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Bij de omslag voorzijde: De molen van de Klaas Hennepoelpolder on-
der Warmond was werkelijk ten dode opgeschreven. Ook de Rijnlandse 
Molenstichting zag er geen gat meer in. Toen besloot Loek Dijkman toch 
nog een ultieme poging te wagen... en ziedaar! (foto Joop Vendrig, 3 
februari 2006). 
                     
Bij de omslag achterzijde De winter is in aantocht. Voor molenliefheb-
bers hebben molens in de sneeuw een speciale aantrekkingskracht. In 
Rijnland kan men dan het hart ophalen. Hier de Grosmolen bij Hoog-
made in wintersfeer.(foto Dick Kenbeek, 18 december 2010).
        
Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwe-
reld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molen-
foto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als 
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: 
minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per 
jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie 
naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen of mai-
len naar de redactie van Molenwereld.

Molens zijn mensenwerk! In dit nummer komen twee personen 
voor het voetlicht die elk op zijn eigen wijs een grote betekenis 
hebben gehad voor de instandhouding van ons molenerfgoed. 

In Weert vierde de bekende molenmaker Sjors Adriaens zijn zestigjarig 
huwelijksfeest. Willem Roose toog naar het zuiden des lands en nam 
daar Adriaens een interview af over een nog langer molenmakerschap. 
Vele oude herinneringen kwamen boven tafel en ook veel oude foto’s. 
Bij elkaar levert het een bijzonder interessant artikel op over een tijd die 
de meesten onder ons alleen uit verhalen kennen.
Recent nam Loek Dijkman afscheid als voorzitter van de Rijnlandse Mo-
lenstichting. In die kwaliteit heeft hij ongelooflijk veel betekend voor de 
molens in een van de mooiste en beste molengebieden van Nederland. 
Het orgaan van de Rijnlandse Molenstichting Molens Rijnland dat als 
katern meereist in Molenwereld staat geheel in het teken van Loek Dijk-
man. Voor deze speciale gelegenheid telt de katern wat meer pagina’s 
dan normaal, maar dat mag dan ook wel. Met nog enkele andere 
bijdragen was de koek voor het decembernummer zo weer op en trou-
wens voor heel 2012. We staan zodoende alweer in de startblokken voor 
de zestiende jaargang. Vandaar, dat de adresdrager voor dit nummer 
tevens dienst doet als factuur voor het nieuwe abonnementsjaar. Won-
der boven wonder kunnen de tarieven voor 2013 ongewijzigd blijven; 
mede dankzij trouwe steunpilaren voor de Stichting Molenwereld. Om 
administratieve redenen stellen wij een snelle betaling zeer op prijs.

En Balie Kluiver herinnert zich een geschiedenisles                                                                    JSB
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Heropening drie molens Slochter 
Molenstichting

Op zaterdag 15 september was het zo 
ver: de officiële (her)opening van mo-
lens Windlust in Overschild, De Ruiten in 
Slochteren en Entreprise in Kolham. De 
restauraties konden worden uitgevoerd 
na het verkrijgen van de benodigde 
bijdragen. Dat heeft in een enkel ge-
val (Entreprise) zo’n tien jaar geduurd; 
in de andere gevallen (Windlust, De 
Ruiten) gelukkig wat korter. Voorzitter 
Bart Starke nam de aftrap in Overschild 
en bedankte allen die op welke manier 
dan ook de molenstichting hebben ge-
holpen bij deze drie grote restauraties. 
Adviezen, ondersteuning bij klussen of 
een bijdrage in geld: het was allemaal 
even welkom en betekende een hart 
onder de riem. Zo ook vandaag! Een 

klus te groot voor de stichting alleen. 
Door de samenwerking met de vereni-
gingen Dorpsbelangen van Slochteren, 
Froombosch en Kolham kwamen aller-
lei ideeën naar boven en kon het werk 
onder vele vrijwilligers worden verdeeld. 
De opening van de Windlust werd fees-
telijk begeleid door live-muziek, terwijl 
iedereen genoot van koffie/thee met 
heerlijke koek. 
Direct na het lichten van de vang door 
burgemeester Ten Brink trok de mo-
len flink aan. De pas gerestaureerde 
zelfzwichting deed wat het behoort te 
doen: de kleppen gingen ietwat open 
en de snelheid nam wat af. Nadien 
volgden De Ruiten te Slochteren en de 
Entreprise te Kolham, waar op beide 
molens eveneens diverse fesstelijke ac-
tiviteiten de ingebruikstelling omlijstten. 
Slochter Molenstichting

Groot herstel standerdmolen Ter 
Haar

In november is gestart met groot on-
derhoud aan de monumentale stan-
derdmolen in Ter Haar. De gemeente 
Vlagtwedde heeft opdracht gegeven 
om het kruiswerk van de molen te ver-
vangen. Ook zullen de staartbalk en 
de trap worden hersteld. Aansluitend 
op de bouwkundige werkzaamheden 
zal de molen worden geschilderd. De 
standerdkast met de wieken en de trap 
zijn met behulp van een mobiele kraan 
gedemonteerd. De kast is tijdelijk op vier 
zeecontainers geplaatst. Naar verwach-
ting wordt de kast voor het eind van het 
jaar teruggeplaatst op het herstelde 
onderstel. Na het terugplaatsen van de 
kast zullen de trap en de staartbalk ge-
renoveerd worden.

De molen van Kolham is uiteindelijk 
toch de noodlottige brand van 19 juni 
2000 te boven gekomen (foto H. Noot, 
juni 2000). De standerdmolen van Ter Haar (foto Donald Vandenbulcke, 17 april 2008). 
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Zagen slijpen voor de 
Bolwerksmolen

Giel de Graaf uit Oud Verlaat, de oud-
zaagmolenaar van de Salamander in 
Leidschendam is deze zomer vier zater-
dagen bij de Bolwerksmolen in Deventer 
actief geweest. De oude zagenslijpma-
chine daar deed zijn werk niet goed 
meer. Met elkander is de machine na-
gekeken en een beetje opgelapt; ver-
volgens goed schoon gemaakt, flink 
gesmeerd en opnieuw afgesteld. Dat 
was nog een hele klus. Daarna werd 
proefgeslepen en dat lukte uiteindelijk. 
Giel de Graaf heeft drie keer een aantal 
zagen mee naar huis genomen om op 
te knappen. Zo heeft hij 23 zagen met 
de hand geslepen, daarna gestreken, 
gevijld en gezet.
Giel de Graaf is een kleinzoon van de 
Goudse molenmaker Arie de Graaf, 
die onder molenaars door zijn vakbe-
kwaamheid een bijzonder goede naam 
had. Giel de Graaf was tien jaar oud toen 
hij voor zijn vader de eerste (hand-)zaag 
sleep. Die eerste zagen waren geen za-
gen van zijn vader, maar van boeren die 
ze bij zijn vader onder handen lieten ne-
men. Daar kon in de ogen van zijn vader 
de jonge Giel weinig kwaad aan doen: 
"Als de tanden maar glimmen dan den-
ken ze dat het goed is". Zo leerde Giel 
van kinds af aan het houtvak. Giel, nu 
bijna tachtig jaar oud en zeventig jaar 
ervaring in hout geeft zijn kennis van het 
oude ambacht graag door en is al vaker 
bij andere zaagmolens te hulp geroe-
pen, met name voor de zagen. 

De tjaskers in de Weerribben

Na de pensionering van de heer 
Elzenaar in 2008 ging de toestand van 
de twee tjaskers langzaam achteruit. Hij 
had zijn handen vol om de spinnenkop 
in een redelijke staat te houden; dus aan 
de tjaskers gebeurde niets. In de laatste 
afgelopen jaren konden ze dan ook niet 
meer draaien omdat er teveel aan stuk 
en weg was. Staatsbosbeheer had niet 
de middelen om het te laten doen, dus 
moest het op vrijwillige basis gebeuren. 
De heer Elzenaar had aangegeven daar 
wel mee te willen helpen maar niet al-
leen. Na lang zoeken werd er een vrijwil-
liger gevonden en het plan was om in 
het voorjaar te starten met tjasker 1 te 
Kalenberg.
Maar door ernstige ziekte van de heer 
Elzenaar ging het eerst niet door en leek 
het van de baan, maar gelukkig kon er 
in de zomer gestart worden met inmid-
dels een ploeg van vier personen, waar-
onder een vrijwillig molenaar.
Tjasker 1 is geheel uit elkaar gehaald, 
nagezien en staat al weer op zijn plek. 
Er is een nieuwe goot gemaakt en de 
wieken zijn gerepareerd; het eiland is 
hersteld en alles is in de verf gezet. 
Tjasker 2 uit Ossenzijl ligt in de werkplaats. 
Ook daar voor is een nieuwe goot ge-
maakt, zijn de wieken hersteld en nieu-
we windborden gemaakt. Helaas werd 
er nog een tegenvaller gevonden: de 
bok moet half vervangen worden. In het 
voorjaar zal hij weer op zijn plaats staan; 
dan kunnen ze er weer een poosje te-
gen.
Verder wacht er wel weer werk aan de 
spinnenkop. Aan molens blijf je bezig, al-
dus de heer Elzenaar.

Standerdmolen 
Openluchtmuseum te Arnhem 
weer compleet

Op 8 november is de standerdmolen in 
het Nederlands Openluchtmuseum te 
Arnhem weer op de deels vernieuwde 
voet teruggeplaatst, nadat deze in het 
voorjaar werd ontmanteld (Molenwereld 
2012-5-171). De molen is het afgelopen 
half jaar onder andere voorzien van een 
nieuwe as. Verder zijn beide kruisplaten 
en enkele steekbanden vernieuwd. Ook 
zijn de windpeluw en delen van de trap 
vernieuwd. Aansluitend zijn ook de hou-
ten roeden weer gestoken.

Een van de paaltjaskers in de Weerribben in bedrijf, op de achtergrond de spinnenkop-
molen (foto Donald Vandenbulcke, 9 juli 2008). 

De zagenslijpmachine in de 
Bolwerksmolen (foto Giel de Graaf, 10 juli 
2012).

Plaatsen van de kast van de standerdmo-
len in het Openluchtmuseum te Arnhem 
(foto’s: A. Nibbelink ; 9 november 2012)..

Giel de Graaf aan het zagen vijlen in 
zijn schuur in Oud Verlaat. 
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Onderhoud De Ster te Geesteren 
afgerond

Na een stilstand van bijna twee maan-
den is korenmolen De Ster in het 
Gelderse Geesteren weer draaivaardig. 
In deze periode is het een en ander aan 
onderhoud uitgevoerd (Molenwereld 
2012-11-384). Zo is de korte spruit ver-
vangen, de staartschoren zijn op 1 
na vernieuwd, de staartbalk is geheel 
schoongemaakt en afgedekt met alu-
minium beplating evenals de lange en 
de nieuwe korte spruit. Tevens zijn de 
roeden doorgehaald wat ook wel no-
dig was. Stevige roest zat hieraan vast 
welke allemaal verwijderd is. De korte 
spruit moest worden vervangen daar 
er behoorlijk de zwam is zat. Tevens zijn 
enkele kluften van het wiekenkruis ver-
nieuwd. Op de stelling zijn dit jaar enkele 
planken vervangen en de molenmakers 
hebben 2 buitensluitingen vernieuwd en 
enkele schoren. De molenaars hebben 
alle stellingschoren schoongemaakt, 
evenals de buitensluitingen. Een van de 
deuren is dermate slecht dat de mole-
naars zelf bezig zijn om een nieuwe in 
elkaar te zetten. Voor volgend voorjaar 
staat het schilderen van het wiekenkruis 
op het programma. Dit wordt om kosten 
te besparen in eigen beheer uitgevoerd. 
Joop Overman

Restauratie Renkumse molen 
stap dichterbij

Tijdens de begrotingsvergadering heeft 
de gemeenteraad 50.000 euro beschik-
baar gesteld voor het herstel van de 
Renkumse molen De Hoop (Molenwereld 
2012-11-369/370). Al hoewel het business-
plan van de stichting die zich inzet voor 
de completering volgens wethouder 
Heinrich (financiën) erg dun was, werd 
de beslissing door de meerderheid op 
handen gedragen. Vóór 1 april 2013 
moet met de restauratiewerkzaamhe-
den zijn begonnen, omdat anders een 
deel van de door het Rijk toegezegde 
subsidie komt te vervallen. Aangezien 
de gemeente ingestemd heeft, zal ook 
de provincie 50.000 euro bijdragen in 
het herstel dat circa 450.000 euro zal 
gaan kosten. De gemeenteraad heeft 
als voorwaarde gesteld dat er een stich-
ting exploitatie molen Renkum moet 
worden opgericht. De eigenaar is ervan 
overtuigd dat eind 2013 of uiterlijk begin 
2014 de molen weer kan draaien. 

Restauratie van de Gerritsen 
molen te Silvolde

In oktober is een start gemaakt met 
het herstel van de Gerritsen molen in 
Silvolde. De gemeente Oude IJsselstreek 
is eigenaar van twee maalvaardige 
monumentale molens: molen De Engel 
in Varsseveld en de Gerritsen molen in 
Silvolde. Het betreft achterstallig onder-
houd dat wordt uitgevoerd door Vaags 
uit Aalten. Verschillende onderdelen 
van de staartconstructie en de houten 

dakbedekking van de kap worden ver-
vangen. De molen wordt geschilderd en 
het pleisterwerk hersteld. 

Restauratie Nachtegaal te 
Middenbeemster kan beginnen

Bij het bestuur van de Stichting tot be-
houd van korenmolen De Nachtegaal 
kan de vlag uit. De Provincie Noord-
Holland heeft onlangs bekendgemaakt 
dat 11 rijksmonumenten mogen meede-
len in een extra verdeling van subsidie. 
De Nachtegaal te Middenbeemster is er 
één van. Dit betekent dat de langver-
wachte restauratie van de in 2011 ver-
plaatste molen eindelijk kan beginnen 
(Molenwereld 2011-11-384/385). De sub-
sidietoekenning van maar liefst 210.000 

euro samen met de bijdragen van an-
dere sponsoren en de ‘vrienden van’ zijn 
voldoende om de restauratie in gang te 
zetten. De stichting is blij dat het herstel 
nog in het jubileumjaar kan starten.

Nieuwe brug belemmert wind-
vang Kikkermolen te Leiden
De Poelgeestbrug die op een afstand 
van negentig meter van de Kikkermolen 
te Leiden geplaatst zal worden, gaat 
ten koste van het zicht op de molen. 
Zowel de Provincie Zuid-Holland als 
Vereniging De Hollandsche Molen 
en molenaar Pijnnaken hebben kri-
tiek op de locatiekeuze van de brug. 
Bestemmingsplannen voor gebieden 
bij een molenbiotoop van traditionele 
windmolens, moeten de vrije windvang 

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

Molen De Ster in Geesteren staat er weer florissant bij (foto: J. Overman, 7 november 2012).
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en het zicht op de molen voldoende 
garanderen. Dat is bij de Poelgeestbrug 
niet het geval, zo erkent ook een amb-
telijk stuk. De gemeente Oegstgeest wil 
een ontheffing aanvragen om de brug 
toch te kunnen plaatsen. 

Opnieuw discussie restauratie 
molen in Sassenheim 

D66-wethouder J. Stuurman oogst 
veel kritiek door de restauratie van de 
Sassenheimse molen Speelman op-
nieuw in de gemeenteraad ter discus-
sie te stellen (Molenwereld 2012-6-209). 
Hij heeft twijfels over het project waar 
de gemeenteraad (reeds) in 2009 mee 
heeft ingestemd. In een aan de raad 
gepresenteerde discussienota somt hij 
een reeks bedenkingen op. Zo herinnert 
hij aan een oud, in 1990 verschenen, 
negatief advies over heropbouw van 
de molenstomp. Die zou ’vanuit steden-
bouwkundig oogpunt niet aanvaard-
baar’ zijn. Verder is een groep omwo-
nenden van plan de restauratie tot de 
hoogste instantie aan te vechten. De 
discussienota wordt door de gemeente-
raad opgevat als een poging het in 2009 
genomen besluit terug te draaien. En 
daar hebben de fracties weinig waar-
dering voor.

Roeden Babbersmolen te 
Schiedam gestoken
 
Op woensdag 14 november zijn met be-
hulp van een telescoopkraan de roeden 
worden gestoken van de Babbersmolen 
te Schiedam. Deze oudste nog bestaan-
de stenen poldermolen van Nederland 
staat aan de rand van Schiedam op het 
volkstuincomplex Vijfsluizen. Binnen het 
restauratietraject is het steken van de 

wiekenroeden een belangrijke mijlpaal. 
De molen krijgt daarmee na meer dan 
90 jaar zijn wiekenkruis weer terug. Naast 
de roeden zijn ook de staart en het 
hekwerk van de wieken die dag aan-
gebracht. Stichting De Schiedamse 
Molens.

Kap van De Noorman in
Westkapelle gehaald

Op 6 november is met behulp van een 
kraan de kap van molen De Noorman 
te Westkapelle gehaald (Molenwereld 
2012-11-375). Dit was nodig omdat de 
molen niet veilig meer gekruid kon wor-
den. De kruivloer gaat uit zijn verband 
wanneer de kap tijdens het kruien er 
overheen draait. Tevens zit een deel van 

de bovenste laag stenen van de romp 
los. Dit werd pas zichtbaar nadat de mo-
len deels is ontmanteld voor een grote 
opknapbeurt. Het hekwerk van de stel-
ling wordt ook aangepast aan de hui-
dige veiligheidsnormen. De molenkap 
zal tijdens de werkzaamheden naast de 
molen blijven liggen. Het opknappen 
van de Noorman omvat verder onder 
meer het vervangen van de roeden, 
herstel- en vervangingswerk aan de 
staartbalk, stellingdek en kap en het op-
knappen van voeg- en metselwerk. De 
molen krijgt tevens een complete schil-
derbeurt. Binnen worden ook reparaties 
uitgevoerd. Door de tegenvallers, valt 
de restauratie circa 95.000 euro duurder 
uit. 

Molenconsulent voor Noord-
Brabant

In juni 2010 verscheen de nota Het 
Noord-Brabantse Molenbehoud
onder de loupe. Die constateerde dat er 
aan het molenbehoud in Noord-Brabant 
veel te verbeteren viel. Er is veel achter-
stallig onderhoud. Daarnaast blijkt het 
molenveld in Noord-Brabant vergele-
ken met de andere provincies weinig 
samen te werken, terwijl samenwerking 
veel voordelen kan opleveren. Om 
hierin verbetering te brengen heeft de 
Molenstichting Noord-Brabant een mo-
lenconsulent aangesteld in de persoon 
van Marloes van de Hei die per 1 novem-
ber met haar werkzaamheden is begon-
nen voor drie dagen in de week. Zij werkt 
op dinsdag, woensdag en donderdag.

Mogelijkheden aandrijving wa-
terrad Geldrop

Het (inpandige) waterrad in het 
Geldropse Weverijmuseum kan moge-
lijk toch op waterkracht gaan draaien. 
Daarvoor moet wel de waterstand 

Het koppelen van de twee halve roeden voor de Babbersmolen. De roeden zijn gemaakt 
door Vaags. De binnenroede heeft nummer 276, lengte 25,15 m. De buitenroede heeft 
nummer 275, lengte 25,20 m. (foto E.G.M. Esselink, 10 november 2012).

De nieuwe, mooie baard van de Babbersmolen is een geschiedenisboek op zich met drie 
jaartallen: 1710 (bouwjaar), 1888 (verhoging) 2012 (restauratie) en drie wapens, het mid-
delste is dat van Schiedam, de beide andere hangen samen met Vlaardingerambacht, de 
gemeente waar de molen vroeger stond (foto E.G.M. Esselink, 27 oktober 2012). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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van de Kleine Dommel omhoog. Om 
dat voor elkaar te krijgen, gaat de ge-
meente Geldrop-Mierlo in overleg met 
Waterschap De Dommel. Dat heeft wet-
houder R. Hoekman medegedeeld aan 
het Weverijmuseum. Zij baseert zich op 
een recent haalbaarheidsonderzoek. 
Eerder voelde het waterschap er niet 
veel voor om de waterstand te beïnvloe-
den ten behoeve van het schoepenrad, 
vanwege de gevolgen elders in het wa-
tergebied. Het haalbaarheidsonder-
zoek zou echter laten zien dat dit zonder 
noemenswaardige gevolgen kan. Het 
monumentale rad staat sinds begin 2012 
stil, ten gevolge van defecten door ach-
terstallig onderhoud. Een eerdere sug-
gestie om met een elektromotor het rad 
aan te drijven, bleek praktisch onmoge-
lijk (Molenwereld 2012-10-332). 

Actie gemeente gevraagd om 
verder verval Reekse molen te 
voorkomen

Ooit was de Hellemolen het boegbeeld 
van Reek maar tegenwoordig is de ver-
loederde molen de meeste inwoners een 
doorn in het oog. De Reekse Politieke 
Partij (RPP) heeft een mogelijkheid ge-
vonden waarmee de gemeente Landerd 
de eigenaar van het pand zou kunnen 
dwingen om tot herstel over te gaan. De 
RPP ergert zich al jaren aan de verwaar-
lozing van de Witte Molen. De huidige ei-
genaar zegt niet in de financiële positie 
te verkeren om de Hellemolen naar be-
horen te onderhouden en heeft de mo-
len te koop staan voor circa 500.000 euro. 
De vraagprijs is echter niet representatief 
voor de toestand waarin de molen ver-
keert. Uit een taxatierapport blijkt dat 

de herstelkosten ook nog eens rond de 
vijf à zes ton liggen. De RPP vindt de ge-
meente te passief en baseert zich hierbij 
op een soortgelijke kwestie die diende bij 
de rechtbank in Roermond. De gemeen-
te zou al haar bestuurlijke en juridische 
machtsmiddelen in moeten zetten. 

Stroomopwekking door 
Limburgse watermolens

De Schouwswatermolen in Ittervoort 
en de Sint Elisabethswatermolen in 
Haelen gaan na een opknapbeurt 
stroom opwekken. De gemeente 
Leudal heeft daarvoor bij de provincie 
een subsidieaanvraag ingediend van 
circa 400.000 euro. De gemeente zet 
in op een duurzame herbestemming 
van de monumenten en wil daarmee 
ook aandacht vragen voor duurzame 
energie. Het Leudal ziet bij die voor-
lichtende taak ook een rol wegge-
legd voor Duurzaamheidscentrum Sint 
Elisabethshof,zo blijkt uit een toelichting 
van wethouder J. Minses. Dat centrum 
ligt vlakbij de Sint Elisabethswatermolen. 
De ruïne wordt gerestaureerd en er komt 
een turbine voor het opwekken van 
stroom. Het zou gaan om een hoeveel-
heid stroom die goed is voor een tiental 
huishoudens. Ook de Schouwsmolen in 
Ittervoort kan na een grondige opknap-
beurt weer graan malen en stroom op-
wekken. 

Verplaatsing van De Grauwe 
Beer te Beesel

De verplaatsing van De Grauwe Beer te 
Beesel moet in 2013 plaats gaan vinden 
en kost 200.000 euro (Molenwereld 2004-
11-363). Tijdens de begrotingsbehande-
ling in de gemeenteraad is door wet-
houder J. Smolenaars vastgesteld, dat 
het geen overbodige luxe is om de mo-
len te verplaatsen en dat dit zo snel mo-
gelijk moet gebeuren. De molen staat 
bij stijgend water midden in het water. 
Diverse partijen vroegen zich echter af 
of de gemeente zich een verplaatsing 
van de molen financieel wel kan ver-
oorloven. Het CDA vindt verplaatsing 
prima, mits er geld komt van het pro-
ject Integrale Verbreding Maas (IVM) 
en van de molenstichting. De provincie 
heeft een bedrag van 117.000 euro uit-
getrokken voor de verplaatsing, terwijl 
de molenstichting 50.000 euro beschik-
baar heeft. De molen werd in 1982/1983 
ook al verplaatst; toen van zijn plaats bij 
het dorp naar zijn huidige locatie. De nu 
op handen zijnde verplaatsing is dus de 
tweede in twintig jaar! Daarmee is de 
molen vermoedelijk een recordhouder. 

TIMS I.J. de Kramer-prijs voor 
Frank Becuwe

Tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS 
Nederland en Vlaanderen in Arnhem-
Sonsbeek op 10 november, heeft Peter 
Tergau als voorzitter de I.J. de Kramer-
prijs 2012 ter grootte van € 2.000,- uit-De vervallen Hellemolen in Reek  (foto E.G.M. Esselink, 6 mei 2010).
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gereikt aan de Vlaamse auteur: Frank 
Becuwe voor zijn boek: In de ban van 
Ceres: klein- en grootmaalderijen in 
Vlaanderen (ca. 1850 – ca 1950). Het 
boek bestudeert de evolutie in het 
maalbedrijf in Vlaanderen. Er bestond 
tot nog toe een belangrijk hiaat in dat 
onderzoek. Men bleef en blijft zich te-
veel toeleggen op het wind- en water-
molenbedrijf. De evolutie daarna bleef 
veelal onbesproken: de sloop van een 
wind- en watermolen vormde vaak ook 
het eindpunt van de studie.
Aldus was nog nauwelijks onderzoek ge-
wijd aan het verhaal van de zeer gelei-
delijke omschakeling van wind- en wa-
terkracht naar mechanische kracht, van 
de kleinmaalderij tot grote bloemmaal-
derijen. De auteur pluisde alle mogelijke 
bronnen uit: archieven, gedrukte bron-
nen, mondelinge bronnen, literatuur. Hij 

zoekt zeer vele voorbeelden (zoals het 
voorkomen van een bepaald type wal-
senstoel in specifieke molens en maal-
derijen), maar gelukkig beperkt hij zich 
niet tot het documenteren. Zijn zelf bij-
eengezochte gegevens dienen als basis 
om tot analyse en synthese te komen. Hij 
legt verbanden tussen de opkomst van 
stoom en het afkalvend wind- en water-
molenbestand. Hij zoekt de verhouding 
tussen de kleine landelijke maalderij 
(vaak nog een molen met een hulp-
motor) en de grote bloemmaalderijen 
die in steden en aan kanalen oprezen. 
Algemeen economische factoren, zo-
als de invoer van Amerikaans graan en 
de vastgestelde broodprijzen, hadden 
eveneens een grote weerslag in de evo-
lutie van het maalderijwezen. De grote 
verdienste van de auteur is dus dat hij, 
naast het uitgebreide bronnenonder-

zoek, er goed in slaagde om - op basis 
daarvan - tot goed gefundeerde vast-
stellingen te komen. We kunnen deze 
lezen in zijn samenvatting, die ook in het 
Frans en het Engels is weergegeven; al-
dus het rapport van de jury. De studie is 
te bestellen bij het:
Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Koning Albert II-laan 19 bus 5 
1210 Brussel 
(www.vioe.be), of is te downloaden via:
ht tps ://oar.on roerender fgoed.be/
item/261

Nieuwe molenkaarten
 
Jan van der Molen heeft 10 nieuwe 
molenkaarten uitgegeven van de vol-
gende molens: Bredevoort (Prins van 
Oranje), Doetinchem (Walmolen), 
Meddo (Sevink Mölle), Neede (De 
Hollandsche Molen), Nieuw Wehl 
(Bernadette), Rekken (Piepermolen), 
Varsseveld (De Engel), Voorst (Molen 
van Hal), Winterswijk (Venemansmolen) 
en Winterswijk (De Bataaf).
De kaarten zijn te bestellen via email 
europesemolens@gmail.com of telefo-
nisch via 06 4777 6456.

Hans van der Wel heeft 3 nieuwe molen-
kaarten uitgegeven van de volgende 
molens: Best (De Volharding), Eerde (St. 
Antonius Molen) en Lottum (Houthuizer 
Molen).
Deze kaarten zijn te bestellen via 
email hwel@kpnmail.nl of telefonisch: 
0402511959

De voorbeelden staan op www.molens.
eu en de kaarten kosten € 1,00 per stuk 
excl. verzendkosten.

In ’t kort

- Op 23 november is de gerestaureerde 
molen De Leeuw te Oldehove opnieuw 
in gebruik gesteld door wethouder J.  
Oomkes. 
- De Amerikaanse windmotor van Itens 
prijkt na een langdurige opknapbeurt 
weer in volle glorie langs de Iewei.
- Op 9 november 2012 is op De Zandhaas 
te Santpoort de elektriciteitsinstallatie 
in gebruik genomen, waarmee men zelf 
elektriciteit op kan wekken.
- De rietdekkers Gebr. Visser zijn aan het 
werk op de molens De Ster en De Lelie 
aan de Kralingse plas in Rotterdam. Het 
rietdek op de kappen van De Ster en De 
Lelie is geheel vernieuwd, terwijl dat op 
de rompen is hersteld..
- Eind november zijn de wieken van mo-
len De Pelikaan te Den Dungen na twee 
jaar afwezigheid weer teruggeplaatst.  
Begin november zijn de voorbereidende 
werkzaamheden  gestart. 
- Kringloopwinkel De Meule in Vinkel 
heeft op 3 november een cheque ter 
waarde van 20.000 euro overhandigd 
aan de Stichting de Vinkelse molen ten 
behoeve van herbouw van molen De 
Zwaan die in 1964 naar de VS is verhuisd.

De molen van Beesel bij hoog water (foto Marc Crins, 5 januari 2003)

De rietdekkers aan het werk op de molen De Ster in Kralingen 
(foto Jan Bakker, 3 november 2012).

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

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

Verder: 
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Larix • Azobé • Noord Noors Grenen
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MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

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

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

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

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl



Molenwereld 414  | 15e jaargang 2012 nr. 12

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

15e jaargang 2012 nr. 12 |414 Molenwereld

Geen 
molen voor
  Beer 

Molen De Hoop in Beers; voor de oorlog, 
nog in vol bedrijf en zo Brabants als het 
maar zijn kan (foto ir. W. Voerman). 

Afgelopen zomer besloot het college van B&W 
van de gemeente Cuijk de molen De Hoop 
in Beers te verkopen aan Aannemersbedrijf 
Claassen uit Beers. Op vrijdag 26 oktober 
vond de eigendomsoverdracht plaats.

J.S. Bakker



bonden lusten en lasten overnam. In 
1997 voerde de gemeente overleg met 
de in 1993 opgerichte plaatselijke mo-
lenstichting De Hoop in Beers. De ver-
wachting was dat de molen snel geres-
taureerd zou gaan worden volgens een 
gefaseerd restauratieplan. Het rijk had 
daarvoor al geld gereserveerd. Maar 
een omwonende zag het niet zitten dat 
de wieken over zijn terrein zouden draai-
en en daardoor werd de restauratie op 
de lange baan geschoven. Het begon 
in 2006 weer te dagen toen het bewuste 
perceel een nieuwe eigenaar kreeg die 
wel medewerking wilde geven. In 2007 
stellen de statenleden Henk Hellegers 
en Jan Luteijn schriftelijke vragen ge-
steld aan het college van GS over de 
restauratieachterstanden bij het molen-
behoud. De provincie moet volgens hen 
een aantal molens uitkiezen dat extra 
aandacht krijgt. Dat moeten dan wel 
molens zijn waarvoor concrete restaura-
tieplannen bestaan. 
Als voorbeeld wordt dan de molen De 
Hoop in Beers genoemd, waarvoor de 
gemeente Cuijk in de kadernota 2007 
een bedrag van 105.00 euro heeft ge-
reserveerd. Maar het loopt anders. In 
plaats van restauratie besluit de ge-
meente tot verkoop. Men wil van de 
molen af. De kopers willen de locatie 
een woonbestemming geven. De molen 
wordt hierbij in stand gehouden en ge-
deeltelijk gerestaureerd. De gemeente 
zal zoveel mogelijk meewerken aan 
het realiseren van de bestemming ‘wo-
nen’. In afwachting van de procedure 
die hiervoor doorlopen moet worden, 
is met kopers afgesproken dat zij in 2012 
beginnen met de noodzakelijke herstel-
werkzaamheden om verder verval van 
de molen te voorkomen. Restauratie als 
molen, wat bij de aankoop in 1978 door 

de gemeente de bedoeling was wordt 
opgegeven, mede op grond van een 
advies van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed de molen te herbouwen in de 
staat van de periode tussen 1960 en 
1978. Bij de gemeentewerf in Beers ligt 
nog een aantal onderdelen van de 
molen. De meeste onderdelen zullen bij 
de restauratie van de molen opnieuw 
worden gebruikt. Uiteraard vinden 
deze werkzaamheden plaats in overleg 
met gemeente en Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed.

Daarmee begint een nieuwe episode in 
de lijdensweg van deze molen. De Hoop 
deelde in de naoorlogse malaise van de 
molens in de provincie Noord-Brabant, 
waar de grote vooroorlogse molensuc-
cessen omsloegen in het tegendeel. 
De een na de andere molen kwam tot 
stilstand en de sloper kwam ruimschoots 
aan zijn trekken. "t Was toen gewoon 
een besmettelijke ziekte", zei de Delftse 
molenaar Niek de Vreede die in Brabant 
gewerkt had. Met de molen van Beers 
leek het ook die kant op te gaan. Hij 
werd stilgezet en in 1960 volgde onttake-
ling; de roeden gingen eruit en de ba-

lie verdween. Inwendig bleef de molen 
compleet. Tien jaar later ging De Hoop 
door het oog van de naald. Op 12 ok-
tober 1970 brak brand uit in opgeslagen 
zaagsel en houtkrullen (De Molenaar 
1970-52-1642). Toch brandde de molen, 
in tegenstelling van wat wel vermeld 
wordt, niet uit. Zo bleef het binnenwerk 
intact. Door het uitblijven van goede 
zorg werd de molen er niet beter op. In 
augustus 1978 verkocht de laatste mo-
lenaar, Herman van den Besselaar, de 
molen aan de toenmalige gemeente 
Beers onder voorwaarde dat de ge-
meente de molen binnen afzienbare 
tijd volledig gerestaureerd zou worden. 
Dit zou zelfs zwart op wit vastgelegd zijn. 
Toch vlotte het niet erg. Na overleg met 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
in 1983/1984 besloot de gemeente in af-
wachting van de definitieve restauratie 
tot conservering van de molenromp. De 
nog aanwezige vervallen kap werd ge-
demonteerd en in onderdelen opgesla-
gen op de gemeentewerf. 
De romp werd afgedekt met een nood-
kap. In 1994 ging de gemeente Beers 
op in de nieuwe gemeente Cuijk die de 
daarmee de molen met de eraan ver-

De molen van Beers, wachtend op de 
restauratie die niet kwam (fragment an-
sichtkaart 1978). 

Ondanks een brand, verwaarlozing en 
onttakeling bleef het binnenwerk nog gro-
tendeels compleet (foto F.D.A. Harteman 
1993).

De Hoop in Beers in een tijd dat er weer 
goede hoop op herstel was (foto H. van 
Steenbergen, 10 juli 2006)

Geen 
molen voor
  Beer 

- V A N  R O M P E N  E N  S T O M P E N  ( 1 2 5 ) -
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De hoge en markante bergmolen 
Sint Victor in Heeze staat er eind 
2012 – weer – mooi bij. Mag je an-

ders verwachten van een molen waar-
van in 2007 voor 6 jaar een onderhouds-
plan door de eigenaar – de gemeente 
Heeze-Leende – werd opgesteld en 
goedgekeurd in het kader van de BRIM 
regeling? Nee zou het antwoord moe-
ten zijn, maar toch ging het niet vanzelf. 
Over een periode van 6 jaar zou er voor 
circa een ton worden uitgegeven, waar-
van zelfs de hoofdmoot in de eerste ja-
ren. Echter, in de jaren 2008-2010 werd er 
vrijwel NIETS aan onderhoud uitgegeven 
(buiten kleine zaken door de molenaars 
zelf uitgevoerd en ondanks jaarlijkse toe-

zeggingen aan de molenaar). Er moest 
weer gelobbyd worden bij gemeente-
raadsleden en locale pers om actie te 
krijgen. In november 2011 werden grote 
zwamplekken in de muren van de tussen-
zolder in de berg bestreden. Zo'n 20 m2 
stucwerk werd eerst verwijderd, waarna 
achtereenvolgens de muur met boorzuur 
werd geïnjecteerd en opnieuw met kalk-
mortel bezet. Overigens is het vochtpro-
bleem niet omdat de muren doorslaan, 
maar omdat er vaak condens optreedt 
bij temperatuursstijgingen van de bui-
tenlucht (de hoge berg gecombineerd 
met slechte ventilatie). Er zijn nog steeds 
meerdere voorstellen om een betere 
ventilatie te waarborgen.

Molenmakerswerk

Vervolgens is er in september – oktober 
2012 door de molenmaker aan diverse 
onderhoudspunten gewerkt, die voor 
een groot deel al jaarlijks in de inspec-
tierapporten van de Monumentenwacht 
gerapporteerd werden. De roeden zijn 
doorgehaald, de Busselneuzen moesten 
nagelopen worden, er is een nieuw sleep-
wiel op de luias aangebracht en ook een 
segment van de overring (onder de wind-
peluw) is vervangen, evenals de houten 
as van de kruilier. Vervolgens heeft de 
molenmaker gevlucht en kap met staart 
geschilderd en heeft een plaatselijke 
schilder de romp weer zwart/wit geschil-
derd (hopelijk nu met een verfsoort die 
beter hecht).
Overigens was dat nieuwe sleepwiel op 
de luias meer dan noodzakelijk, want 
was er in 2011 al meer dan 20 ton bak-
kerstarwe, -rogge en -spelt (op de wind!) 
gemalen, in 2012 wordt dat zeker 25 ton; 
ondermeer door een succesvol lokaal 
speltproject (een proefakker tussen Hee-
ze-Leende en Valkenswaard, gepacht 
van Het Brabants Landschap, heeft een 
goede kwaliteit spelt opgeleverd).

Molenbiotoop

Drie jaar geleden (Molenwereld 2009-12-
473) heb ik toegelicht dat de gemeente 
op basis van een rekentruc een voor-
lopige bouwvergunning had afgege-
ven voor 2 kantoorgebouwen van resp. 
9,13m en 10,85m binnen een straal van 
200m ten oosten van de molen. Er is na-
dien nog heel wat gebeurd, maar anno 
2012 is er nog niet gebouwd! In het kort 
wat er achtereenvolgens is gebeurd. Op 
persoonlijke titel heb ik in december 2009 

Presentatie van het speltbrood in de 
molen: boer-molenaar-bakker 
(foto Anita Tuinhout, 22 september 2012).

Gerard Sturkenboom

Bergkorenmolen 
Sint Victor in Heeze 
in 2012 160 jaar oud, 
maar springlevend

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

Molen Sint Victor in Heeze (foto 
GerardSturkenboom, 27 oktober 2012).
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De heer Noot uit Haren brengt de 
standerdmolen uit het vorige 
nummer thuis en schrijft: De onbe-

kende uit de Molenwereld van novem-
ber 2012 nr. 164 is de Hezewijkmolen te 
Olen. Zie voor bijzonderheden het boek 
Molens der Zuiderkempen blz. 86 (en 88 
voor twee foto's). De heren Verpaalen 
uit Roosendaal en Roose uit Gouda zijn 
het er volledig mee eens, evenals de 

heer Van der Drift uit Den Haag die 
er nog aan toevoegt: 'De molen, 
waarvan de geschiedenis terug-
gaat tot in de Middeleeuwen, stond 
op het gehucht Hezewijk, even ten 
ZO van de stad Herentals. In 1774 
vond een vernieuwing plaats. Het 
einde kwam spoedig na de Tweede 
Wereldoorlog. Nadat het gevlucht 
in 1948 verdwenen was verviel de 
molen steeds verder en werd hij in 
1951 uiteindelijk omgetrokken. Voor 
meer gegevens over deze molen 
verwijs ik graag naar de Belgische Data-
base Verdwenen Molens,
http://www.molenechos.org/verdwenen
/molen.php?AdvSearch=4242.'
We danken de inzenders hartelijk voor 
de oplossingen.

De nieuwe 'Zoeker': de kaart geeft zelf 
het zoekgebied aan voor deze water-

molen met een houtzaagmolen op de 
achtergrond: Friesland; maar waar pre-
cies?

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.

Geschiedenisles

U heeft vast ook wel allerlei verhalen 
gehoord over het leren van de 
geschiedenis. Nu zijn mensen vaak 

hardleers. Zo, dat ooit iemand eens 
gezegd zou hebben: "De enige les die uit 
de geschiedenis wordt geleerd is dat er 
niets uit de geschiedenis wordt geleerd." 
Op dat punt sloeg mij pas de angst om 
het hart. 
Iemand die op een doordeweekse dag 
een goede halve eeuw geleden door 
molenland reisde kon meer malende 
molens zien dan nu. Dat was de ene 
kant van de medaille. De andere was 
dat de staat van de meeste molens 
niet om over naar huis te schrijven 
was. Sommige liepen duidelijk op hun 
laatste benen. Daarnaast was er een 
heel grote groep molens waar het 
leven had opgehouden. Er verkeerden 
er in allerlei stadia van verval, waarbij 
het duidelijk was dat wanneer er niets 
gebeurde hun einde nabij was. Nu was 
het lang niet overal kommer en kwel, 

ook niet bij molens die buiten bedrijf 
gekomen waren, maar je moest toch 
wel stekeblind zijn om niet te zien dat het 
flink fout ging.
Toch gebeurde dit niet. Dat was vooral te 
danken aan de overheden (rijk, provincie, 
gemeenten en ook waterschappen) 
die samen met particulier initiatief de 
strijd aanbonden voor het behoud van 
de molen. Het ging eigenlijk alleen 
fout, waar die combinatie niet werkte 
doordat een hoofdrolspeler zo nodig niet 
hoefde of struikelde over een dubbeltje. 
Wel was er altijd geld te weinig, maar 
desondanks begon er omstreeks 1960 
een molenrevival. Nu, zo'n vijftig jaar 
later, is er een indrukwekkend resultaat 
geboekt. De meeste molens zien er uit 
om door een ringetje te halen, zeker in 
vergelijking met een halve eeuw eerder, 
en vrijwillige molenaars plus nog een 
enkele beroepsmolenaar houden de 

wind in de zeilen. De molen is in al zijn 
schoonheid weer terug in beeld. Dat 
speelt nu al zo lang, dat 'men' eigenlijk 
niet beter weet. De geschiedenis van 
ruim vijftig jaar geleden is vergeten. 
Toen kwam de crisis. Er moest bezuinigd 
worden. De noodzaak ervan zal ik niet 
bestrijden. Wat zie je nu: dat overheden 
die vijftig jaar geleden de reddende 
engel waren voor molens nu het laten 
afweten: geen geld, geen kerntaak 
en noem maar op. Dat kan; ik moet 
ook op mijn portemonnee passen. Er 
ontstaat dan wel een financieel gat in 
het molenbeheer. Als er niemand is die 
dat gat kan of wil opvullen dan zal zich 
logisch wreken in de staat van de molens 
die dan voorspelbaar terugzakken in de 
prut. De kans bestaat daarom dat de 
naoorlogse ellende opnieuw om zich 
heen grijpt met molens in allerlei staten 
van verval of andere vormen van ellende. 
Niets geleerd van de geschiedenis en 
die moet dan opnieuw beleefd. Nog 
erger is dan dat een heleboel goed 
geld blijkt weggegooid. 'Op de winkel 
passen' is, zeker in een samenleving die 
zweert bij groei, nooit populair, maar de 
winkel laten uitbranden is nog veel erger. 
Wie helpt Jan Splinter door de winter?
    
                                      Bal ie Klu iver

beroep aangetekend tegen het besluit 
van de gemeente bij de rechtbank in 's-
Hertogenbosch, daarbij ondersteund met 
heel bruikbaar advies van De Holland-
sche Molen. Na een behandeling van 
dit beroep tijdens een zitting in septem-
ber 2010 volgde een heropening van het 
onderzoek door de rechtbank (eind sep-
tember 2010); de gemeente moest nog 
allerlei stukken nazenden. Dit gebeurde 
en leidde tot een 'constatering' van de 
rechtbank (december 2010) dat er spra-
ke was van een 'gebrek in het besluit' van 
de verweerder (gemeente Heeze-Leen-
de). Vervolgens 'herstelde' de gemeente 

dit gebrek met een rapport van de firma 
Peutz bv (februari 2011). Hierop heb ik in-
houdelijk commentaar geleverd, waarop 
een tussenuitspraak volgde van de enkel-
voudige kamer van de rechtbank dat – 
nog steeds – het eerder geconstateerde 
gebrek niet hersteld was(!). Hierop heeft 
de gemeente Peutz bv een aanvulling 
laten opstellen, uiteindelijk uitmondend in 
een uitspraak van de rechtbank (juli 2011) 
dat het (mijn!) beroep gegrond verklaard 
werd en dat het bestreden besluit van 
de gemeente vernietigd verklaard werd! 
Maar nou komt het, de rechtbank be-
sliste tevens dat 'de rechtsgevolgen van 

het vernietigde bestreden besluit geheel 
in stand zouden blijven'! Zo blijf je als 'win-
naar' toch verliezer.
Toch heeft mijn – bij elkaar twee jaar du-
rende – beroep met zich mee gehad dat 
de economische situatie in de tussenlig-
gende periode zo verslechterd is, dat 
de aannemer/projectontwikkelaar geen 
behoefte heeft gehad om het project te 
starten. De aannemer is zelfs tussentijds 
failliet verklaard. Voorlopig dus geen (ver)
storende kantoorpanden; misschien wel 
helemaal niet meer.
Kortom, molen Sint Victor is nog immer 
actief!
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België
LIMBURG
Onderhoudsbeurt voor de mo-
len van Hamont

Rob Simons

De molen van Hamont onderging eind 
oktober een onderhoudsbeurt, uitge-
voerd door de firma Adriaens uit Weert. 
Eerst werden er een aantal scheien 
(heklatten) ingeboet, wat kluften en 
twee voorzoomdelen vervangen. Ver-
der werd er een flink aantal nieuwe 
scheiwiggetjes ingeslagen. Er zijn ook 
nog twee stellingschoren vervangen. 
Daarna is de gehele molen geschilderd. 
Al het nieuwe hout is eerst behandeld 
met een drenkingsmiddel en daarna 
pas gegrondverfd en geschilderd. Door 
de molenaars zijn de zeilen weer behan-
deld met hydrolin.
Voor de scheien werd nu geïmpreg-
neerd Russische lariks gebruikt (de oude 
scheien waren niet geïmpregneerd), 
voor de kluften billinga (was eiken) en 
voor de scheiwiggen acacia. Verder zul-
len er nog enkele stellingdelen vervan-
gen worden in eiken (was ook eiken). 

WEST-VLAANDEREN
De Goethalsmolen in Wakken 
krijgt weer gestalte

Tussen 1796 en 1810 liet Joseph Fran-
çois De Borchgraeve in Wakken, nu ge-
meente Dentergem, een nieuwe molen 
bouwen; een grondzeiler, eventueel een 
lage bergmolen die vermoedelijk al voor 
1834 tot baliemolen werd verhoogd. Ver-
moedelijk is de molen vaan meet af aan 
koren- en oliemolen geweest. In 1881 
werd een stoommachine geplaatst, 
waarna de molen werd onttakeld. In 

1908 kwam er een nieuwe stoommachi-
ne. De zaken ontwikkelden zich blijkbaar 
voorspoedig. In 1922 kwam de molen in 
eigendom van de familie Goethals en 
dat is ze nog steeds. Tot in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw werd er nog elek-
trisch graan gemalen. Daarna werd de 
toekomst van de molen ongewis. 
Dat veranderde door de oprichting van 

De Goethalsmolen in Wakken begint 
weer op een echte molen te lijken 
(foto jsb, 6 oktober 2012).

De ijzeren balie is gemaakt door de 
firma Lievrouw uit Wakken. Meer molens 
in West-Vlaanderen hebben zo'n balie. 
Het kruiwerk werkt met een rondgaande 
ketting, buiten het baliehek om. Dat de 
molen oorspronkelijk ook zo'n ijzeren 
balie had bleek ook uit een foto die 
duidelijk maakt dat een deel van het het 
boven op de onttakelde romp werd gezet! 
(foto jsb, 6 oktober 2012).

De molen van Hamont in herfstsfeer. 
De molen is zowel inwendig als 
uitwendig van een opmerkelijk karakter 
(foto Rob Simons, 7 november 2012).

Foto inzet:De molenmakers aan het werk 
aan de molen van Hamont 
(foto Henri Meeuwissen).
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DUITSLAND
BREMEN
Ooit had Bremen een 'molenkrans'. Op 
de bastions rond de oude stad stonden 
in totaal maar liefst twaalf molens. Daar-
van is er maar een van overgebleven: 
de molen op de wal bij de Herdentor. Hij 
werd gebouwd in 1833 door molenma-
ker Berend Erling. Sinds 1889 is hij eigen-
dom van de stad Bremen en staat sinds 
1953 op de monumentenlijst. In 1898 en 
1950 eisten brand hun tol en ook de oor-
log ging de molen niet ongemerkt voor-
bij. Steeds volgde herstel. Toch was ook 
nu weer een grote beurt noodzakelijk 

aan deze kolossale achtkante baliemo-
len. Het molenmakerswerk werk werd 
gegund aan de Nederlandse molen-
maker Vaags uit Aalten. Op 8 november 
werden met een grote telescoopkraan 
de roeden uit de molen gehaald en de 
windroos gedemonteerd. Deze zullen 
in Aalten worden opgeknapt, terwijl ter 
plekke in Bremen de balie en de dak-
bedekking onderhanden zullen worden 
genomen. Met de restauratie is een 
bedrag van 230.000 euro gemoeid en 
als alles volgens plan verloopt is de klus 
voorjaar 2013 geklaard. 
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15e jaargang 2012 nr. 12 |419 Molenwereld

Foto boven: De tijdelijk 
onttakelde walmolen in Bremen. 
Een bijzonderheid bij deze molen 
is dat de krans bomen rond de 
molen steeds wordt gesnoeid tot 
op baliehoogte, wat niet alleen 
de windvang ten goede komt, 
maar ook een speciaal gezicht 
oplevert (foto Carsten Lucht, 11 
november 2012). 

Foto inzet: Merkwaardige askop 
bij de molen in Bremen (foto 
Carsten Lucht, 11 november 
2012).

Foto onder: Gezicht uit de 
molenkap op Bremen (foto 
Carsten Lucht, 11 november 
2012). 

de vzw Goethals-Wind-Koren-Oliemolen 
in 1994 en vervolgens uitgevoerde con-
serveringswerken. In 2002 werd de mo-
len op de monumentenlijst geplaatst, 
waarna de eigenaar, Hubert Goethals-
Vanzieleghem, de opdracht gaf een 
restauratieplan op te stellen voor herstel 
als maalvaardige koren- en oliemolen. 
In februari 2010 werd de restauratie in 
twee delen: lot 1; de restauratie van 
de molenromp en het aanbrengen van 
een nieuwe ijzeren balie en lot 2; nieu-
we kap en molentechnische uitrusting. 
Lot 1 werd gegund aan Aquastra bvba, 
Lauwe en lot 2 aan Wieme R. & K. Molen-
bouw bvba, Zulte. Op 15 maart dit jaar 
werd de nieuwe kap geplaatst. Geen le-
vend mens heeft de Goethalsmolen ooit 
nog compleet gezien: hij mist al zo'n 130 
jaar zijn wieken! 

DUITSLAND
BREMEN
Ooit had Bremen een 'molenkrans'. Op 
de bastions rond de oude stad stonden 
in totaal maar liefst twaalf molens. Daar-
van is er maar een van overgebleven: 
de molen op de wal bij de Herdentor. Hij 
werd gebouwd in 1833 door molenma-
ker Berend Erling. Sinds 1889 is hij eigen-
dom van de stad Bremen en staat sinds 
1953 op de monumentenlijst. In 1898 en 
1950 eisten brand hun tol en ook de oor-
log ging de molen niet ongemerkt voor-
bij. Steeds volgde herstel. Toch was ook 
nu weer een grote beurt noodzakelijk 
aan deze kolossale achtkante baliemo-
len. Het molenmakerswerk werk werd 
gegund aan de Nederlandse molen-
maker Vaags uit Aalten. Op 8 november 
werden met een grote telescoopkraan 
de roeden uit de molen gehaald en de 
windroos gedemonteerd. Deze zullen 
in Aalten worden opgeknapt, terwijl ter 
plekke in Bremen de balie en de dak-
bedekking onderhanden zullen worden 
genomen. Met de restauratie is een 
bedrag van 230.000 euro gemoeid en 
als alles volgens plan verloopt is de klus 
voorjaar 2013 geklaard. 
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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F
Het nieuws van 'Saendijck':
-Oliemolen De Ooievaar: Is voorzien van 
vele nieuwe weegdelen in het onder-
achtkant. Deze waren opgevreten door 
de familie 'Houtworm'. De gehele molen 
en schuur is dus ook behandeld tegen 
vreeterij door Conserduc Renofors. Met 
grote ventilatoren is al het stof en cacao 
weggeblazen alvorens alles in te spui-
ten. Het was zelfs zo alzijdig overvloedig 
gedaan dat de molen door de vettige 
substantie door z'n vang begon te lo-
pen. Dit hebben we opgelost door zand 
tussen vang en bovenwiel te strooien en 
vele malen flink te vangen.De steunder 
is vervangen, de baard opgeknapt. Ook 
is de molen boven stelling geschilderd
-Poldermolen De Twiskemolen in Land-
smeer: De roeden doorgehesen, kruis-
getimmerd , de vorstdelen op de kap 
vernieuwd en hier en daar is wat rietdek 
hersteld door Johan Kolijn.
-Weidemolen De Kroosduiker in de Kal-
verpolder te Zaandam: Na vele jaren 
van verval heeft de nieuwe eigenaar, 
de heer R. van Beetz de molen door ons 
laten opknappen. Wiekenkruis, boven-
as, staart, daklijstjes, windpeuling en ge-
deeltelijk het bovenhuis zijn vernieuwd. 
Het is weer een sierraad voor het Noord-
Hollands landschap en de familie is trots 
op hun weidemolen.
-Poldermolen De Onrust in Muiderberg : 
De kap is voorzien van zwanenhalsan-
kers van voeghout naar windpeuling en 
het pottenhok was versleten doordat de 
boven-as naar achteren gedrukt was.
-Specerijenmolen De Huisman: Naloop 
werkzaamheden aan het gaande werk 
verricht.
-Meelmolen De Bleeke Dood : Bovenwiel 
afgeschroot en voorzien van een nieuwe 
eikenhouten hoep om het bovenwiel, 
ook zijn alle vangstukken vernieuwd. 
Voordat deze moppen populierenhout 
versleten zijn zitten we in het jaar 2212!!! 
Zijn er molenmakers die 200 jr garantie 
geven? Wij komen er voor terug. Oud-
molenmaker en molenaar Gerrit Smit 
kan weer met een gerust hart vangen!
-Verfmolen De Kat: Op zolder van de 
schuur is een anti-stofhok gekomen voor 
de krijtzeef, zodat de verkoopspullen 
netjes blijven en de fam. Kempenaar 
niet meer elke dag met een stofdoekje 
door de molen hoeft te lopen. De molen 
is boven stelling geschilderd.
-Papiermolen De Schoolmeester: Diver-
se nieuwe stukken in de door zwam aan-
getaste noordermaalbak gezet.
 

1. Funderingswerkzaamheden aan de onderdmolen van de Driemanspolder bij 
Leidschendam (foto Verbij, 2 november 2012). 

2. Werken aan de vang in de kap van De Dood (foto Anita Bakker, 16 oktober 2012). 

3 Zwevende kap in Westkapelle (foto Verbij, 6 november 2012).

4. Nieuw staartwerk voor de molen van Nieuw- en Sint Joosland (foto Verbij, 20 
september 2012).

4.

3.

2.

1.

6. 7.
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Uit Hoogmade is het onderstaande te 
melden:
- De restauratie van de Kockengense 
Molen in Kockengen is bijna gereed. Het 
scheprad is aangebracht, de construc-
tie van de ondertoren is hersteld en de 
rietdekker heeft een nieuw rietdek aan-
gebracht. Ook is de molen in zijn geheel 
geschilderd.
- De afgelopen maanden is er gewerkt 
aan diverse molens in Zeeland. Van 
molen Buiten Verwachting in Nieuw- en 
Sint Joosland is het complete staart-
werk vervangen. Daarnaast is er klein 
herstel uitgevoerd aan de kap en de 
dakbedekking en tot slot is het kruirad 
vervangen. De molens Weltevreden in 
Domburg en De Koning in Middelburg 
zijn bezocht voor een onderhoudsbeurt 
aan het gaande werk. In Westkapelle is 
gestart met de restauratie van molen De 
Noorman Dit betreft herstel van het met-
selwerk, vervangen windpeluw, herstel 
kapbeschot met nieuwe dakbedekking, 
nieuw gevlucht en herstel van de stel-
ling. Nadat de steigers waren geplaatst, 
bleek het metselwerk aan de bovenzijde 
van de romp erg slecht te zijn. Om dit 
werk goed uit te kunnen voeren, is als-
nog besloten om de kap van de molen 
af te halen en naast de molen neer te 
zetten.
- In Leidschendam is bij de bekende mo-
lens van de molendriegang van de Drie-
manspolder onderzoek gedaan naar 
de funderingen en het weglekken van 
water uit de boezems. Met name bij de 
Ondermolen lekte zeer veel water weg, 
wat achter de molen als een stroompje 
over de beschoeiing liep. Inmiddels zijn 
bij deze molen de werkzaamheden van 
start gegaan, die bestaan uit het her-
stellen van vloeren van de waterlopen, 
extra palen en het aanbrengen van de-
gelijke kwelschermen. Ook het metsel-
werk van waterlopen en frontmuren zal 
hersteld worden.
- Aan molen De Hoop van de firma 
Voogd in Ouddorp is groot onderhoud 
aan de kap uitgevoerd. Het dakbeschot 
is hersteld en op de kapplanken is EPDM 
aangebracht. Eén helft van de lange 
spruit is vervangen. Tevens is al het schil-
derwerk aan kap en kuip vanaf het stei-
ger uitgevoerd.
- Bij diverse molens van de Rijnlandse 
Molenstichting is het jaarlijks onderhoud 
uitgevoerd. Enkele in het oog springen-
de klussen zijn het compleet nieuwe 
rietdek voor de Rietveldse Molen te Ha-
zerswoude-Dorp, een compleet nieuwe 
trap voor de Vlietmolen en een nieuwe 
korte spruit en lange schoor voor molen 
Zelden van Passe in Zoeterwoude.

5. De nieuwe voering om het bovenwiel met de vang in De Dood
(foto Anita Bakker, 16 oktober 2012). 
 
6. De laatste loodjes van het werk aan de molen van Kockengen (foto Verbij, 20 
september 2012). 

7. Nieuwe trap voor de Vlietmolen bij Hoogmade (foto Verbij, 26 april 2012).
 

5.
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Weerter 
molenmaker

Sjors Adriaens 
60 jaar getrouwd

Willem Roose

Het jubilerende echtpaar 
Sjors Adriaens en echtgenote 
Ida Adriaens-Nijs poserend 
voor een door Sjors gebouwd 
molenmodel. 
(foto: Willem Roose). 
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Maandag 28 mei jongstleden vier-
de de bekende Weerter molen-
maker George ('Sjors') Adriaens 

zijn 60-jarige huwelijk met zijn echtgeno-
te Ida ('Daat') Adriaens-Nijs. Molenwe-
reld sprak met het jubilerende echtpaar 
over ongejaagde tijden, het verplette-
ren van kroppen sla, maar vooral natuur-
lijk over Sjors' enorme ervaring als molen-
maker de afgelopen ruim zeventig jaar.

Koffie met Limburgse vlaai. Hoe kan het 
ook anders. Dochter Riny en schoonzoon 
Paul van den Bercken zijn inmiddels aan-
geschoven als het interview niet voor de 
eerste keer op een interessant zijspoor 
belandt. ''Ik heb hem nog nooit kwaad 
gezien", beweert echtgenote Daat stel-
lig. "Nee", pareert Paul, ''ik heb hem toch 
zeker één keer kwaad gezien". En dan tot 
zijn schoonvader: "Toen die molen-huur-
der aan de Kinderdijk werk van jou ver-
anderd had, toen was je toch echt wel 
kwaad hè?". De vitaal ogende jubilaris 
grijnst wat richting uw verslaggever en 
doet er verder het zwijgen toe. Nee, Sjors 

Adriaens oogt niet als een man waar je 
snel ruzie mee zult krijgen.

Gevangen

Terug naar het begin. Vader Willem Adri-
aens (1877 – 1958) heeft een kinderrijk 
gezin waarvan vier zonen – min of meer 
– in de voetsporen van hun vader tre-
den. Hubert (1907) kan niet met zijn va-
der overweg (''en andersom ook niet"), 
vestigt zich als zelfstandig molenmaker-
aannemer en krijgt later een betrekking 
als molenaar/molenmaker/timmerman 
in het Vlaamse openluchtmuseum Bok-
rijk. Jan (1922) gaat werken bij Philips 
maar gaat ook voor het molenmakers-
bedrijf aan de slag, niet zozeer als mo-
lenmaker maar meer voor het 'schrijf-
werk': administratie en acquisitie. Willy 
(1920) gaat wel als molenmaker aan de 
slag bij zijn vader, maar komt door een 
tragisch ongeluk om het leven in 1939 tij-
dens de restauratie van molen De Brak in 
Sluis. Vader Willem gaat aanvankelijk al-
leen verder, maar al snel is duidelijk dat 

Sjors (1924) in de voetsporen van zijn va-
der zal treden. Hij werkt na zijn schooltijd 
korte tijd bij een meubelmaker ('schrijn-
werker') maar komt al snel bij zijn vader 
in het bedrijf werken. De tweede wereld-
oorlog is dan net uitgebroken en veel 
jonge mannen worden te werk gesteld 
in Duitsland. Bijna wacht Sjors datzelfde 
lot als hij een kleine week in Eindhoven 
vast wordt gezet in afwachting van zijn 
uitzetting naar Duitsland ("dat vond ik 
heel erg!"), maar hij ontspringt de dans: 
molens zijn op dat moment nodig voor 
de voedselvoorziening van mens en dier 
en als molenmaker blijkt hij onmisbaar. 
Gedurende de oorlog biedt het molen-
makersbedrijf volop werk voor Willem, 
Sjors en nog vier medewerkers.

Vervoer
Vrachtwagens en hijskranen waren er 
destijds nog niet. "We hadden destijds 
drie hijslieren voor op het werk. Die wer-
den samen met al het andere gereed-
schap zoveel als mogelijk per spoor 
verstuurd", aldus Sjors Adriaens. De mo-
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De molen van Sluis na de restauratie 
van 1939: verbusseld en met een 'modern' 
baliehek. 

De molen De Brak in Sluis bij het begin 
van de restauratie in 1939. De ansichtkaart 
is flink bewerkt. Zo is het baliehek voor 
het grootste deel ingetekend. 



lenmaker zelf verplaatste zich ook per 
spoor, al nam hij voor klussen dichterbij 
huis de fiets; handgereedschap werd 
met een touwtje samengebonden en 
op de bagagedrager bevestigd. "Soms 
kreeg ik zakgeld van mijn moeder om de 
trein te nemen, maar dan ging ik toch op 
de fiets om geld uit te sparen!", glundert 
de jubilaris met een nog steeds wat on-
deugende blik. ''Er werd niet gejaagd", 
vult echtgenote Ida aan als schrijver de-
zes opmerkt dat het zo toch wel erg lang 
duurde.
Het was sowieso een andere tijd waarin 
zaken trager verliepen, op een manier 
die wij ons thans bijna niet meer voor 
kunnen stellen. Sjors vertelt een verhaal 
over het transport van een molenroede 
in een mallejan vanuit het rivierengebied 
naar Brabant. Vlak voor een brug over 
een grote rivier brak de ketting waarmee 
de roede onder de mallejan hing waar-
door het hele verkeer ter plaatse een 
dag gestremd was! ''Er was toen nog 
niet zoveel verkeer hoor", relativeert Sjors 
vervolgens dit incident. ''Een voeghout 
voor de molen van Swartbroek hebben 
we eens met een handkar vervoerd". De 
afstand Weert Swartbroek is relatief kort, 
maar het zegt veel over de ''ongehaas-
te'' tijd van weleer. 
Veel herinneringen bewaart hij aan de 
restauratie van de molen van Sluis, al 
is 'restauraties' hier beter op zijn plaats. 
Adriaens restaureerde deze molen na-

melijk tweemaal binnen relatief korte 
tijd. In 1939 – na een periode van stil-
stand sinds 1933 – vond vrij ingrijpend 
herstel plaats, maar nadat de molen 
door oorlogshandelingen in 1944 volle-
dig was uitgebrand volgde in 1950 een 
vrijwel totale herbouw. ''Om van Weert 
naar Sluis te reizen was je destijds een 
hele dag onderweg". Blijkbaar keert 
men niet ieder weekend terug naar het 
Limburgse land: ''Op zondag gingen we 
met de auto van molenaar Sanders op 
bezoek bij Peel in Gistel, mijn vader was 
goed bevriend met Guido Peel". Guido 
Peel is op dat moment molenmaker in 
het West-Vlaamse Gistel, hemelsbreed 
niet zover vanaf Sluis gelegen. Ook de 
molen van Sluis zelf kreeg ten tijde van 
de herbouw regelmatig bezoek op zon-
dag van een groot molenliefhebber: 
Klaas Remijn, molenaarsknecht bij Bras-
ser in Biggekerke, pakte regelmatig de 
fiets om de vorderingen in Sluis te aan-
schouwen (*). 
Bij de herbouw wordt de molen 'verbus-
seld'; het aanbrengen van dit stroomlijn-
systeem voert Adriaens al sinds de jaren 
dertig uit in opdracht van de uitvinder 
Chris van Bussel (die zelf geen molenma-
ker was). Het brengt Sjors door het hele 
land: "De verste klus was de molen van 
Wervershoof", herinnert hij zich. ''Als een 
molen verbusseld werd, moest de staart 
altijd wit geschilderd worden; dat was ei-
genlijk standaard bij zo'n klus".

- M E N S  E N  M O L E N -
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De molen van Sluis werd bij de bevrijding 
zeer zwaar beschadigd en brandde geheel 
uit. Adriaens herstelde de molen in 1950 
voor de tweede maal volledig. 

In de begintijd van Adriaens werd nog 
volledig op de klassieke manier gewerkt, 
zoals hier in 1941 bij het steken van een 
ijzeren as in de molen van Geldermalsen. 



15e jaargang 2012 nr. 12 |425 Molenwereld

Plankje

Van Rijckevorsel, Van Tienhoven, De 
Kramer: voorvechters van het molen-
behoud in Nederland, Sjors moet ze al-
lemaal gekend hebben. Hoe verliep met 
contact met deze heren? Met name 
laatstgenoemde stond in bepaalde krin-
gen bekend om zijn wat nukkige karak-
ter. Ondanks licht aandringen, komt er 
geen kwaad woord over deze personen 
uit Sjors' mond: "Het waren hele geschik-
te mensen waar je goed mee kon praten 
en die veel verstand van molens had-
den". Eén punt wil hij wel even aanstip-
pen: "Ze schreven op een plankje wat 
er aan een molen moest gebeuren", om 
met lichte afkeer te vervolgen: "Da's wel 
wat anders dan die vuistdikke restaura-
tiebestekken van tegenwoordig". 
Speelden de molens tijdens de tweede 
wereldoorlog nog een onmisbare rol in 
de voedselvoorziening, in de loop van 
de jaren '50 wordt snel duidelijk dat hun 
rol definitief is uitgespeeld. Met name in 
Noord-Brabant worden in die tijd nog 
vele molens afgebroken. Het lijkt een 
moeizame tijd voor de molenmakerij, 
maar dat blijkt allemaal mee te vallen. 
Sjors relativeert: "Mijn vader heeft in de 

crisisjaren dertig aan bruggen en sluizen 
gewerkt, maar wij hebben in de jaren 
vijftig altijd genoeg werk gehad aan de 
molens". Echtgenote Daat vult aan: "We 
waren met zeven kinderen en we zijn 
nooit een cent tekort gekomen".
Het is voor een deel te danken aan 
grote herbouwklussen van in de oorlog 
(grotendeels) verwoeste molens dat er 
voldoende werk blijft voor het molenma-
kersbedijf. We noemden reeds Sluis; Sjors 
herinnert zich ook de restauratie van 
de volledig uitgebrande molen 'Op de 
Vrouwenheide in Ubachsberg. Hier is de 
bovenas in de molen getuimeld en ligt 
het wiekenkruis in horizontale positie op 
de romp! Het kost de nodige moeite om 
alles weer op zijn plaats te krijgen.
Ook de bekende Gronsvelder torenmo-
len wordt door Adriaens volledig geres-
taureerd na zeer zware oorlogsschade. 
Sjors weet er een leuke anekdote over 
te vertellen: "We zaten daar in de kost 
en we kregen iedere dag sla. Kom ik op 
zaterdag thuis, heeft Daat ook sla klaar-
gemaakt! Toen was ik er echt helemaal 
klaar mee. Ik heb in Gronsveld met op-
zet een houten balk laten vallen op de 
kroppen sla. Maar ja, toen kwam die ei-

genaar en die zei dat hij aan de andere 
kant van de molen nog voldoende krop-
pen sla had staan..."
De jaren vijftig is het decennium waar-
in molenbehoud en molenrestauraties 
voorzichtig op gang komen. De Zuid-
laarder molenmaker Medendorp sloopt 
in die periode weliswaar nog de nodige 
houten achtkanten in Groningen, maar 
herbouwt deze regelmatig elders of 
weet onderdelen te hergebruiken voor 
restauraties van andere molens. Heeft 
Sjors eigenlijk veel molens afgebroken 
na de oorlog? 
"Mijn vader heeft er destijds meer afge-
broken", is zijn eerste reactie. Al blade-
rend in een dik album vol oude foto's 
zien we inderdaad geen molenafbra-
ken, op één uitzondering na: enige foto's 
zonder bijschrift tonen een ronde stenen 
stellingmolen waarvan de roeden reeds 
verwijderd zijn en die duidelijk op zijn ein-
de staat te wachten. Na enige research 
blijkt het om de molen in het Gelderse 
Horssen te gaan. Het boekje Neder-
landse molens in oude ansichten, deel 
3, toont deze in 1898 gebouwde molen 
Wilhelmina (nr. 57) en vermeldt: 'In 1956 
werd de molen door molenmaker Adri-

De nog bestaande molen Op de Vrouwenheide in Ubachsberg na 
de zware oorlogsschade (foto collectie Ton Meesters).     

Herstel van de in de oorlog geheeluitgebrande torenmolen 
van Gronsveld (1959). Hier het ophijsen van het bovenwiel, 
afkomstig van de molen in het Gelderse Horssen. 

- M E N S  E N  M O L E N -



vangst geregeld met koffie en vlaai.
Achter de werkplaats bevindt zich een 
keurig gerestaureerde kap van een vrij 
kleine molen die daar duidelijk al enige 
tijd ligt. In een naastgelegen loods ont-
waren we een gebint van een houten 
achtkant en een spoorwiel. Het blijken 
onderdelen te zijn van de molen van 
Keldonk (gemeente Veghel N-Br.); de 
molen die in 1971 door Adriaens is af-
gebroken. Na de afbraak startte Sjors 
met de restauratie van de molen met 
de bedoeling hem bij de werkplaats her 
op te richten en er houtbewerkingsma-
chines mee aan te drijven. Paul: "Zo me-
dio 2000 heb ik Sjors erop gewezen dat 
hij een flink probleem aan het creëren 
was, namelijk dat wanneer de molen er 
eenmaal zou staan, het onderhoud vol-
ledig voor rekening zou komen van zijn 
opvolgers. Subsidies waren er niet bin-
nen te halen voor het onderhoud: de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg had 
immers een sloopvergunning afgege-

aens uit Weert gesloopt'. Het lijkt één 
van de weinige molens te zijn die na de 
oorlog door Adriaens is afgebroken. In 
1950 had men de molen in het Belgisch 
Limburgse Bree afgebroken en ruim 
twee decennia later zou de molen van 
Keldonk volgen; straks meer daarover.
Al sprekend over de jaren vijftig herin-
nert Sjors zich nog een mooie klus: de 
opbouw van de Keukenhofmolen in Lis-
se. Medendorp had het werk aangeno-
men, maar wegens ziekte en de druk dat 
het werk met Pasen gereed moest zijn, 
had hij de hulp van Sjors ingeroepen.

Keldonk

Het gesprek is inmiddels verplaatst van 
de woning van Sjors en zijn vrouw, naar 
de nieuwe in 2004 gebouwde werk-
plaats. Schoonzoon Paul van den Berc-
ken (die het bedrijf tot voor kort runde 
samen met Sjors' zoon Wim) en dochter 
Riny zijn ondertussen aangeschoven om 
eventueel zaken te verduidelijken. Daar-
naast hebben zij een aller-hartelijk ont-

Gebint met koningsspil, bonkelaar, 
luitafel en spoorwiel van de molen van 
Keldonk (foto: Willem Roose). 

- M E N S  E N  M O L E N -
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De molen van Horssen werd door 
Adriaens in 1956 afgebroken. Na 1956 zal 
het niet veel meer voorgekomen zijn dat 
molenmakers actief waren als molenslo-
pers; ervoor zoveel te meer; vooral omdat 
zij nog weg wisten voor de bruikbare 
onderdelen. Zo gebruikte Adriaens onder-
delen van deze molen voor de molen van 
Gronsveld.



ven voor de Keldonkse molen. Met deze 
opmerking boorde ik Sjors' plannen hele-
maal de grond in en hij is er weken niet 
goed van geweest. Maar de boodschap 
had hij duidelijk begrepen. Later heb ik 
het een beetje goed kunnen maken 
toen ik Sjors kon vertellen dat er serieuze 
plannen waren om de molen in Keldonk 
te herbouwen". 
In 2007 neemt de geschiedenis van de 
Keldonkse molen inderdaad een onver-
wachte wending: ter plaatste wordt een 
stichting opgericht die ijvert voor com-
pletering van de nog bestaande stenen 
onderbouw. Thans is de verwachting dat 
de door Sjors gerestaureerde molenon-
derdelen op termijn weer terug kunnen 
naar Keldonk. 

- M E N S  E N  M O L E N -

De gerestaureerde kap van de Keldonkse 
molen (foto: Willem Roose). 

De molen van Keldonk in 1963. Hij 
werd in 1972 gesloopt, maar krijgt won-
der boven wonder dankzij de bewonde-
renswaardige inzet ter plaatse alsnog een 
herkansing (foto M. van Hoogstraten/
Stichting Levende Molens). 
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Bij het herstel van de (lichte) oorlogsschade werd de Sint Joseph in Nederweert-Kreijel 
als zovele andere Limburgse windmolens door Adriaens voorzien van het van Bussel 
stroomlijnsysteem. Op de foto: links onder aan het hekken. Wup Adriaens, de vader van 
Sjors; rechts onder in het hekken: Sjors Adriaens; boven in de wiek: links Guul Janssen, 
broer van Harrie janssen, de laatste beroepsmolenaar van deze molen en rechts: Lies 
Janssen, zus van Harrie.
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Swartbroek

Een andere molen waar Adriaens een 
speciale band mee heeft is de molen 
van Swartbroek. Sjors: "Mijn broer Jan 
kocht die molen rond 1965 voor een 
paar 1000 gulden. Het was eigenlijk de 
bedoeling om hem af te breken en on-
derdelen ervan te gebruiken voor de 
restauraties van andere molens". Hoewel 
een sloopvergunning wordt afgegeven, 
loopt het uiteindelijk anders. Tot ca. 1980 
dient de molen als opslagruimte voor het 
molenmakersbedrijf en heeft men plan-
nen om hem te verplaatsen. De bewo-
ners van het dorp willen de molen echter 
voor het dorp behouden en zo wordt hij 
uiteindelijk in de periode 1980 – 1986 in-
grijpend gerestaureerd en verhoogd van 
belt- naar stellingmolen. Beroepsmole-
naar Will Fijten, bijgestaan door vrijwillig 
molenaar Peter Stultiens, huurt de molen 
vanaf 1983 van Adriaens, maar na het 
overlijden van Sjors' broer Jan besluiten 
diens erven samen met Sjors en Daat de 
molen voor een symbolisch bedrag van 
1 euro over te dragen aan een stichting, 
de Molenstichting Gebroeders Adriaens. 
De zorgen voor de instandhouding van 
dit beeldbepalende monument zijn hier-
door in handen van een grotere groep 
geïnteresseerden gekomen. De stichting 
opereert volledig zelfstandig.

België en Duitsland

Al generaties lang bestrijkt het werkge-
bied van Adriaens ook delen van Bel-
gië en Duitsland. Het werken in België 
krijgt in 1982 een extra impuls als oud-
beroepsmolenaar Jef Jacobs van de 
standerdmolen in Retie (provincie Ant-
werpen) er op staat dat de restauratie-
werkzaamheden aan zijn molen door 
een Nederlandse molenmaker moeten 
worden uitgevoerd.
Toch is er in beide landen de laatste ja-
ren minder werk voor de molenmakers: 
Paul beklaagt zich over de speciale li-
centies en bijbehorende bureaucratie 
die men tegenwoordig nodig heeft om 
in het buitenland aan de slag te kunnen. Start van de restauratie van molen De Hoop in Swartbroek (1983). 

- M E N S  E N  M O L E N -

Zaken doen met Duitsers

In 2000 ontving Adriaens Molenbouw Weert bv in het slot van de Regieringspräsident in Düsseldorf een gezamenlijke oor-
konde van Nordrhein Westfalen, de Handwerkskammer Berlin en de Deutsche Denkmalbehörde Berlin, naar aanleiding 
van werkzaamheden uitgevoerd aan de molen in Neu-Haaren. Tijdens een bijeenkomst na afloop van de uitreiking sprak 
Paul van den Bercken de Bundespräsident van Nordrhein Westfalen, Herr Wolfgang Cement, aan: "Wolfgang, schön ge-
redet: erste ausländische Firma die die Ehrenkunde bekommt...", tegelijkertijd gaf hij hem een klop op zijn schouders en 
vervolgde: "die ganzen Show an die Grenze ist vorbei, aber die administratieven Grenzen werden immer höher: ich hab' 
meinen Nahmen schreiben müssen auf einer Formular nach anlass vom Deutschen Endegesetz und habe geschrieben 
'PJM van den Bercken'. Falsch, dies musste auf Deutsch: Paulus JM van den Bercken".
Enige weken later volgde Paul een cursus over zaken doen in Duitsland: "Daar leerden we om bij de eerste contacten met 
Duitsers vooral heel discreet te blijven en qua lichamelijk contact te volstaan met een hand geven, waarbij je lichaam 
minimaal twee maal een onderarm van je gesprekspartner verwijderd moet zijn. En vooral geen ander lichaamscontact! 
Terugdenkend aan mijn schouderklop aan Wolfgang Clement schoot ik in de lach: Ik geloof dat ik het niet veel fouter had 
kunnen aanpakken!".
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5.

7.

1.(Ondergrond) Houtinkoop in de 
Ardennen (1995) met links Sjors Adriaens 
en rechts Paul van den Bercken. De zware 
stammen worden gebruikt voor lange 
spruiten, voeghouten, standerds, steenbal-
ken etc. Kleine balken worden meestal uit 
afgekeurde grote stammen gezaagd. 

2. Sjors Adriaens bij de Hompesche molen 
in Stevensweert tijdens de restauratie van 
1948-1949. 

3. Nog in 1956-1957 werd de molen van 
Nuth gerestaureerd door Adriaens en 
voorzien van Van Busselstroomlijnneuzen 
met remkleppen; uitvinder Chris van 
Bussel was van die laatste aanvankelijk 
geen voorstander. In de roe de zussen van 
de huidige molenaar Jean Delbressine: 
Ursela de kleinste; Roos, de bovenste en 
Paula helaas vorig jaar 12 februari over-
leden aan de gevreesde ziekte, links be-
neden. 

4. Onderhoud in Duitsland: ver-
vangen van de lange spruit van 
de Kriemhildsmühle in Xanten. 
Opmerkelijk: de spruit bestaat klaarblijke-
lijk uit twee delen! 

5. De Eendracht maakt Macht in Meterik 
werd in 1949-1950 door Adriaens her-
steld van zware oorlogsschade en – zoals 
gebruikelijk – voorzien van van Bussel 
stroomlijnneuzen. Hier de feestelijke ope-
ning op 24 juni 1950. Het feest zou slechts 
één jaar duren: in 1951 stelde de toen-
malige eigenaar, de Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond (LLTB) de molen buiten 
gebruik. 

6. In 1976 restaureerde Adriaens de twee 
molens van Lieshout tegelijkertijd. Hier 
de grotendeels vernieuwde kappen van 
beide molens. Van links met de klok mee: 
Jan van Lierop, Bert van de Vorst, Wim 
Huisman, Toon Linders, Jan Litjens en 
Sjors Adriaens. 

7. Een zwaar vervallen Akkermolen in 
Zundert vlak voor Adriaens een ingrij-
pende restauratie startte (1961). 
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Hofleverancier

Nieuwe ronde koffie, nieuwe ronde vlaai. 
Voor de volledigheid probeer ik de lan-
ge geschiedenis van het molenmakers-
bedrijf in kaart te brengen. Op internet 
is een document te vinden waarin op 
één A4 de bedrijfshistorie uit de doeken 
wordt gedaan. De oer-vader van het 
bedrijf, Arianus Adriaens, zou in 1722 zijn 
geboren en Sjors en diens zoon Wim zou-
den respectievelijk de zesde en zevende 
generatie molenmakers zijn. Paul heeft 
tot nu toe hiervoor echter geen harde 
bewijzen kunnen vinden: ''In 2005 toen 
onze nieuwe werkplaats werd geopend, 
heb ik een aanvraag gedaan voor 'hof-
leverancier'. Ik heb dat toen gedaan op 
basis van het feit dat we in dat jaar 125 
jaar bestonden; verder teruggaan in de 
tijd is speculeren".
Overigens was het nog een hele klus 
om voor het predikaat 'hofleverancier' 
in aanmerking te komen: een driekwart 
jaar durende procedure, te beginnen 
bij de gemeente, volgens de provincie, 
daarna Den Haag en tot slot de koningin 

werd uiteindelijk met succes doorlopen. 
"Je moet je ergens mee onderscheiden", 
aldus Paul die er lachend aan toevoegt 
"ISO hebben we tot nu toe nog niet no-
dig".
Terug naar de jubilaris. Wat zijn zijn hoog-
tepunten uit bijna 75 jaar (!) molenma-
kerservaring? Hoe ver is hij ooit van huis 
geweest voor een klus? Was Wervershoof 
het verst van huis? Sjors noemt de molen 
in Comines: een forse standerdmolen in 
de Waalse provincie Henegouwen die 
eind jaren tachtig zeer ingrijpend ge-
restaureerd werd. De molen brandde 
helaas in 1997 af en werd in 2001 alsnog 
herbouwd.
Maar als het om afstand gaat spant 
slechts één molen de kroon. In de jaren 
negentig was Sjors (mede-)bouwer van 
The Lily: een replica van molen De Lelie 
in Puttershoek in westelijk Australië.
Op welk karwei is Sjors het meest trots? 
Ter verduidelijking vraagt Riny aan haar 
vader op welk karwei hij het meest 
''gruuëts" is. Het zijn echter de familiele-
den die met suggesties komen: Kinder-
dijk, Kilsdonk... De jubilaris geniet dui-
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 De nieuwe werkplaats, gebouwd in 
2004 (foto: Willem Roose). 

Het personeel van molenmakerij 
Adriaens met op de voorste rij v.l.n.r. 
Wim Adriaens, Koos Verdonschot, jan 
Vaessen, Paul van den Bercken en Mayrice 
Nollee. Op de rij achter v.l.n.r. Ron 
Adriaens, Jan Kwaspen, Jacques Scheurs, 
Leo Wilberts en Sjors Adriaens.

Sjors Adriaens bij zijn huidige project: 
een model van de Kilsdonkse molen bij 
Beugt schaal 1: 20. Alles wordt tot in het 
kleinste detail nagebouwd! 



delijk van alle aandacht, blikt zichtbaar 
tevreden terug op een lang leven als 
molenmaker, maar heeft niet echt zin 
om al zijn karweien in een 'top-weet-ik-
veel-wat' te categoriseren. Tijd om een 
kijkje in de werkplaats te nemen.
Vol trots laat Sjors mij zijn 'klushoekje' zien. 
Ondanks dat de dokter het hem afraadt, 
rijdt de inmiddels 88-jarige nog steeds 
driemaal per week op zijn fiets naar de 
werkplaats om hier in alle rust aan een 
molenmodel te werken. Sinds een paar 
jaar werkt hij aan een schaalmodel van 
de zojuist genoemde Kilsdonkse molen 
bij Beugt. Op schaal 1: 20 maakt Sjors 
de watervluchtmolen tot in het kleinste 
detail na: een blijk van groot vakman-
schap. Alleen de gietijzeren (!) bovenas 
maakte hij niet zelf: "Die heb ik ooit ca-
deau gekregen van de gieterij Hardinx-

veld". Wat blijkt? Na een excursie jaren 
geleden naar deze – inmiddels niet meer 
bestaande – gieterij, kregen alle deel-
nemers een soort 'baby-asje' mee naar 
huis. Sjors vertelt hoe hij het al die jaren 
bewaarde en uiteindelijk kon gebruiken 
in zijn model van de Kilsdonkse Molen. 
Hij lacht tevreden als hij er vol enthousi-
asme over vertelt. 
Thuis aangekomen kan die uitgeprinte, 
toch niet zo ontzettend betrouwbare 
'bedrijfshistorie' het best maar direct bij 
het oud papier... Wacht, over Sjors' va-
der staat er een mooie quote: Gedreven 
door een diepgewortelde liefde voor het 
vak, bleef hij het molenmakersvak trouw. 
Laat die quote ook onverkort op Sjors 
van toepassing zijn. Sjors en Daat, nog 
vele jaren in goede gezondheid toege-
wenst!

Gouda 2012 Willem Roose 

 (Alle foto's uit het archief van molenma-
ker Adriaens, tenzij anders vermeld.)

Naschrift: 
Bovenstaand interview vond plaats op 8 
juli 2012. Paul van den Bercken is per 1 
augustus 2012 niet meer werkzaam voor 
Adriaens Molenbouw.

- M E N S  E N  M O L E N -
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Met name in de jaren zeventig en tachtig 
werden vele molens in de Duitse grens-
streek (Rheinland) voorzien van houten 
borstroeden-gevluchten die met name qua 
zeeg amateuristische wanproducten waren. 
Gelukkig deed men incidenteel een beroep 
op een Nederlandse molenmaker. Voor 
de molens en Hinsbeck en Grottenherten 
vervaardigde Adriaens deze fraaie houten 
gevluchten. Dat van Grottenherten is met 
een vlucht van ruim 27 meter uitzonder-
lijk. groot en functioneert nog steeds (op-
name mei 1990). 

Sjors Adriaens aan het werk in zijn eigen
'knutselhoek' in de molenmakersloods.
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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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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

 Afscheid
Loek Dijkman

De band tussen Loek dijkman en 'zijn' 
molenaars is een heel bijzondere. Dat 
bleekwel uit het cadeau van de molenaars 
ter gelegenheid van het uitreiken van 
de Zilveren Anjer; een gedenkglas met 
motieven van de Zwanburger molen.
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Dit jaar heeft Loek Dijkman af-
scheid genomen als voorzitter 
van de Rijnlandse Molenstichting. 

Zijn bestuursperiode is misschien wel de 
meest turbulente in de geschiedenis van 
de stichting geweest. Bij zijn aantreden 
constateerde hij zelf dat de stichting 
'technisch failliet was'. Tot overmaat van 
ramp was de staat van veel molens be-
denkelijk en dat is nog maar zacht uit-
gedrukt. Sommige molens waren feitelijk 
opgegeven zoals de molen van de Klaas 
Hennepoelpolder tussen Warmond en 
Oegstgeest. In de Waterloosmolen bij 
Rijpwetering zag de stichting eigenlijk 
geen gat meer. Andere molens werden 
in hun biotoop bedreigd als de Hoop 
doet Leven in Rijnsburg of de Moppe-
molen bij Rijpwetering. Nog weer andere 
konden door het verlaagde polderpeil 
of het afgesloten zijn van Rijnlands boe-
zem onmogelijk meer functioneren zoals 
het behoort. 
Journalist en oud-verzetsman Evert Werk-
man schreef over het verzet in de Twee-
de Wereldoorlog het boek Ik neem het 
niet. Zo'n onverzettelijke houding is ook 
terug te vinden in Loek Dijkman. Hij nam 
het niet dat de molens van Rijnland 
dreigden af te glijden naar de verloe-
dering. Hij ging aan de slag, beter ging 
het gevecht aan, en slaagde erin de le-
thargie de doorbreken en wist mensen 
en overheden in beweging te brengen 
en deelgenoot te maken van die 'we-
nemen-het-niet-houding'. Juist dit ver-
binden van mensen, niet met lieve woor-
den, maar met het benadrukken van 
een gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid, bracht een kettingreactie op 
gang die leidde tot een ongekende revi-
val van Rijnlands molens. 
In feite was er een soort gelegenheids-
team ontstaan; met wisselende spelers, 
maar met hetzelfde doel: winnen. Dat 
team is heel heterogeen. Molenaars 
spelen er een rol in, maar bestuurders, 
ambtenaren, aannemers, deskundigen 
en meer. In de loop der jaren wisselden 
de spelers, maar het doel is hetzelfde 
gebleven. De winst is duidelijk zichtbaar 
voor iedereen die in Rijnland naar de 

molens kijkt. Het is dit team dat we in 
deze aflevering van Molens Rijnland aan 
het woord laten over Loek. Het complete 
team is door zijn omvang niet mogelijk, 
vandaar dat naar verschillende geledin-
gen is gekeken en met name het team 
van de laatste jaren. De volgorde is alfa-
betisch - op de voornaam - en het laat-
ste woord is uiteraard aan de coach.

Aad Toet

Aad is de vrijwillige molenaar van de 
Moppemolen en voorzitter van de mo-
lenaarscommissie van de stichting. Hij 
schrijft:
Het gebeurde rond 1990 dat Loek werd 
besmet met het molenvirus. De oorzaak 
hiervan was de Zwanburgermolen, die 
in zorgwekkende toestand verkeerde en 
waar hij vanuit zijn toenmalige woning in 
Warmond op uitkeek.
In 1991 werd hij bestuurslid bij de Rijn-
landse Molenstichting, waar hij in 1992 
de functie van voorzitter aanvaardde.
Op dat moment stond de stichting er 
erg slecht voor. Door niet te werken als 

gezellige molenvoorzitter, maar als za-
kenman: erg bedrijfsmatig, volhardend 
en met grote overredingskracht wist hij 
de stichting weer op de rails te krijgen en 
werden vele restauraties volbracht.
Ook tactisch kreeg hij veel voor elkaar. 
Zo huurde hij met opening van diverse 
molens een rondvaartboot en nodigde 
een aantal burgemeester, wethouders 
en gedeputeerden uit. Tussen de ope-
ningen door werden ook molens ge-
toond, die nog hard aan restauratie toe 
waren en voor iedereen van boord ging 
had de stichting weer vele toezeggin-
gen binnen voor volgende restauraties.
Waar hij zich vreselijk aan kon ergeren, 
was het ambtelijke gezeur. Loek is recht 
door zee en niet van links of rechts om en 
afwachten maar. Als hij weer eens een 
aanvaring had met de één of andere 
instantie, belde hij weleens op met de 
vraag of hij tussen de middag een bo-
terham op de molen mocht komen eten. 
Lekker buiten zittend bij de Mopmolen 
en uitkijkend over de polder dan kwam 
hij weer tot rust.
Wat Loek heel erg belangrijk vindt is de 
mensen bij de molens. De molenaars. 
Hiervoor richtte hij de molenaarscom-
missie op en gaf hij ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan van de Rijnlandse 
Molenstichting het boek Geef ons de 
ruimte uit, waarin hij de molenaars aan 
het woord liet, want zonder molenaars 
heb je niets aan de molens is zijn stand-
punt.                                                

Aad Toet

Arie Meerburg

Arie Meerburg is de opvolger van Loek 
Dijkman als voorzitter van de Rijnlandse 
Molenstichting. 
Hij was van 1986 tot 2009 burgemeester 
van Alkemade; vanouds een zeer mo-
lenrijke gemeente met alle lusten en las-
ten van dien. Die molens leidden naar 
een nauwe samenwerking tussen de 
gemeente en de stichting en uiteraard 
ook tot contacten tussen de burgemees-

Het toekennen van de Zilveren Anjer in 
2008 (zie Molenwereld 2008-9-345 e.v.) was 
een bijzondere blijk van erkenning voor de 
verdiensten van Loek Dijkman op velerlei 
terrein (foto Prins Bernhardcultuurfonds, 
Anke Teunissen).

De Zwanburgermolen bij Warmond, de
molen waarmee het voor Loek Dijkman
allemaal begon 
(foto Donald Vandenbulcke, 25 mei 2011).
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ter en de voorzitter die elkaar daardoor 
heel goed kennen. Meerburg:
Loek Dijkman heeft gevoel voor schoon-
heid. Niet alleen voor beeldende kunst 
of (orgel)muziek, maar ook voor de 
schoonheid van het Hollandse polder-
landschap met zijn karakteristieke mo-
lens, die van grote cultuur-historische 
betekenis zijn. Zonder molens zou het 
Rijnlandse polderlandschap niet echt 
bestaan.  
Destijds wonend in Warmond, zag hij het 
verval van de Zwanburgermolen met 
lede ogen aan. Maar eind jaren'80 had 
de Rijnlandse Molenstichting zo'n groot 
gebrek aan middelen dat men de te-
loorgang van de molens niet kon keren. 
Dus ging Loek zich ermee bemoeien.
Zo kwam hij naar de gemeente Alkema-
de (waar ondergetekende toen bur-
gemeester was) met de simpele bood-
schap: "Of jullie molens storten in, of jullie 
komen met geld over de brug, en dan 
zorg ik ervoor dat alle (13) molens geres-
taureerd worden." Grootspraak dacht 
menig raadslid, maar het geld kwam 
er. En Loek heeft woord gehouden. Niet 
alleen zijn de molens gerestaureerd, ze 
worden nu ook goed onderhouden.
Loek houdt niet van geneuzel, omwe-
gen, voor je uitschuiven. Hij is direct in 
zijn benadering.
Dat is soms even wennen, maar het is 
wel zijn grote kracht: recht op het doel 
af, bezwaren afserveren, je op je verant-
woordelijkheid wijzen (daar houden be-
stuurders en ambtenaren niet altijd van) 
en met je meedenken (want hij is ook 
heel invoelend) om tot een oplossing te 
komen.
Loek is niet alleen een meester in het ver-
werven van restauratie- en onderhouds-
bijdragen, hij is ook zakelijk en efficiënt 
in de besteding van het geld. 'Sober en 
doelmatig' geldt overigens niet alleen 
voor het onderhoud van de molens, 
maar voor onze hele stichting. 
Molenaars en bestuurders werken ge-
heel op vrijwillige basis. Twee keer per 
jaar is er een molenaarsbijeenkomst, 
want zonder molenaars stelt de Rijnland-
se Molenstichting niets voor. Ook in het 
jubileumboek (50-jarig bestaan in 2009) 
staan onze molenaars centraal. Zo wilde 
Loek het.
Loek is van onschatbare waarde ge-
weest voor de Rijnlandse Molenstichting. 
Hij heeft de stichting destijds van de on-
dergang gered. Maar hij is daarnaast 
van grote betekenis geweest voor de 
gehele molenwereld, m.n. door zijn con-
tacten met de Rijksdienst, waarvan ook 
andere molenorganisaties profiteerden.
Na bijna 25 jaar voorzitterschap is hij af-
getreden. En na zoveel jaren en met zo'n 
grote staat van dienst mag het natuurlijk 
ook wel. Maar gelukkig heeft hij het ere-
voorzitterschap aanvaard, zodat hij nog 
steeds voor de Rijnlandse Molenstichting 
kan worden ingezet. Zo blijft het bestuur 
van zijn kennis en ervaring profiteren. 
Want niets doen is niets voor Loek Dijk-
man.                                     

Arie Meerburg

Gerard Ottevanger

Gerard Ottevanger is werkzaam bij de 
provincie Zuid-Holland. Als ambtenaar 
was hij sterk betrokken bij de adminis-
tratieve kant van het molengebeuren 
in Rijnland en uiteraardook daar buiten. 
Per slot moest ook alles op papier in goe-
de banen worden geleid. Ottevanger:

Woord houden..

Binnen Zuid-Holland is de Rijnlandse Mo-
lenstichting een speler van formaat. Het 
beheer van de molens vraagt bijkans 
de inzet van enkele fulltime krachten. 
Toch gebeurt het door vrijwilligers en we 
kunnen zeggen: onder leiding van Loek 
Dijkman was er bepaald geen sprake 
van een bestuur op 'afstand'. Zowel de 
dagelijkse gang van zaken, als restau-
raties en biotoopzaken werden door de 
voorzitter ter hand genomen. Dat was 
ook het geval bij de voorbereiding van 
verplaatsing van molens.
Samen met bureauhoofd Guido Halleen 
vond de kennismaking met Loek plaats. 
Als eerste molen werd de Zwanburger 
genoemd: Loek vertelde dat hij daar is 
getrouwd met Sylvia! 
De benadering was zakelijk en resultaat 
gericht. Waar kunnen jullie je financieel 
gezien hard voor maken? Graag duide-
lijk zijn, dan weet ik "dat ik de rest elders 
moet halen". Een basis in dat gesprek is 
gelegd voor een langdurige en veelal 
intensieve samenwerking, gericht op 
maatwerk. Loek hield woord. Het werd 
zijn passie om op te komen voor de 
'zwakke' molens in de Rijnlandse ge-
meenschap. Kansen en risico's werden 
verkend en met elkaar 'gewogen'. Stra-
tegie werd bepaald, en doorgaans met 
succes uitgewerkt. Het aantal gerestau-
reerde maalvaardige molens groeide 
en in tijden van waterbezwaar kunnen 
zij ingeschakeld worden voor het doel 
waarvoor ze zijn gebouwd: polders van 
overtollig water verlossen. 
Samen met zijn bestuur en de samen-
werking van velen is er enorm veel be-

reikt, en daar ligt de kracht van Loek: 
samenbindend enerzijds en woord hou-
dend anderzijds. Er is één woord dat niet 
past in zijn doen en denken en dat is: 
'vrijblijvendheid'.        

Gerard Ottevanger

Jan van 't Hof

Jan van 't Hof is Hoofd Instandhouding 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. Aangezien alle molens van de 
stichting rijksmonumenten zijn is de we-
derzijdse betrokkenheid van de dienst 
en de stichting groot. Van 't Hof:
Loek Dijkman: mensen kansen geven en 
zo erfgoed scheppen en behouden
Loek Dijkman als zichtbare en onzichtba-
re aanjager. Loek heeft van alles op po-
ten gezet naast zijn werk in het bedrijfs-
leven. Zichtbaar en onzichtbaar verpakt. 
De zichtbare werkelijkheid is letterlijk te 
zien in de Rijnlandse molens, het Orgel-
park in Amsterdam, het Kinderrechten-
huis in Leiden en het Depot in Wagenin-
gen. Allerlei projecten die heel concreet 
het culturele erfgoed hebben onder-
steund of menselijke waarden hoog hou-
den. Er is nog een andere zichtbare wer-
kelijkheid en dat is het portret van Loek 
zelf. Bijvoorbeeld op de luiken van het 
Rudi van Stratenorgel in het Orgelpark. 
Loek staat er op en zingt uit volle borst. 
En hij figureert wel vaker, bijvoorbeeld in 
de jubileumbundel 'Geef ons de ruimte' 
van de Rijnlandse Molenstichting.
Even belangrijk is de onzichtbare Loek. 
Het mooiste zie je dat in het genoem-
de jubileumboek: daar staan heel veel 
grote foto's in van molenaars. Daarmee 
zien we de drijfveer van Loek; dat is toch 
altijd de mens. Je kunt voorwerpen, ge-
bouwen, molens subsidiëren. Maar vol-
gens Loek kun je beter mensen de ruimte 
geven en stimuleren door ze opdrachten 
te verstrekken en enthousiast te maken. 
Via mensen bereik je daarmee ook re-
sultaten, zoals cultuurbehoud en cul-
tuurschepping. De beste illustratie is mis-
schien wel dat de foto's van molenaars 
ook in de Kunsthal in Rotterdam te zien 
waren. Loek, bedankt!
   Jan van 't Hof

Met de Zwanburger molen begint het: 
Loek en Sylvia Dijkman zijn er in 1995 
getrouwd. Op de foto bij de molen met het 
molenaarsechtpaar Van den Berg.

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

De Rijnlandse Molenstichting redde eer-
der de totaal vervallen Doeshofmolen bij 
Leiderdorp. Uiterlijk zag hij er prima uit, 
maar water verzetten kon hij niet omdat er 
geen scheprad meer was. Op de foto bren-
gen de molenmakers van Verbij een nieuw 
scheprad aan en nu kan de polder weer op 
windkracht worden bemalen (foto Verbij 
Hoogmade, 8 april 2004). 
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Jan Hofstra

Jan Hofstra was tot voor kort als molen-
deskundige in dienst van de provincie 
Zuid-Holland. Als opvolger van Leen 
Vellekoop heeft hij de technische zorg 
voor de molens van de stichting voor zijn 
rekening genomen. Dat was geen sine 
cure; niet alleen omdat de staat van de 
molens vaak slecht was, maar ook door-
dat de veranderde waterhuishouding 
het daadwerkelijk malen met de molens 
veelal nagenoeg onmogelijk maakte. 
Loek Dijkman wilde de molens echte 
molens laten zijn; malen dus. Het was 
een kolfje naar de hand van Jan Hofstra 
die daarvoor uiteraard veel samenwerk-
te met Dijkman. Hofstra:
Kort nadat Loek Dijkman was aange-
treden als nieuwe voorzitter van de 
Rijnlandse Molenstichting, ben ik als 
technische adviseur molens in dienst ge-
komen van de provincie Zuid-Holland (1 
mei 1991). De molens van de Rijnlandse 
Molenstichting stonden er toen slecht 
bij; slechts een paar molens waren nog 
maar maalvaardig. Op het provinciehuis  
had men het toen wel over de 'wrakken-
stichting' als het over de Rijnlandse Mo-
lenstichting ging.
Dat de stichting in zulk zwaar weer te-
recht was gekomen was vooral te wijten 
aan het wanbeleid van het rijk. Voor-
heen kon je als moleneigenaar recht-
streeks zaken doen met het rijk, maar 
daarna moest je het met drie overheden 
eens zien te worden. Het ontbrak het 
vorige bestuur niet aan deskundigheid 
of goede wil, maar ze waren gewoon 
te aardig. Loek Dijkman trad met een 
simpele boodschap de overheden te-
gemoet: "Ik zit eigenlijk jullie molens te 
beheren en als je niet snel met geld komt 
dan krijg je ze vandaag nog allemaal 
van mij cadeau".  Dat was andere taal 
en blijkbaar heeft het gewerkt. 
In het begin hebben zowel Gerrit Keunen 
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
de voorloper van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed) als ik de euvele moed 
gehad om hier en daar kanttekeningen 
te plaatsen bij de wel zeer voortvarende 
aanpak van sommige restauraties. Dat 
werd ons eerst niet in dank afgenomen, 
maar het mooie van Loek Dijkman is dat 

hij niet rancuneus is. Als hij tot het inzicht 
komt dat je toch wel een beetje gelijk 
had, dan krijg je dat gelijk ook gewoon.
De Mopmolen is een molen die in dit ver-
band tekenend is. Deze molen zou door 
de aanleg van de HSL van zijn polder 
worden afgesneden. Toen ik daar achter 
kwam was het al te laat want het water-
schap had dit gewoon goed gevonden. 
Loek Dijkman vond dit in eerste instantie 
niet zo'n ramp en hij was van mening dat 
als de overheid eenmaal een democra-
tische beslissing heeft genomen dat dan 
niet iedereen nog eens met protesten 
moet komen. Later kwam hij hier toch op 
terug en het lukte hem ook nog om het 
besluit terug te draaien. Ik had dat niet 
meer voor mogelijk gehouden, want het 
was eigenlijk een achterhoedegevecht. 
Toch een duivelskunstenaar die Loek.
   Jan Hofstra

Johan Bakker

Als redacteur van het blad Molenwereld 
volgt Johan Bakker de Rijnlandse Molen-
stichting op de voet en zo lief en leed 
met de stichting gedeeld. Bovendien 
heeft er van het begin af aan een nau-
we samenwerking tussen het blad en de 
stichting bestaan, terwijl de rol van Loek 
Dijkman in het opstarten van het blad 
niet weg te cijferen is. Johan Bakker: 

Jaren geleden, het zal tegen 1990 zijn 
geweest, kwam ik met provinciale mo-
lenambtenaar Gerard Ottevanger op 
een terugreis door Rijnland. De aanblik 
van de molens, de kronen van Rijnlands 
polderland, was veelal deprimerend; 
hier een molen met kale roeden en daar 
stond er nog een te kwijnen. Er was wer-
kelijk van alles mis; alsof ze als weleer 
op de sloper stonden te wachten. En 

dan te bedenken dat de molens eigen-
dom waren van een behoudorganisatie 
die weliswaar van goede wil was, maar 
duidelijk niet opgewassen tegen de pro-
blematiek. Aangeland bij de troosteloze 
Vrouw Venner zakte de moed mij werke-
lijk helemaal in de schoenen: "Gerard, 
hoe kan dit óóóit nog goed komen????" 
Het was wel duidelijk dat alleen soort Her-
culesfiguur orde op zaken kon stellen. Die 
diende zich dan ook aan: Loek Dijkman. 
Nu is hij het niet alleen geweest: succes 
heeft vele vaders. Toch is hij in mijn ogen 
de man geweest die de stroom door de 
stal wist te leiden door het bundelen van 
krachten. Een rit die een molenliefheb-
ber in 1990 ronduit pijn deed is twintig 
jaar later een waar genoegen. Niet al-
leen zien de molens er weer uit om door 
een ringetje te halen, maar ze draaien 
weer en zijn zelfs functioneel; in staat om 
bij te dragen aan de waterbeheersing in 
Rijnland. 'Verdroogde krengen' zijn weer 
als vissen in het water. Een totaal opge-
geven molen als 't Poeltje bij Warmond 
is weer een pareltje. Bedankt voor alles 
Loek!

Johan Bakker

Leo Endedijk

Leo Endedijk is directeur van de Vereni-
ging De Hollandsche Molen, de vereni-
ging die zich al sinds 1923 inspant voor 
het behoud van molen in Nederland, 
waardoor deze vereniging en de stich-
ting in hun doelstelling op één lijn zitten. 
Endedijk:
In de molenwereld kom je veel bijzon-
dere mensen tegen. In de meeste ge-
vallen molenaars, die trots zijn op hún 
molen. "Mijn molen is de mooiste molen 
van Nederland", hoor je ze dan zeg-
gen. Loek Dijkman is ook zo'n kleurrijke 
molenman. Geen molenaar, maar wel 
iemand die alles over heeft voor zijn mo-
lens, de molens van Rijnland. Hij gaat 
voor die molens door roeien en ruiten. 
Dat gaat gepaard met scherven. Maar 

De Moppemolen was als echte molen 
eigenlijk afgeschreven. Dankzij een op het 
laatste moment ingeplande duiker onder 
de A4 kan de molen toch het werk blijven 
doen waarvoor hij is gebouwd (foto Bart 
Dooren, 10 augustus 2005).

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

Dankzij de inzet van Loek Dijkman werd
een ultieme reddingspoging voor 't Poeltje
Poeltje met succes bekroond (foto Gerard 
Barendse, 14 september 2008).

De molen van de Klaas Hennepoelpolder
bij Warmond was vervallen tot een ruïne 
die linea recta leek af te stevenen op totale 
ondergang (foto Verbij Hoogmade, 
7 februari 2003).
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nooit met blijvend letsel. Want iedereen 
ziet al gauw dat het Loek niet om zichzelf 
gaat. Nee, het gaat weer om zijn mo-
lens. Mijn mooiste herinnering aan Loek? 
Dat hij letterlijk een keer door de knieën 
ging, althans een stukje. Maar dat was 
dan ook voor de koningin, toen hij de 
Zilveren Anjer kreeg. Een geweldig eer-
betoon voor zijn geweldige werk. Maar 
het mooiste eerbetoon staat in Rijnland: 
een veertigtal molens die dankzij Loek 
Dijkman er vergeleken met 25 jaar veel 
beter bijstaan. Loek, bedankt daarvoor!

Leo Endedijk

Luc Verbij

Luc Verbij is directeur van Verbij Hoog-
made bv; een bedrijf dat sinds 1868 de 
molenmakerij uitoefent en als geen an-
der vertrouwd is met de Rijnlandse mo-
lens. Verbij is zo ongeveer de huismolen-
maker van de stichting. Verbij: 
Het precieze aantal jaren dat Loek Dijk-
man voorzitter is van de Rijnlandse mo-
len Stichting zou ik niet eens weten, maar 
na zoveel jaar weet iedereen in molen-
land dat de betekenis van Loek voor de 
Rijnlandse Molenstichting heel groot is 
geweest en nog steeds is. In deze lange 
periode heb ik altijd met grote bewon-
dering naar hem gekeken, want Loek 
beschikt is over gaven die maar weinig 
mensen bezitten. Hij heeft het vermo-
gen om mensen te enthousiasmeren en 
te overtuigen om samen een probleem 
op te lossen. Niet door lange vergade-
ringen, maar door direct op de man af 
te gaan en met logische voorstellen te 
komen. Loek houdt  niet van geneuzel 
en lang overleg. Als ik een e-mail stuur 
met een vraag krijg ik, heel snel, een ant-
woord terug met: "is goed" of "doen  we 
niet".  
Het vele werk voor de Rijnlandse Molen-
stichting deed hij altijd naast al zijn an-
dere belangrijke werkzaamheden; een 
groot bedrijf runnen, Stichting Utopa, het 
Orgel Museum, het Depot Wageningen, 
het Weeshuis in Leiden, het vaderschap 
en een goede echtgenoot zijn en nog 
veel zaken waar ik niet eens weet van 
heb. En Loek doet niets half, het zijn al-
lemaal missies waar hij zich voor de volle 
100% voor inzet. En dit alles is mogelijk 
door zijn werklust, maar vooral door zijn  

efficiëntie ,het snel  kunnen denken, be-
slissingen durven nemen en goed de 
grote lijn kunnen zien en zich niet af te la-
ten leiden door onbelangrijke bijzaken. 
Loek gaat altijd recht op zijn doel  af, lost 
problemen direct op. Ik heb vaak ge-
dacht: "Loek verzet zoveel werk, hij leeft 
twee of drie levens tegelijk".   Door al zijn 
inzet is er veel geld beschikbaar geko-
men voor de molens; voor onderhoud, 
voor restauraties, voor verplaatsingen 
en voor verbetering van de maalfunctie 
van de molens. Loek heeft het voor el-
kaar gekregen dat veel van de molens 
als hulpgemaal de polders helpen be-
schermen. Voor mij was Loeks grootste 
vinding dat hij de overname van molen 
Hoop Doet Leven liet plaatsvinden, ter-
wijl de molen in de hijskraan hing. Hij wist 
de belastingdienst ervan te overtuigen 
dat het roerend goed was en dat er dan 
geen overdrachtbelasting betaald hoef-
de te worden. 
Loek is nu afgetreden als voorzitten maar 
de molens en de molenaars liggen hem 
te na aan het hart om ze geheel uit het 
vizier te laten verdwijnen.   

Luc Verbij

Pieter Hellinga

Pieter Hellinga is hoofdingeland inge-
zetenen van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. In zijn portefeuille heeft hij 
onder andere bemaling. Dan is de stap 
naar molens en het oog ervoor niet zo 
groot; zeker, wanneer je ook nog vrijwil-
lig molenaar bent. Hellinga:

Een bijzonder mens…

In het centrum van Hoofddorp staat een 
beeldje van Dik Trom. Zittend op een 
ezel. Met z'n gezicht naar achter. De ezel 
wil zichtbaar van zijn berijder af. Maar 
Dik houdt zich stevig vast aan de staart. 
Dat beeld schiet door mijn hoofd als ik 
aan Loek Dijkman denk. 
In het molenwereldje is de naam van 
Loek een begrip. Hij is/was de derde 
voorzitter van de Rijnlandse molenstich-
ting en heeft die functie ruim twintig(!) 
jaar vervuld. Met tomeloze energie. Zijn 
naam is onverbrekelijk verbonden aan 
een 'restauratiegolf' bij de Stichting. Stil-
stand is achteruitgang. Dat geldt zeker 
voor molens. Als ze niet voortdurend op 
orde worden gehouden, dan boer je 
achteruit. Loek ziet/zag dat haarscherp. 
Het is aan hem te danken, dat eerdere 
achterstanden zijn ingehaald. Het re-
sultaat is nu, dat de Rijnlandse molens 
er in het algemeen goed bij staan. Men 
zou kunnen denken, dat zijn opvolger(s) 
in een gespreid bedje stappen. Niets is 
minder waar. Het wrange is, dat er juist 
nu op onderhoud beknibbeld dreigt te 

moeten worden. Achterstanden zouden 
dan juist weer oplopen. Eigenlijk kan 
Loek niet weg. Loek Dijkman heeft een 
sterke geest. Een origineel, gedreven en 
eigenzinnig mens. Dat is Loek's kracht. En 
gelijktijdig ook zijn kwetsbaarheid. Loek 
is een maatschappelijk ondernemer pur 
sang. Dat heeft her en der vast weer-
standen opgeroepen. Gelukkig maar, 
zou ik zeggen. Want anders waren we bij 
de Molenstichting nooit zo ver gekomen. 
Terug naar Dik Trom. De vader van Dik is 
trots op zijn zoon. Met een woordspeling 
ben ik trots op Loek Dijkman. 'Loek is een 
bijzonder mens. En dat is ie.' 

         Pieter Hellinga

Rinus Houtman

Loek Dijkman en molens: Cultureel erf-
goed als molens blijft niet vanzelf in 
stand. Daar zijn niet alleen mensen voor 
nodig die een passie hebben voor mo-
lens, maar ook mensen die daarnaast 
de bestuurlijke kanalen weten en die 
ook gebruiken om dat erfgoed in stand 
te houden. Zo iemand is Loek.  Hij wist 
mij ervan te overtuigen hoe belangrijk 
het was dat de provincie eigenaar bleef 
van een aantal molens. Alleen als je ei-
genaar bent weet je wat er komt kijken 
om het goed in stand te houden.
Zijn inzet om de Mopmolen aan de pol-
der gekoppeld te houden was een staal-
tje van netwerken van gedrevenheid zo-
als je als bestuurder zelden tegenkomt.
Kortom, zonder de inzet en invloed van 
Loek zou de Zuidhollanse molenwereld 
er anders uitzien.
  Rinus Houtman

 oud gedeputeerde 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

Een zwevende Hoop doet leven in Rijns-
burg werd tijdelijk van onroerend goed 
roerend goed en viel daardoor buiten de
overdrachtsbelasting (foto jsb, 24 augustus 
1999).

De Vrouw Vennemolen bij Oud Ade was 
rond 1990 ook een probleemgeval gewor-
den. Dat gold niet alleen de staat waarin 
de molen verkeerde, maar ook de water-
staatkundige situatie: het polderpeil was 
zo laag geworden dat het scheprad nau-
welijks water kon verzetten en zeker on-
voldoende om echt te kunnen malen. Een 
uitgekiende aanpassing van het scheprad 
naar idee van Jan Hofstra, zorgde ervoor 
dat de molen weer op zijn taak berekend is 
(foto jsb, 16 mei 19980. 
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De coach

Mijn Molenwereld:  Een terugblik op 
meer dan twintig jaar Rijnlandse Molen-
stichting.

Bij het weggaan wordt meestal terug-
gekeken. Natuurlijk doe ik dat ook een 
beetje. Maar vooral wil ik vooruit zien.
Er is eigenlijk de laatste twintig jaar een 
flinke vooruitgang geboekt in het on-
derhoudsbeleid van molens. Een flink 
aantal restauraties is weggewerkt en de 
onderhoudsregeling voor molens is van 
Rijkswege substantieel verbeterd. Ook 
hier, maar dat is niet verwonderlijk, zijn 
de plannen niet altijd ook zo gereali-
seerd als de beleidsmakers zouden wil-
len. Geld is niet als lucht, de hoeveelheid 
is beperkt. 
Die lucht doet me denken aan het eerste 
boekje dat we uitgaven; Niet van wind 
alleen. Ook toen al ging het om geld. 
Later ging het om de ruimte. Bij ons vijf-
tigjarig bestaan was de titel van ons ju-
bileumboek; Geef ons de ruimte. Ruimte 

in het landschap en ruimte om ons werk 
te doen zoals we dat met onze ervaring 
meenden te moeten doen. Met de weer 
veranderende regelgeving voor de zo-
genaamde aangewezen monumenten-
organisaties beginnen we administra-
tief-organisatorisch weer daar waar we 
een paar jaar geleden al waren. Maar 
zorgwekkender vind ik dat de overhe-
den die ons van middelen voorzien om 
hun eigen molens (onze molens zijn niet 
van ons maar van ons allemaal) te on-
derhouden een kort geheugen hebben. 
Men bezuinigt, maar op onderhoud be-
zuinigen is het paard achter de wagen 
spannen. Zonder voldoende onderhoud 
zijn we over tien jaar weer precies waar 
we waren. Dan hebben we geld en 
energie weggegooid. Dan hebben we 
denk ik ook een hoop goodwill bij al die 
vrijwilligersorganisaties verspeeld.
Mijn devies voor de komende tijd; "Goed 
onderhoud is molenbehoud!"

Loek Dijkman
ere-voorzitter van de 

Rijnlandse Molenstichting

Tussen de Rijnlandse Molenstichting, 
Molenwereld, en Loek Dijkman bestaat 
al een jarenlange samenwerking, een 
vruchtbare samenwerking zelfs. Zoals u 
in dit blad kunt lezen heeft Loek Dijkman 
afscheid genomen als voorzitter van de 
Rijnlandse Molenstichting. Dat is een mooi 
moment om bijzondere kroon te zetten 
op de vijftienjarige samenwerking. Dankzij 
Dijkman kunnen wij u een wel heel bijzon-
der aanbod doen. Ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de Rijnlandse 
Molenstichting verscheen een waarlijk 
majestueus gedenkboek; een schitterend 
kijk- en leesboek, waarin vooral de vrijwil-
lige molenaars van de stichting aan het 
woord komen:

Geef ons de ruimte - 50 jaar Rijnlandse 
Molenstichting

Het prachtige boek telt 192 bladzijden, 
gebonden in een harde kaft en weegt 
maar liefst ruim anderhalve kilo!
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

De boekhandelsprijs 
is € 34,50 euro. Bij het 
afscheid van Loek 
Dijkman als voorzit-
ter van de Rijnlandse 
Molenstichting mogen 
wij de abonnees van 
Molenwereld het boek 
aanbieden voor de on-
voorstelbaar lage prijs 
van slechts € 11,50 euro. 
Dat is werkelijk te geef 
voor zo’n boek. Wel moet 
er mee gerekend worden 
dat daar nog € 8,25 ver-
zendkosten bijkomen, zo-
dat de eindprijs € 19,75 euro 
wordt.

U kunt als abonnee het boek bestellen 
door het overmaken van € 19,75 op ING 
rek.no. 4506935 t.n.v. Stichting Molenwe-
reld te Moerkapelle ondervermelding van 
uw adres gegevens. Na ontvangst van de 
betaling sturen wij u het boek toe.

Samenwerking is het sleutelwoord voor 
Loek Dijkman. Van afschuiven of op zijn 
beloop laten is niets goeds teverwachten.
Tijdens de inbedrijfstelling van de Hoog-
madese molen op 23 oktober 1993 werd de 
samenwerking tussen de provincie Zuid-
Holland en de Rijnlandse Molenstichting 
gesymboliseerd door een gezamenlijke act 
van Commissaris van de Koningin Patijn 
en Dijkman; letterlijk samen in touw (foto 
jsb).

Vriendschapsaanbieding!!!

Geen abonnee van Molenwereld: 
geen probleem; gewoon worden. Als u 
zich aanmeldt als nieuwe abonnee op 
Molenwereld kunt u het boek gratis krijgen 
in plaats van het gebruikelijke welkomst-
cadeau Molenaarsverleden. Twee vlie-
gen in één klap: een juweel van een boek 
en een pracht van een blad.

Nr. 165, DECEMBER 2012
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  De molen 

van Kisjes 

      in Hierden
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I
n Molenwereld 2012-10-328 werd het 
boekje De molen van Kisjes in Hierden 
aangekondigd.  Zaterdag 29 septem-
ber vond de presentatie ervan plaats 

in atelier De Molenbelt in Hierden. Tijdens 
een drukbezochte bijeenkomst werden 
de eerste exemplaren overhandigd aan 
Janny Kisjes-Van Triest en Wim Kisjes, de 
weduwe en de broer van de laatste mo-
lenaar van Hierden, wijlen Johan Kisjes. 

Bij de feestelijke boekpresentatie, dat 
een groot reüniegehalte had, waren 
zo'n honderd genodigden aanwezig. 
Waaronder alle leden van de familie Kis-
jes en tal van Hierdenaren. Ook present 
waren wethouder Pieter Teeninga van 
monumentenzorg, wethouder Laurens 
de Kleine van cultuur, vertegenwoor-
digers van Stadsmuseum Harderwijk, 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, 
de Harderwijkse molen De Hoop, de Er-
melose molen De Koe en, mede namens 
de landelijke Vereniging De Hollandsche 
Molen, Erik Stoop van de Stichting Mo-
lendocumentatie.

De molen van Kisjes in Hierden is door 
de auteur Jos Kunne uit Harderwijk ge-
schreven op verzoek van de molenbelt-
eigenaren Ton en Marjan Kwaaitaal uit 
Hierden. Het begint met een algemeen 
overzicht van de molens van Harderwijk, 

de gemeente waar Hierden onder valt. 
Vervolgens worden de molens van Hier-
den onder de loep genomen, in feite de 
voorgangers van de in 1850 gesloopte 
molen. In 1914 wordt de standerdmolen 
vervangen door een uit Friesland af-
komstige watermolen die als beltmolen 
in Hierden weer werd opgebouwd. De 
Friese voorgeschiedenis van de molen is 
door Jan Hofstra uitvoerig in zijn context 
beschreven in het novembernummer 
van 2002 in dit blad. In het boekje komt 
die maar summier aan de orde. Het is 
-heel begrijpelijk - vooral de geschiede-
nis van de molen in de 20e eeuw die aan 
de orde komt en waarbij vooral de men-
selijke kant veel aandacht krijgt. Over de 
molen zelf en het molenaarsbestaan is 
het boekje minder uitvoerig. Wel krijgt - 
terecht - de strijd om het voortbestaan 
van de molen in de jaren 1928 - 1933 de 
nodige aandacht.  Ook blijkt duidelijk 
de invloed van de slechte 
biotoop die zeker ook bij-
gedragen heeft tot de on-
dergang.De auteur laat 
helaas wel enkele steekjes 
vallen door gebrek aan mo-
lenkennis en het zich laten 
verleiden tot veronderstel-
lingen. Zo komt dieselmotor 
die gestart wordt met ben-
zine en loopt op petroleum 
lijkt mij vreemd voor. Het zal 
wel gaan om een petrole-
ummotor en dat blijkt ook 
uit de rest van de tekst. Dat 
men onder te slopen stan-
derdmolen een vuur stookte 
om hem beter te laten wan-
kelen belief ik niet te geloven, 
want dan zouden daarna 
niet veel onderdelen meer 
te verkopen zijn. Het was niet 
zo moeilijk om een standerd-
molen 'beentje te lichten'. Dat 
een schip met de molen erop 

uit Friesland de haven van Harderwijk 
kwam binnenlopen en zo een beziens-
waardigheid was lijkt mij leuk verzonnen, 
maar de gedemonteerde molen zal wel 
in het schip gelegen hebben. Toch blijft 
het een leuk en interessant boekje, voor 
molenliefhebbers en nog meer voor 
mensen uit Hierden en omgeving die 
zo kennis kunnen maken met een he-
laas verdwenen molen, ooit een van de 
mooiste uit de streek.

Het door Jos Kunne geschreven boekje 
boekje, formaat 17 x 17 cm, uitgegeven 
in de Harderwijk Reeks telt 64 pagina's en 
is rijkelijk voorzien van oude foto's en af-
beeldingen van schilderijen en prenten. 
De molen van Kisjes in Hierden kost 12,50 
euro en is verkrijgbaar in de winkel van 
het Stadsmuseum Harderwijk en verder 
via de boekhandel. Bestellen kan ook 
via www.harderwijkreeks.nl

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

Binnenkort zal Het Vlaardings Mo-
lenboek verschijnen. Dit werk geeft 
een uitgebreid overzicht van alle 

windmolens die ooit in Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht hebben gestaan. 
Over windmolens in Vlaardingen is niet 
veel gepubliceerd; dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de (haring)visserij of 
boerderijen. Het Molenboek is geschre-
ven door Frans Assenberg en Arie van 
der Hoek en zal naast de tekst ook veel 
foto’s en andere illustraties laten; ook via 
een dvd. 
Het Vlaardings Molenboek vult een hi-
aat op in de geschiedschrijving van stad 
en ommelanden. Het verhaal bestaat uit 
twee delen. Het eerste gaat over de in-
dustriemolens van Vlaardingen, vervol-
gens maakt de lezer kennis met de pol-
dermolens van Vlaardinger-Ambacht. 

  De molen 

van Kisjes 

      in Hierden

Vlaardings Molenboek 
‘Ambacht,’ zoals het genoemd werd en 
wordt, was een aparte gemeente die in 
1941 bij Vlaardingen werd gevoegd. 
Je zou kunnen zeggen dat het voor de 
beide auteurs een soort levenswerk is 
geworden. 
Ongeveer 25 jaar geleden startte Arie 
van der Hoek een archiefonderzoek 
naar de molens van Vlaardingen. Arie: 
‘Ik kreeg van mijn opa een aantal an-
sichtkaarten van molens. Ik had altijd al 
interesse in molens.’ Het bleek het be-
gin van een grote verzameling molen-
boeken en -tijdschriften en dergelijke. 
‘Ik volgde lang geleden op het archief 
een cursus oud schrift. Toenmalig archi-
varis Theo Poelstra gaf die cursus. Toen 
ik ermee klaar was, vroeg ik mij af wat ik 
nu kon gaan doen. Poelstra stelde een 
onderzoek naar de Vlaardingse molens 

voor. Het lezen van de oude documen-
ten bleek niet eenvoudig.’ Arie hield 
echter vol en schreef op basis van deze 
gegevens diverse artikelen en tenslotte 
publiceerde hij in 1990 een boekje over 
de korenmolen Aeolus op de Korte-
dijk. De belangstelling van Frans is heel 
breed, als het maar over de historie van 
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht 
gaat, hoewel de jeneverstad Schiedam 
hem ook boeit. Molens hebben echter 
wel een streepje bij hem voor. 
Gaandeweg ontstond het idee bij Frans 
Assenberg een integraal molenboek 
te gaan schrijven over de molens van 
Vlaardingen. Dat idee is gebaseerd op 
de reeds bestaande provinciale en an-
dere molenboeken. Toen Frans in 2005 
gestopt was met werken, maakte hij vele 
reizen naar het archief van het Hoog-
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- P A P I E R M O L E N -

heemraadschap van Delfland. Daar la-
gen veel documenten te wachten om 
eens in te kijken ten behoeve van dit 
boek. Het ging om de poldermolens die 
in de polders rondom Vlaardingen heb-
ben gestaan. Een hele klus! 
Uit die documenten kwam naar voren 
dat de eigenaren van onroerend goed 
in de polders, de ingelanden, regelma-
tig overlegden over het drooghouden 
van hun weilanden door middel van wa-
termolens. Als machtige vorsten zagen 
de hoogheemraden vanuit hun paleis-
achtig gebouw in Delft erop toe dat al-
les volgens hun regels, de keuren, werd 
uitgevoerd. De vroege ingelanden met 
hun overlegcultuur waren eigenlijk de 
pioniers van het poldermodel avant la 
lettre. Door de nood gedreven hadden 
zij een gemeenschappelijk belang. Dat 
botste wel eens met andere belangen, 
zoals de molenmeesters (bestuurders) 
van de Babberspolder ervoeren toen 
zij de heer van Spieringshoek erop aan-
spraken dat de bomen rond zijn woning 
te hoog waren geworden waardoor de 
windvang voor de Babbersmolen in ge-
vaar kwam. 
U kunt het allemaal lezen in Het Vlaar-
dings Molenboek. 
De auteurs hebben Stichting Exploitatie 
Molen Aeolus (SEMA) gevraagd om als 
uitgever van het Vlaardings Molenboek 
op te treden.
SEMA heeft in Het Vlaardings Molenboek 

ook een dvd gevoegd met een film over 
molen Aeolus in bedrijf alsmede over het 
in dit voorjaar vernieuwde Engelse krui-
werk. In het molenboek vertelt molenaar 
Peter van der Windt het actuele verhaal 
van de molen. Het boek verschijnt eind 

november 2012 en is in Vlaardingen te 
koop bij boekhandel Pontier, de VVV en 
de molenwinkel. Het boek kost 25 euro 
en wordt uitgegeven door de Stichting 
Exploitatie Molen Aeolus Vlaardingen

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

De enig overgebleven molen van Vlaardingen zoals hij er een eeuw geleden bij stond. Na 
een decennia lang bestaan als kale romp is de Aeolus ook al decennia weer een echte molen; 
de trots van Vlaardingen.



15e jaargang 2012 nr. 12 |443 Molenwereld

Inhoudsopgave

2012
v i j f r t i e n d e  j a a r g a n g

PAGINATABEL

Nummer:  1 2 3 4 5 6 7/8 9 10 11 12

Pagina:  1 41 81 121 161 201 245 285 325 365 405 
 

 Activiteiten
Jaarvergadering van De Hollandsche Molen J.S. Bakker 238

 Bedrijf en techniek
Help een hobbelaar (1) Pandsel 37

Help een hobbelaar (2) Pandsel 77

Help een hobbelaar (3) Pandsel 107

Half-Engels kruiwerk??? Peter Bak 144

Help een hobbelaar (4) Pandsel 147

Help een hobbelaar (5) Pandsel 175

Help een hobbelaar (6) Pandsel 233

Help een hobbelaar (7) Pandsel 297

Help een hobbelaar (8) Pandsel 337

Help een hobbelaar (9) Pandsel 376

 Behoud
Innovatief wapen tegen ‘stenen molenziekte’  258

Baardgroei J.S. Bakker 272

Molenorganisaties verontrust over beleid provincie 

 Zuid-Holland  298

 ’t Betere Werk
Verkoop Grathemer molen  38

Molen Hulst uitgekleed  38

Molenverhoging  74

Luisteren naar de molen  76

Andere as (Schiedam Walvisch)  77

Tikfout  77

Maatvoering T. van Berge Henegouwen 96

Foto’s weidemolen  96

Laatste Potroede Martin van der Steen 140

Nog iets over de roeden van de molen in Rockanje 

   Ad Boutkam 169

De pelmolen en de mesterij Cees Notenboom 141

Spelling molennamen T.W.M. van Berkel 142

Trouwe Waghter of Trouwe Wachter in Tienhoven

   Bart Dooren 174

Wieksysteem Veendermolen  143

Van Riet  198

Nogmaals Rockanje en Van Riet  232

De as van de molen van Nieuw- en Sint Joosland  268

Nogmaals het Van Riet wieksysteem op de molen van 

 Oud-Zevenaar  277

Wieksysteem van Riet  297

Nieuw licht over de roeden van de molen in Rockanje  321

Nootdorp  342

Herinneringen aan de molenmakers Van Riet 

   J.M. Wagenaar 387

 Diversen
Inhoudsopgave 2012  441

 Geschiedenis
175 jaar NSBM molenassen J.S. Bakker 26

Molen De Koning in Middelburg J.S. Bakker 92

De Groninger pellerij omstreeks 1900 J.S. Bakker 108

Molenleed in Delft  319

 Grensmolens
Onderhoudsbeurt voor de molen van Hamont  418

Molenaar krijgt klap van molen (Aalbeke)  16

Plechtige opening van de Huisekoutermolen in Huise  296

Kattenbosmolen verplaatst en weer in gebruik  382

De Goethalsmolen in Wakken krijgt weer gestalte  418

Grotebeurt voor de Wallmühle in Bremen  419

Bijeenkomst nedersaksische vrijwillige molenaars  172

Diplomauitreiking Oost-Friese vrijwillige molenaars  260

Bagband: opknapbeurt voor twee eeuwenoude molen  260

Herstel wiekenloze molen Berdum een stap dichterbij  52

Tegenvaller bij herstel molen Bunde  136

Nieuwe activiteiten rond standerdmolen Dornum  336

Herbouw molen Fulkum; veel bereikt, maar nog lange 

 weg te gaan  336

Nieuw concept voor groene molen Greetsiel financieel 

noodzakelijk  336

De molen van Holtland heeft zijn kruis weer terug  260

Betere toekomst voor molen Ihlowerfehn in het verschiet  136

Grote zorgen rond de molen van Martfeld  172

Hoop voor molen Neßmersiel  336

De Frisia in Norden bijna stormslachtoffer  52

Steun voor molens Norden  136

Omgeving molen Frisia in Norden op de schop  136

Grote restauratie voor de molen van Stapelmoor  260

Leeg in Völlenerfehn  91

Molen Wiegboldsbur door het oog van de naald  52

Herkansing voor molen Remels  16



Molenwereld 444  | 15e jaargang 2012 nr. 12

- I N H O U D S O P G A V E  2 0 1 2 -

Begin herstel molen Stapelmoor  17

Een halve eeuw Mühlenhof in Münster  220

 Mens en molen
Bij het overlijden van Wies van Jole Frans Weemaes 94

Een erezuil voor Paul Bauters Alain Goublomme 219

Herinneringen aan Ko de Baar Frans Weemaes 256

Over een molenverzameling (1) Frans Weemaes 358

Herinneringen aan Piet en Corrie Lijbaart Frans Weemaes 388

Lotgevallen in Vorstenbosch Jan Smolenaers 390

Over een molenverzameling (2) Frans Weemaes 392

Weerter molenmaker Sjors Adriaens 60 jaar getrouwd 

   Willem Roose 422

Molensactueel
‘t Gilde en ‘t getij J.S. Bakker 64

Eerste dag Brim levert 2997 aanvragen op   83

Provincies nemen voortouw bij restauratie rijksmonumenten 130

Nationale Molendag 2012 op 12 en 13 mei  165

Meer monumenteigenaren profiteren van subsidieregeling   167

Monumentenorganisaties schrijven brief aan 

 Verhagen en Zijlstra  167

Nico Papineau Salm nieuwe voorzitter De Hollandsche 

 Molen  168

Oud-directeur van De Hollandsche Molen overleden  203

Vrijwilligers Hollandsche Molen op stap Gerard Barendse 379

Koninklijke onderscheidingen 2012  203

Vijftig miljoen euro toegekend voor instandhouding 

monumenten   294

Groninger Molenweekend 2012 op 9 en 10 juni: Molens in 

beweging  163

Molens naar Het Groninger Landschap  287

Heropening drie molens Slochter Molenstichting  407

Aeolus in Adorp blijft in desolate toestand achter  247

De Lelie te Eenrum viert 150-jarig bestaan  247

Molen Joeswert te Feerwerd officieel heropend  204

Aantasting molenbiotoop De Hoop te Haren  123

Herstel De Hoop te Middelstum  248

Schade aan De Eendracht in Sebaldeburen  43

Herstel De Eendracht afgerond  85

Opening drie molens van Slochter Molenstichting  327

Groot onderhoud aan Molen Ter Haar  123

Groot herstel standerdmolen Ter Haar  407

Nieuwe vijzel Goliath in gebruik genomen   248

Restauratie molen De David stapje dichterbij  367

Tom Krabbendam plotseling overleden   84

Molen De Zwaluw te Zuurdijk feestelijk geopend  204

De Friese molenaarsdag op 24 maart  43

Veertiende Friese molendag 8 september 2012  248

Tweede Molendag Súdwest-Fryslân  288

Molendag Súdwest-Fryslân op 25 november 2012  367

De Eendracht in Anjum wordt ingrijpend gerestaureerd  83

Molenaars helpen molenaars  170

De molen van Burum als vurige fakkel ten onder J.S. Bakker 180

Molenaars halen 10.000 euro op voor afgebrande Windlust 287

Taakstraffen voor daders molenbrand Burum  367

Lia en Rolf van der Mark restaureren windmotor 

 Munnekeburen  204

Restauratie van molen in Jeruzalem begint in Friesland  163

Rechtszaak met als inzet molen Ulesprong   367

Molen De Eendracht in Gieterveen opnieuw in de steigers  327

Zure druiven voor molenstichting Westerbork  85

Westermolen Dalfsen kan er weer tegen Ben Kloosterman 340

Herbouw Eschmolen te Delden  44

Zes geslaagde watermolenaars in één jaar voor 

 molenstichting  368

Zagen slijpen voor de Bolwerksmolen  408

Vorderingen herstel molen Dijkerhoek  123

Molen van Fakkert te Hoonhorst officieel in gebruik 

 genomen  203

Feest molen Fakkert Hoonhorst  249

De tjaskers in de Weerribben  408

Oortmanmolen Lattrop in de rouw  249

Overijsselse molendag op de Westerveldmolen in Tilligte  327

Restauratie watermolen De Mast afgerond  369

Bij het overlijden van Gerard Duitemeyer  124

Molen De Passiebloem weer in gebruik genomen  3

Restauratie standerdmolen Openluchtmuseum  171

Standerdmolen Openluchtmuseum te Arnhem weer

 compleet  408

Laatste vakmolenaar van Bredevoort overleden  205

Dertienduizend euro voor molens gemeente Buren  86

Molen Elspeet eindelijk uit het dal omhoog  134

Onderhoud De Ster te Geesteren afgerond  409

Boekje over de molen van Kisjes in Hierden  328

Woningbouw bij Op Hoop van Beter te Ingen  124

Molen Kerkdriel wordt toch gerestaureerd  125

Herstel van schoepen watermolen Laag-Keppel  44

Gevonden funderingsresten Lochem overblijfselen sluis  368

Restauratie molen Oldebroek  206

Romp en kap van De Hoop in Oldebroek herplaatst  288

Molenbiootoop Oldebroek sterk verbeterd  369

Restauratie watervalletje Putten bijna rond  125

Kansen voor restauratie Renkumse molen  369

Restauratie Renkumse molen stap dichterbij  409

Restauratie van de Gerritsen molen te Silvolde  409

Verzet verhoging Daams’ molen Vaassen opgegeven  3

Daams’ molen wordt in een geheel opgevijzeld  45

Voorstel tot opheffen Vrienden Daams Molen ?  45

Bestuur Vrienden Daams’ Molen stapt op  86

Start gemaakt met verhogen van Daams’ molen  125

De molen van Vaassen ‘hooger vlucht gegeven’  262

Restauratie Van Lennepsmolen Velp eind maart gestart  126

Sporen van historische molen in Voorst   126

Monumentenprijs Oude IJsselstreek 2012 naar molen 

 in Voorst   329

Wisseling van de wacht in Wageningen  234

Walderveense molen bestaat 100 jaar  206

Molen van Volkers te Wapenveld wordt atelier   126

Sloop van molenrestant Woezik   126

De Geesina op weg naar completering  12

De Geesina weer compleet Dick Kenbeek 58

De Geesina in Groenekan in gebruik gesteld Dick Kenbeek 278

Restauratie molen Kockengen goed op dreef  250

Herstel Kockengense Molen vrijwel gereed  370

Biotoop De Trouwe Wachter in Tienhoven verbeterd  127
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Nieuwe ansichtkaart De Nieuwe Molen Veenendaal   9

Herstel De Kraai vordert gestaag  14

Restauratie molen De Kraai in Westbroek vordert  209

Stichting voor De Windhond te Woerden  250

Boekje molen/gemaal Woerden  207

Molenaar gezocht voor De Eendracht te Alkmaar  86

Nieuwe roeden voor ‘t Roode Hert in Alkmaar  310

Houtzaagmolen De Otter blijft toch in Amsterdam  127

Verbouwing krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam-Noord 

 bijna rond  45

Reconstructieplan voor oliemolen De Pauw in Nauerna  45

Restauratie Nachtegaal te Middenbeemster kan beginnen 409

Overdracht Varnebroeker in Heilo  127

Reddingsplan voor De Vlijt te Oostzaan  370

Nieuwe weidemolen bij de Nekkermolen  54

Facelift voor voormalig Erfgoedpark De Hoop  329

Vuurwerkopslag nabij De Dog en De Kat   370

DVD revitalisering molen De Huisman   3

Hemmes Groep zet flinke stappen voorwaarts  300

Opbouw kap molen ‘t Zand  178

Rapport Provincie Zuid-Holland: Nieuwe functie houdt

 molen draaiende  87

PvdA Zuid-Holland: Nieuwe energie voor oude molens  164

Jan Hofstra weg bij de provincie Zuid-Holland  207

Molennetwerk van start  291

Bonus voor Zuidhollandse molens in bezit van 

 molenstichtingen  331

Rijnlandse Molenstichting toch leges verschuldigd ?  291

Vijftiende Rijnlandse Molendag  291

Nieuwe molenposter van de Simav  7

SIMAV levert 26 PIPs in  46

Positief resultaat voor de Simav  251

Afscheid voorzitter Bakker en afsluiting restauraties  371

Provinciale Gouden Lis voor SIMAV-voorzitter Bakker  371

Koninklijke onderscheiding voor Wim van Veen  371

Succesvolle eerste Molendag Hoeksche Waard  372

Negentiende Westlandse Molendag 30 juni 2012  129

Vrijwillige molenaars organiseren molendag in Hoeksche 

Waard  288

Souburghse molen kan Alblasserdam 750.000 Euro kosten  4

Jaarverslag De Pendrechtse Molen   48

Fauël terug in Bergambacht Dick Kenbeek 22

Statenvragen over de Zuidbroekse ‘Amerikaan’ in 

Bergambacht  252

Twee molenstompen in Bleiswijk voor de bijl  251

De Roos omhoog  308

Verbetering biotoop molen van Den Bommel Jan Mulder 74

De Roode Leeuw te Gouda heropend  288

De Roode Leeuw in Goud weer in goede handen 

   Dick Kenbeek 344

Molenfietspad langs de hoge boezem van Haastrecht  252

Veevoederfabriek De Hoop in Hazerswoude maakt

 plaats voor huizen   46

250 jaar Hazerswoudse droogmakerij Erwin Esselink 343

SWEK heeft aan randje van de afgrond gestaan  252

Nieuwe brug belemmert windvang Kikkermolen te Leiden  409

Carrousel weer in beweging (Leiderdorp) Dick Kenbeek 222

Werk in uitvoering aan de molens van de Driemanspolder  164

Weer bedreiging molengebied Moerkapelle  128

Herstel molen Nederwaard nummer 5 vordert  5

Vrijwillig molenaar in Kinderdijk verongelukt  87

Roedenloods gedeeltelijk in de vuilcontainer  6

Schrappen in natuurbeschermingsregels boezems 

 Kinderdijk   289

Alblasserdam wil eenmalige bijdrage geven aan molens 

Kinderdijk  289

Bijzonder gemaal Krimpen a/d IJssel bedreigd J.S. Bakker 132

Presentatie ‘Groot Rotterdams molenboek’  209

Laatste Potroeden in Rijnland uitgemalen  114

Verplaatsing in gang gezet van Meerburgermolen en 

Munnikenmolen   4

De Hoop Maasdam gedeeltelijk onttakeld  6

Restauratie Oostmolen Mijnsheerenland vordert  11

Minimale bescherming Moerkapels ‘Kinderdijk’op de tocht? 289

Groot onderhoud bij de Nootdorpse Windlust  290

Vijf voor twaalf voor ‘t Hooft van Benthuizen  47

Monument voor molen en gemaal Buitenland van Rhoon 

   Erwin Esselink 338

Cok Witteman van de Waterloosmolen overleden  290

Bomenkap bij molen De Zandweg te Charlois  47

Stelensnuif malen J.S. Bakker 18

Weg vrij voor herstel De Speelman te Sassenheim  164

Wiekenkruis De Speelman niet welkom in Sassenheim   209

Opnieuw discussie restauratie molen in Sassenheim   410

Molen De Vrijheid mist wiekenkruis  164

Provinciale prijs voor Babbersmolen   7

Restauratie Babbersmolen Bas Koster 56

Restauratie Babbersmolen op dreef  166

Nieuwe kap voor de Babbersmolen in Schiedam in 

 aanbouw  252

Babbersmolen bij Schiedam krijgt weer een kap  292

Roeden Babbersmolen te Schiedam gestoken   410

Behoud gemaal De Volharding te Stompwijk  330

Herstel molencomplex Streefkerk weer stapje verder  253

Gemeente Teylingen bezuinigt toch niet op molens  87

De Aeolus te Vlaardingen staat stil   87

Eerste bijdrage voor herstel De Hoop Zoetermeer  7

Vorderingen herstel De Dikke Molen te Zwammerdam   291

Restauratie Dikke Molen Zwammerdam in volle gang 

   Dick Kenbeek 380

Het molenwonder Tholen   166

Nieuwe roede gestoken in de molen van Brasser te 

 Biggekerke  293

Restauratie molen De Korenhalm te ‘s-Gravenpolder 

 afgerond  209

Fiscale winst voor de Koutermolen in Hoedekenskerke  48

Fors bedrag nodig voor herstel molens Reimerswaal  331

Romp molen Stavenisse met KEIM behandeld  372

Molen De Noorman in Westkapelle wordt opgeknapt   253

Kap van De Noorman in Westkapelle gehaald  410

Molenconsulent voor Noord-Brabant  410

Afronding en voortgang restauraties Heusden en Altena 1 29

Uitreiking Henk van Velzenprijs 2012  293

De Oude Doorn te Almkerk rechtgezet  167
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Restauratie van de molen van De Oude Doorn  230

De Oude Doornse molen in Almkerk heeft kap en kruis 

 weer terug  331

Molen De Volharding te Best en molenhuis te huur of 

 te koop  331

Onderhoud aan molen Janzona te Budel-Schoot  210

Nieuwe rompbedekking voor molen Janzona te 

 Budel-Schoot   332

Geen subsidie voor restauratie molen Drunen   49

Herstel Collse Watermolen te Eindhoven  210

Resten Erpse molen De Nijverheid gevonden  332

Onroerend goed Geldrop-Mierlo te koop  374

Geen hulpmotor voor waterrad in Weverijmuseum Geldrop  332

Mogelijkheden aandrijving waterrad Geldrop  410

Keldonkse molenromp krijgt zijn oude vorm weer terug  333

Projectplan gereed voor herstel molen Schuddebeurs  87

Stichting opgericht voor behoud molen Schuddebeurs  254

Na ruim 70 jaar weer Heimolen in Leende

   Gerard Sturkenboom 397

Bergkorenmolen Sint Victor in Heeze in 2012 160 jaar oud, 

maarspringlevend  Gerard Sturkenboom 416

Bouwplan bij standerdmolen Moergestel stuit op verzet   49

Motormaalderij bij de Heense Molen op de rijkslijst  88

Bouwplannen Moergestel vinden toch doorgang  294

Groot project rond de Kerkhovense molen in Oisterwijk   8

Sloop romp molen De Negen Gebroeders in Prinsenbeek  294

Molen van Ravenstein op zijn pootjes terecht gekomen  254

Actie gemeente gevraagd om verder verval Reekse 

 molen te voorkomen  411

Herbouw Koeveringse molen stapje dichterbij   49

Monument Koeveringse Molen ingestort  88

Verkoop De Arend te Terheyden  294

Spoedige restauratie De Arend te Wouw  254

Molen de Arend te Wouw stilgezet  333

De Arend te Wouw mist een roede  374 

Maria-Antoinette te Zeilberg weer van kap voorzien  254

Maria-Antoinette in Deurne-Zeilberg heropend na 

 restauratie  373

Stroomopwekking door Limburgse watermolens  411

Verplaatsing van De Grauwe Beer te Beesel  411

Tweede Landerdse Molendag op 6 mei 2012  129

Oprichting molenstichting molens in Leudal  51

Limburgse Molendag in de Gemeente Leudal   333

Nieuwe voetgangersbrug bij historische watermolen 

 Lombok   167

Opening Kapelse Molen te Roermond  210

Biotoop Molen van Nijs Stramproy in gevaar  50

Standerdmolen Liebenburg afgebrand  218

Ruilbeurs op 21 april 2012 te Dordrecht  130

Molenruilbeurs Utrecht 3 november 2011  334

Nieuwe ansichtkaarten  168

Nieuwe ansichtkaarten  211

Nieuwe molenkaarten Van der Drift  294

Kaartapplicatie Molens in beeld   255

Aanpak vochtproblemen in massief historisch metselwerk   374

Molenfoto’s op Facebook  375

TIMS I.J. de Kramer-prijs voor Frank Becuwe  411

Nieuwe molenkaarten  412

 Uit ‘t kijkgat
Vers gemalen meel  17

Misverstand?  76

Molennamen  107

‘t Koude zweet  147

Nieuw-molisch  176

Brandstichters  242

Hartverwarmende molendag  281

Molenbest  302

Doodzonde  342

Taalverloedering  377

Geschiedenisles  417

 Molens Rijnland
Pieter den Haan van de Veendermolen Andries Veloo 99

Pierre Pijnnaken van de Groenendijkse molen Andries Veloo 213

Hans Roest van de Hofmolen Andries Veloo 303

Afscheid Loek Dijkman  435

 Papiermolen
Twee werelden, één Zaanstreek (Zaanse molens in 

 heden en verleden)  53

De Schaapweimolen: een groots boek over een kleine molen 63

De wortels van Honig  90

Volkoren  135

Raritäten im Wind - Mülenlandschaft Ostfriesland 

   Bernard Fritsche 137

Sublieme film met een diepere laag  176

Groot Rotterdams Molenboek  322

Nieuwe DVD met molenfoto’s Noord-Holland van 

 Donald Vandenbulcke  402

De molen van kisjes in Hierden  441

Vlaardings Molenboek  441

 Portret
De drie levens van één molen (11) J.S. Bakker 56

Raadsel aan de Rotte: de oliemolen van Jacob Heus (2) 

   J.S. Bakker 149

De kroonjuwelen van Norden nu (2)  192

De drie levens van één molen (12) J.S. Bakker 312

 Van rompen en stompen
Geen molen voor Beers (125) J.S. Bakker 414

 Zoeker
Korenmolen te Reek  13

Molen van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder  78

Molen in de omgeving van Münster  97

Houtzagerij te Assen  139

Sloop Duitse molen  191

Korenmolen Bunnik  232

De bouwers van de Veendermolen  233

Molen van de Zuider -en   Middenrekerpolder in 

 Bergen (NH)  282

Molen De Korenaar Axel  342

Hezewijkmolen Olen (B-Aw)  377

Watermolen en zaagmolen in Friesland  417



 

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




