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Bij de omslag voorzijde: Natuurlijk verdient de nieuwe molen van 
Leenderstrijp een plaats op de voorpagina (foto Gerard Sturkenboom, 
21 april 2012). 
                     
Bij de omslag achterzijde Het Groningse dorp Winsum is gezegend 
met twee schitterende molens die door hun grootte en voorkomen sterk 
beeldbepalend zijn. De Ster, waarvan nog net een wiek zichtbaar is, 
is een koren- en pelmolen die in grote lijnen ‘aan het boekje’ van een 
Groninger koren- en pelmolen voldoet, maar dat is bij de molen op de 
voorgrond wel anders. Deze molen, De Vriendschap, werd in 1801 als 
pelmolen gebouwd, maar stond eerder in Mensingeweer. Later werd de 
molen ook korenmolen, maar de pelstenen werden in 1941 uitgesloopt. 
Constructie en inrichting zijn nogal afwijkend en dat maakt de molen 
een bezoek meer dan waard (foto Martijn Scholtens, 10 maart 2012).  
        
Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de 
Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooi-
ste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per 
post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolu-
tie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. 
Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de 
redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) instu-
ren of mailen naar de redactie van Molenwereld.
 

In dit nummer springen er weer een paar artikelen uit. Molenaarsknecht 
Klaas Remijn uit Biggekerke mag welhaast een legendarische per-
soonlijkheid worden genoemd. In dit nummer brengt Frans Weemaes 

hem voor het voetlicht, vooral als verzamelaar van molenfoto’s. Op 26 
september werd bij Leenderstrijp een bijzondere standerdmolen ingeze-
gend. Gerard Sturkenboom staat er uitvoerig bij stil en belicht ook de 
achtergronden van deze unieke prestatie. Hier geen molenmakers aan 
het werk, betaald uit zakken vol geld, maar Frans hagenaars die een 
droom realiseert. Verder staat Frans Weemaes stil bij het overlijden van 
het Biervlietse molenaarsechtpaar Lijbaart; weer een molenaar van de 
oude garde minder. Met nog enige andere bijdragen was dit nummer 
toch weer snel vol. 

En Balie Kluiver                                                                                                 JSB
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Restauratie molen De David 
stapje dichterbij

De restauratie van de molen De David 
in Warffum is weer een stapje dichterbij. 
De Stichting Behoud Molen De David 
ontving van de Regenten van het Dr. 
Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 
een subsidie van 5.000 euro. De mo-
len lag decennialang in de opslag. De 
David werd in 2011 overgebracht naar 
Openluchtmuseum Het Hoogeland in 
Warffum. De restauratie kost in totaal 
85.000 euro en de stichting heeft nu 
35.000 euro op de rekening staan.

Molendag Súdwest Fryslân op 25 
november 2012

Op zondag 25 november 2012 houden 
de molenaars van Súdwest Fryslân hun 
jaarlijkse Moledei Súdwest Fryslân. De 
gemeente Súdwest-Fryslan is de groot-
ste molengemeente van Nederland met 
35 werkende molens, van de meeste 
molens staan de deuren deze dag van-
af 11 uur voor jong en oud open. Molens 
hebben een enorme ‘ensemblewaarde’ 
als combinatie van cultuurhistorie, na-
tuur, landschap, waterbeheer en vrije 
tijd. In deze periode van het jaar, die 
meestal gepaard gaat met slecht weer, 
veel wind en water, willen we u graag la-
ten meegenieten van een zwoegende 
molen die zijn water uit de polder op-
maalt naar de boezem, graan vermaalt 
tot meel of bomen verzaagt tot planken. 
Dit alles is te zien tijdens de open dag. De 
volgende molens zijn geopend van 11 
uur tot 16 uur: Poldermolen De Eendracht 
Kimswerd, Poldermolen Babuurstermole 
Tjerkwerd, Poldermolen Terpensmole  IJlst, 
Poldermolen Doris Mooltsje  Oudega, 
Koren- en pelmolen. De  Onderneming 
Witmarsum, Houtzaagmolen De Rat IJlst, 
Poldermolen Lonjé Bolsward, Poldermolen 
Cornwerdermole Cornwerd, Poldermolen 
Ybema’s Mole Workum, Poldermolen 
De Snip it Heidenskip, Windmotor Jan 

Broerskanaal Molkwerum, Poldermolen 
Spinnekopmole Nijhuizum, Tjasker it 
Heidenskip, Korenmolen De Vlijt Koudum, 
Poldermolen Nylânnermole Workum, 
Aylvapoldermole Wommels.  De defi-
nitieve lijst met molens die draaien en 
opengesteld zijn zal op www.molenstich-
tingnijefurd.nl worden vermeld.  
Martin de Jong en Jaap Tiedema

Taakstraffen voor daders molen-
brand Burum

De jongens die in april brand stichtten bij 
molen Windlust in Burum (Molenwereld 
2012-5-162), waardoor deze volledig af-
brandde, zijn veroordeeld tot taakstraf-
fen. De rechter achtte de vijf daders 
schuldig aan opzettelijke brandstich-

ting. Twee twaalfjarige jongens kregen 
een taakstraf van zestig uur; drie jon-
gens tussen de twaalf en vijftien jaar 
moeten negentig uur aan het werk. Een 
zesde jongen werd vrijgesproken. Wat 
de daders precies moeten doen is niet 
bekend, laat het OM weten. Dat is aan 
het bureau HALT.

Rechtszaak met als inzet molen 
Ulesprong 

In de negentiende eeuw ontstonden 
de grote Friese veenpolders. Ze vormen 
het vergeten hoofdstuk in de droogma-
kerijgeschiedenis van Nederland. De 
grote Noordhollandse droogmakerijen, 
de IJsselmeerpolders; ze zijn overbe-
kend en hebben zelfs bijgedragen tot 

Na de brand bleef er van de molen Windlust in Burum niet veel bruikbaars over (foto H. 
Noot, 9 april 2012).
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de beeldvorming over Nederland. De 
Friese veenpolders in de omgeving van 
Heerenveen kunnen in grootte de ver-
gelijking makkelijk aan. Er waren er maar 
liefst vier groter dan 3500 ha (vergelijk: 
Purmer 2750 ha; Heerhugowaard 3500 
ha!). De droogmaking werd uitgevoerd 
met windmolens en later ook enkele 
stoomgemalen. Het zijn zelfs de laatste 
grote droogmakerijen in Nederland die 
met windmolens zijn uitgevoerd! In totaal 

deden in de veenpolders 46 windmolens 
dienst. Sloop en brand eisten hun tol, zo-
dat er van de 46 molens ternauwernood 
vier overbleven, waarvan er twee daad-
werkelijk dienst kunnen doen; al met al 
een schamel restant dat herinnert aan 
deze vergeten grote droogmakingen. 
Dan is er nog een onttakelde molen bij 
Ulesprong van het 6e en 7e veendistrict. 
Hij kwam in 1905 buiten bedrijf en werd 
in 1911 verkocht om voortaan (ontta-
keld) alleen als woning dienst te doen; 
een functie die hij overigens vanaf de 
bouw in 1856 ook al had. Op 24 juli 1969 
sloeg de bliksem in de molen en ont-
stond brand. Daarna dreigde sloop die 
voorkomen werd doordat de heer J.A. 
Kinderman uit Giekerk, nog steeds eige-
naar, de molen kocht. Hij vatte het plan 
op de molen te restaureren als wind-
molen en kreeg daarvoor steun van de 
gemeente Opsterland, die de molen 
met enkele gemalen wilde onderbren-
gen in een cultuurhistorisch project. In 
1998 werd de molen op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst (zie Molenwereld 
1998-9-171,172). Toch duurde het nog tot 
2011 aleer het rijk een restauratiesubsi-
die toekende. Bij de aanvraag van de 
monumentenvergunning ontstaan pro-
blemen doordat de bewoonster, de mo-
linologievereniging TIMS Nederland en 
Vlaanderen en onafhankelijk molendes-
kundige Frank Terpstra bezwaar maken. 
De bewoonster ziet bij restauratie tot 
volwaardige molen haar wooncomfort 
aangetast, terwijl de andere twee par-
tijen completering principieel afwijzen, 
iets wat door veel molenliefhebbers on-
begrijpelijk is. De gemeente wijst de be-
zwaren af waarop de bezwaarmakers 
in beroep gaan bij de rechtbank. Een 
uitspraak is nog niet bekend, maar de 
gang van zaken verwekt veel conster-
natie bij molenliefhebbers.                 (jsb)

Zes geslaagde watermolenaars 
in één jaar voor molenstichting

Op 1 oktober 2012 hebben Johnny 
Wintels, Fons Assen en Leon Engelbertink 
met goed gevolg het examen voor wa-
termolenaar afgelegd bij de Mallumse 
Watermolen, net buiten Eibergen. Op 
deze molen werden de kandidaten 
ontvangen door de molenaar Klaas de 
Jonge. ’s-Morgens was Leon als eerste 
aan de beurt. ’s Middags volgde Johnny 
en als laatste Fons. Het examen dat werd 
afgenomen door drie examinatoren en 
een notulist, bestond uit twee delen. 
Een gedeelte buiten de molen waar de 
nodige vragen werden gesteld over on-
der andere de waterraderen en de ver-
schillende toepassingen, het water en 
het gebouw. 
Vervolgens werd het examen binnen 
voortgezet waar de kandidaten wer-
den bevraagd over hun kennis van de 
inrichting van de molen, de aanwezige 
werktuigen en de toegepaste materia-
len waarbij ook een kleine hoeveelheid 
graan gemalen moest worden. Tot slot 
werd in het onderkomen van de mole-

naar de kennis van de kandidaten aan 
de hand van de ingeleverde werkstuk-
ken nog voor een laatste keer getest. Na 
het examen van ruim 1,5 uur, kregen de 
kandidaten het verlossende antwoord: 
geslaagd! 
De felicitaties door de examencommis-
sie en de molenaarsspeldjes werden 
met gepaste trots in ontvangst geno-
men. Met het behalen van het diploma 

door Johnny, Fons en Leon komt het to-
tale aantal watermolenaars dat door de 
Molenstichting Lattrop-Tilligte in één jaar 
is afgeleverd op zes!

Gevonden funderingsresten 
Lochem overblijfselen sluis

Er bestaat geen duidelijkheid over de her-
komst van de gevonden palen bij de vis-
trap in Lochem. Volgens amateur-archeo-
loog B. de Graaf zijn het funderingsresten 
van de voormalige Lochemse watermo-
len, maar volgens de Archeologische 
Werkgroep Lochem zijn het de overblijfse-
len van een sluis. De verwarring ontstaat 
doordat op de plek waar nu de vistrap 
komt, vroeger een molencomplex stond. 
Er was een watermolen met een kolk, 
een stuw en een sluis. Hemelsbreed lag 
de sluis ongeveer tien tot twintig meter 
van de watermolen. De Archeologische 
Werkgroep Lochem heeft zich gebaseerd 
op kadastrale tekeningen en oud fotoma-
teriaal. Op de tekeningen staat de exac-
te ligging van de sluis. Ook zijn er construc-
tietekeningen van de sluis zelf uit 1789 in 
bezit. Die zijn nauwkeurig bestudeerd. 
De breedte van de sluis was 4.60 meter 
en dat is exact de lengte van sommige 
dwarsbalken die in het veld zijn gemeten. 

De molen van Uilesprong nog in 
welstand. 

De molen van Uilesprong in onttakelde 
staat (foto Donald Vandenbulcke, 5 
augustus 2009). 

De drie geslaagde watermolenaars bij 
de watermolen van Singraven (v.l.n.r 
Leon Engelbertink, Fons Assen en Johnny 
Wintels) ; (foto: P. Bakema, 7 oktober 
2012);
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Verder was de stenen sluis gefundeerd op 
houten heipalen, die om de halve meter 
zijn aangebracht, hetgeen ook overeen-
stemt met de aangetroffen situatie. 

Molenbiootoop Oldebroek sterk 
verbeterd
 
Sinds eind september 2012 is de vol-
ledig gerestaureerde molen langs 
de Zuiderzeestraatweg te Oldebroek 
weer in volle glorie te bewonderen 
(Molenwereld 2012-9-288), nu de po-
pulieren en silo’s geen belemmering 
meer vormen. Daarmee krijgt de molen 
door de openheid de aandacht die ze 
verdient. Zo’n 25 populieren hebben 
het veld geruimd en aansluitend heeft 
sloopbedrijf Scheffer de silo’s met de 
grond gelijk gemaakt. Door het wegha-
len van de gebouwen en bomen is de 
molenbiotoop aanzienlijk verbeterd. De 
silo’s van de familie Blaauw, ook eige-
naar van de molen, doen al jaren geen 
dienst meer. Volgens eigenaar Willem 
Blaauw zal de molen volgend jaar weer 
gebruiksklaar zijn. Het exterieur is nu 
volledig gerestaureerd, waarna het in-
terieur nog aangepakt moet worden. 
Voor deze fase is een bedrag van circa 
300.000 euro nodig. 

Restauratie watermolen De Mast 
afgerond

Op 28 september is watermolen De Mast 
in Vasse opgeleverd na een uitgebreide 
restauratie (Molenwereld 2010-12-428). 
Ook de bijbehorende bakspieker is de 
afgelopen maanden onder handen ge-
nomen. De belangrijkste ingrepen waren 
een nieuwe as met waterrad voor de 
molen en het herstel van het gebintwerk 
van de bakspieker en oven. De werk-
zaamheden zijn betaald uit het geld voor 
burgerprojecten Nationaal Landschap 
Noordoost Twente. In de bakspieker 
wordt straks informatie over het Nationaal 
Landschap gepresenteerd. Ook derden 
zoals natuurorganisaties kunnen gebruik 
maken van de ruimte van de bakspie-

ker voor presentaties aan het publiek. 
Burgemeester Stegers van Tubbergen 

en gedeputeerde H. Maij heropenden 
de molen. Burgemeester Stegers ging 
in zijn toespraak in op de geschiedenis 
van de molen. Stegers toonde zich zeer 
ingenomen met het resultaat van de 
jongste restauratie. Een aanwinst voor 
onze gemeente, aldus de burgemeester. 
Gedeputeerde Maij merkte verder nog 
op dat van alle kosten voor de restaura-
tie de provincie 75 procent voor haar re-
kening heeft genomen. De rest is betaald 
door de gemeente Tubbergen. De forse 
bijdrage heeft te maken met het belang 
dat Overijssel hecht aan haar cultuurhis-
torisch erfgoed.

Kansen voor restauratie 
Renkumse molen

Het bestuur van de Stichting Exploitatie 
Molen Renkum i.o. heeft onlangs een 
ondernemingsplan voor herstel van de 
Renkumse molen bij de gemeente in-
gediend. Er ligt rijkssubsidie klaar, maar 
de restauratie moet dan wel voor 1 april De molen De Mast in Vasse omstreeks 1920. 

De molen van Renkum verongelukte in een bui op 2 november 1910. Toch liep dit nog 
betrekkelijk goed af.  Dezelfde bui teisterde ook De Oude Molen in Wijchen. Daar waren 
twee doden te betreuren; een knecht en een zoon van de molenaar. Beide molens werden 
hersteld, waabij de molen in Renkum tevens werd verhoogd tot baliemolen.
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2013 zijn gestart. Het wachten is nu op 
snelle actie van de gemeente Renkum. 
De kosten voor completering en res-
tauratie van de Renkumse korenmolen 
liggen rond de half miljoen. Zeventig 
procent daarvan wordt middels de toe-
gezegde subsidie vanuit het Rijk gedekt. 
De provincie heeft eveneens een toe-
zegging gedaan voor een bijdrage, met 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat ook 
de gemeente Renkum geld verstrekt. Er 
is wel altijd rekening gehouden met een 
restauratie, want niet voor niets heeft 
Renkum in 2004 een noodkap laten 
plaatsen. Nu is het wat de initiatiefne-
mers betreft tijd voor de volgende stap: 
volledige restauratie. De gemeente is 
nu aan zet om goedkeuring te verlenen 
aan een bijdrage voor het herstel van 
de molen. 

Herstel Kockengense Molen vrij-
wel gereed

Het herstel van deze wipmolen is op een 
oor na gevild. Rietdekkers Gebrs. Visser 
hebben de ondertoren van nieuw riet 
voorzien en de schilders hebben de mo-
len weer strak in de verf gezet. De riet-
dekkers ontdekten bij hun werkzaamhe-
den nog een aantal mankementen aan 
het boventafelement en die zijn deels in 
hout, deels in kunsthars hersteld. Bij het 
verschijnen van dit nummer zullen de 
molenmakers van Verbij wel de laatste 
hand aan de molen gelegd hebben. 
Het wachten is dan op de loonwerker 
die erf en beschoeiing op orde moet 
brengen.
Met het gereedkomen van de Kocken-

gense Molen is de door Stichting De 
Utrechtse Molens jaren geleden inge-
zette restauratiegolf achter de rug. Naar 
verluidt zal daar in 2013 op passende 
wijze aandacht aan besteed worden. 
Dick Kenbeek.

Reddingsplan voor De Vlijt te 
Oostzaan

Om de toekomst van de Oostzaanse bik-
steenmolen De Vlijt veilig te stellen is een 
reddingsplan opgesteld door de zoon 
van eigenaar J. van den Broek. De kos-
ten worden geschat op 50.000 euro. Hij 
heeft een stichting opgericht, die geld 
voor restauratie bij elkaar moet zien te 
krijgen. De voorgevel is verrot, net als de 
luiken voor de ramen. De molenstelling 
is in slechte staat en de roeden en mo-
lenstaart moeten worden vervangen. 
Bovendien moet er een nieuwe funde-
ring komen, want molen en schuur ver-
zakken in hoog tempo en staan inmid-
dels acht centimeter uit het lood.

Vuurwerkopslag nabij De Dog 

en De Kat 

De Uitgeester molenaar Rein Dijkstra 
zegt keihard ’nee’ tegen het plan voor 
een opslag- en verkooppunt van vuur-
werk, op 200 meter van de Uitgeester 
molens De Dog en De Kat. Dijkstra heeft 
daarom bezwaar gemaakt tegen het 
voornemen van het college om mede-
werking te verlenen aan het vestigen 
van zo’n bedrijf op Molenweg 36. Dat 
is weliswaar op het bedrijventerrein, en 
relatief ver van woningen maar veel te 
dicht bij de molens. Molenaar Dijkstra 
voegt daar in zijn bezwaar nog een aan-
tal argumenten aan toe. Zo stonden er 
ooit op het bedrijventerrein munitiebun-
kers van Defensie en was een van de 
redenen om deze bunkers weg te halen 
het feit dat in een bewoonde omgeving 
geen ruimte was voor deze activiteiten. 
Verder is enige jaren geleden een che-
mische fabriek een vestigingsvergun-
ning onthouden omdat deze werkte met 
gevaarlijke stoffen. Dijkstra voert verder 
aan dat in de molen regelmatig school-
klassen op bezoek komen, en deze kin-
deren wordt verteld welke (brand)geva-

De molen De Vlijt in Oostzaan (foto Donald Vandenbulcke, 1 juli 2012).
De molen van Kockengen, bijna klaar 
(foto D. Kenbeek, 11 oktober 2012).
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ren er zijn voor een molen. De aankon-
diging van de verkoop van vuurwerk in 
de schaduw van die molen vindt Dijkstra 
niet getuigen van een opvoedkundige 
gedachte.

Afscheid voorzitter Bakker en af-
sluiting restauraties

Korenmolen Jan van Arkel aan de 
Vlietskade in Arkel was op 28 en 29 
september het middelpunt voor fes-
tiviteiten van de SIMAV (Stichting tot 
Instandhouding van Molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
De vlag werd gehesen om de blijdschap 
aan te geven die er is, omdat sinds 2008 
23 van de 28 molens gerestaureerd kon-
den worden. Een ander belangrijk feit 
in de geschiedenis van de SIMAV is dat 
voorzitter Kees Bakker na 40 jaar het 
stokje overdraagt. De bestuurlijke leiding 
wordt gecontinueerd door het aantre-
den van Kees de Bruin, burgemeester 
van de gemeente Papendrecht. Sinds 
de oprichting  van de Simav in 1956 is 
het voorzitterschap altijd vervuld door 

een burgemeester van een van de aan-
gesloten gemeenten om te benadruk-
ken dat de organisatie op de wereld 
is gezet door de toenmalige burge-
meesters in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden. En –om niet te verge-
ten – door de polderbesturen van toen.  
Kees Bakker trad in het najaar van 1972 
aan als secretaris, als opvolger van M.D. 
van Kekem, gemeentesecretaris van de 
stad Gorinchem. Bakker was op dat mo-
ment gemeentesecretaris in zijn geboor-
teplaats Streefkerk. Bakker, in 1978 be-
noemd tot burgemeester van Ameide 
en Tienhoven, nam in 1982 de voorzit-
tershamer over van burgemeester S.Top 
van Molenaarsgraaf e.a.. Onder leiding 
van Bakker is de SIMAV tot grote bloei 
gekomen. Regionaal en landelijk heeft 
hij er aan meegewerkt dat ‘zijn molen-
kinderen’ op de kaart werden gezet. 
De SIMAV telt thans 28 molens, er wordt 
naar gestreefd er twee in Streefkerk te 
herbouwen en mogelijk wordt ook de 
Souburghse Molen in Alblasserdam aan 
het arsenaal toegevoegd.  
Als lid van de Molenadviesraad van 
de Vereniging De Hollandsche Molen 
heeft Bakker een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de verlaging van de to-
renhoge premies voor de brandverze-
kering voor molens. Bakker gaf vrijdag 
het stokje over in de wetenschap dat 
sinds 2008 23 molens, waarvan enkele 
zeer ingrijpend, gerestaureerd kon-
den worden. Het restaureren van mo-
numenten is doorgaans een weg met 
veel hindernissen. Niet zelden doen zich 
grote onverwachte tegenvallers voor. 
De laatste in de rij van de restauraties 
is korenmolen Jan van Arkel. Vrijdag en 
zaterdag draaide de molen feestelijk, 

maar daarnawerden er weer steigers 
opgetrokken om het boventafelement 
van de molen te herstellen. Daar was bij 
het maken van het restauratieplan niet 
mee gerekend. Aan het herstel dat eind 
december klaar moet zijn, hangt een 
prijskaartje van ruim een kwart miljoen 
euro. Vorige week ontving de SIMAV be-
richt van de provincie Zuid-Holland dat 
25 procent van de kosten wordt gesub-
sidieerd. SIMAV

Provinciale Gouden Lis voor 
SIMAV-voorzitter Bakker

Vertrekkend SIMAV-voorzitter Kees 
Bakker heeft op vrijdag 28 september 
tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen 
van de heer Jan Franssen, Commissaris 
van de Koningin in de provincie Zuid-
Holland, een provinciale onderschei-
ding ontvangen. Gedeputeerde Staten 
hebben aan deheer Bakker de Gouden 
Lis, de hoogste provinciale onderschei-
ding, toegekend. Voor de Gouden Lis 
komen uitsluitend personen in aanmer-
king die zich zeer verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de provincie. De Gouden 
Lis werd in 1952 door Provinciale Staten 
ingesteld en sindsdien is de onder-
scheiding ruim dertig keer toegekend. 
 
Koninklijke onderscheiding voor 
Wim van Veen

Ing. Wim (W.M.) van Veen (75) lid van 
de Technische Commissie van de 
SIMAV (Stichting tot Instandhouding 
van Molens in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden) te Streefkerk heeft 
op vrijdag 28 september een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. Van Veen 
woont in Alphen aan den Rijn. 
Namens burgemeester H.B. Eenhoorn 
van de gemeente Alphen aan den Rijn 
reikte burgemeester C.J.M. de Bruin van 
de gemeente Papendrecht de versier-
selen uit die behoren bij de onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De plechtigheid vond plaats in Arkel in 
de gemeente Giessenlanden. De heer 
De Bruin treedt op genoemde datum 
aan als voorzitter van de SIMAV als 
opvolger van C. Bakker, die na 40 jaar 
het bestuur verlaat. De heer Van Veen 
woont in Alphen aan de Rijn. Hij was 
van 1982 tot 2010 vrijwillig molenaar van 
de Middelmolen in Molenaarsgraaf. Hij 
verbleef regelmatig met zijn gezin in de 
molen. De Koninklijke Onderscheiding 
wordt hem verleend, omdat hij zich al 
decennialang inzet voor de molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
in het algemeen en in bijzonder voor 
de Stichting tot Instandhouding in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
(SIMAV). Van Veen is van het begin af 
aan sterk geïnteresseerd geweest in de 
mogelijkheden van het internet. Al vroeg 
in de jaren negentig van de vorige eeuw 
legde hij de basis voor de website www.
simav.nl Hij is nog altijd de webmaster. 
Van Veen werd in 2002 door het be-
stuur benoemd tot lid van Technische 

Bakker, scheidend voorzitter SIMAV 
(foto: W. van Veen, 15 juni 2012).
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Commissie. In die functie heeft hij met 
zijn medeleden veel werk verzet bij on-
dermeer het opzetten van onderhouds- 
en restauratieplannen voor de 28 mo-
lens van de SIMAV. Bij de 23 afgesloten 
restauraties heeft hij namens de SIMAV 
mede de directie gevoerd. Sinds de 
SIMAV overstapte op het gebruik van 
computers is hij de steun en toeverlaat 
voor bestuur en TC-leden om te helpen 
problemen op te lossen.

Succesvolle eerste Molendag 
Hoeksche Waard

Tijdens de eerste Rabo Molendag 
Hoeksche Waard op 20 oktober hebben 
de 12 molens vele honderden bezoe-
kers mogen verwelkomen. In het totaal 
wordt het aantal deelnemers aan deze 
dag ver over de duizend geschat. Het 
was hierbij een unicum om de ’s-Gra-
vendeelse molen ’t Vliegend Hert te be-

zoeken, die na zo’n veertig jaar stilstand 
nu weer volop aan het draaien was. 
Ook de Oostmolen in Mijnsheerenland 
was voor de eerste keer na de grote res-
tauratie weer geopend voor het grote 
publiek. Door bij elke molen stempels te 
sparen (5) hebben zo’n 120 mensen van 
de gratis pannenkoek bij New Land kun-
nen genieten.  Verder waren er door de 
molenaars bij de verschillende molens 
acties georganiseerd: demonstratie van 
de antieke motor op de korenmolen van 
Goidschalxoord; demonstratie man-
denvlechten; verkoop van meerdere 
meelsoorten; demonstratie molenroutes 
programmeren op de TOMTOM; demon-
stratie van oude stationaire motor voor 
het aandrijven van een steen; koffie met 
cake en gebakken Noorse wafeltjes. Op 
de molens werd uitleg gegeven door 

zo’n 30 molenaars en vrijwilligers, va-
riërend in de leeftijd van 17 tot 81 jaar.  
Gelukkig was het droog weer, en stond 
er net wind genoeg om tot ca. 16.00 uur 
met de molens te draaien. Daarna viel 
de wind geheel weg. 

Romp molen Stavenisse met 
KEIM behandeld.

Na het renoveren van het metselwerk is 
de molen van Stavenisse in de KEIM ge-
zet. KEIM is een mineraalverf die een vas-
te, minerale en onoplosbare verbinding 
van de verf met de verfdrager (pleis-
terwerk, beton, baksteen, natuursteen 
e.d) vormt met hoge waterdampdoor-
laatbaarheid waardoor de vochtigheid 
in de ondergrond ongehinderd naar 
buiten verdampen kan. Het ademend 
vermogen van de ondergrond blijft zo-
doende volledig gehandhaafd.
 

De molen van Stavenisse, weer met een stralend wittte romp
(foto M. de Graaf, 3 augustus 2012). 
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Ook de stichtingssteen van de molen in 
Stavenisse heeft een beurt gekregen (foto 
M. de Graaf, 3 augustus 2012). 

Drukte bij de molen van Goidschalxoord 
tijdens de molendag Hoeksche Waard 
(foto: P. van Leeuwen, 20 oktober 2012). 
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Maria-Antoinette in Deurne-
Zeilberg heropend na restauratie

Op zondag 7 oktober, tijdens de 
Peellandse Molendag, is de Maria-
Antoinette in Deurne-Zeilberg na een 
restauratie weer officieel in gebruik ge-
nomen. Het rietdek en het gevlucht is 
volledig vernieuwd en de Pot roeden 
zijn hersteld. Verder is de molen voorzien 
van nieuwe kozijnen en ramen. Ook is al-
les geschilderd en het straatwerk rond 
de molen vervangen. Het totale herstel 
heeft zo’n anderhalf jaar geduurd. Eind 
2004 kocht harmonie Excelsior de molen 
van vorige eigenaar Crommentuyn, die 
het niet gelukt was herstel van de mo-
len vlot te trekken. Excelsior heeft in de 
molen een repetitieruimte ingericht, het-
geen wel ten koste is gegaan van de au-
thenticiteit onder in de molen. Met subsi-
dies van provincie, SRE, gemeente, RCE 
is uiteindelijk ook het benodigde budget 
voor herstel van het exterieur bij elkaar 
gesprokkeld. 

De gerestaureerde molen van Zeilberg (foto J.A.C. de Kroon, 7 oktober 2012).
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Natuurlijk zorgde Excelsior voor de muzikale omlijsting 
(foto J.A.C. de Kroon, 7 oktober 2012).
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Onroerend goed Geldrop-Mierlo 
te koop

De gemeente Geldrop-Mierlo zet 22 ge-
bouwen in de verkoop, waaronder molen 
’t Nupke te Geldrop en de standerdmolen 
te Mierlo. De gemeente ziet het bezit en 
beheer ervan niet langer tot haar kernta-
ken. De wens is een jaar geleden al uitge-
sproken door de gemeenteraad. De uit-
werking ervan komt nu dichterbij. De ver-
kooplijst omvat verder percelen aan de 
Mierlose Burgemeester Termeerstraat en 
eerder gedane ‘strategische aankopen’ 
aan onder meer het Bogardeind. Ook 
het voormalige BWI-gebouw in Geldrop 
is te koop. Twaalf gemeentelijke panden 
wil Geldrop-Mierlo zeker in bezit houden. 
Hieronder vallen bijna vanzelfsprekend 
de (nog in gebruik zijnde) brandweer-
kazernes, het gemeentehuis met villa in 
Geldrop, en de werven. Ook het oude 
raadhuis in Mierlo blijft in gemeentelijke 
handen, evenals het gemeentehuis al-
daar. Dat is sinds kort in beeld om er het 
bestuurscentrum van Dommelvallei te 
vestigen, voor de samenwerking met 
Nuenen en Son en Breugel. Dan is er nog 
een lange lijst (41 in totaal) van panden 
waarbij de gemeente nog nader onder-
zoekt of verkoop wenselijk dan wel ren-
dabel is. Er zijn nog tal van voorwaarden 
vast te stellen. Zo zal een eventuele koper 
van de molens bijvoorbeeld de (cultuur-
historische) waarde in ere moeten hou-
den. Voor gebouwen met maatschappe-
lijke functies (sport, verenigingen) geldt 
dat huidige gebruikers in principe moe-
ten kunnen blijven. 

De Arend te Wouw mist een 
roede
 
De in april opgerichte Stichting Wouwse 
molen De Arend, die zich inzet voor 
het behoud van de molen, is gecon-
fronteerd met een tegenvaller. Een van 
de roeden vertoont haarscheurtjes, 
en is begin oktober uit de molen ge-
haald (Molenwereld 2012-10-333). De 
scheurtjes werden opgemerkt tijdens 
het uitvoeren van schilderwerkzaamhe-
den. Vanaf dat moment is de molen stil 
gezet, aangezien draaien niet langer 
verantwoord bleek. De stichting wil de 
molen binnen tien jaar volledig hebben 
gerestaureerd. Al hoewel daar nog een 
groot bedrag aan financiële middelen 
voor nodig is, heeft de stichting wel op-
dracht gegeven dat de molen op korte 
termijn in elk geval weer draaivaardig 
is. Voor de overige werkzaamheden is 
men naarstig op zoek naar bedrijven en 
particulieren die iets willen bijdragen.

Aanpak vochtproblemen in 
massief historisch metselwerk 

Op maandag 24 september heb-
ben TU Delft-onderzoekers dr.ir Caspar 
Groot en Jos Gunneweg het afgeronde 
‘Totaalonderzoek aanpak vochtproble-
matiek massief metselwerk’ gepresen-
teerd. Het onderzoek geeft antwoord 
op een vakbekwame bestrijding van 
vochtproblemen in massief historisch 
metselwerk met name het voorkomen 
van schaden en daaruit voortvloeiende 
faalkosten door verkeerde materiaal-
toepassingen en niet adequate uitvoe-

ringswijzen.
In de bijeenkomst lieten Groot en 
Gunneweg het resultaat zien van een in-
tensieve wisselwerking tussen laboratori-
umonderzoek en de toepassing hiervan 
in de praktijk. Daarnaast presenteerden 
ze een plan om een postdoc onderzoek 
te starten binnen het Microlab van de 
sectie Materialen en Milieu. Dit om de 
verworven kennis over te dragen op een 
jongere generatie onderzoekers en deze 
verder uit te bouwen. 
In de loop der jaren is de scoop van het 
onderzoek verbreed van stenen molen-
rompen naar al het historisch massief 
metselwerk vervaardigd met kalkmortels 
(metselspecie), zoals bijvoorbeeld kaste-
len, kerktorens, pakhuizen en stadspoor-
ten. Voor de realisering van het onder-
zoek is in 2003 een Raamovereenkomst 
gesloten tussen de faculteit CiTG en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). 
Het onderzoek bestaat uit 11 deelonder-
zoeken, die zijn vastgelegd in de volgen-
de rapportages: 
•	 ‘Kwaliteitseisen	Restauratiebaksteen’,		
 rapportage 2005 
•	 ‘Kwaliteitseisen	Metselmortels’,	rap	
 portage 2007 
•	 ‘Detectie’	en	‘Injectie’	van	holten	in		
 metselwerk, rapportage 2011 
•	 ‘Bouwkundige	detailleringen	bakste	
 nen windmolens’, rapportage 2012 
•	 ‘Voegherstelmortels’,	rapportage	2012	
•	 ‘Uitvoeringswijzen:	Inboetwerk,		 	
   Transversaalscheuren en    
 Voegwerkherstel’, rapportage 2012 
Ook zijn bij een aantal rapportages aan-

Het lichten van de vang (foto J.A.C. de 
Kroon, 7 oktober 2012).

Belangstelling van jong en oud op de maalzolder van de Zeilbergse molen (foto 
J.A.C. de Kroon, 7 oktober 2012).
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zetten voor een uitvoeringstechnische 
richtlijn uitgewerkt. 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn 
een aantal artikelen in (populair) weten-
schappelijke tijdschriften verschenen 
en is een landelijke studiedag georga-
niseerd voor architecten, monumente-
nambtenaren, gespecialiseerde bouw-
stoffenleveranciers, aannemers en uit-
voerende vaklieden. Daarnaast hebben 
Groot en Gunneweg enkele hoofdstuk-
ken geschreven voor het Metselwerk-
Boek, dat is verschenen tijdens het 
Metselwerksymposium van de RCE op 10 
oktober 2012. 

Molenfoto’s op Facebook

Op initiatief van Abel van Loenen is op 
20 oktober 2012 op Facebook een nieu-
we pagina aangemaakt met als be-
heerders William Dolman, Robert van’t 
Geloof en Abel van Loenen. Op deze 
pagina kunnen Facebook-gebruikers 
zelfgemaakte molenfoto’s plaatsen, als 
‘likers’ zelf ook foto’s willen plaatsen, 
moeten ze dat even melden bij een van 
de beheerders, dan benoemen zij de 
liker tot medebeheerder. Zie verder de 
link http://www.facebook.com/pages/
Molenfotos/510147645664646
Een verzoek voor als men foto’s plaatst: 
Vermeldt a.u.b. wel de naam en de lo-
catie van de molen. Robert van’t Geloof 
In ’t kort

-  Tijdens het terug plaatsen van het 
achtkant van de Victor te Wanswerd, 
zakte de kraan  met het achtkant in de  
takels in de drassige grond. Dankzij kor-
daat optreden van de machinist kon 
erger worden voorkomen en kon het  
achtkant onbeschadigd weer op de 
grond gezet worden. 
-  Op 12 oktober 2012 is te Vilsteren op 
78-jarige leeftijd  overleden Wim Otte, 
jarenlang vrijwillig molenaar op de  mo -

len van Vilsteren. Hij was een zoon van 
Frans Otte, de  laatste beroepsmolenaar 
van De Korenbloem te Haaksbergen. 
- Vanaf september worden onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd aan de 
Nieuwe Veenmolen te ‘s-Gravenhage.
- De stomp van de molen van de 
Oostvlietpolder aan de Vlietweg te 
Leiden, eigendom van de gemeente, 
staat te koop. Biedingen konden tot 28 
september plaatsvinden met een mini-
mum van 50.000 euro.  
-  Begin september zijn de roeden van 
De Noorman in  Westkapelle verwij-
derd, als onderdeel van de restauratie. 
- Er is maar één serieuze inschriving ge-
komen op de  advertentie (Molen-
wereld 2012-10-331) die de gemeente 
zette voor de verkoop van molen De 
Volharding te Best. 
- Korenmolen Annemie aan de Boschdijk 
te Eindhoven (Acht) staat al weer eni-
ge tijd  te koop. De vraagprijs is  inmid-
dels gedaald naar 400.000 euro.
- Vier bewoners in de omgeving van de 
Kilsdonkse Molen te Heeswijk-Dinter 
voelen zich gehinderd door voorschrif-
ten van de gemeente voor het gebied 
rond de molen en hebben een bezwaar 
ingediend, waar door de gemeente 
Bernheze  geen gehoor aan is gegeven. 
- In oktober heeft molen Johanna in 
Huijbergen een kleine  onderhouds-
beurt (o.a. schilderwerk) ondergaan. 

Molenkalender

25 november 2012 Molendag 
Súdwest Fryslân

De in 1914 gedeeltelijk gesloopte 
Oostvlietmolen ziet er met zijn omgeving 
niet florissant uit. Hopelijk daagt er 
een ‘goed huisvader voor hem’ op (foto 
E.G.M. Esselink, 22 september 2012).

Werkzaamheden aan De Nieuwe 
Veenmolen in Den Haag 
(foto: G. Barendse ; 19 september 2012).
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HOBBELAAR!Help een: HOBBELAAR! (9)

Oorzaak 8: de molaroscoop en 
transportproblemen in de steen.

De vorige keer realiseerde ik me in-
eens dat ik iets wat voor mij heel 
vanzelfsprekend is, eigenlijk tot nu 

toe ongenoemd had gelaten. In het zui-
den van ons land was tot voor een paar 
jaar een meelfabriek waarin veel stenen 
allerlei verschillende functies vervulden. 
Op een bepaalde maalstoel maalden 
dag en nacht drie of vier van de zes ste-
nen. (Twee of drie waren stand by) Één 
van die vier leek te hobbelen. Zittend op 
of leunend tegen de maalstoel voelde je 
een onregelmatig gebonk. Het leek bij 
elke steen vandaan te komen. Om de 
dader te kunnen vinden moest ik eigenlijk 
in iedere steen kunnen kijken. Net als de 
stethoscoop van een arts is er een simpel 
maar doelmatig hulpmiddel om te kun-

nen luisteren naar wat er in een malende 
steen gebeurd: de molaroscoop.  Neem 
bij voorbeeld ringsleutel 18/19, druk de 
ene kant (de steen moet wel malen) on-
der de meelring tegen de ligger en plaats 
het andere eind van de sleutel tegen het 
schedelbot in je oor, desgewenst houd 
je je duim er nog tussen. De sleutel geeft 
elk maalgeluidje versterkt door. Een goed 
malende steen geeft een regelmatig ge-
brom af. Een hobbelaar verraadt zich. Bij 
die meelfabriek bleek de laatste steen 
van de rij de boosdoener, maar de an-
dere ‘rommelden’ wel een beetje mee; 
niet gek natuurlijk!
De oorzaak was gecompliceerd en het 
duurde een jaar voordat hij ‘spinnend’ 
zijn werk deed. Alle stenen in die fabriek 

waren aangesloten op de pneumatiek, 
het meel werd uit de stenen gezogen en 
tegelijkertijd koelde de stromende lucht 
de steen. Bij dit (Franse) koppel liepen 
in het pandscherpsel niet de uitslagen 
door maar de kerven. Eerst scherpte ik 
de uitslagen netjes hol, bol kan ook een 
hobbeloorzaak zijn, vooral wanneer het 
scherpsel slijt. Overgangen van krop naar 
tussenstuk en tussenstuk naar maalbaan 
vloeiend. De kerven smalde ik wat op, 
te brede kerven kunnen te weinig trans-
portruimte over laten. Het hielp nauwe-
lijks. Toen radicaal de ‘dammen’ tussen 
de uitslagen er uit en daarmee vooral 
in de krop en het tussenstuk veel meer 
ruimte gemaakt, loper en ligger tegelijk 
aangepakt. Nu kreeg hij plotseling vol-
doende lucht en kon je alleen nog aan 
de ampèremeter zien dat hij maalde! De 
molaroscoop liet een zoemend geluid 
horen. Duidelijk had dit koppel voorheen 
te weinig lucht, transporteerde het maal-
goed slecht en dat ging schoksgewijs 
naar buiten met als gevolg een hobbe-
lende loper. Waarschijnlijk verergerde de 
pneumatiek het probleem. Het is echter 
sowieso belangrijk dat er een goede 
verhouding is tussen kerf en uitslag in 
relatie tot het maaldoel. Ik ken er geen 
vuistregel voor, dat moet je proefonder-
vindelijk vaststellen. Hobbeloorzaken die 
in het scherpsel liggen, hebben eigenlijk 
altijd met transport te maken, niet met 10 
kerven meer of minder, of wat rechter of 
krommer. Dat beïnvloedt wel de kwaliteit 
en de kwantiteit. 
Mijn hobbelkruit is hiermee nu wel onge-
veer verschoten, blijf malen op hoop van 
zegen!
                                     Pandsel
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Molenaar gezocht
Voor de korenmolen De Distilleerketel te Rotterdam-Delfshaven (www.molendelfshaven.nl) 
wordt een tweede molenaar gezocht.

Gezocht wordt een molen-enthousiast die het molenaarsambacht al beheerst of bereid is dat te leren.

Het werk op de molen vindt plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Het werk van de tweede molenaar beslaat twee dagen per week.
De mogelijkheid van een vast dienstverband is na enige tijd aanwezig.

Inlichtingen bij Karel Streumer, molenaar, tel.: 06-51 90 01 40.

Sollicitaties te richten aan: Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam
t.a.v. S.J. van Klaveren, secretaris
Oranjelaan 42
3062 BT Rotterdam.
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Taalverloedering

Tegenwoordig kom je in het molen-
wereldje termen en uitdrukkingen 
tegen waarvan ik vroeger nooit heb 

gehoord, die ik ook mijn vader en opa 
nooit heb horen gebruiken en dat waren 
toch rasechte molenaars van het oude 
stempel die heel goed wisten waar ze 
het over hadden. Ik geef grif toe dat ik 
ook niet alles weet en ik weet ook dat 
bepaalde termen streekgebonden zijn; 
maar toch...
U kent het verschijnsel waarschijnlijk zelf 
ook wel: als je iets verkeerds maar vaak 
genoeg hoort ga je op den duur zelf ook 
geloven dat het goed is.
Zo hoor je vrijwilligers en leerlingen het 
om de haverklap hebben over maal-
koppel. Dat is een van die woorden die 
ik vroeger nooit heb gehoord. Ik hoor het 
evenwel zo vaak dat ik op den den duur 
zelf begon te twijfelen. Zijn zij nou gek of 
ben ik het? Een persoonlijk bijverschijnsel 
is dan dat ik het wil weten ook. Je kan 
daar niet voorzichtig genoeg mee zijn. 

Maar hoe controleer je zo iets nou?
Gelukkig is er dankzij de moderne elek-
tronica een geweldig hulpmiddel: de 
website allemolens.nl. Daarmee kun je 
zoeken naar allerlei zaken op molen-
gebied, ook naar termen in ‘gedrukte 
bronnen’; waaronder het vakblad De 
Molenaar dat al sinds 1898 verschijnt  en 
door zijn karakter als vakblad een onver-
dachte bron: de mensen van het vak 
zijn aan het woord. Het is werkelijk een 
fantastische bron; onuitputtelijk haast, 
wat een schat aan informatie! Je kiest 
als ‘gedrukte bron’ voor De Molenaar 
en vult een zoekterm in. Een kind kan de 
was doen. Mijn verwachtingen waren 
hooggespannen. Per slot praat een ko-
renmolenaar volgens mij toch meer over 
stenen dan een wielrenner over fietsen. 
Ik begon eerst maar eens met ‘koppel’. 
Maar liefst 6727 hits! Dat is gerekend over 
een eeuw gemiddeld meer dan één 
keer per nummer en zoiets schept ver-
wachtingen! Toen het kunstje over met 
‘maalkoppel’. Dat viel tegen! Zegge en 

schrijve maar TWEE hits! De oudste was 
uit 1983 en de jongste uit 1986 en beide 
komen uit de hobbyistensfeer! Nee; 
ik was dus nog niet helemaal gek. De 
vakmensen van vroeger gebruikten het 
woord maalkoppel nooit, want anders 
was het in dit respectabele vakblad ze-
ker wel een keer boven komen drijven. 
Nu kent het woord maalkoppel ook 
een variant: ‘steenkoppel’. Dat maar 
een geprobeerd. Dat scoorde beter: 
26 maal. Tegenover 6727 keer koppel is 
het natuurlijk nog niks met nog geen 4 
promille. De oudste toepassing is uit 1956 
en dan is de glorietijd van de stenen ook 
al voorbij. Dan volgen nog enkele inci-
dentele toepassingen en pas na 1970 zie 
je het wat meer, maar gemiddeld meer 
dan eens per jaar zeker niet. Ik meen zo 
vrij te zijn de conclusie te trekken dat 
noch maalkoppel noch steenkoppel 
vaktermen zijn. Het zijn nieuwe woorden, 
met een duur woord neologismen, ver-
moedelijk in het leven geroepen door 
hobbyisten. Dat mag natuurlijk best; er 
is geen wet die dat verbiedt. De vak-
mensen hadden blijkbaar dit soort nep-
termen niet nodig en hanteerden hun 
eigen molenaarstaal. Waarom gebrui-
ken wij die dan niet?   Ik weiger het te 
zien als de dynamiek van de molentaal. 
Waardoor en waarom de verloedering 
van de aloude vaktaal? 
    
                                     Bal ie Klu iver

De verwachting dat de ‘Zoeker’ uit 
het vorige nummer gezocht moest 
worden in Noord-Brabant of even-

tueel Limburg blijkt niet juist te zijn. Het 
is de andere kant op. De heer Esselink 
komt met de oplossing en schrijft:

‘De Zoeker uit Molenwereld 163 is de 
verdwenen korenmolen De Korenaar te 
Axel. De molen werd in 1863 gebouwd 
op het bastion Zirkzee als opvolger van 
een standerdmolen, die pas in 1844 ge-
bouwd was. Opdrachtgever voor de 
bouw was Jannes Cappon. Hij kwam 
in 1857 vanuit Nieuwvliet naar Axel en 
werd eigenaar van de standerdmolen. 
In juni 1878 werd er een ijzeren as gesto-
ken, fabricaat Boddaert uit Middelburg. 
Deze as brak al op 12 augustus daarop-
volgend, waardoor ook het gevlucht, 
bestaande uit een ijzeren en houten 
roede, verloren ging. Waarschijnlijk is er 
opnieuw een as van Boddaert gestoken, 

want op latere foto’s is deze as als zo-
danig herkenbaar. Jannes werd opge-
volgd door zijn zoon Charel, die op zijn 
beurt de molen in 1923 overdeed aan 
zijn zoon Jan Arij Cappon.
De restauratie en verbusseling van mo-
len De Brak te Sluis in 1939 was voor 
Cappon de aanzet om ook zijn eigen 
molen op te laten knappen en te verbus-
selen. Er werd een nieuwe kap gemaakt, 
die bedekt werd met Icopal. Verder wer-
den een ijzeren staart en ijzeren lange 
spruit aangebracht, alsmede een Engels 
kruiwerk. Het werk werd uitgevoerd door 
molenmaker Willem Adriaens uit Weert. 
Over het gereedkomen van de restau-
ratie verscheen in de Vlissingse Courant 
van 27 juni 1939 het volgende bericht:
 
"Een mooie molen behouden in 
Zeeuwsch-Vlaanderen
Met de restauratie van den fraaien 
windkorenmolen van den heer Cappon 
te Axel is men thans gereed gekomen. 
De steenen romp van dezen molen, ge-
naamd “De Korenaar” werd gebouwd 
in 1863. In vroeger jaren was het een 
zg. staakmolen, zooals die ook veel in 
de Belgische grensstreek voorkwamen. 
Reeds geruimen tijd vertoonde deze 
molen gebreken, zoodat er eerst van 
afbraak sprake was. Van verschillen-
de zijden werd echter op het behoud 
van deze molen, een sieraad in het 
Zeeuwsch-Vlaamsche landschap aan-
gedrongen, zoodat de eigenaar tenslot-

te tot geheele moderniseering besloot.
De versiering is geschied volgens het 
systeem-Bussel, met gestroomlijnde alu-
minium wieken. Bij geringe windsterkte 
kan thans ook reeds zonder zeilen ge-
draaid worden, meldt N.Rct. Wanneer 
het geheel windstil is, kan bovendien 
van motorische kracht gebruik gemaakt 
worden.
Met den molenberg, waarop de molen 
gebouwd is, verheft de bovenste top der 
wieken zich ongeveer 33 m. boven den 
beganen grond."
 
In augustus 1956 stond de molen er nog 
feestelijk versierd bij, ter gelegenheid 
van het 40-jarig huwelijk van molenaar 
Jan Arij Cappon, maar al kort daarna 
kwam het einde van de molen. Bij een 
korte, maar hevige storm op 27 februari 
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1960, woei de kap van de dan net ont-
takelde molen en stortte de romp ge-
deeltelijk in. Toen de molen begin maart 
verder gesloopt werd, brak er ook nog 
een felle brand uit, waarbij het nog res-
terende deel van de molen geheel uit-
brandde. Eén van de roeden van De 
Korenaar werd volgens aantekeningen 
van Ten Bruggencate opnieuw gestoken 
in de korenmolen van Monster, die in 
die tijd gerestaureerd werd. Deze roede 
deed nog dienst tot 1981. Met de sloop 
van De Korenaar verdween weliswaar 

de molen, maar de naam Cappon zou 
niet uit de windmolenwereld verdwijnen. 
Ko Cappon (1931-2005), die het malen 
op windkracht nog van zijn vader Jan 
Arij op de Axelse molen geleerd had, liet 
vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw 
de molen van Spui regelmatig draaien. 
Hij leidde bovendien zijn zoon Jan Arij op 
in het vak en deze is al sinds 2000 mole-
naar op de Stadsmolen van Axel.

Ook de heer L. van der Drift uit Den Haag 
de molen thuis als De Korenaar in Axel.

We zeggen beide heren hartelijk dank 
voor deze oplossing.

De nieuwe ‘Zoeker’ is waarschijnlijk een 
molen in de Kempen, vermoedelijk aan 
de zuidkant van de rijksgrens; maar 
welke?

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@mo-
lenwereld.nl.
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Gerard Barendse

Op 26 september zijn vrijwil-
ligers van de Vereniging De 
Hollandsche Molen (mede-

werkers allemolens.nl en de Stichting 
Molendocumentatie) een dag op ex-
cursie geweest naar de Alblasserwaard. 
Eerst hadden was er een ontvangst in 
het gemaal Wisboom en later ging het 
per boot naar Overwaardmolen nr 4, de 
zgn. contramolen. Deze molen werd niet 
alleen gebruikt om in de boezem te ma-
len, maar ook eruit (in feite tegengesteld 
aan de normale gang van zaken, van-
daar contramolen). 
Op deze manier kon het boezemland 
buiten het maalseizoen gebuikt wor-
den). Daarna hebben is een bezoek 
gebracht aan de molen van De Regt. 
Naast de molen staat een nissenhut, 
waarin door vrijwilligers o.l.v. oud-mo-
lenmaker Jan de Vries van Kinderdijk de 
kuip van de molen gemaakt wordt. Deze 
kuip bestaat uit gelamineerde delen, zo-
wel de rollenvloer als de buitenkant van 
de kuip. De rollenvloer bestaat uit drie 
lagen en de kuip bestaat uit 10 plakken 
op elkaar die verlijmd zijn. 
Dat is zeker weer nieuw, ik heb het al-

     Vrijwilligers
Hollandsche Molen op stap 
Overwaardmolen 4, alias de contramolen met uiterst links de normale waterloop en 
rechts de recent gereconstrueerde waterloop om uit de boezem te malen. 
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Kuip en rolvloer voor de molen van De 
Regt in aanbouw. 

De samengestelde kuipstukken voor de 
montage. 

thans nog nooit eerder gezien. Na de 
kuip wordt in deze nissenhut de kap 
gemaakt, ook in eigen beheer, zo heb 
ik begrepen. De onlangs gewonnen 
BankGiro Loterij Molenprijs is uiteraard 
een enorme stimulans voor dit project. 
Men is nog op zoek naar een lichtere 
as voor de molen, want de oorspronke-
lijk voor deze molen bestemde as  van 
Overwaardmolen nr 2 is toch wel erg 
zwaar voor zo’n kleine kap.
Vervolgens werd de lunch gebruikt in 
restaurant De Krom in Bleskensgraaf. 
Door tijdgebrek moest onderdeel 3 van 
de excursie worden geschrapt (een be-
zoek aan de molens van het complex 
Streefkerk). 
Het laatste onderdeel van de excursie 
was een bezoek aan korenmolenvan 
Streefkerk,  waar we allerhartelijk wer-
den ontvangen door de scheidende 
voorzitter van de SIMAV, Kees Bakker. 
Vervolgens ging iedereen weer zijns 
weegs.
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Dick Kenbeek

Molenmakerij Verbij uit Hoog-
made werkt hard aan de res-
tauratie van de Dikke Molen 

in Zwammerdam. Dat is nodig want de 
molen moet half december gereed zijn. 
In de werkplaats zijn diverse onderde-
len gereed gemaakt zoals windpeluw, 
schoren, spruiten, staartbalk en kuip. 
De laatste is voor een deel vernieuwd. 
Ter plaatse wordt gewerkt door de mo-
lenmakers Willem Waltman en Kees 
Hillenaar die eerst de achterwaterloop 
vernieuwd en verdiept hebben. Kees 
Hillenaar kon hierbij bogen op de nodi-
ge ervaring, hij heeft dergelijke ingrepen 
al bij meerdere Rijnlandse molens uitge-
voerd. In tegenstelling tot eerdere be-
richten (Molenwereld 2012-9-291) krijgt 
de nieuwe en langere vijzel geen klei-
nere diameter.De zwaardere belasting 
zal worden opgevangen door de spoed 
van de vijzel aan te passen. De geklon-

   Restauratie 
Dikke Molen Zwammerdam 
   in volle gang

Het linker voeghout na herstel door 
molenmaker Vaags uit Aalten.

De geklonken voeghouten verkeerden 
voor de restauratie werkelijk in levens-
gevaarlijke staat (foto 31 januari 2012). ken ijzeren voeghouten, in 1917 gele-

verd door de firma Pot, zijn onderhan-
den genomen bij molenmakerij Vaags 
in Aalten. De koppen zijn vernieuwd en 
de staarten hersteld en dit kon dank 
zij een bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds gerealiseerd worden.De 
ook uit 1917 daterende geklonken ijzeren 
windpeluw verkeerde in slechte staat. 
Vervanging door een nieuw geklonken 
exemplaar, zoals dat een aantal jaren 
geleden bij korenmolen De Eendracht 
in Alphen aan den Rijn wel gebeurde, 
was niet aan de orde. Volgens de hui-
dige inzichten op restauratiegebied ga 
je in zo’n geval niet vernieuwen maar 
de vraag is of de keuze voor een houten 
windpeluw dan een betere is. Misschien 
wel een goedkopere?
Het bovenwiel is in de werkplaats in 
Hoogmade weer rond gemaakt en 
voorzien van een nieuwe stalen voering. 

De oude vijzelkom met de aanzet voor 
de verlenging.

De verlenging komt een flink eind 
buiten de oude frontmuur van de 
achterwaterloop.

De verlengde vijzelkom; het krooshek is 
al aangebracht.
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   Restauratie 
Dikke Molen Zwammerdam 
   in volle gang

De tijdelijk onttakelde Dikke Molen 
in Zwammerdam kan na voltooiing van 
de restauratie zijn polder via een lange 
voorboezem weer afmalen op de Rijn 
(foto 4 juli 2012).

Het wiel dateert mogelijk van voor 1835, 
het jaar waarin de kap werd vernieuwd. 
Volgens het bestek moest het oude bo-
venwiel daarbij opnieuw gebruikt wor-
den. Bovenwiel en voeghouten zitten 
inmiddels weer op hun plaats. In tegen-
stelling tot de houten voorgangers zijn 
de ijzeren voeghouten koud op de over-
ring bevestigd. 
De inkepingen van de houten exempla-
ren zijn nog duidelijk te zien en dus gaat 
de overring al heel wat jaren mee. De 
nieuwe roeden zijn in de maak bij sme-
derij Straathof in Rijpwetering en ook de 
stroomlijnneuzen systeem Van Bussel zul-
len vernieuwd worden. Wordt vervolgd.
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België
LIMBURG
Kattenbosmolen verplaatst en 
weer in gebruik

Rob Simons

Op zondag 7 oktober was het kijkdag 
bij de verplaatste en gerestaureerde 
molen te Lommel-Kattenbos. Deze mo-
len werd in 1797 gebouwd te Olmen 
(prov. Antwerpen). Bouwheer was de 
familie de Clippele d’Olmen, die ook 
de Straalmolen van Olmen in bezit had. 
De oprichting gebeurde als reactie te-
gen een nieuwe standaardmolen (de 
Heimolen) in de buurt - vandaar de oor-
spronkelijke naam Treitermolen. 
Reeds in 1804 werd de molen verkocht 
aan Peter Cuypers uit Boxtel die de 
molen in 1808-1809 verplaatste en her-
bouwde in het centrum van Lommel. In 
1960 kocht de stad Lommel de buiten 
bedrijf gestelde molen aan van de laat-
ste beroepsmolenaar Vosch, waarna de 
molen in 1963-64 gedemonteerd werd 
en weer opgebouwd in het gehucht 
Kattenbos (Lommel). Hierbij werd het 
binnenwerk weggelaten, het was im-
mers niet de bedoeling om de molen te 
laten draaien. In 1988-89 werd de molen 
gerestaureerd onder impuls van de vzw 
Levende Molens Noord-Limburg. Hierbij 
kreeg de molen nieuwe roeden (fabr. 
Peel, Gistel) en werd de molen maal-
vaardig gemaakt. Er werd een koppel 
kunststenen gelegd van Kees uit Leende. 
Het molenmakerswerk werd uitgevoerd 
door Rik Caers uit Retie.
Hierna werd er weer af en toe met de mo-
len gedraaid, maar een groot probleem 
vormde de biotoop van de molen: de 
molen stond feitelijk rondom in de bos-
sen.  Door een gebrek aan onderhoud 
kwam de molen in een minder goed 
toestand; in 2003 werd voor het laatst 

gedraaid. Hierna ging de toestand van 
de molen snel achteruit. Na enkele jaren 
werd er door het architectenbureau EON 
uit Mol een restauratieplan opgemaakt.  
Monumentenzorg wilde de restaura-
tie echter enkel subsidiëren wanneer 
de huidige locatie van de molen werd 
aangepast door het kappen van de 
bosrijke omgeving of wanneer de molen 
verplaatst werd; het werd het laatste. 
De inwoners van Kattenbos wilden de 
molen echter niet kwijt, vandaar dat de 
molen in Kattenbos gebleven is, maar 
werd verplaatst van zijn vooraan in de 
Zandstraat naar een heuvel in de open 
vlakte van de Katterijen, achteraan in 
dezelfde straat. Het werk werd toegewe-
zen aan de firma Renotec NV uit Geel, 
die voor het molenwerk werd bijgestaan 
door molenmaker Dirk Peusens bvba uit 
Merelbeke. Op 12 oktober 2011 werd de 
molen gedemonteerd en naar de werk-
plaats in Merelbeke vervoerd. Zeer veel 
werd vervangen. 
Hergebruikt zijn: de houten molenas met 
ijzeren assekop en de roeden, het gang-
werk (wel nieuwe kammen in het groot 
rad), molenstenen met steenkuip met 
toebehoren en steenkraan, hoekstijlen, 
waterlijsten, vangbalk, burriebalken en 
één kruisbalk. Verder nog verschillende 
kleinere balken als weegbanden, spoor-
stijlen, vloerbalken en kapspanten, de 
tafel onder de steenbalk en de binnen-
trap en tenslotte de kruihaspel.
In maart 2012 werd de nieuwe fundering 
gegoten. Het kruiswerk werd er gemon-
teerd op 22 augustus 2012. Op 27 augus-
tus 2012 gebeurde het vervoer van de 
molenkast, de kap, assen, wielen en an-
der binnenwerk naar Lommel. Op 3 ok-
tober 2012 werd de molenkast weer op 
de standerd geplaatst. De molen heeft 
zijn uiterlijk van rond de jaren 1900 terug-
gekregen: de kast grijs met witte biezen 
en een grote witte ruit in het midden. De 
voet is weer halfgesloten geworden. Kap 
en luikap zijn nu echter gedekt met zink. 
De gepotdekselde planken die aanwe-
zig waren sinds 1964 zijn vervangen door 
horizontale gepotdekselde planken.
Wel zal men ook hier moeten oppassen 
voor de molenbiotoop: rondom het per-
ceel waarop de molen staat, staan nu 
reeds bomenrijen, al zijn die nog niet al 
te hoog. Waakzaam blijven, is hier de 
boodschap. En hopelijk zal de molen nu 
veelvuldig draaien en malen!

Bekoorlijk uitzicht 
vanaf de molen.
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Interieur van de molen met 1 koppel 
stenen.
De Kattenbosmolen in tegenlicht.

Het kruiswerk is geheel nieuw op één 
kruisplaat na.
Zicht in de kap.

Onderaanzicht van 
de kast met nog de 
oude burrie balken.

Opmerkelijk zijn de grote ruiten op 
de zijwanden van de kast.

- M O L E N S A C T U E E L -
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In de afgelopen periode is er weer 
een grote verscheidenheid van werk-
zaamheden aan wind- en water-
molens door ons bedrijf uitgevoerd. 
In Elspeet wordt de maalstoel in koren-
molen De Hoop hersteld. Korenmolen De 
Ster in Geesteren ondergaat groot onder-
houd. De korte spruit wordt vernieuwd, 
evenals een lange en twee korte schoren. 
Verder worden werkzaamheden verricht 
aan de kuip, het gevlucht en aan de 
stelling. De restauratie van een achtkant 
voor de herbouw van windmolen Nicola 
in Schleswig vordert. Het achtkant staat, 
en is tegen weersinvloeden bekleed met 
dekzeilen zo dat de werkzaamheden bin-
nen door kunnen. Balklagen vloeren trap-
pen worden zo ver mogelijk voorbereid 
om montagetijd in Schleswig-Holstein te 
besparen. Kap, windroos stelling en wie-
len worden najaar en winter gemaakt om 
voorjaar 2013 het geheel in Schleswig op 
te kunnen bouwen. De onderbouw staat  
al en kan op internet worden bekeken 
(http://www.alte-schleihalle.de/muehle-
nicola/). De korenmolen in Retz, Oostenrijk 
werd bezocht om samen met de mole-
naars het onderhoud te verrichten. Het 
is mooi te zien dat de Oostenrijkse mole-
naars steeds meer vertrouwd raken met 
de bediening terwijl zij niet kunnen uitwis-
selen met vakgenoten. Zij zijn de enige 
windmolenaars in het land. Wel komen 
af en toe gedreven Nederlandse col-
lega’s op bezoek en zijn vriendschappen 
ontstaan. Ofschoon de molen wat lichter 
gebouwd is dan hetgeen wij gewend zijn, 
blijkt het geheel robuust en blijft het heel. 
Op Youtube is de molen draaiend te zien. 
Een boek en een DVD brengen de restau-
ratie van deze bijzondere molen dicht-
bij. Dit alles inclusief een Duits sprekende 
Gerrit Keunen, Oostenrijks commentaar, 
Achterhoeks sprekende molenmakers. 
Ook de Zwiepse Molen, de watermolen te 
Borculo, Molen De Vlijt te Wapenveld, de 
Wijhese Molen, De Vlijt te Marle en velen 
meer kregen bezoek van onze molenma-
kers. De Zwiepse molen is uitgerust met 
een generatorsysteem dat tot een 10 KW 
aan vermogen op kan wekken en terug-
levert aan het elektriciteitsnet. Het pilot 
project laat zien opwekking van elektri-
citeit in een historische molen veilig kan 
worden gerealiseerd. De inverters zijn nog 
vernieuwd en worden met software indi-
vidueel aan de eigenschappen van de 
molen aangepast. 

N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

1. De firma J.K. Poland bezig met het aanbrengen van nieuwe fokken op de molen van 
Piet in Alkmaar 
(foto J.K. Poland BV, 4 oktober 2012).

2. Het hijsen van de nieuwe korte spruit in de molen van Geesteren. De zon begint net op 
te komen. 
(foto Groot Wesseldijk, 7 september 2012).

2.

1. 3.
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We hebben dit jaar vooral veel onder-
houdswerk gedaan zoals molens schilde-
ren, roeden doorhalen, opnieuw ophek-
ken en fokken vernieuwen. Zo hebben we 
de afgelopen weken ook de fokken van 
de Gaaspermolen in Amsterdam Zuidoost 
vernieuwd.

- N V V M -

5.

3. De opbouw van het achtkant van de molen Nicola in Schleswig 
(foto Groot Wesseldijk, 2 juli 2012).

4. Norbert Poland aan het schilderen op de molen Aeolus in Wemeldinge 
(foto J.K. Poland BV, 20 september 2012).

5. Onderhoudswerk aan de molen van Retz met behulp van de plaatselijke brandweer 
(foto Groot Wesseldijk, 7 september 2012).

4.
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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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Van de heer J.M. Wagenaar, oud-
molenaar te Waarde ontvingen 
wij een interessante brief over 

de molenmakers Van Riet die wij u niet 
graag willen onthouden.

De heer Wagenaar schrijft:

‘Met genoegen lees ik steeds weer een 
nieuwe Molenwereld, zeker als je daar 
personen tegenkomt die je in de jaren 
dertig van de vorige eeuw nog gekend 
hebt. In dit geval gaat het over de fami-
lie Van Riet. Ik heb Marien van Riet en zijn 
zonen Willem, Dies en Gerrit op verschil-
lende plaatsen meegemaakt op mo-
lens. Zo weet ik nog dat ze te Nieuwdorp 
het z.g.n. Van Rietsysteem zijn begonnen 
en later te Goes, Colijnsplaat, ‘s-Heer 
Arendskerke, Kruiningen en Rilland en 
ook op verscheidene plaatsen in Noord-
Brabant.
Zo heb ik vanaf de molen te ‘s-Graven-
polder de moles van Goes en Kruiningen, 
zeker als de zon er op scheen veel kun-
nen zien draaien.
Naar ik later hoorde is zoon Willem bij 
de bevrijding in 1944 omgekomen. Met 
zijn broer Dies heb ik in de jaren ‘50 ge-
holpen om de kap van de Aeolus te 
Wemeldinge opnieuw van nieuw dak-
leer te voorzien. Dies en zijn broer Gerrit 

hielpen toen hun vader bij grote klussen 
nogal eens. 

Nieuwland

Dan nog even wat de molen van 
Nieuwland betreft (Zie Molenwereld 
2012-1-32,33 en 2012-7/8-268,269,270). 
Zelf heb ik in de dertiger jaren van de vo-
rige eeuw meegemaakt dat als we die 
molen stil zetten de hele molen behoor-
lijk hard stond te schudden wat je bang 
maakte om hem te vangen. 
Toen heeft molenmaker M. van Riet ge-
adviseerd om de as die volgens hem te 
slap was van voor tot achter met zware 
balken te bekleden wat ook toen is ge-
beurd en het schudden was over!
Wel weet ik ook nog dat er even voor-
dien de houten binnenroe is vervangen 
door een ijzeren. Is dat misschien van in-
vloed geweest?
Of is het de brand misschien van de vori-
ge molen? Dat ze de oude as weer heb-
ben gestoken voor de nieuwe molen?’  

We danken de heer Wagenaar hartelijk 
voor zijn herinneringen aan een verle-
den waarvan de meesten zo langza-
merhand het van horen zeggen moeten 
hebben.

De Oranjemolen in Nieuwdorp (Lewedorp), nog compleet met het 
in 1934 op de binnenroe aangebrachte Van Rietsysteem; de eerste 
toepassing ervan. In 1973 werd de molen onttakeld en later gesloopt 
tot op baliehoogte. 
(foto M. van Hoogstraten 1960; coll. Stichting Levende Molens).

Herinneringen 
aan de 

  molenmakers 
Van Riet

De ingepakte as van de molen van 
Nieuw- en Sintjoosland 
(foto Jan de Witte, 28 april 2012).
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In korte tijd stond de molen van Biervliet 
twee maal in de rouw. Op 5 augustus 
overleed Corrie Lijbaart en op 2 okto-

ber haar man Piet.

De Harmonie in Biervliet kan je met recht 
als een familiemolen bestempelen. In 
1810 wordt een Lijbaart eigenaar van 
de standerdmolen op de stadswal. Die 

standerdmolen stond tegenover de in-
gang van de huidige molen. Om en om 
volgden een Izaak en een Pieter Lijbaart 
elkaar op als eigenaar en molenaar. 
De uitzondering was de opa van Piet. 
In 1842 liet Izaak Lijbaart De Harmonie 
bouwen, als olie- en pelmolen. Dat was 
zakelijk gezien een groot succes. Binnen 
drie jaar was de molen, volgens de fa-

milieoverlevering, terugverdiend. Toen 
in de jonge polders rond Biervliet de 
grond minder zout werd, kwamen er 
andere gewassen waardoor de nieuwe 
molen minder werk kreeg. In 1881 werd 
die daarom ingericht als korenmolen 
waarna in 1884 de standerdmolen ge-
sloopt werd. De grond van de berg van 
de standerdmolen werd met kruiwagens 
naar de stenen molen gereden en die 
veranderde zo van stellingmolen naar 
bergmolen. Piet Lijbaart bewaarde 
nog steeds de rekening van dat werk. 
Ook op andere molens in de streek en 
in België waren familieleden actief, al 
werd de familienaam soms net iets an-
ders geschreven.

Mijn eerste herinneringen aan de mo-
len in Biervliet gaan terug naar onge-
veer 1970. Piet leerde het vak thuis, bij 
zijn vader op de molen. Zo maakte hij 
ook in 1944 de bevrijding mee, waarbij 
het ouderlijk huis volledig in puin werd 
geschoten. Wonderwel bracht de mo-
len het er redelijk vanaf. Slechts schade 
aan het metselwerk en beschadigingen 
door granaatscherven, wat snel opge-
lost kon worden. Een oude foto van de 
molen, van omstreeks 1950, draagt nog 
steeds de beschadigingen van granaat-
scherven en wordt zorgvuldig bewaard 
in het nieuwe molenaarshuis. Hoewel 
Piet al sinds 1950 eigenaar was van De 
Harmonie, kon zijn vader Izaak het niet 
laten naar de molen te gaan en zoon 
Piet ‘met raad en daad’ bij te staan. 
In de praktijk kwam dat er op neer dat 
Izaak de molen deed en dat Piet de 
baan op ging. Izaak bleef tot op hoge 
leeftijd actief en je moest van goeden 
huize komen wilde je eerder in de kap 
zijn dan hij. Later stond Piet er alleen voor 
als molenaar. Aanvankelijk was de mo-
len nog een goede broodwinning, maar 
dat verminderde. Kwam de molenaar 
aanvankelijk nog huis aan huis, omdat 
iedereen wel een varken of kippen had. 
Later werd dat drastisch anders. Ook 
het malen voor de boeren en bakkers 
verminderde doordat alles steeds groot-
schaliger werd. Van producent veran-
derde de taak van de molenaar vaak in 
die van tussenpersoon. 
Door het zakelijke inzicht van Corrie werd 
een supermarkt, de VéGé, begonnen 
waarbij Corrie de winkel tot een succes 
maakte en Piet molenaar bleef, maar 
tevens de boodschappen van de winkel 
bij de klanten bezorgde. Dat was voor 
hem een perfecte combinatie, want 

Frans Weemaes

De Harmonie in goeden doen in 1996 
(foto Frans Weemaes). 

Herinneringen 
aan Piet en Corrie Lijbaart
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Piet was toch met hart en ziel molenaar. 
Toen de tarwemaalderij weer op kwam 
was dat voor Piet reden op zoek te gaan 
naar bakkers en zo werd de afzet weer 
uitgebreid. Als Piet naar de bakker in 
Terneuzen was geweest en hij zag onder-
weg de molen van Hoek draaien, dan 
kwam hij langs voor een praatje. Ook bij 
De Hulster in Zuidzande kwamen Piet en 
Corrie regelmatig over de vloer. Nadat 
ze pensioengerechtigd waren sloot de 
winkel en toen de laatste bakker over-
leed zegde Piet zijn lidmaatschap van 
de Kamer van Koophandel op. Hij bleef 
de molen echter trouw. Piet was geen 
man van grootse dingen, de zorg voor 
het gezin, zijn molen en het spelen in de 
Harmonie waren voor hem belangrijk. 
Net als zijn voorgangers was Piet met hart 
en ziel muzikant en speelde hij op de ba-
riton zijn partijtje mee bij de ‘Koninklijke 
muziekvereniging ‘Harmonie’ Biervliet’. 
De molen draagt niet voor niets die-
zelfde naam. Voor zichzelf had Piet niet 
veel nodig, ‘goed, is goed genoeg’ en 
dat gold ook voor de molen. Pas als het 
echt niet meer ging werden zaken ver-
vangen of gerepareerd. Daardoor heeft 
de molen nog zeer goed de sfeer van 
vroeger bewaard. De vaste molenma-
ker was Beyk uit Afferden. Zoals vanouds 

gebruikelijk waren de molenmakers bij 
de molenaar in de kost als er aan de 
molen gewerkt werd. Echt grootschalige 
restauraties heeft de molen nooit nodig 
gehad. Toch was Piet ook wel eens te 
zuinig. Zo vond hij dat bij de laatste res-
tauratie wel erg veel in het bestek stond 
om te vernieuwen. Dat zou nog wel een 
poosje mee kunnen. Het gevolg was dat 
na de eindafrekening van de restaura-
tie die onderdelen wél aan vernieuwing 
toe waren. Andere onderdelen hebben 
het echter nog langer uitgehouden. Wat 

dat betreft is het altijd verstandig je af te 
vragen of vernieuwen echt nodig is.
De draaipremieregeling was voor Piet 
een extra stimulans met de molen bezig 
te blijven. Vanuit het molenaarshuis kon 
hij de draaiende molen goed in de gaten 
houden. Als Piet een bezoeker zag was 
hij er snel bij om een praatje te maken 
en vaak werd dat een volledige rondlei-
ding waarbij Piet in sappig ‘Biervliets’ de 
Duitsers, Belgen of Hollanders, van alles 
over de molen en het vak vertelde. Soms 
ging dat met gebaren van handen en 
voeten, maar men begreep het altijd.

Met het klimmen van de jaren werd de 
gezondheid van Piet en Corrie minder. 
De molen is al een poos eigendom van 
de kinderen en zoon Sjaak (weer een 
Izaak) helpt met zijn zoons bij Piet mee 
om te kruien en bij het onderhoud van de 
molen. De molen gaat langzaam ach-
teruit en een grote herstelbeurt dringt 
zich op. Het bestek voor de restauratie 
ligt gereed. Helaas gaat de gezondheid 
van Piet en Corrie verder achteruit zodat 
zij verhuizen naar het geboortedorp van 
Corrie, Hoek, waar ze alle zorg krijgen 
die ze nodig hebben. Helaas wordt de 
gezondheid steeds minder en op 5 au-
gustus dit jaar gaat de molen in de rouw 

voor Corrie. Op 2 oktober is de molen 
opnieuw in de rouw gezet voor Piet die 
op die dag op 85-jarige leeftijd is over-
leden.
Zo is ons alweer een molenaar van de 
oude stempel ontvallen. Hoewel het mo-
lenaarsvak achteruit ging bleef Piet de 
molen trouw. Hij voelde dat ook als een 
verplichting voor de generaties die hem 
voor waren gegaan. Ook op persoonlijk 
vlak laat hij een leegte achter bij de kin-
deren en kleinkinderen.
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Piet Lijbaart op de steenzolder aan het 
werk met het luiwerk (foto Henk Hommers, 
rond 1980). 

Piet aan het werk bij de maalbak; nog een 
echte originele, met alles er op en er aan, 
zoals het hoort. Bemerk ook de alpinopet, 
die rechts tegen de zijkant hangt.

Stichtingssteen in De Harmonie, met de initialen van welhaast een molenaarsdynastie 
(foto jsb, 5 september 2009). 



In het vorige nummer van Molenwereld 
stond op pagina 335 een foto van de 
molen van Vorstenbosch. Naar aan-

leiding daarvan stuurde oud-molenaar 
en molenaarszoon Jan Smolenaers ons 
wat herinneringen en enige foto’s toe en 
schrijft:
‘Onze molen is gebouwd in 1860 als 
grondzeiler, in 1900 is hij met tweeën-
eenhalve meter verhoogd en is er en 
berg om geplaatst zo werd het een 
bergmolen. Mijn ouders kochten de mo-
len in 1929 voor tienduizend gulden. In 
1970 hebben we de molen aan de ge-
meente verkocht voor 7500 gulden.
Sinds kort hebben we nu een koppel 
nieuwe stenen en op 18 Maart 2012 heb-
ben we, na 62 jaar, weer daadwerkelijk 
gemalen.

Vader

Op 28 december 1936 is mijn vader met 
de molen verongelukt door een klap 
van een molenwiek. Frans Gabriels uit 
Uden ,een vriend van mijn vader heeft 
er toen een herinneringsgedicht over 
geschreven wat toen is geplaatst in een 
dagblad: 

Vorstenbosch in rouw gedompeld 
Ieder mens is daar ontdaan
Dat één van de echte mensen 
Uit hun kring, is heengegaan.

Eens stond hij daar de fiere „Mulder” 
Bij z’n molen hemelhoog
Men zag hem altijd bij zijn werk 
Als hij zich stadig voortbewoog.

Men kende hem als man en vader 
Men kende hem al aan zijn lach 
Steeds vol humor, steeds vol vreugde 
Als men den trouwen „Mulder” zag.

Ook nu stond hij op de heuvel,
Waar de witte „draaier” stond...
Maar plots door onbekende oorzaak 
Stort de mulder op de grond

Zwaar gewond, is ‘t stijve lichaam 
Naar z’ woning heen gebracht
In een donkere, stille kamer,
Ligt een lijk ... een lijk dat lacht.

Zo heeft hij dan de geest gegeven 
Met een glimlach op ‘t gelaat,
Een hart, dat weigert nu te kloppen, 
Een mensenhart, dat nooit meer slaat.

  Frans Gabriëls, Uden.

Krantenbericht over het verongelukken 
van Ant. Smolenaers.

De molen van Vorstenbosch, toen nog 
tussen de korenschoven.
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Lotgevallen in 
Vorstenbosch
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Moeder

Mijn moeder was Net Weekers , in 
Vorstenbosch beter bekent als Netje de 
mulder. Haar vader was ook molenaar 
in Swartbroek,en zij had drie broers die 
ook molenaar waren, in Ospel, Soffelt, 
en Heesch. Na de dood van mijn va-
der heeft mijn moeder het bedrijf zelf 
doorgezet met knechten. Een van die 
knechten was Piet Rakels; bij hun thuis in 
Deurne hadden ze ook een windmolen; 
die is in de oorlog afgebrand.
In 1941 is mijn moeder hertrouwd met 
Piet Rakels en we hebben met de wind-
molen gemalen tot 1950.
Zomaar een verhaal van een molen.’

We danken de heer Smolenaers hartelijk 
voor deze informatie die wij graag aan u 
doorgeven. Het moet een verschrikking 
geweest zijn, niet alleen uit menselijk, 
maar ook uit zakelijk oogpunt: hartje cri-
sistijd. Of zoals de Benthuizer molenaar 
Ab Bakker zich wel placht uit te drukken: 
“t Komt voor dat bij molenaar de klem-
toon op de laatste lettergreep valt.”
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Ant. Smolenaers. 

Piet Rakels in 1994.



    Over een
MOLENVERZAMELING (2)

In de vorige aflevering stonden we stil bij de molenaarsfamilie Van 

Mulligen. In deze aflevering staan we stil bij de molenaarsfamilie 

Remijn.

Frans Weemaes

Remijn

Uitvoerige informatie over de 
protestantse tak van de familie 
Remiijn en de molens waarop zij 

actief waren is te vinden in: ‘Werken zo-
lang er wind is’ door drs. Adriaan Rotte, 
Aalten 2000. Voor de volledigheid zij op-
gemerkt dat ook de katholieke tak van 
de familie meerdere molenaars kende.
De eerste, tot nu toe gevonden, voorva-
der van de protestantse tak leefde in de 
16e eeuw in Baarland. Dat is Jan Remi, 
ook wel geschreven als Remij. Twee 
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Biggekerke omstreeks 1925: De man 
links, met het meisje aan de hand, is de 
patroon van Klaas, Adriaan Brasser. Het 
meisje is een dochtertje van Adriaan 
Brasser. Dan volgt mevrouw Brasser en 
de dienstbode van de familie Brasser. De 
man met de kruiwgen is Klaas Remijn. 
Bij hem staat een neef je. De man met de 
transportfiets is Zacherias Brasser, zoon 
en opvolger van Adriaan. Bemerk de 
witte molenaarspakken die Adriaan en 
Klaas aan hebben.

Biggekerke 2 mei 1936, de onthulling 
van de gevelsteen aan de molen van 
Biggekerke.
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generaties later wordt de familienaam 
geschreven als Remijn. We pakken de 
draad op bij de eerste molenaar in de 
familie, Pieter Remijn (1762-1837) die zich 
ontpopte als ondernemer en opdracht-
gever van de bouw van niet minder dan 
3 molens. 
Op een bepaald moment had Pieter de 
meeste molens in Goes en directe om-
geving in eigendom of pacht. Niet min-
der dan vijf van zijn acht zonen werden 
molenaar. De in zijn opdracht gebouw-
de Goesse molen De Vijf Gebroeders 
dankte daar zijn naam aan. Zijn andere 
drie zonen stierven zeer jong. Het aantal 
molenaarsknechten en molenaars on-
der de nakomelingen van Pieter Remijn 
is enorm. Op tal van Zeeuwse molens is 
dan ook een Remijn als baas of knecht 
actief geweest.
De oudste zoon van Pieter is Adriaan 
(1788-1825). Van diens 5 zonen wordt de 
oudste, Nicolaas (1816-1895) als enige 
molenaar. Nicolaas Remijn huwt twee 
maal. Uit zijn eerste huwelijk worden 3 
zonen en uit zijn tweede huwelijk nog 
een 4e zoon molenaar. De tweede zoon 
uit het eerste huwelijk is Cornelis Remijn 
(1848-1911). Deze Cornelis is de vader 
van Nicolaas Remijn (1878-1951)waar-
over later meer.
De molenaarsloopbaan van Cornelis 
begint als molenaarsknecht, dat is in 
Goes (vier keer), Heinkenszand (twee 
keer), Baarland en meerdere keren in 
Hoedekenskerke op De Koutermolen. 
Van deze laatste molen wordt hij in 
juni 1885 eigenaar tot 16 juli 1891. 
Daarna wordt hij knecht op de molen in 
Borssele en tenslotte knecht in Othene 

(Terneuzen) waar hij in 1911 om het leven 
komt door een val van de molen. Twee 
van zijn zonen gaan in het molenaars-
vak. Nicolaas en de jongere Adriaan 
die molenaarsknecht wordt op de mo-
len in Zoutelande en daarna bakker in 
Zoutelande. In 1925 wordt hij eigenaar 
van De Johanna in Middelburg.

Nicolaas Remijn

Nicolaas Remijn wordt op 5 april 1878 in 
Goes geboren. Zijn roepnaam is Klaas. 

Zijn vader is, als Klaas geboren wordt, 
molenaarsknecht in Goes. Klaas leert 
het vak thuis, bij vader Cornelis, op de 
molen in Hoedekenskerke en daarna 
in Borssele. Op 2 mei 1896, hij is dan net 
18 jaar oud, wordt Klaas molenaars-
knecht. Blijkbaar staat Klaas goed 
bekend want hij kan kiezen. uit 3 mo-
lens namelijk Biggekerke, Zoutelande 
en bij Roozemond in Wemeldinge.  Hij 
kiest voor de familie Brasser op de mo-
len in Biggekerke. Klaas was bepaald 
geen ‘jobhopper’. Speelden daar 
de ervaringen thuis, op de molen in 
Hoedekenskerke, in mee of had hij het 
gewoon goed getroffen bij de familie 
Brasser? De drang van molen te wisse-
len of voor zichzelf te beginnen speelde 
in elk geval niet zo sterk dat het er ooit 
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Op de achterkant van de foto van 
de onthulling schrijft Klaas Remijn de 
toelichting.

Jubileum: Klaas voor de molen in 
Biggekerke. De foto is gemaakt door een 
al even bekende molenverzamelaar: Jan 
van Egmond. Let op de ‘groenstrepers’ 
(zakken met een groene verticale streep) 
in de deuropening.
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van kwam naar elders te vertrekken. 
Zacherias Brasser heeft wel eens verteld 
dat hij met Klaas enkele openbare ver-
kopingen heeft bezocht omdat Klaas 
dan voor zichzelf wilde beginnen, o.a. 
Gapinge en de molen te Nieuwland. 
Dit ging niet door omdat het dan te veel 
moest kosten, en men dit dan blijkbaar 
niet zag zitten.Slechts tijdens de inunda-
tie van Walcheren in 1944-45 verbleef 
Klaas, noodgedwongen, een tijdje in 
Oud-Sabbinge. Vooral de band met 
Adriaan Brasser, een leeftijdgenoot, 
die in 1916 eigenaar van de molen in 
Biggekerke werd, was zeer sterk. 
Aanvankelijk woonde Klaas in bij de fa-
milie Brasser. Daar kwam verandering 
in toen hij in 1911 met Klaasje Simonse 
trouwde. Vanaf toen kwam Klaas da-
gelijks op de fiets naar de molen om 
van 8 tot half 6 met de molen te ma-
len. Op zondag werd niet gewerkt. 
Op 11 augustus 1914 worden Klaas 
en Klaasje de trotse ouders van 

dochter Catharina F. Remijn. Zij krijgt de 
roepnaam Kaatje. 
Zowel voor zichzelf als voor zijn omge-
ving was Klaas niet de gemakkelijkste. 
Hij was een Pietje precies. 
Zo herinnert Jan van Mulligen zich nog 
als de dag van gisteren dat hij tijdens 

de logeerpartijen van Klaas in Hasselt 
diens schoenen moest poetsen. ‘Het 
was nooit goed genoeg, altijd waren 
er op- en aanmerkingen’. Op de molen 
ging het er ook zo aan toe, mocht ik van 
meerdere personen vernemen. ‘Ie dee 
net of’t zien meule was’ (Hij deed alsof 
het zijn molen was). Als er niets te ma-
len was of de wind het liet afweten, liep 
Klaas altijd wel met stoffer en blik of een 

verfpot rond om ongerechtigheden 
weg te werken. 

Hij bracht kaarten en foto’s mee naar 
de molen en vertelde erover tijdens het 
koffiedrinken, keek er maar naar want 
anders werd hij kwaad! Voor de aanko-
mende generaties Brasser, die ook mo-
lenaar werden, was dat niet altijd even 
eenvoudig. Zo leerde Adrie Brasser, de 
kleinzoon van Adriaan, malen van vader 
Zacherias en
scherpen van de bekende Middelburgse 
molenmaker Klaas(je) de Troije. ‘Klaas 

gaf de molen niet graag uit handen’. 
Klaas ging met zijn patroon Adriaan 
mee naar de molenaarsvergadering en 
op excursie. In het vakblad De Molenaar 
zijn ingezonden stukken van zijn hand te 
vinden en Klaas genoot alom respect 
vanwege zijn vakmanschap. 
De band met de Brassers was sterk. 
In 1936 is Klaas 40 jaar knecht bij de 
Brassers. Bij die gelegenheid wordt de 
nu nog aanwezige gedenksteen ont-
huld, een geschenk van jhr. mr. F. van 
Rijkcevorsel. Bij die gelegenheid krijgt 

Klaas de ereme-

daille in brons 
verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. In 1946 is Klaas 50 jaar 
knecht bij de Brassers, maar dat gaat zo 
kort na de oorlog en de gevolgen van 
de inundatie, in stilte voorbij. Klaas wordt 
weduwnaar als Klaasje op 11 novem-
ber 1946 overlijd. Zij is dan 63 jaar. Dat 
wordt echter goedgemaakt in 1948 als 
Klaas 70 jaar wordt en 52 jaar in dienst 
is van de familie Brasser. Hij krijgt dan 
de herinneringsmedaille van de ANMB 
tijdens de jaarvergadering in Goes. In 
De Molenaar wordt speciaal geme-
moreerd dat patroon Adriaan Brasser 
de aanwezigen een versnapering aan-
bood. In De Molenaar van 16 augustus 
1950 is de molen van Biggekerke ‘Molen 
van de week’. Klaas  is dan 72 en 54 jaar 
knecht bij de Brassers. In 1951 is Klaas 55 
jaar in dienst bij de familie Brasser. Ook 
dan is er geen feest, door het overlijden 
van Adriaan Brasser. Drees’ Algemene 
OuderdomsWet (AOW) was nog niet 
van kracht, maar Klaas kon de molen 
ook niet missen.

Rouwbrief 
Klaas Remijn. 

Op 
de achterkant van de 
rouwbrief schreef zijn 
dochter of schoonzoon 
aan Fredrik van Mulligen 
meer over het overlijden 
van van Klaas Remijn. 
De zin ‘in vollen vrede is 
ontslapen (...) die grote 
weldaad niet toeeigenen’ 
wil zeggen dat zijn familie 
overtuigd was van een 
zalig sterven, maar dat 
Remijn voor zichzelf die 
geloofszekerheid miste.
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Klaas als verzamelaar

Wanneer en hoe de verzameling precies 
begonnen is weten we niet. Naast mo-
lens verzamelde Klaas ook kerken. Ook 
die verzameling moet indrukwekkend 
geweest zijn. De oudste molenkaarten in 
de verzameling komen van familieleden 
zoals van vader Cornelis die zijn zoon 
een molenkaart vanuit Othene zond. 
Helaas niet van de molen van Othene. 
Ook de ooms en neven van Klaas laten 
zich niet onbetuigd. Met diverse mole-
naars in de omgeving worden contac-
ten onderhouden en kaarten uitgewis-
seld. In 1924 doet Klaas een oproep in 
De Molenaar en dat geeft een goede 
respons. In De Molenaar van 10 decem-
ber 1924 wordt door de redactie aange-
geven dat aan de vele verzoeken van 
andere molenaars, om ook vermeld te 
worden in het blad, geen gevolg kan 
worden gegeven. Door de oprichting 
van De Hollandse Molen ontstaan ook 
weer contacten met andere verzame-
laars. Op een kaart uit 1926 meldt Klaas 
dat hij op dat moment ruim 600 mo-
lenkaarten heeft. In De Molenaar van 

9 november 1927 kunnen we lezen dat 
Klaas en zijn patroon op dat moment 
samen kaarten hebben van 935 molens. 
In De Molenaar van 25 november 1934 
wordt gemeld dat hij 1460 stuks heeft. 
Ook jonkheer Frits van Rijckevorsel laat 
zich niet onbetuigd. Hij stuurt regelma-
tig kaarten naar Klaas, maar ook in De 
Molenaar laat de jonker geen kans on-
benut om de verzameling van Klaas te 
promoten. Bij het jubileum in 1936 doet 
hij een oproep de jubilaris molenkaar-
ten te sturen. De verzameling krijgt een 
spontane groeistuip. Dat Klaas een 
Pietje precies was blijkt ook uit de schrift-
jes waarin hij zijn ruilcontacten bijhield 
en vermeldde welke kaarten hij aan wie 
zond. Op die manier kreeg niemand van 
hem twee maal dezelfde kaart. In zijn 
plakboekjes en in de provinciale molen-
inventarisatie uit 1926 hield hij de gege-
vens van de diverse molens bij zodat op 
de door Klaas verzonden kaarten vaak 
zeer interessante informatie te vinden is. 
Zo lezen we op een kaart van de molen 
van Biggekerke dat daar vroeger ook 

een pelwerk was dat Klaas nog volop 
gebruikt heeft. Werkzaamheden op de 
Zeeuwse molens werden gevolgd. Sjors 
Adriaans vertelde dat toen de firma in 
Sluis aan het werk was in 1950, Klaas op 
de fiets kwam kijken naar de stand van 
zaken. 
Het aantal foto’s en kaarten dat door zijn 
handen gegaan is moet enorm zijn. Elke 
kaart werd voorzien van een stempeltje. 
Aanvankelijk was dat nog vrij eenvoudig 
van uitvoering, later kwam er een mooie 
ovale stervormige stempel. Op de stem-
pel kan men lezen: N. REMIJN mole-
naarsknecht BIGGEKERKE. Meer was niet 

Door Klaas Remijn gebruikt stempel uit 
1943.

Kaatje de Buck-Remijn met paard. Door Klaas Remijn gebruikt stempel uit 
1935.
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nodig, getuige de vele kaarten in de 
verzameling met deze adressering. De 
postbode kende toen zijn klanten nog. 
In menig molenverzameling treft men 
kaarten aan die voorzien zijn van de 
stempel van Klaas. Bij de stempel kwam 
ook altijd een datum te staan. Dat was 
dan de datum dat de kaart verzonden 
werd en niet de opnamedatum. Nog 
een opvallend kenmerk van de kaarten 
die door Klaas zijn handen zijn gegaan, 
zijn de strookjes met plaatsnamen die hij 
uit de krant of De Molenaar knipte en op 
de kaart plakte. Met name bij fotokaar-
ten kon je de op de achterkant geschre-
ven plaatsnaam, als ze in het album 
gingen, niet meer lezen. Hij ging daar zo 
ver in dat ook menig kaart waarop de 
plaatsnaam aan de voorkant gedrukt 
was, toch zo’n strookje kreeg. Ook arti-
kelen over de diverse molens werden 
op de achterkanten van de kaarten of 
in plakboeken geplakt. Om voldoende 
ruilmateriaal te hebben stuurde Klaas de 
Middelburgse fotograaf Dies Cornelisse 
op pad om foto’s te maken van mo-
lens waarvan geen ansichtkaarten te 
koop waren of om weer eens een ander 
plaatje te hebben om te kunnen ruilen. 
Veel van die negatieven zijn bewaard 
gebleven. Vermoedelijk heeft Klaas met 

Foto uit 1929 met het plaatsnaamstrookje zoals Klaas Remijn dat 
toepaste met links van de molen Kaatje Remijn. 

vrijwel elke molenaar of moleneigenaar 
in ons land contact gehad. Ook in het 
buitenland werden contacten onder-
houden zoals met Alfred Ronse en diens 
neefje jhr. Christian Van de Walle-De 
Ghelcke.
Met het klimmen der jaren wordt de 
gezondheidstoestand minder. In De 
Molenaar van 31 oktober 1951 kunnen 
we lezen dat Klaas ongesteld is. In die 
dagen gewoon taalgebruik voor ziek 
zijn. Op 28 december 1951 verlaat Klaas 
deze wereld. Dat is een enorme slag 
voor zijn vriend Fredrik van Mulligen die 
op diezelfde dag ook zijn vader Jan ver-
liest. Op de achterkant van de rouwbrief 
schrijft dochter Kaatje, ondertussen me-
vrouw De Buck-Remijn, het volgende: 
‘Hier nog even een kort regeltje over het 
afsterven van onze geliefde Vader. Wij 
mogen gelooven dat hij in vollen vrede 
is ontslapen, al durfde hij zelf die grote 
weldaad niet toe eigenen. Hij is zeer rus-
tig van hier gegaan en heeft de laatste 
dag niet veel pijn meer geleden. Wij zul-
len veel, ja zeer veel aan hem missen.’
De verzamelingen gaan naar dochter 
en enig kind Kaatje. Al snel gonst het van 
de geruchten dat diverse verzamelaars 
en ‘hooggeplaatsten’ uit de toenmalige 
molenwereld spullen uit de molenverza-
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meling hebben geleend. Fredrik van 
Mulligen informeert per brief bij de fami-
lie De Buck-Remijn en op 8 maart 1952 
volgt een felicitatiebrief voor de 45e 
verjaardag van Fredrik. De Buck meldt 
in die brief ‘Wat Uw verzoek betreft, om-
trent … …’s bericht, over die molenkwes-
tie wil ik kort zijn. Ik wil er de nadruk op 
leggen dat hij van ons geen permissie 
had om foto’s te houden. Wel hebben 
wij voor die enkele foto’s waar ik over 
schreef toestemming gegeven. Wat 
eigenlijk meer door mijn vrouw kwam, 
want die (g)heeft nog al eens gemak-
kelijk toestemming zonder er over door 
te denken. Wat … … geschreven heb ik 
niet te herhalen, want zijn brief doe ik U 
hierbij toekomen.
Dank zij de reeds jaren bestaande 
vriendschap met Klaas, maar ook met 
Kaatje en haar man, slaagt Fredrik er 
in de verzameling aan te kopen. In De 
Molenaar van 14 oktober 1953 wordt 
de overdracht van de verzameling ge-
meld. Die is op dat moment niet meer 
compleet, maar nog steeds een van de 
belangwekkendste in ons land. De ver-
zamelingen van Fredrik en Klaas vormen 
daarna één geheel.
  
(Wordt vervolgd)

De molen in Biggekerke. Voor de molen zien we Zacherias 
Brasser. Op deze opname is de bevestiging van een sierplaat op 
de as te zien.
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Met een vlucht van 16 meter is de 
nieuwe standerdmolen in het 
oosten van Noord-Brabant een 

kleine molen, maar dat laat zich ver-
klaren omdat de Heimolen gebouwd is 
als een getrouwe replica op tweederde 
grootte van de molen die tot 1940 trots 
de Leenderheide sierde. In een storm 
met orkaankracht in de nacht van  14 
op 15 november van het eerste oorlogs-
jaar raakte deze oude molen zwaar be-
schadigd. De tijd was er niet naar om 
de molen te herstellen en zo verdween 
een molen die eeuwenlang de heer 
van de heerlijkheid Heeze-Leende had 
gediend. De officiële ingebruikstelling 
vond plaats 25 jaar nadat Frans feitelijk 
ter plaatse met de bouw van de molen 
begonnen was.

Voorspel

Hoe komt iemand erbij om een nieuwe 
“modelmolen” te bouwen met een 
vlucht van 16 meter?
Frans (62) was als kind al ‘molenmaker’. 
Zijn eerste molentje bouwde hij met 
een as van een fietstrapper als molen-
as. Geboren en getogen in het Oost-
Brabantse Leende koos hij overigens 
voor een bijzonder beroep dat je niet 
zou verwachten van een jongen van 
de zandgrond; hij ging werken als mar-
conist op de grote vaart, in dienst van 
Radio Holland. Maar als hij dan voor drie 
maanden grote zeeschepen de we-
reldzeeën over loodste, kon hij het idee 
van het herbouwen van de Leendse 
Heimolen niet loslaten. Tijdens een van 
die reizen (met de coaster Claudia Smits 
van rederij Smits te Rotterdam) vatte hij 
het plan op om een klein model van een 
standerdmolen te bouwen. Zo bouwde 
hij van hout van sinaasappelkistjes een 

model met een vlucht van 80cm; als een 
bouwpakket gebouwd, zodat hij het in 
een reiskoffer mee naar huis te nemen. 
Overigens bouwde Frans dit model ge-
heel uit het hoofd nadat hij als proef het 
bovenwiel van een bierviltje (waarvan 
er genoeg aan boord waren!) had ge-
maakt. Dat was in die tijd (begin jaren 
’80) dat Frans ‘aan wal’ veel bij mole-
naar Bèr Symkens op de standerdmo-
len van Baexem (L) te vinden was. Daar 
kreeg hij kijk op de verhoudingen en de 
materialen (houtsoorten). Na dit eerste 

succesvolle bouwproject wist Frans het 
zeker dat hij een grote molen wilde bou-
wen. Hij koos voor een verhouding van 2 
: 3, “omdat ik ook maar een portemon-
nee van tweederde heb” zoals Frans 
toelichtte tijdens zijn toespraak voor de 
inzegening. Ook voor de plek waar de 
molen moest komen staan had Frans 
snel iets op het oog. Nog geen kilome-
ter van de oorspronkelijke plek waar de 
originele molen heeft gestaan, had de 
vader van Frans door ruiling een perceel 
grond verworven.

Het begint

Frans begon de bouw in 1987 met het 
plaatsen van een getuide mast met giek; 
als een laadboom op een schip. Met het 
maken van de windas voor deze hijsin-
richting hield hij er al rekening mee dat 
deze later als kruihaspel aan de staart 
van de molen kon hangen (hetgeen 

NA RUIM 70 JAAR
WEER HEIMOLEN IN LEENDE

Gerard Sturkenboom

Op zaterdag 15 september  is in Leenderstijp een nieuwe 

standerdmolen, de Heimolen genaamd, ingezegend. 

Deze gebeurtenis werd bijgewoond door zo’n 125 genodigden, die 

allemaal op de een of andere manier hadden bijgedragen aan de bouw 

van dit ‘levenswerk’, zoals initiatiefnemer en 

vrijetijds-molenmaker Frans Hagenaars het zelf noemde. 

Het weer werkte mee. De molen draaide rustig in het najaarszonnetje 

toen na de inzegening door de Leendse pastoor Wim van Meijl de 

vang gelicht werd. 
De standerd in de maak in 1994 (foto Berthie 
Hagenaars, de echtgenote van Frans)

Het kruiswerk nadert zijn voltooiing 
(foto Berthie Hagenaars)

Het steken van de as  
(foto Leo van Someren).
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uiteindelijk ook gebeurd is) Bovenal 
had Frans zich voorgenomen om zo-
veel mogelijk traditioneel met (hand)
gereedschappen en materialen (lees: 
houtsoorten) te werken. Voor zijn voor-
liefde voor (inlands) hout komt hij open-
lijk uit. Rondwandelend op een houtwerf 
van een zagerij in het Limburgse Haelen 
moest hij kwijt dat hij zich zo de hemel 
voorstelde! 
Uiteraard had Frans veel hout nodig, 
waar hij op allerlei manieren aan wist 
te komen. Meestal wist de sympa-
thieke Frans door goede contacten 
hout  voor een vriendenprijs  te kopen. 
Medewerkers van Staatsbosbeheer – 

de laatste eigenaar van de oorspron-
kelijke molen – waren erg betrokken bij 
de bouw. Zo stelden ze enkele douglas 
bomen ter beschikking, waarvan uitein-
delijk de borstroeden zijn gemaakt. Ook 
waren er nog 800 eikenhouten schaliën 
van de oorspronkelijke molen in opslag 
bewaard gebleven, evenals het hek van 
de galerij. Dit stond als herinnering op 
de oorspronkelijke plek van de molen 
(inmiddels verscholen tussen opschie-
tende bomen). Achtereenvolgens werk-
te  Frans aan de onderbouw met stan-
derd en vervolgens aan de zijwegen. 
Toen de gehele houten voet klaar was 
kwam het moment om de definitieve 
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Dré van Overdijk klieft 1 van de 3500 nieuwe schaliën (foto Frans Verstappen).
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plek vast te stellen. Eerst bedacht Frans 
dat plaatsing op een kleine molenberg 
toch wel beter zou zijn. Frans had, door 
het overbodig worden van marconis-
ten, een tijdje aan wal gewerkt. Omdat 
hij het werk op zee niet kon missen, had 
hij de opleiding tot stuurman gevolgd. 
Zo was hij weer regelmatig drie maan-
den van huis. Overigens keek hij altijd 
uit naar zijn terugkomst bij zijn gezin en 
molen. Na weer een – zware – zeereis 
had hij behoefte aan afleiding. Hij heeft 
toen met niet meer dan een schep en 
kruiwagen – geheel alleen – een mo-
lenberg van een meter hoogte aange-
legd. De stenen voor de teerlingen had 
hij verkregen door een wederdienst en 
vervolgens heeft de metselaar die de 

teerlingen van de in 1992 verplaatste 
standermolen van Mierlo had gemet-
seld, ook de teerlingen voor de molen 
van Frans opgemetseld. Toen kwam het 
moment van plaatsing van de voet op 
de teerlingen. Hierbij heeft Frans de tui 
mast goed kunnen beproeven. Samen 
met een enkele vrienden en familiele-
den lukte het om in een dag de voet op 
de teerlingen te krijgen. Gestaag heeft 
Frans doorgewerkt. Buurman Dré van 
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Frans Hagenaars (l.) en Dré van Overdijk 
(foto Frans Verstappen, 10 juni 2009).

Wachten op het kruis
 (foto Frans Verstappen, 10 juni 2009).

Het galerijhek, nog van de in 
1940 vernielde molen (foto Gerard 
Sturkenboom, 28 november 2009).



Overdijk hielp regelmatig, eerst met het 
nodige ijzerwerk, later ook bij de zwaar-
dere werkzaamheden. 
Weliswaar had Frans 800schaliën gekre-
gen, maar uiteindelijk heeft hij er 4300 
aangebracht op de borst en op de kap. 
De 3500 extra benodigde eikenhouten  
schaliën heeft Frans samen met Dré al-
lemaal met de hand en aks gekliefd uit 
30 cm hoge blokken (“want daardoor 
zijn ze veel duurzamer”). 
Tegenslagen en vorderingen
De verdere bouw ging niet zonder slag 
of stoot. Zo is er een paar keer materi-
aal (ijzer, hout) ontvreemd. De afgele-
gen bouwplaats kende weinig sociale 
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Het bovenwiel 
(foto Gerard Sturkenboom, 
28 november 2009). 

Het nest hoornaars boven 
in de molen 
(foto Gerard Sturkenboom, 
19 augustus 2006). 

Inzegening van de molen 
door pastoor Van Meijl; 

rechts met beeld van Sint 
Victor: Frans Hagenaars; 
midden Dré van Overdijk 

(foto Gerard Sturkenboom, 
15 september 2012). 

Het luiwerk 
(foto Frans Verstappen, 
10 juni 2009).
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controle, hoewel steeds meer bekenden 
regelmatig een oogje in het zeil gin-
gen houden. Net als bij de in 2007 om-
gewaaide kast van de standerdmolen 
Zeldenrust in Geffen, bleek in 2008 de 
stormpen van de standerd deels weg-
gerot (ontdekt omdat de nog wieken-
loze kast steeds zwaarder ging kruien). 
Het euvel werd verholpen door een 
stalen muts als stormpen op de kop van 
de standerd aan te brengen. Weliswaar 
had de molen nog geen gevlucht, maar 
de risico’s van een omvallende kast 
waren er niet minder om. Veel techni-
sche problemen moesten worden op 
gelost, zowel constructief als bij het fei-

telijke bouwen. In basis natuurlijk al de 
verhoudingen van de kast, maar ook 
het bevestigen van de oplangers op de 
borstroeden leek vooraf een moeilijk uit 
te voeren klus. Uiteindelijk is dit nog mee-
gevallen. De hekscheien zijn hergebruikt 
(afkomstig van molen de Bijenkorf in 
Gemert), de askop is een gelaste versie, 
de pen van de verder eikenhouten as is 
met de hand rond afgedraaid. Er is veel 
meer molenmateriaal hergebruikt (o.a. 
oude schoren uit Heeze als hoekstijlen. 
Zeilmaker Marc Crins heeft oude molen-
zeilen vermaakt. Het heeft ook jaren ge-
duurd voordat Frans van de gemeente 
officieel toestemming kreeg om de mo-
len op de bewuste plek te bouwen (of ei-
genlijk, te laten staan). In de zomer van 
2006 heeft het werk in de molenkast een 
paar maanden stil gelegen vanwege 
een volk hoornaars (grote wespen) dat 
zich tegen een kapspant genesteld had!
In het voorjaar van 2012 was het werk zo-
ver dat de molen met beide borstroeden 
kon proefdraaien. Frans was vanwege 
gezinsomstandigheden definitief aan 
wal gekomen en had zich omgeschoold 
tot rietdekker. Zo kon hij de paraplu aan-
brengen en volgens de situatie van de 
oorspronkelijk molen vanaf 1937 met riet 
bedekken. Als laatste buitenwerk is in de 
zomer van 2012 de trap aan de staart 
gemaakt. Het is ook de bedoeling om 
de molen echt te laten malen. Een kop-
pel blauwe stenen (doorsnede 1 meter) 
is al wel beschikbaar (afkomstig van 
een boerderij in Zuid-Holland), maar 
het scherpsel moet omgelegd worden 
vanwege de andere draairichting. Ook 
is het nog zoeken naar het ijzerwerk (on-
derspil, rijn, staakijzer). Uiteraard is het 
aswiel met vang al wel aanwezig en 
ook het luiwerk (met varkenswiel) funti-

oneert. 
Inzegening

Het resultaat van 25 jaar bouwen met 
ondersteuning van familie en vrienden 
wilde Frans graag vieren met een feeste-
lijke ontvangst bij de molen, die daarbij 
– ook traditioneel – ingezegend moest 
worden. Geheel verdiend kreeg Frans 
die feestelijke inzegening. Ook daags 
erna, op zondagmiddag was de molen 
open voor bezichtiging. Bezoekers kon-
den zich aan de hand van een zelf op-
gezette foto expositie een beeld vormen 
van de bouw over 25 jaar. Velen hebben 
hiervan gebruik gemaakt en – soms met 
verwondering – het resultaat bewon-
derd.

Veel belangstelling voor de foto-
expositie (foto Gerard Sturkenboom, 
15 september 2012).

De locatie van de molen. 
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Nieuwe DVD met 

molenfoto’s Noord-Holland 

van Donald Van den Bulcke

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

Donald Vandenbulcke uit Staden 
(West-Vlaanderen) heeft in de 
reeks Dvd’s ‘Molens in Nederland’ 

een release uitgebracht voor de pro-
vincie Noord-Holland. Zo ontstond een 
DVD met 189 molens (met molenrestan-
ten mee inbegrepen) van de Provincie 
Noord-Holland. 
In totaal gaat het om 3100 foto’s van ver-
schillende fotografen, met en zonder on-
dertiteling en geordend in alfabetische 
mappen.  Van den Bulcke legde voor 
deze uitgave van Noord-Holland in 2011 
en 2012 maar liefst meer dan 4000 km af 
om nieuwe foto’s te maken van alle mo-
lens in de provincie. 
De beste foto’s van 2007 worden even-
eens weet ingebracht. Tevens werd 
ook beroep gedaan op medewer-
kende fotografen (Marco de Vries, Eric 
Zwijnenberg, Gerard van Wieringen en 

Ruud van den Aakster)  teneinde alle 
molens en restanten te inventariseren en 
zo waardevol erfgoed vast te leggen.
 

Meer inlichtingen op 
http://www.molenbeeldbank.org                            
                                                                                                           
De DVD’s kosten € 10,- per stuk excl. ver-
zendkosten. 

Ze zijn per e-mail te bestellen via 
donald.vandenbulcke@gmail.com 
onder vermelding van de adresgegege-
vens en het gewenste aantal. 
Na ontvangst van de betaling vindt de 
verzending plaats. 

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



Molenprestatie
 in Leende


