meling kwam tot stand na het overlijden 
van Klaas Remijn (daarover meer in de 
volgende aflevering). Die verzameling 
kwam bij de dochter van Klaas, Kaatje, 
terecht waarna Fredrik de verzameling, 
of wat daarvan nog restte, aan kon ko-
pen. Dat Fredrik niet voor alles genoeg 
geduld had maakte ik al eerder duide-
lijk. Het ordenen van de verzameling 
hoorde daar bij. Een goede bekende 
bood aan dat te doen, maar toen dat 
te lang duurde, naar de zin van Fredrik, 
werd alles weer opgehaald. Dat hij zijn 
mooie plaatjes niet al te lang wilde mis-
sen zal daarin ook een rol hebben ge-
speeld.
Op 21 juli 1992 overlijd Fredrik in de ge-
zegende leeftijd van 85 jaar. De verza-
meling gaat dan naar zijn zoon, Jan van 
Mulligen.

Het bericht achterop de ansichtkaart van Van Bussel aan Van Mulligen. 

De molen van Hasselt met het kleppensysteem van ir. Baggerman, in het dagelijks leven 
directeur van de IJsselcentrale in Zwolle.

De formele overdracht van de 
verzameling zal plaats vinden 
tijdens de najaarsbijeenkomst 
van De Zeeuwse Molen op 
vrijdagavond 9 november in 
het Heer Hendrikhuis te ’s-Heer-
Hendrikskinderen. Aanvang 
19:30 uur. Bij die gelegenheid 
zal een presentatie over de 
verzameling plaatsvinden.
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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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Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

Om dit alles te kunnen blijven volgen 
verschijnt er 11x per jaar 'Molenwereld'.

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van 'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

De opmaak voor de 
advertentie kan eventueel 
door ons (gratis) verzorgd 

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl



 

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!!! 




