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Bij de omslag voorzijde: Molen De Gooyer aan de Funenkade in Amster-
dam is de enige in het molengedicht (pag. 26) vermelde stadskorenmo-
len die nog op zijn toenmalige plaats staat; het laatste restant van de 
Amsterdamse 'molengordel' (foto Wikipedia/J. van Hertum, 25 maart 
2012). 
         
Bij de omslag achterzijde: De korenmolen De Kraai in Westbroek maakte 
ooit ook deel uit van deze 'molengordel', maar werd van Amsterdam ver-
plaatst naar het Utrechtse Westbroek, waar hij recent een grote restaura-
tie heeft ondergaan (foto Rob Pols, 20 juli 2012).  
        
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.

Allereerst en allermeest wensen de redactie, de medewerkers en 
het bestuur van de Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van 
het eerste nummer van de zestiende jaargang een in alle opzich-

ten gezegend, voorspoedig 2013 toe. We laten onze wensen dit keer ver-
gezeld gaan van een bijzonder fraaie middenplaat van de Pendrechtse 
molen; een foto van Barend Zinkweg die deze molen bemaalt.
Een bijzonder woord van dank aan allen die ook in 2013 weer helpen om 
Molenwereld in de lucht te houden. Dat gaat niet vanzelf. Daar komt heel 
wat voor kijken. In feite is het publiceren van dit blad alleen maar moge-
lijk dankzij een bijzondere vorm van samenwerking van allen die bij dit 
blad betrokken zijn en met elkaar Molenwereld gestalte geven. Zonder 
drukker, abonnees, adverteerders, redactie, medewerkers en nog meer 
is Molenwereld werkelijk onbestaanbaar.
Het hoofdartikel in dit nummer is gewijd aan de Amsterdamse stadsko-
renmolens. Op zoek naar iets anders kwam ik in het Algemeen Handels-
blad een bijzonder en mij onbekend gedicht over deze molens tegen. 
Dat was de aanleiding om mij er verder in te verdiepen. Het resultaat treft 
u in dit nummer aan. Een ander artikel is gewijd aan de gang van zaken 
rond de molen van Ulesprong. Het is een vervolg op het korte bericht in 
het novembernummer over deze Friese molen. 
De rubriek 'Molensactueel' is minder omvangrijk dan gewoonlijk, maar 
dat is het gevolg van het feit dat het december- en januarinummer als 
gevolg van de feestdagen organisatorisch dicht op elkaar zitten, zodat 
er minder nieuws te publiceren is.

En Balie Kluiver heeft het niet op bemoeials.                                             JSB
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De David in Warffum klaar voor 
restauratie

Zaagmolen De David in het openlucht-
museum in Warffum wordt hersteld. De 
David is het oudste en kleinste zaagmo-
lentje van ons land. 
Het werd in 1890 gebouwd en stond aan-
vankelijk in Thesinge. De Stichting Be-
houd Molen De David organiseerde het 
afgelopen half jaar van alles om geld in 
te zamelen voor de restauratie. 
Toch is de financiering nog niet hele-
maal rond. Van de benodigde 85.000 
euro ontbreekt 25.000 euro. 
De stichting gaat er vanuit dat dit geld 
er wel komt. Het is de bedoeling dat De 
David volgend jaar tijdens Open Monu-
mentendag weer in gebruik wordt geno-
men.

Raadscommissie positief over 
verbouwing Watermolen Bels

De leden van de raadscommissie Ruimte 
en Economie van de gemeente Tubber-
genzijn positief over de verbouwings-
plannen voor de Molen van Bels te Man-
der. De Stichting Landschap Overijssel 
en de uitbater van restaurant de Molen 
van Bels, willen een natuurinformatie-
centrum, een uitbreiding van de keuken 
van het restaurant en een bijgebouw bij 
de bedrijfswoning bouwen. 
Om dit allemaal te kunnen realiseren, 
moet echter het bestemmingsplan ge-
wijzigd worden. De commissieleden ga-
ven echter aan daar geen problemen 
mee te hebben. Op dit moment heeft 
Landschap Overijssel een informatie-
centrum in de op 300 meter verderop 
gelegen Molen van Frans. Naast een 
permanente expositie, worden daar ook 
andere activiteiten gehouden. 
Door het informatiecentrum te verplaat-
sen naar de Molen van Bels, denkt het 
Landschap Overijssel beter aan de be-
hoeften van bezoekers te kunnen vol-
doen.

Molen Konijnenbelt te Ommen 
staat al een jaar stil 

De Stichting Ommer Molens vraagt aan-
dacht voor de Konijnenbeltmolen te Om-
men. Deze staat al weer ruim een jaar 
stil en staat momenteel weg te kwijnen 

doordat deze niet kan draaien. De ge-
meente zou op korte termijn moeten res-
taureren. Aan de andere kant kreeg D'66 
Ommen een meerderheid van stemmen 

De Konijnenbeltmolen, zo genoemd 
naar een vroegere eigenaar, aan de 
Zwolseweg in Ommen (foto Donald 
Vandenbulcke, 24 juni 2008).
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voor haar voorstel aan het gemeente-
bestuur om te gaan onderzoeken of het 
mogelijk is om de Ommer molens duur-
zame energie op te laten wekken. De 
stichting vindt echter dat Ommen met 
een veel urgenter probleem te kampen 
heeft, dan een mogelijk onderzoek naar 
energie-opwekking. De molenaar heeft 
in elk geval zijn molenaarschap opgege-
ven, maar fungeert nog wel als adviseur 
voor het bestuur van de Stichting Om-
mer Molens. Inmiddels is de stichting in 
een constructief overleg geraakt met de 
gemeente. 

De verhoging van Daams' molen 
in Vaassen verfilmd

Vanaf begin 2010 is cineast Herman 
Spijker bezig met het maken van opna-
men van alles wat te maken heeft met 
het project. Zo begon hij met het maken 
van opnamen in de raadzaal tijdens de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 
Ook bij het technische vooroverleg was 
Spijker met camera aanwezig. Foto en 
videobeelden van dit bijzondere karwei 
gingen destijds de hele wereld over en 
trok belangstelling van heinde en verre.
Het project, dat bij een enkeling weer-
stand opriep maar waarvan nu weinig 
meer te merken is, is nu afgerond. De film 
is gemonteerd en wordt thans vermenig-
vuldigd op DVD.Ruim 10 uur ruwe video-
beelden heeft Herman Spijker 'gescho-
ten'. Daaruit is een selectie gemaakt 
van 50 minuten. Een klein voorproefje is 
te zien op de website van Daams'molen: 
www.daamsmolen.nl 
De complete videofilm wordt op vrij-
dagavond 1 februari 2013 vertoond op 
een groot scherm in Dorpscentrum 'de 
Wieken' aan de Molenstraat te Vaassen. 
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur.
Kosten voor entree € 3,50 per persoon 
inclusief een gratis 1 kop koffie in de 
pauze.
Ook is er voor € 10,00 de DVD over de 
spectaculaire verhoging van de molen 
te koop. Beelden van deze operatie 
gingen de hele wereld over. Eventueel 
plaatsbespreken met opgave van hoe-
veel personen: Telefonisch 0578 - 573140 
of per email :haw.spijker@gmail.com. 

Fijnstofscherm langs A2 bedreigt 
Utrechtse molens

Op gedeelten van de A2 tussen Maars-
sen en Holendrecht is de maximumsnel-
heid verhoogd tot 130 km/h. Dat resul-
teert wel in een grotere milieubelasting. 
Om dat tegen te gaan worden er langs 
de snelweg vier meter hoge schermen 
geplaatst die moeten voorkomen dat 
roetdeeltjes in het landschap terechtko-
men en geluidsoverlast wordt tegenge-
gaan. Tel daarbij op dat de A2 anderhal-
ve meter hoger ligt dan de molenwerf, 
dan betekent dat dit scherm veel wind-
belemmering oplever voor de twee mo-
lens langs deze weg, de Oukoper molen 
bij Loenersloot en de Kortrijkse molen bij 

Breukelen. Vooral de eerstgenoemde 
molen, een regelrechte blikvanger langs 
de snelweg in het polderland wordt 
zwaar getroffen. Dat geldt niet alleen de 
windbelemmering, maar ook de visuele 
beleving. Die is niet gering, want dage-
lijks passeren zo'n 150.000 automobilisten 
de molen. De Stichting Het Utrechts Lan-
schap die beide molens in beheer heeft 
is dan ook verre van gelukkig met het 
plan.

Provincie accoord met bouw
Snevertmolen in Schagen 

Gedeputeerde Staten (GS) van de pro-
vincie Noord-Holland hebben de ge-
meente Schagen laten weten positief 
te staan tegenover de plannen voor 
de bouw van een 'woonmolen' aan de 
Snevert in Schagen. Het gaat om een re-
plica van een Noord-Hollandse polder-
molen. Nut en noodzaak voor de molen 
zijn aangetoond en de Adviescommissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft GS 
positief geadviseerd over de ruimtelijke 
kwaliteit van het plan. De molen krijgt ook 

een functie in de waterhuishouding,en 
is gelegen naast een recreatief-toeristi-
sche route. In de oorspronkelijke opzet 
was sprake van twee molens (Molenwe-
reld 2009-5-196).
 
Molenstomp wordt ecologische 
atelierwoning

De polder Sliedrecht werd tot 1883 be-
malen door drie molens op de grens van 
Oud-Alblas en Bleskensgraaf. In dat jaar 
nam een stoomgemaal de taak van de 
molens over. Twee stompen bleven ver-
der nog als woning voortleven, waarvan 
er een, de Middelste molen omstreeks 
1975 verdween. De andere, de Zuidmo-
len, degradeerde tot schapenstal, maar 
daar gaat nu verandering in komen. Ar-
chitectenbureau Van Es heeft een plan 
ontwikkeld om van de molen een ecolo-
gische atelierwoning te maken. Het plan 
voorziet in een bijbouw van circa zestig 
vierkante meter, deels verzonken in de 
bodem. Ook moet er een beeldentuin 
komen. Het plan was niet in overeen-
stemming met het bestaande bestem-

De Oukopermolen bij Loenersloot (foto Donald Vandenbulcke, 21 mei 2009).
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mingsplan (agrarisch met waarden). De 
gemeenteraad van Graafstroom ging 
op één stem na akkoord met een ont-
heffing. Alleen PvdA-raadslid Johan de 
Kruijk was tegen. Hij was van mening dat 
de molen weer in zijn oude luister moest 
worden hersteld: "Als we dit toestaan zal 
het authentieke verdwijnen en niet meer 
terugkomen."

De Babbersmolen kan weer 
draaien 

De Babbersmolen is de oudste nog be-
staande stenen poldermolen van Ne-
derland. Hij staat aan de rand van Schie-
dam op het volkstuincomplex Vijfsluizen. 
In 1924 werd zijn wiekenkruis vervangen 
door een dieselmotor die de decennia 
daarna het scheprad aan zou drijven. 
Na jaren van leegstand en verval nam 
stichting De Schiedamse Molens in 2003 
de molen over van de gemeente met 
de opdracht deze volledig te herstel-
len. Aanvankelijk verliepen de herstel-
werkzaamheden traag omdat de her-
bouw van molen De Kameel voorrang 
kreeg. Dit jaar ging het echter erg snel. 
De balie, de kap en het gaande werk 
zijn teruggebracht en er kan nu worden 
proefgedraaid. Een groot obstakel is nog 
het machinistenhuisje naast de molen. 
Dit was gebouwd als nieuwe huisvesting 
voor de molenaar nadat in zijn woning in 

de molen de grote dieselmotor werd ge-
plaatst. Men ging er van uit dat er nooit 
meer op wind zou worden gemalen. Nu 
belemmert het huis echter de ronddraai-
ende wieken en het kruien van de kap. 
Volgend jaar zal worden begonnen aan 
verplaatsing dan wel vervanging van de 
woning. De komende maanden worden 
het gaande werk en het scheprad afge-
maakt. Uiteindelijk doel is om de polder-
molen weer water te laten malen. Dit is 
goed voor de waterkwaliteit en kan on-
der meer worden gebruikt bij techniek- 
educatieprojecten. De feestelijke inge-
bruikname van de Babbersmolen zal 
ergens in 2013 plaatsvinden. Wandelaars 

en fietsers langs de Poldervaart kunnen 
nu al genieten van een complete wind-
molen die op een prachtige manier de 
geschiedenis van dit voormalige polder-
landschap vertelt. Stichting Schiedamse 
Molens

Aeolus te Vlaardingen verlicht

Het bestuur van de Stichting Exploitatie 
Molen Aeolus is al geruime tijd bezig om 
te de bekijken of de molen te Vlaardin-
gen kan worden verlicht. In Schiedam 
en Maassluis is dat al jaren het geval. De 
wens om ook in Vlaardingen de molen 
's-avonds in het licht te kunnen bekijken 

De Zuidmolen van de polderSliedrecht
bij Bleskensgraaf 
(foto Donald Vandenbulcke, 10 april 2011).

De Babbersmolen bij Schiedam draait voor het eerst sinds mensenheugenis op de wind 
(foto Gerard Barendse, 30 november 2012)
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leeft al geruime tijd. De voorbereidingen 
zijn nu zover dat de molen voor de feest-
dagen verlicht zal worden. Voor de reali-
satie van de uitvoering heeft het bestuur 
gekozen voor het gespecialiseerd be-
drijf, ARPALight projectverlichting, uit Ba-
vel die de LED armaturen levert en voor 
Janssen Services uit Breda die de elektro-
technische installatie voor haar rekening 
neemt. De gemeente Vlaardingen heeft 
begin dit jaar de omgevingsvergunning 
verleend, nadat ook de Monumenten-
commissie had ingestemd. Het aanlich-
ten van de molen gebeurt met een 8-tal 
armaturen die LED licht aanstralen op 
de romp van de molen. Het licht geeft 
een kleuring aan de stenen en aan het 
cement waardoor deze elementen als 
het ware beter naar voren komen. Ook 
de wieken van de molen komen door 
dit licht goed tot hun recht. Het licht 
gaat aan als het donker wordt en gaat 
weer uit om 24.00 uur. Het molenbestuur 
hoopt dat iedereen zal kunnen genieten 
van de nieuwe uitstraling die de molen 
ook 's avonds nu gaat krijgen. 

Stichting Exploitatie Molen Aeolus

Anderhalf miljoen voor Zuid-
Hollandse rijksmonumenten

Restauratie van rijksmonumenten is niet 
alleen goed voor het monument zelf, 
maar geeft ook een impuls aan de ruim-
telijke kwaliteit en de economie in de 
omgeving van het monument. Daarom 
stelt de provincie Zuid-Holland ruim 1,5 
miljoen euro beschikbaar voor de res-
tauratie van rijksmonumenten. Vanaf 1 
december 2012 kunnen aanvragen wor-
den ingediend. Om voor subsidie in aan-
merking te komen, moet de restauratie 

voldoen aan een aantal selectiecriteria 
zoals de uitvoeringsgereedheid van het 
plan, een restauratiebehoefte van min-
der dan 2 miljoen euro aan subsidiabele 
kosten en cofinanciering van minimaal 
50%. Als de subsidieaanvragen meer zijn 
dan het vastgestelde subsidieplafond 
van ruim 1,5 miljoen, maken Gedepu-
teerde Staten (GS) voor het bepalen van 
de volgorde van behandeling een afwe-
ging tussen de verschillende aanvragen. 
Dit gebeurt op basis van rangschikkings-
criteria, waaronder de bouwtechnische 
staat van het monument, de hoogte van 
de cofinanciering, herbestemming, be-
vordering van de werkgelegenheid en 

Nadat de rietdekkers, Gebr. Visser 
uit Nieuwveen, de kap van De Ster in 
Kralingen van nieuw riet hadden voor-
zien, volgde de kap van De Lelie (foto Jan 
Bakker, 1 december 2012).

De molen van Best (foto Gerard Barendse, 6 april 2012). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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het creëren van leerling-werkplaatsen. 
Aanvragen voor subsidie kunnen tot 
en met 28 februari 2013 worden inge-
diend. De restauratie van woonhuizen 
valt buiten deze subsidieregeling. Voor 
eigenaren van woonhuizen bestaat de 
mogelijkheid om een laagrentende le-
ning aan te vragen bij het Nationaal 
Restauratiefonds. GS hebben het maxi-
male subsidiebedrag voor het in stand 
houden van molens voor 2012 verhoogd 
met 364.000 euro. De ophoging gaat in 
met terugwerkende kracht om er voor te 
zorgen dat er aan de moleneigenaren 
die subsidie hebben aangevraagd, een 
hoger subsidiebedrag kan worden ver-
leend. Gedeputeerde Staten doen dit 
op verzoek van Provinciale Staten.Vanaf 
1 december is meer informatie te vinden 
op www.zuid-holland.nl.

Gemeente Best in gesprek met 
enige gegadigde overname 
molen 

GRIP op Vastgoed BV is mogelijk de 
nieuwe uitbater voor De Volharding in 
Best. De projectontwikkelaar is de enige 
belangstellende die zich meldde nadat 
de gemeente in augustus de molen voor 
verkoop of verhuur aanbood (Molenwe-
reld 2012-10-331/332). Hoewel het bedrijf 
niet voldoet aan de selectiecriteria van 
de gemeente gaan partijen - via een al-
ternatieve procedure - toch met elkaar 
om de tafel. De komende maanden 
wordt onderzocht of het ingediende 
plan haalbaar is. Over de concrete in-
houd van de plannen willen partijen nog 
niets kwijt. GRIP op Vastgoed verwacht 
begin volgend jaar meer duidelijkheid te 
kunnen geven. De gemeente wil de mo-
len en het molenhuis gaan invullen met 
commerciële- (horeca) en maatschap-
pelijke functie. De maalderij blijft behou-
den. Op het braakliggende terrein moet 
een gebouw komen voor dagbesteding 
voor mensen met een beperking.

De Pelikaan te Den Dungen 
heeft gevlucht terug

Op 29 november zijn met behulp van 
een kraan de roeden gestoken in De Pe-
likaan in Den Dungen, nadat deze twee 
jaar geleden werden uitgehaald. Zou-
den volgens de oorspronkelijke begro-
ting nieuwe roeden worden gemaakt, 
een bijdrage van het Prins Bernhard-
fonds van 12.000 euro maakte het mo-
gelijk om de oude roeden te herstellen. 
Ook is de lange spruit teruggeplaatst. 
Met deze werkzaamheden is de restau-
ratie die begin 2010 startte nagenoeg 
afgerond. Ook is al het metselwerk her-
steld. De restauratie heeft meer gekost 
dan de oorspronkelijk begrote 200.000 
euro. 
Eigenaar Toelen wil zijn diervoeders weer 
op windkracht gaan malen. Voor de be-
gane grond van de molen zoekt hij nog 
een bestemming waarmee het toekom-
stige onderhoud van de molen kan wor-
den bekostigd.

Nieuw bezoekerscentrum moet 
Kilsdonkse Molen te Dinther

In maart of april 2013 zal de nieuwbouw 
starten voor een nieuwe bezoekerscen-
trum bij De Kilsdonkse Molen te Dinther, 
dat meer opgaat in de natuurlijke om-
geving. 
Op de plek van het huidige bezoekers-
centrum komt een nieuw gebouw met 
een oppervlakte van ruim tweehonderd 
vierkante meter. Daarin vooral ruimte 
voor de vele gasten die de Kilsdonkse 
molen trekt, met alle voorzieningen die 
daarbij horen. Het nieuwe bezoekers-
centrum wordt een modern gebouw, 
dat past in de omgeving. Niet te hoog 
en met een groen dak. Bij de bouw wor-
den natuurlijke materialen gebruikt. Het 
was bij de opening van de molen in 2009 
al bekend dat het huidige bezoekers-
centrum tijdelijk zou zijn, voor maximaal 
vijf jaar. 
De nieuwbouw biedt betere kansen om 
de activiteiten uit te breiden. Het nieuwe 
gebouw kost een half miljoen euro. Aan 
subsidies van de Europese Unie, de pro-
vincie en de gemeente heeft de stich-
ting 375.000 euro binnen; het restant pro-
beert de stichting via andere kanalen 
binnen te halen. 

De Heimolen te Bosschenhoofd 
hersteld en te koop

De restauratie van de uit 1866 date-
rende Heimolen te Bosschenhoofd is 
afgerond en dat werd op 23 november 
2012 kleinschalig gevierd. De romp, het 
houtwerk en de wieken zijn opgeknapt 
en aan de binnenkant is de molen he-
lemaal in de authentieke staat terug-
gebracht. Wethouder M. de Bruijn blikte, 
voordat hij een fotoboek over de res-
tauratie overhandigde aan molenaar 
Toon Hendrikx, nog eens kort terug op 
de historie. De gemeente kocht de mo-
len in 2008 van Theo Franken met als 
doel de molen te herstellen. Nu dat is 
gebeurd wil de gemeente er van af en 
staat de molen – die tot 2000 bijna da-
gelijks heeft gedraaid – te koop. De ge-
meente is in gesprek met twee serieuze 
gegadigden. Bouwmogelijkheden op 
het terrein waar ooit een loods heeft ge-
staan zijn hierbij eveneens van belang.  

Nieuwe deuren inrijpoort De 
Hoop Keldonk

De afronding van de eerste fase van het 
herbouw- en restauratieproject van mo-
len De Hoop te Keldonk nadert met rasse 

Harry van den Biggelaar brengt het oude hang- en sluitwerk aan op de zojuist ge-
plaatste deuren. (foto: Jan van de Vossenberg, 8 december 2012).
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schreden. Op 8 december 2012 plaatste 
timmerman Harry van den Biggelaar met 
een aantal andere vrijwilligers de nieu-
we deuren in de molenromp. Een van de 
laatste klusjes tijdens deze eerste fase. 
Daarmee zit het werk van de eerste fase 
er op een paar kleine dingen na bijna 
op. Op dit moment is er nog geen zicht 
op financiering van de tweede fase van 
het restauratieproject. De stichting blijft 
in contact met gemeente, provincie en 
andere mogelijke subsidiënten.
 
Onderspoeling Venbergse 
Watermolen opgelost

De Venbergse watermolen te Valkens-
waard wordt niet langer gekweld door 
onderspoeling (Molenwereld 2011-10-
334). De aannemer heeft het probleem 
opgelost door het plaatsen van een 
nieuwe damwand onder de brug bij 
de watermolen. De wand moet er voor 
zorgen dat er geen water meer onder 
de oude keermuur en de molen spoelt. 
Door de nieuwe wand is straks ook het 
probleem van de verzakkingen onder de 
molen en in het wegdek opgelost. Ook 
het bruggetje over de Dommel bij de 
molen is verwijderd. Deze houten brug 
wordt na decennialange trouwe dienst 
vervangen. De kosten van het herstel - in 
totaal zo'n 38.000 euro- zijn voor reke-
ning van de gemeente Valkenswaard. 
Eigenaar/molenaar Rietra is opgetogen 
dat het probleem eindelijk is aangepakt. 
Nu dit probleem is opgelost kan ook op 
termijn met de overige werkzaamheden 
worden aangevangen.
 
Vragen bij besteding midde-
len Molenstichting Heusden en 
Altena

De Molenstichting Land van Heusden en 
Altena is geconfronteerd met het feit dat 
het voor de gemeenteraad van Woud-
richem onvoldoende duidelijk is of de 
toegekende subsidie voor de restauratie 
van de Oude Doornse Molen in Almkerk 
wel correct besteed is. Al in 2010 vroeg 
de Woudrichemse CDA-fractie middels 
een aangenomen motie om een goed 

onderbouwd onderhouds- en exploita-
tieplan van de Molenstichting. 
Dat gebeurde nádat de raad de sub-
sidie van 102.592 euro voor de Oude 
Doornse Molen al had goedgekeurd. 
Door die motie duurde het nog ander-
half jaar voordat de Molenstichting uit-
eindelijk het geld kreeg. Het CDA vindt 
het echter nu nog steeds onmogelijk om 

te beoordelen of de toegekende subsi-
die juist besteed is. 

Oprichting Molenstichting 
Leudal

In de gemeente Leudal zijn een groot 
aantal molens te vinden. Met 11 water- 
en windmolens en daarnaast een groot 
aantal molenrestanten, is Leudal een 
van de meest molenrijke gemeentes in 
Limburg. Deze molens hebben een cul-
tuurhistorische waarde en zijn toeristisch-
recreatief van belang. Om met name het 
behoud en beheer van deze belangrijke 
landschapsbepalende objecten goed 
te borgen, bundelt de gemeente de di-
verse deelbelangen samen in een nieuw 
op te richten stichting, de Molenstichting 
Leudal. Op dinsdag 4 december 2012 
was de oprichting van de Molenstichting 
Leudal een feit. Op deze dag is de stich-
tingsakte voor de nieuwe molenstichting 
officieel getekend door voorzitter Twan 
Houtappels en secretaris Geer Heuyer-
jans van de molenstichting, in het bijzijn 
van wethouder Joerie Minses. Deze on-
dertekening vond plaats in de St. Anto-
niusmolen te Heythuysen.  Gemeente 
Leudal

De Venbergse molen in Valkenswaard (foto Donald Vandenbulcke, 23 augustus 2006).

De Sint Antoniusmolen te Heythuysen, waar de acte voor de oprichting van de 
Molenstichting Leudal werd ondertekend (foto H. Noot, 11 juli 2005).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Wijziging instandhoudingsrege-
ling: Brim 2013

De overheid stimuleert eigenaren van 
rijksmonumenten planmatig onderhoud 
te plegen en zo grote, dure restaura-
ties te voorkomen. Dat doet ze met de 
instandhoudingsregeling. Om zo veel 
mogelijk aanvragen te honoreren is de 
regeling in 2013 op belangrijke onderde-
len vernieuwd. Wat gaat er veranderen?
De reguliere subsidie is alleen nog be-
stemd voor onderhoud en niet meer 
voor (deel)restauraties. De eigenaar 

stelt daartoe een zesjarig instandhou-
dingsplan op.
Elke eigenaar moet de helft van de on-
derhoudskosten zelf betalen of andere 
bronnen aanboren – voorheen was dat 
35 procent of 40 procent. Een vast per-
centage vereenvoudigt de regeling en 
er kunnen zo meer aanvragen gehono-
reerd worden.
Er wordt meer maatwerk geleverd bij het 
bepalen van de maximaal subsidiabele 
kosten. Bij gebouwde monumenten zijn 
de maximaal subsidiabele kosten vanaf 
2013 gebaseerd op de herbouwwaarde. 
De herbouwwaarde is te vinden op de 
polis of de offerte van de verzekeraar. 
Hoe groter en rijker gedecoreerd een 
gebouw is, des te hoger deze waarde is. 
In beginsel is een investering gelijk aan 
0,5 procent van de herbouwwaarde per 
jaar voldoende voor sober onderhoud. 
Over de periode van het zesjarig in-
standhoudingsplan is dat 3 procent. De 
eigenaar betaalt de helft zelf. De onder-
houdssubsidie bedraagt dus maximaal 
1,5 procent van de herbouwwaarde.
Voor het onderhoud van molens is jaar-
lijks 0,5 procent van de herbouwwaarde 
niet voldoende. Molens hebben immers 
bewegende onderdelen en slijten daar-
door meer dan 'gewone' monumenten. 

Daarom zijn de subsidiabele kosten voor 
zesjarig onderhoud aan molens in 2013 
ten hoogste € 60.000. De subsidie be-
draagt de helft daarvan, dus maximaal 
€ 30.000.
Voor de onderhoudssubsidie is jaarlijks in 
totaal € 48,5 miljoen beschikbaar. Dit is 
verdeeld over drie deelbudgetten: voor 
archeologische monumenten € 800.000, 
voor groene monumenten € 5 miljoen en 
voor de overige beschermde monumen-
ten € 42,7 miljoen. Wanneer de budget-
ten overvraagd worden, geldt telkens 
hetzelfde voorrangssysteem.

1. Als eerste wordt subsidie verleend voor 
rijksmonumenten die deel uitmaken van 
een werelderfgoed, omdat het Rijk hier-
voor een speciale verantwoordelijkheid 
heeft.
2. Daarna krijgen aangewezen profes-
sionele organisaties voor monumen-
tenbehoud voorrang, omdat zij het op 
professionele wijze in stand houden van 
een groot monumentenbezit als hoofd-
activiteit hebben en ze daarin een voor-
beeldfunctie vervullen. Zij krijgen ook 
meer ruimte om de subsidie naar eigen 
inzicht te verdelen over hun monumen-
tenbestand.
3. Het overige budget wordt verdeeld 
over grote en kleine objecten:
25 procent is bestemd voor monumen-
ten met een herbouwwaarde boven 
de € 8,3 miljoen, en 75 procent voor de 
groep kleinere monumenten.
Overstijgt de totale subsidievraag het 
beschikbare budget, dan krijgen aan-
vragen met de laagste begroting binnen 
de desbetreffende groep voorrang.
De vuistregel 'wie het eerst komt, die het 
eerst maalt' geldt niet meer. Eigenaren 
krijgen twee maanden de tijd om hun 
aanvragen in te dienen: van 1 februari 
tot en met 31 maart 2013. Blijkt een aan-
vraag niet volledig, dan is er ruimte om 

aanvullende informatie te leveren en 
hoeft de eigenaar niet weer helemaal 
achter in de rij aan te sluiten. RCE.

In 't kort
     
- In Renkum is een oude papierfabriek 
gesloop. Tot de werkzaamheden be-
hoort ook de reconstructie van de oude 
beekloop. Daarbij zijn een zestal ste-
nen van kollergangen blootgelegd die 
waarschijnlijk in de fabriek dienst deden, 
maar mogelijk ook eerder in de molen 
Quadenoord II die daar stond. 

 Eind november 2012 is het stormschild 
van De Vlijt te Wageningen vervangen, 
is het staartwerk gewassen en is de rieten 
kap voor een groot deel hersteld nadat 
hierin grote gaten waren gevallen. 
 Op 26 november zijn de nieuwe deel-
bare roeden gestoken van de korenmo-
len te 's-Gravenzande, die aansluitend 
op 30 november weer officieel in gebruik 
is genomen. 
 Molen Windlust in Nootdorp blijkt aan-
getast te zijn door de bonte knaagkever. 
Een zwaar aangetast tafelementstuk zal 
in de lop van 2013 worden vervangen. 
 Op 24 november is de Antoniusmolen 
in Halsteren feestelijk opnieuw in ge-
bruik genomen.
 Stichting Korenmolen De Hoop te 
Keldonk heeft 17 november de 25.000ste 
molenpostzegel uitgereikt. 
 De Stichting Behoud Poldermolen 
Schuddebeurs heeft een folder laten 
maken over de restauratieplannen voor 
de molen in Lage Zwaluwe. 
 
Molenkalender 2013

9 maart 2013 Jaarvergadering 
Vereniging De Hollandsche Molen
31 maart 2013 Westbrabantse 
Molendag

De in Renkum gevonden kollergangstenen (foto dhr. Vermaat, 6 december 2012).



De Dikke Molen in Zwammerdam, 
gelegen op de Zuideinderpolder, 
heeft op donderdag 29 en vrijdag 

30 oktober een complete make-over 
ondergaan door het aanbrengen van 
de vijzel, de kap, het staartwerk en de 
roeden. Vooraf was nog hard gewerkt. 
Zo hebben de rietdekkers van de firma 
Kleinjan in november in recordtijd de 
kap van een nieuw rietdek voorzien.
Op woensdag waren alle grote onderde-
len al aangevoerd vanuit de werkplaats 
van Molenmakerij Verbij uit Hoogmade 
zodat donderdagmorgen even na ach-
ten bij daglicht het hijswerk kon begin-
nen. Hiervoor stond een 200-tons kraan 
van de firma Nederhoff opgesteld, wat 
draagvermogen betreft eigenlijk aan de 
lichte kant. Een zwaarder exemplaar zou 
de draai van de smalle weg langs de 
Oude Rijn naar het molenpad richting 
molen echter niet kunnen maken. De 
nu gebruikte kraan moest ook nog rela-
tief ver van de molen af staan door een 
schuur ter plaatse. Door het gegeven 
'kracht = last maal arm' zijn er dan conse-
quenties voor het maximale gewicht dat 

getild kan worden. Dat komt verderop 
dan ook aan de orde.
Als eerste werd de vijzel geplaatst, een 
taaier karwei dan gewacht. Het vergde 
enig proberen om de juiste helling van 
de vijzel in de takels te vinden en ook 
daarna was het lastig manoeuvreren. 
Niet zo verwonderlijk gezien zijn lengte 
en de hoek waarin dit  wateropvoer-
werktuig gestoken moest worden. Op 
het laatst zat nog een damwand in de 
weg maar na het gedeeltelijk verwijde-
ren ervan kon de 4,2 ton zware vijzel vrij-
wel op zijn plek neergelegd worden. 
Na een korte koffiepauze was de kap 

Dick Kenbeek
De andere dag (foto Luuk Boerman).

Gedaanteverwisseling 
Dikke Molen    
Zwammerdam 
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Het is nog niet eens helemaal licht als
met de werkzaamheden worden   
begonnen.

De vijzel moet om de molen heen gehesen worden.

De vijzel wordt met wijs beleid de 
molen ingeschoven.
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gesloten. De gemeente geeft een jaar 
later aan niets voor overname te voelen 
en vanzelfsprekend komt dan de Rijn-
landse Molenstichting in beeld. In 1990 
wordt gemeld dat de Dikke Molen voor 
het symbolische bedrag van één gulden 
aan de Stichting zal worden overgedra-
gen maar daar komt nog 10.000 gulden 
bij, zijnde de afkoopsom die het water-
schap aan de laatste bewoner heeft 
moeten betalen. Volgens de secretaris 
van De Aarlanden heeft men met op-
zet niet gekozen voor verkoop aan een 
particulier omdat een dergelijke trans-
actie te veel risico's met zich mee zou 
brengen. Dan wordt het stil rondom de 
verkoop.
April 1993 lezen we opeens dat de mo-
len voor een bedrag van ruim 250.000 

aan de beurt. Nu is die van de 
Dikke Molen (een als binnenkruier 
gebouwde molen) aan de forse 
kant en het gewicht daarom aan-
zienlijk. Daarmee was bij het lich-

ten van de kap in oktober 2011 (Mo-
lenwereld 2011-10-332) al de nodige 

ervaring opgedaan en daarom werd 
de kap op de molen gezet zonder bo-
venas en de (nieuwe) lange spruit. Na-
dat de kap zorgvuldig in de takels ge-
zet was stond deze even na twee uur 
op zijn plaats. De kraanmachinist gaf 
als gewicht 15,5 ton aan en toen de 

kap boven de romp hing zat de 
kraan bij de optredende last-

arm tegen de grens van zijn 
draagkracht. De giek boog 

zichtbaar  door maar dat 
was volgens de kraan-

machinist geen enkel 
probleem.

Gezien de 
nog geplan-
de werk-
zaamheden 
werd er on-

der het werk 
door gege-
ten en volgde 
plaatsing van 

lange spruit en de 4 ton zware boven-
as. Om vijf uur zat deze op zijn plaats 
en moesten de roeden nog gestoken 
worden. Op voorstel van het kraanper-
soneel werd besloten dit werk naar de 
volgende dag te verplaatsen. Deze 
mensen hadden na een andere grote 
klus 's nachts pas om half één in bed ge-
legen en ook de molenmakers zaten er 
al aardig doorheen. 
Die roeden zijn dan ook op vrijdag 30 
november gestoken en met enig ander 
hijswerk zat het werk er in de loop van 
de middag op. De nieuwe roeden ver-
vangen twee exemplaren van de firma 
Bremer en zijn vervaardigd door smederij 
Straathof uit Rijpwetering, de vaste roe-
denmaker van Molenmakerij Verbij. De 
buitenroede heeft nummer 266, de bin-
nenroede 267.

Lange aanloop

Bij het verschijnen van dit nummer van 
Molenwereld zal de molen gereed zijn 
en is daarmee de laatste Rijnlandse pol-
dermolen die nog gerestaureerd moest 
worden eindelijk weer in goede staat. 
Daar is wel een lang traject aan vooraf 
gegaan. In 1986 werd de molen stilge-
zet na een aantal jaren regelmatig in 
gebruik gesteld te zijn geweest door de 
machinisten van het aan het Aarkanaal 
gelegen gemaal van de polder, de zo-
geheten Galgmachine. Dit waren ach-
tereenvolgens Jaap van Harten en Dirk 
van Vliet. In 1988 geeft de toenmalige ei-
genaar, het waterschap De Aarlanden, 
aan de molen te willen verkopen. Op 
dat moment wordt herstel al op 300.000 
gulden begroot. De molen wordt aan-
geboden aan de gemeente Alphen 
a/d Rijn en diverse molenstichtingen. 
Verkoop aan een particulier wordt uit-

De as gaat er in.

Zo gaat hij erin.

De tijdelijke kap is er af in afwachting 
van de echte.
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De kraangiek buigt door onder het 
gewicht van de kap.



gulden (toch!) verkocht is aan een par-
ticulier. Het struikelblok voor overdracht 
aan de Rijnlandse Molenstichting blijkt 
dan de door deze Stichting gevraagde 
jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van 
10.000 gulden en daartoe toont het 
waterschap zich niet bereid. Volgens 
dijkgraaf Kemp onttrekt De Aarlanden 
zich met de verkoop niet aan zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. “Wij 
hebben in het behoud van monumen-
ten een keuze moeten maken. De rente 
van de opbrengst van de verkoop ge-
bruiken we als bijdrage in de exploita-
tielasten van de Molenviergang”. Kemp 
meldt verder dat als voorwaarde is ge-
steld dat de koper de Dikke Molen goed 
onderhoudt.
Het ging hier trouwens om dezelfde man 
die een groot voorstander was van het 
plaatsen van gemalen in de Droogge-
maakte Polder aan de Westzijde van 
Aarlanderveen waardoor de bekende 
molenviergang buiten bedrijf zou ko-
men. Die strijd was op dat moment 
echter al gestreden ten gunste van de 
viergang maar met de verkoop van de 
Dikke Molen toonde Kemp zich nog-

maals als iemand die niet 
veel met molens had.

Restauratie

In 1998 komt de mo-
len voor een be-
drag van om en 
nabij twee miljoen 
gulden in het bezit 
van de huidige ei-

genaar, de heer D.C. 
Boot, die een bedrijf in 

aandrijftechniek heeft. 
Bovenaan zijn verlanglijstje 

staat de wens de molen maalvaar-
dig te maken maar daar gaat de nodige 
tijd overheen. In 2007 zegt de RCE een 
bedrag toe van € 150.000 in het kader 
van de RRWR en in combinatie met een 
subsidie van de provincie, een eigen bij-
drage en een toekenning van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds kan aan het res-
tauratieplan invulling gegeven worden. 
Deze is nu dus met succes tot een einde 
gebracht en de eveneens uit 2007 da-
terende plannen tot verkoop zijn op dit 
moment van de baan. 
De heer Boot hoopt de komende tijd 
volop van de herstelde molen te genie-
ten. Molenaar Johan Slingeland van de 
Putmolen in Aarlanderveen zal de mo-
len van tijd tot tijd laten draaien. Rijnland 
heeft er een maalvaardige molen bij 
die het mooie polderlandschap rondom 
Zwammerdam hopelijk tot in lengte van 
jaren zal sieren.

Alle foto's auteur, tenzij anders vermeld.

De binnenroe gaat erin (foto Luuk Boerman).

De staartbalk op weg naar achteren.
Het steken van de lange spruit.

Op de baard het oorspronkelijke bouw-
jaar van de molen, kort na het rampjaar. 
1836 is het vernieuwingsjaar van de kap, 
terwijl de initialen staan voor G.J. Bollee 
een in die tijd bekende molenmaker uit 
Alphen a/d Rijn. 

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

De buitenroe volgt(foto Luuk Boerman).
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De 'Zoeker' uit het decembernum-
mer wordt thuisgebracht door de 
heer Esselink uit Delft. Hij schrijft: 

'De Zoeker' uit Molenwereld 165 heeft 
eerder als onbekende in De Molenaar 
gestaan, en wel in nummer 51 van 1980 
en in nummer 11 van 1987. Uiteindelijk 
bracht Dick Bunskoeke het zoekplaatje 
toen thuis als Woudsend. De molen stond 

Onbegrip

Pas had ik op de molen een be-
zoeker. De man was zeer geïnte-
resseerd; niet alleen in de molen, 

maar vooral in het 'molenmanagement'. 
Dat verbaasde mij wel een beetje, maar 
al snel kwam de aap uit de mouw. Hij 
woonde in een plaats waar een molen-
romp staat. Nu staat hij echt op een in 
het oog lopende plaats; je kunt er om 
zo maar eens te zeggen niet omheen. Al 
jaren lang is er van tijd tot tijd een bal-
letje opgeworpen om van die kachelpijp 
weer een echte molen te maken. Het zou 
het beeld van het dorp aanzienlijk verrij-
ken. Daar ging het de mensen ook om: 
hún dorp en hún molen. Dat toeristen 
en zo er ook van zouden genieten was 
ze gegund, maar daar deden ze het niet 
voor. Het ging om hun eigen dorpsidenti-
teit, de dorpsicoon. Hij kon zich trouwens 
ook niet voorstellen dat toeristen in grote 
aantallen op Hun molen zouden afko-
men. Zelfs in de gemeenteraad was er 
over restauratie gepraat en ook de ei-
genaar wilde best meewerken. Tot zover 
was het allemaal veelbelovend. 
Ik vroeg hem op de molen op de monu-
mentenlijst stond. Nee, dat was niet het 
geval. Ik feliciteerde hem en dat leverde 

een verbaasde blik op. "Met jullie plan-
nen kun je zelfs maar beter niet eens we-
ten hoe je rce spelt", zei ik. Weer verba-
zing, waarop ik hem het een en ander 
uitlegde. Hij begreep het wel, maar was 
vol onbegrip. En de landelijke molenver-
eniging dan? Daarvan had hij gehoord 
dat die zich ook alleen maar in wilde 
zetten voor monumentale rompen en 
volgens hem was hun romp monumen-
taal. Ik zei hem dat ik vermoedde dat die 
vereniging onder monumentale rompen 
wel iets heel anders kon verstaan en dat 
ik hem daarom lauw kans gaf. Dat kon hij 
nauwelijks geloven. 
"Ja", zei ik, "mijn vader zei tegen ons; je 
moet in het leven leren je eigen broek op 
te houden. Dat lijkt mij voor jullie in deze 
situatie de verstandigste weg en alles 
wat je meer krijgt valt mee". Ik gaf hem 
een paar voorbeelden van echte door-
bijters en hij zou daar eens gaan kijken.
Verder had hem de negatieve reactie 
van molenliefhebbers verbaasd. Die 
hadden zeer misprijzend en zuur gerea-
geerd op hun plannen "Onvervalste zure 
zeikerds", zo zei hij letterlijk, "ze gunnen 

ons onze molen niet; erger nog; ik geloof 
als ze de kans kregen ze het ons zouden 
verbieden". Als argument voerden ze 
aan dat er al genoeg molens waren. Ne-
derland was vol. En het was voor de an-
dere molens al moeilijk genoeg.  De man 
was heel erg kwaad geworden en had 
gezegd: "Molenliefhebbers? Molenego-
isten; dat zijn het. Ikke, ikke en de rest kan 
stikke!" Waar bemoeien ze zich mee? Zijn 
ze nu echt zo onnozel en geloven ze wer-
kelijk dat wij bij ons bereid zijn het geld 
dat wij willen spenderen aan onze eigen 
molen zullen overmaken naar hun molen 
in Boerenkoolstronksteradeel? Het is toch 
te gek om los te lopen: zelfs bungelen ze 
voor hun eigen molen aan het subsidie-
infuus en een ander zou nog niet eens 
op zijn eigen benen mogen staan! Het is 
niet dat ik ze dat niet gun; ik begrijp heus 
wel dat het allemaal moeilijk genoeg is; 
ik begrijp zelfs dat ze het nodig hebben 
om hun molen in prima staat te houden. 
Maar gun ons dan wel Onze molen en 
geef ons dan een stukje support. En dan 
heb ik het niet eens over geld, meer nog 
over morele support en adviezen waar 
we wat aan hebben. Als zij het al moeilijk 
hebben dan is het 't voor ons helemaal.  
Eigenlijk geloof ik dat deze molenego-
isten liever zien dat een projectontwikke-
laar de boel koopt, de molen platgooit 
en er een boerderette neer zet. Alles lie-
ver dan een molen!
Ik zuchtte maar eens.
    
                                      Bal ie Klu iver

aan de wegsloot naar Ypecolsga, even 
ten westen van Woudsend, en bemaal-
de polder 219. Op de oudste kadastrale 
kaart staat een spinnekop aangegeven. 
Waarschijnlijk werd deze in de loop van 
de 19e eeuw vervangen door de acht-
kante molen op de foto. Afgaand op 
topografische kaarten moet de molen 
tussen 1908 en 1932 verdwenen zijn. De 
zaagmolen op de achtergrond is de nog 
bestaande molen De Jager'.
Deze oplossing wordt bevestigd door 
de heer Bunskoeke en de heer Timmer-
mans uit Heerenveen. De heer Bunskoe-
ke voegt er ter verduidelijking nog een 
kaartje bij; een combinatie van topo-
grafische kaarten uit 1908 (links) en 1909 
(rechts). 'Bij de 'd' van de aanduiding bij 
de weg 'naar Woudsend' staat de boer-
derij. Er tegenover ligt de eveneens af-
gebeelde draaibrug. De molen bemaal-
de polder 219 en staat in de database 

bij nr. 12914. Ten Brug-
gencate schreef hem 
in onder nummer 3295b 
(augustus 1928), maar 
toen was hij al verdwe-
nen.', aldus de heer 
Bunskoeke.

We danken de heren 
hartelijk voor deze op-
lossing.

De nieuwe 'Zoeker'; de molen is overdui-
delijk een watermolen uit het noorden 
des lands, maar wel een buitenbeen-
tje: een bewoonde; die waren er in het 
noorden niet veel. Maar welke is het 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.
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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

Dunning Molenbouw is in septem-
ber begonnen met de noodzake-
lijke restauratie van 'de voet' van 

de standerdmolen van Ter Haar (Gr). In 
de werkplaats is begonnen met o.a de 
kruisplaten en steekbanden glad en op 
maat te schaven. In oktober zijn er bij de 
molen diverse voorbereidingswerkzaam-
heden uitgevoerd voor de restauratie. 
Op 5 november heeft een grote kraan, 
de ± 24 ton wegende kast van de stan-
derd afgetild. De standerdkast is door 
met behulp van een paar stalen profie-
len tussen de zeecontainers geplaatst. 
De molen zal gedurende de restauratie 
van de voet op zijn tijdelijke plek blijven 
staan.

Op dit ogenblik zijn we druk bezig 
de werkzaamheden in het kader 
van de BRIM af te ronden en we 

zijn blij dat het rijk weer geld beschik-
baar heeft gesteld voor de komende 6 
jaar. Hiermee zijn veel molenmakerijen 
gered en kan het vakmanschap blijven 
voortbestaan; iets wat ook wel eens ge-
zegd mag worden. Je hoort wel andere 
verhalen zo om je heen. We hebben de 
Potroeden van molen De Hoop te Ab-
benbroek opnieuw opgehekt. Voor roe-
den van 134 jaar oud (Potroeden 1112 en 
1113 uit 1878)zien ze er nog goed uit. We 
moeten toch zuinig zijn op de potroeden 
welke nog in de molens hun werk doen 
en er voor waken dat niet alles 'verlast' 
wordt. De molen van Abbenbroek heeft 
toch wel een aparte plaats bij me om-
dat ik in de opslagschuurtjes van Frans 
Zanddijk, de toenmalige molenaar in 
ruste, van 1984 tot 1989 hier mijn eerste 
echte werkplaats had.  
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Aan de molen van de polder Wes-
terveer te Spanbroek hebben we 
een gedeelte van de spanring 

vernieuwd, enkele roosterhouten ver-
vangen, een las aan het voorste spant 
gemaakt, de riet- en rinkellatten ver-
nieuwd, waarna de kap opnieuw geriet-
dekt is.

We hebben het nog steeds erg 
druk; een kleine greep: in de 
watermolen van Bad Essen (D) 

hebben we een koppel kunststenen 
vervangen door een koppel blauwe. 
De standerdmolen uit Huizen in het Ne-
derlands Openluchtmuseum heeft een 
nieuwe houten bovenas gekregen en is 
een tijdje van zijn standerd af geweest 
i.v.m. ingrijpende werkzaamheden aan 
de kruisplaten en steekbanden.

1. Een opgetafelde Potroe voor de molen
van Abbenbroek in de werkplaats van
Herrewijnen in Spijkenisse 
(foto Herrewijnen, 22 november 2012).

2. Het verwijderen van de oude rietlatten 
op de molen van Westerveer 
(foto Poland, 13 november 2012).

3. Werksfeer in de molen van Bad Essen 
(foto Vaags, 4 oktober 2012). 

4. Demontage van het kruiswerk 
(foto Dunning/Martijn Scholtes, 
5 november 2012).

5. De kast van de molen van Ter Haar in 
de takels met zijn tijdelijke rustplaats op 
de achtergrond: twee keer twee gestapelde 
containers (foto Dunning/Martijn 
Scholtes, 5 november 2012).

6. Even niet te kruien...(foto Dunning/
Martijn Scholtes, 5 november 2012).

7 De kast van de standerdmolen uit 
Huizen in de takels (foto Vaags). 

8. De molen van Westerveer in de steigers 
(foto Poland, 14 november 2012). 
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De molen bij Ulesprong in de Friese 
gemeente Opsterland is al een 
eeuw een kale, uitgesloopte 

romp. Andere tijden leken aan te breken, 
maar het heeft er nu veel van weg alsof 
zich een treurspel aan het ontwikkelen 
is dat alleen maar slachtoffers dreigt 
op te leveren. In het novembernummer, 
pag. 367, 368 is melding gemaakt van 
een door tegenstanders van de com-
pletering van de verminkte molen aan-
gespannen proces. Inmiddels is er meer 
bekend en meer duidelijk geworden. 

Het blijkt in wezen zelfs te gaan om twee 
processen:
- Een van de bewoonster van de molen, 
mevr. E.M.P. van der Berg en van de Ver-
eniging TIMS NL/Vl. voor de rechtbank in 
Leeuwarden, gericht tegen de omge-
vingsvergunning die op 19 juli 2011 was 
aangevraagd bij de gemeente Opster-
land, verleend werd op 11 mei 2012 en 
voorzag in het compleet maalvaardig 
maken van de onttakelde molen.
- Een over de bewoning van de molen 
door mevr. Van der Berg dat diende voor 
het kantongerecht in Heerenveen. De 
uitspraak volgde op 21 november 2012. 

Leeuwarden

De rechtbank in Leeuwarden behandel-
de de zaak op 15 oktober 2012. Een van 
de (bestreden) vragen was of het restau-
ratieplan wel paste binnen de bepalin-
gen van het bestemmingsplan die voor 
het betreffende perceel 'woondoelein-
den' opgeeft en voldoet aan de plan-
voorschriften c.q. het Bouwbesluit 2003. 
Een ander heet hangijzer was de vraag 
of de vereniging TIMS NL/Vl wel aange-
merkt kon worden als 'belanghebben-

de'; immers als dat niet het geval was 
dan was het bezwaar van de vereniging 
op voorhand ongegrond. De rechtbank 
erkent dit waardoor de vereniging wordt 
toegelaten met het bezwaar. Dat me-
vrouw Van der Berg als bewoonster be-
langhebbend is, is uiteraard vanzelfspre-
kend. De bezwaarmakers stelden dat 
een maalvaardige molen niet past bij 
de officiële bestemming woondoelein-
den. De rechter was het daarmee eens 
omdat de nieuwe functies (toeristisch en 
bemaling) niet ondergeschikt zijn aan 

 
 Ulesprong

J.S. Bakker

De molen van Ulesprong staat 
schitterend in het polderlandschap 
(foto Willem Jans, 28 augustus 2009).

Google Earthfoto met de molen aan de Nieuwe Vaart tussen Tijnje en Nij Beets.
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Toch volgt de rechter de eisers omdat de 
de woonfunctie en zelfs een beperking 
er van zijn.  Ook verdwijnt de ruimtelijke 
uitstraling van een woning. 
De eisers, TIMS NL/Vl en mevrouw Van 
der Berg, achten het onjuist dat de ge-
meente de negatieve adviezen van het 
rijk (d.d. 18 oktober 2011) en de provin-
cie (d.d. 22 september 2011) naast zich 
neer heeft gelegd. Zij beroepen zich op 
het beleidsdocument Een toekomst voor 
molens. Dat laatste is wat merkwaar-
dig, want dit document werd pas op 5 
oktober 2011 door de Rijksdienst gepre-
senteerd, zodat de provincie er zelfs 
nog niet eens kennis van had kunnen 
nemen en het rijk wel ontzettend kort 
door de bocht ging; zeker wanneer men 
beseft dat het rijk de molen in 1998 op 
de monumentenlijst plaatste als 'incom-
plete molen'. Als gevolg van die status 
zou volledig herstel volledig subsidiabel 
zijn. Dit valt moeilijk anders uit te leggen 
dan juist een positief advies. Of: het rijk 
pakt met de linkerhand terug wat men 
kort tevoren met de rechterhand heeft 
gegeven; de rijkssubsidiëring voor de 
restauratie was al verleend door rijk en 
provincie! Het is daarom niet zo vreemd 
dat de gemeente deze dubbelhartige 
benadering naast zich neer legt en meer 
waarde hecht aan het positieveadvies 
van de commissie voor welstandsadvi-
sering en monumentenzorg Hûs en Hiem. 

De molen aan de vaart bij Ulesprong 
voor de ontkeling in 1911.

'Teekening van een der drie te stichten 
Watermolens in het 4e Veendistrict onder 
Aengwirden' uit 1849. Alhoewel dit niet 
de molen van Ulesprong betreft - die tot 
het 6e en 7e veendistrict behoort - geeft 
het een uitstekend beeld van een typische 
veendistrictmolen (tek. coll. Rijksarchief 
Leeuwarden).
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Dat is zijn inziens niet het geval, te meer 
daar de vereniging nooit een formeel 
standpunt heeft ingenomen ten aanzien 
van een bepaalde restauratievisie en 
de meningen binnen de vereniging hier-
omtrent duidelijk verdeeld blijken te zijn. 
Ook in de 'discussie Bazelmans' heeft de 
vereniging geen standpunt uitgebracht. 
De advocaat concludeert scherp: 'Uw 
vereniging zélf heeft nimmer zelf een 
formeel standpunt ingenomen, en een 
lid gewezen op de onjuistheid van diens 
visie. De artikelen die zijn opgenomen in 
de reader van de RCE zijn geschreven 
door individuele auteurs, niet door uw 
vereniging. Kortom: uw vereniging heeft 
geen standpunt, heeft dat nooit ingeno-
men en daar ook nooit naar gehandeld. 
De discussie rond de molen van mijn cli-
ent raakt uw belangen (als vereniging) 
dan ook niet en zeker niet rechtstreeks.' 
Verder wijst de advocaat er op dat de 
vereniging in en buiten rechte statutair 
vertegenwoordigd moet zijn door twee 
gezamenlijk handelende personen. Het 
beroepschrift voldoet daar niet aan en 
tijdens de zitting in Leeuwarden was al-
leen de voorzitter aanwezig, met daar-
naast als woordvoerder de heer Terpstra, 
maar die is geen bestuurslid.  De advo-
caat concludeert: 'Anders gezegd: het 
bestuur weet van niets, de leden zijn 
verdeeld en er wordt in rechte opgetre-
den zonder enig draagvlak en zonder 
de daardoor vereiste instemming van 
medebestuurders.'. Het liegt er allemaal 
niet om. Desondanks nodigt de advo-
caat het bestuur van TIMS NL/Vl uit tot 
overleg.  De brief van de advocaat zal 
de vreugde van de bezwaarmakers over 
de overwinning van 19 november danig 
getemperd hebben. Dit nog afgezien 
van de commotie, zelfs onder de eigen 
leden, die de gang van zaken opgeroe-
pen heeft. 

Consequenties

Een ding is wel duidelijk: de omgevings-
vergunning van 11 mei 2012 is vernietigd. 
Dat had natuurlijk ook gevolgen voor de 
al begonnen restauratiewerkzaamhe-
den die prompt een illegaal karakter kre-
gen en daarom werden stilgelegd. De 
molen staat in de steigers en is proviso-
risch ingepakt met dekzeilen. De betrok-
ken ambachtslieden konden naar huis. 
Dat is meer dan vervelend, want juist 
voor hen heeft dit grote consequenties, 
al was het maar dat de hele werkplan-
ning overhoop is gegooid. Dat is beslist 
het enige niet. Er hangt ook nog eens 
een prijskaartje aan. En wie gaat dat 
betalen en wanneer? Dat de ambachts-
lieden als molenmakers, rietdekkers en 
metselaars zelf daarvoor niet in de markt 
zijn en de kosten proberen te verhalen 
kan ze niet kwalijk genomen worden. Het 
muisje zal dan niet een, maar nog heel 
wat staartjes krijgen. Men hoeft niet ja-
loers te zijn op wie dit op zijn bordje krijgt. 

verweerder, de gemeente, onvoldoende 
duidelijk maakt waarom men het advies 
van Hûs en Hiem doorslaggevend acht, 
terwijl de adviezen van rijk en provincie 
uitgebreider zijn gemotiveerd dan van 
Hûs en Hiem en de rechter de adviezen 
van provincie en rijk vindt sporen met het 
rijksbeleid ten tijde van het verlenen van 
de vergunning
Om een lang verhaal kort te maken: de 
rechtbank in Leeuwarden verklaart op 19 
november de beroepen van TIMS NL/Vl 
en mevrouw Van der Berg voor gegrond 
en vernietigt de door de gemeente ver-
strekte omgevingsvergunning en draagt 
diezelfde gemeente op een nieuw besluit 
te nemen op de vergunningsaanvrage 
van 19 juli 2011.

Heerenveen

De vreugde van mevrouw Van der Berg 
over de behaalde overwinning zal niet 
lang duren. Twee dagen later, op 21 no-
vember doet de kantonrechter in Hee-
renveen uitspraak over de positie van 
mevrouw Van der Berg als huurster van 
de molen. Zij krijgt dan een bittere pil te 
slikken want de rechter oordeelt dat me-

vrouw van der Berg de molen niet (meer) 
huurt en die zelfs op korte termijn dient 
te ontruimen. Dit vonnis is definitief en 
onherroepelijk. Dat betekent dat de 
overwinning in Leeuwarden twee dagen 
eerder voor haar met recht een Pyrrus-
overwinning is. Ze is daardoor voor de 
omgevingsvergunning geen partij meer 
en valt af; blijft alleen TIMS NL/Vl over. 
Wel staat natuurlijk de uitspraak van de 
rechtbank in Leeuwarden nog overeind.

Raad van State 
 
De heer Kinderman, de eigenaar van 
de molen laat het er niet bij zitten. Hij 
gaat in beroep tegen de uitspraak van 
de rechtbank bij de Raad van State en 
schakelt een advocaat in. Deze richt 
zijn pijlen in eerste instantie op het be-
langhebbend zijn van TIMS NL/Vl en de 
vraag of het optreden van genoemde 
vereniging in deze zaak door de (juri-
dische) beugel kant. De advocaat, mr. 
B.  Korvemaker van De Boer & Egberts 
Advocaten in Leeuwarden, ontkent het 
belanghebbend zijn van de vereniging, 
want dit kan alleen als de vereniging 
rechtstreeks bij het besluit is betrokken. 

De molen vanuit de polderkant gezien. Aan de boog links, in de fundering is te zien 
dat de molenwerf flink is ingeklonken. De grote, witte ontlastingsboog in het midden 
markeert de plaats waar eens de vijzel de molen inging. (foto H. Noot, 19 september 2005).

- V A N  R O M P E N  E N  S T O M P E N  ( 1 2 6 ) -

16e jaargang 2013 nr. 1 |18 Molenwereld



16e jaargang 2013 nr. 1 |19 Molenwereld

- M O L E N S A C T U E E L -- V A N  R O M P E N  E N  S T O M P E N  ( 1 2 6 ) -

De Deelsmolen bij Vegelinsoord is een van de weinige veenpoldermolens die de tijd 
zonder veel kleerscheuren doorstond; de meeste zijn hooguit in herinnering blijven 
voortleven (foto Donald Vandenbulcke, 29 mei 2009).
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België

WEST-VLAANDEREN
De Goethalsmolen in Wakken 
uiterlijk weer compleet
In het decembernummer maakte we 
melding van de restauratie van de 
Goethalsmolen in Wakken. Op 29 no-
vember zijn de roeden gestoken die 
daarna werden opgehekt door molen-
maker Wieme. De molen is nu uiterlijk 
weer compleet, waardoor hij nu het 
dorpssilhouet als voorheen 
verrijkt.

Wakken gezien vanuit zuidwestelijke 
richting met de nog kale molenromp 
(foto Google Streetview)

De eerste 
roe wordt 
gestoken, de 
andere zal 
weldra volgen 
(foto Donald 
Vandenbulcke, 
29 november 
2012).

Uiterlijk is de molen 
nu weer compleet (foto 
Donald Vandenbulcke, 
8 december 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: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

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

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

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

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

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

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl
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Molenwereld wenst u een voorspoedig, gez egend 2013
De Pendrechtse molen in Barendrecht; foto Barend Zinkweg, 22 December 2007.
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- T A A L  E N  C U L T U U R -

namen van de Amsterdamse korenmo-
lens in het Algemeen Handelsblad van 
16 en 17 augustus 1894. Het leek mij alles-
zins de moeite waard om het in Molen-
wereld te publiceren, uiteraard met een 
toelichting die het gedicht en de molens 
verdienen

Dit soort gedichten zijn geen 'aardig-
heidjes', maar hebben ook praktisch nut. 
In deze tijd met zijn slimme navigatiesy-
stemen is het niet zo moeilijk meer om uit 
te vogelen waar een molen staat. Dat 
was vroeger wel anders. 
Door allerlei oorzaken variërend van 
analfabetisme tot zoektochten kon het 
wel eens lang duren voordat je bij de 
juiste molen was. Daarom kon het uit 
het hoofd leren van molennamen in een 
bepaalde volgorde heel nuttig zijn. Als 
je een molen had kon je verder het rijtje 
simpel afgaan. 
Er zijn meerdere van dit soort rijmen uit 
allerlei plaatsen bekend. De meeste zul-
len wel vergeten zijn, maar sommige zijn 
blijven voortleven. Sommige zijn verminkt 
geraakt (volgordewijzigingen, vergeten 
molens) doordat men de oorspronkelijk 
versie niet goed heeft onthouden. Dat 
is bij het Amsterdamse gedicht beslist 
niet het geval. Het klopt als een bus. De 
'wandeling' begint aan de oostkant van 
de stad en volgt dan de molens op de 
bolwerken 'met de klok mee'. 
Soms worden er zijsprongen gemaakt 
naar korenmolens buiten de Buitensin-
gel, maar die zijn dan ook als zodanig 
aangegeven. Let wel, het betreft de 
korenmolens binnen de oude stad/
gemeente Amsterdam. De later gean-
nexeerde 'buitengewesten' blijven bui-
ten beeld. 
Er bestaat ook een variant van dit ge-
dicht dat door Willem Buijs Pzn gepubli-
ceerd is in De windmolens aan de Zaan-
streek (1439-1918) (Koog a/d Zaan 1919). 
Sommige delen zijn woordelijk gelijk, 
maar er zijn ook opvallende verschillen. 
De versie in het Algemeen Handelsblad 
is consistenter; in het gedicht zoals Buijs 
het vermeld worden bijvoorbeeld ook 
enkele zaagmolens en een trasmolen 
vermeld.
In het gedicht heb ik achter de molen-
namen nummers gezet die verwijzen 
naar de bijbehorende kaart en de toe-
lichting. 
Een toelichting mag uiteraard niet ont-
breken. Die heb ik beknopt gehouden 
en is gedeeltelijk ontleend aan het ge-
noemde krantenartikel. Voor verdere 
informatie verwijs ik naar het boek: mr. 
J.H. van den Hoek Ostende: De molens 
van Amsterdam in oude ansichten, deel 
1 (Zaltbommel 1981); nog altijd in woord 
en beeld een onovertroffen bron over 
de Amsterdamse korenmolens. De heer 
Van den Hoek Ostende heeft veel meer 
gepubliceerd over de Amsterdamse 
molens en daar is ook voor dit artikel 
dankbaar gebruik van gemaakt, maar 
dat is niet zo gemakkelijk toegankelijk. 
Verder is natuurlijk het nodige te vinden 
in de Molendatabase op internet.

De Gooyer in zijn huidige staat, gezien 
vanaf de Zeeburgerstraat. Auto's hebben 
de rol van schepen als verkeersmiddel 
overgenomen (foto mevr. F. van den Hoek 
Ostende-Suyver, 1992).

De Gooyer omstreeks 1900 aan de 
Nieuwe Vaart, gezien richting stadscen-
trum. Het gewelf onder de molen rechts 
is waarschijnlijk nog een herinnering aan 
het watermolenverleden.  

De Amsterdamse grachtengordel is 
een begrip en heeft zelfs de sta-
tus van Werelderfgoed bereikt. De 

buitenste 'schil' werd evenwel getekend 
door een molengordel, die niet in de erf-
goedstatus kan delen, om de simpele re-
den dat hij 'wijlen' is. Een gedicht erover is 
er nog wel. Ze zijn uit meerdere plaatsen 
bekend; de gedichten waarin molenna-
men verwerkt zijn. Min of meer toevallig 
stuitte ik onlangs op zo'n gedicht met de 
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Datering

In het gedicht staat: 'De O r a n j e -
b o o m opnieuw geplant, Verloste ons 
van Napoleons hand'. Dat betekent dat 
het gedicht is ontstaan na 1813, het jaar 
waarin de Napoleontische overheersing 
ten einde kwam. In het gedicht staat De 
Palm nog vermeld. Deze molen brandde 
in 1831 af en werd niet herbouwd, zodat 
het gedicht van voor 1831 moet zijn, ergo 
geschreven tussen 1813 en 1831.

De molens

Amsterdam werd in de Gouden Eeuw 
omringd met een krans van 26 bolwer-
ken; uiteraard bedoeld ter verdediging 
van de stad. Ze bewezen zich door hun 
ligging, aan de rand van het vrije veld, 
ook als ideale standplaatsen voor mo-
lens. Op 25 van de 26 bolwerken kwamen 
molens te staan, voor het merendeel 
korenmolens. Alleen het bolwerk Jaap 
Hannes, ten noorden van De Gooyer, 
bleef leeg, al stond de houtzaagmolen 

Gedicht
''k Ben op mijn tijd eens rondgegaan 
Toen zag 'k een grooten G o o y e r (1) staan, 
En verder kwam ik aan een held,
Die mij zijn naam als R u i t e r (2) meldt.
De H o n d (3) heldhaftig is een beest 
Met Noach in de ark geweest.
De V a l k (4), een rover in de lucht, 
Die menig vogel maakt beducht,
't F o r t u i n (5) gaat rond, gelijk men ziet, 
Doch juist bij alle menschen niet.
De B u 1 (6), een woest en sierlijk dier,
Doch 't vleesch van hem een goed vertier,
De L e e u w (7) praalt sierlijk in 't gezicht 
En staat aan Amstels brug gesticht.
De H a a n (8), die vroeg zijn stem laat hooren, 
Hij kan de luiaard niet bekoren,
Die soms op H o o p (9) iets heeft gekocht 
Heeft menigmaal niets thuis gebrocht, 
Ik stel die taak niet voor gering,
Zoo sprak die goede W et e r i n g (10),
Nu zal ik eens naar buiten gaan
Tot 'k ben gekomen aan de Z w a a n (11).
De O r a n j e b o o m (12), opnieuw geplant, 
Verloste ons van Napoleons hand. 
Terwijl het V i n k j e (13) vroolijk zingt,
Van d'eenen tak op d'anderen springt. 
Totdat ik weer naar binnen ging,
Waar 'k ben gekomen aan de S p r i n g (14)
Om op de Schans niet rond te dolen, 
Spoedde ik mij naar den R ô o m o l e n (15).
Tot 'k zag een W o l f (16) in het verschiet, 
Die mij niet langer wand'len liet.

Daarom nam ik een J a c h t (17) te baat, 
Dat stelde mij in beet'ren staat. 
Vandaar kwam ik op and'ren grond, 
Alwaar een schoone L e l i e (18) stond.
En daar nog verder voort te gaan
Zag ik een S p i n n e r (19) werkend staan.
Wat hoor 'k een ruisching in de lucht;
'V i e r W i n d e n' (20) maken dit gerucht,
Toen kwam ik aan den R o z e n b o o m (21)
En spoedde mij van d' Overtoom.
Nu ik bij 't rijzen van de Z o n (22)
Zoo opperbest aan 't wandlen kon,
En ik mijn weg, naar voren nam 
Totdat ik aan D e L i ef d e (23) kwam.
Om onder 't lommer van de boomen 
Ook bij den V i c t o r (24) aan te komen,
De B 1 o e m (25), die elk het hart verrukt, 
Verwelkt als zij is afgeplukt.
Toen zag ik nog een schoone K a t (26), 
Die iets opmerkenswaardigs had.
De P a l m (27) bazuint een fiere maagd, 
De titel, waar zij roem op draagt.
Toen schreeuwde mij een K r a a i (28) vooruit 
Te sparen en 'k bezat geen duit!
Nu ging ik weer naar buiten toe
En naderde een roodbonte K o e (30).
Totdat ik kwam bij 'n achterpad 
Alwaar ik in D e V r e d e (29) zat.
Toen keerde ik naar binnen weer 
En schrikte van een grooten B e e r (31).
Nu dacht ik het kan zoo niet langer
En wandelde naar den V e r v a n g er (32),
Toen zag 'k een grooten B o k (33) op 't end
En heb mij weer naar huis gewend.'

- T A A L  E N  C U L T U U R -

Fragment van een kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 met van links naar rechts 
de molens De Hooiberg, De Kat en De Palm respectievelijk op de bolwerken Slotermeer, 
Karthuizers en Haarlem. Zo was Amsterdam omgeven met een gordel van bolwerken en 
molens. Bij de middelste molen, De Kat, is goed zichtbaar hoe de grot van de molen in 
verbinding stond met de Lijnbaansgracht. 
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van de VOC er pal achter. 
Meestal wordt gesproken over de mo-
lens op bolwerken. Dat is zeker voor de 
Amsterdamse molens in letterlijke zin 
niet juist. Uit kaarten, bijvoorbeeld die 
van Gerrit de Broen uit 1782 blijkt dat de 
molens op straatniveau stonden en het 
eigenlijk bolwerk dus om de molen heen 
lag. Dat is ook de verklaring dat een 
aantal van deze molens gebouwd zijn 
als grotmolen waar men met schuiten 
in kon varen, zoals de bekende Sint Vic-
tor. Bij een molen op een bolwerk is dit 
welhaast onmogelijk. Elders stonden mo-
lens wel hoog op het bolwerk, zoals nu 
bijvoorbeeld in Dokkum nog het geval is. 

Zo komen we dan bij de eerste molen in 
het gedicht: 

1. De Gooyer
Deze molen stond oorspronkelijk in het 
bolwerk Oosterbeer en was een stan-
derdmolen die in 1725 werd opgevolgd 
door een achtkante baliemolen, welke 
in 1814 verplaatst werd naar de voet van 
de er vlakbij gelegen gesloopte stads-
watermolen. En daar staat hij nog, als 
laatste korenmolen op het gebied van 
de oude stad. 

2. De Ruiter
Deze in 1726 verhoogde achtkante mo-
len stond in het bolwerk Outewaal en 
werd in 1863 gesloopt.

3. De Hond
De Hond stond in het bolwerk Muiden en 
werd in 1863 gesloopt. Hij was toen nog 
geen twintig jaar oud, want zijn voor-
ganger, die eerder De Drie Prinsen heet-
te was op 10 augustus 1843 afgebrand. 
Het Dagblad van 's-Gravenhage van 14 
augustus 1843 berichtte:
'Het onweder, dat ll. Donderdag namid-
dag over deze residentie is losgebarsten, 
heeft te Amsterdam bijkans een half uur 
vroeger gewoed. Deswege wordt uit die 
stad geschreven, dat, omstreeks half vijf 
ure, eene onweêrsbui, weldra gevolgd 
door eene tweede, uit het noordwesten, 
kwam aandrijven. Gedurende de eer-
ste, die niet alleen van geweldigen slag-
regen, maar ook van ongemeen zwa-
ren hagel vergezeld ging, hebbende 
sommige stukken ijs wel de grootte van 
een duiven-ei, sloeg de bliksem in den 
korenmolen de Hond toebehoorende 

Het fragment van de minuutkaart, maar nu op een Foto van Google Earth. Het stra-
tenpatroon is goed herkenbaar, maar met de bolwerken ligt het anders. Daar is de situ-
atie volledig veranderd. De stadsvest is aanzienlijk versmald. Alleen het bolwerk Haarlem 
is als enige van de 26 bolwerken nog duidelijk herkenbaar. De situatie van de andere 
bolwerken en de erop staande molens kan men alleen terugvinden via het stratenpa-
troon. De Lijnbaansgracht bestaat nog steeds, maar tussen deze gracht en de singel is de 
Marnixstraat gekomen. De walmuur tussen de bolwerken valt ongeveer samen met de 
westelijke rooilijn van de Marnixstraat.

Bij enkele molens was het bolwerk ingericht als een parkje in de stijll van die tijd. Op 
de kaart van Gerrit de Broen uit 1782 is dat te zien bij de molens De Liefde, De Kleine 
Stinkmolen en De Hooiberg. Als men ooit voor het bolwerk Haarlem nog een bijzonder 
en historisch verantwoord idee nodig heeft.... Maar het kon ook anders, de bolwerken 
rond de molens De Palm en De Bloem waren ingericht als kerkhof. 

De Gooyer is de enige overgebleven 
korenmolen in Amsterdam op zijn oude 
plaats. Zelfs dat is niet helemaal zo, want 
hij werd als opvolger van een standerd-
molenn in 1725 gebouwd op het bolwerk 
Oosterbeer, maar in 1814 verplaatst naar 
de iets noorderlijker gelegen voet van een 
der stadswatermolens, te weten de linker 
op het fragment van de kaart van Gerrit 
de Broen en op die plaats staat hij nog 
steeds. De oude plaats moeten we zoeken 
in het verlengde van de Zeeburgerdijk, 
ongeveer op de plaats waar dat de 
Alexanderkade snijdt. 



15. De Roômolen

14. De Spiering

31. De Beer

32. De Vervanger

aan den heer van Groningen, staande 
op de Schans, de eerste van de Muider-
poort, naar den kant van den Amstel. 
Hoezeer in het begin van den brand 
het vuur slechts de eene zijde van den 
molen die van den wind afgekeerd was, 
had aangegrepen en een achttal spui-
ten spoedig ter hulp aansnelde, stortte 
het bovenste gedeelte van den molen 
weldra in, en in korten tijd was hij tot den 
steenen voet geheel afgebrand. Niette-
min is het gelukt, door ijverige hulp, de 
paarden, als ook eenig gereedschap, te 
redden.'
De molen werd herbouwd op zijn stenen 
voet die de brand had overleefd, maar 
werd wel 4,5 m hoger dan voor de brand, 
zodat zijn totale hoogte bijna 30 m werd. 
De molen werd in 1863 gesloopt voor de 
bouw van een cavaleriekazerne. 

4. De Valk 
De Valk stond in het bolwerk Diemen.. 
Een deel van dat bolwerk met de molen 
De Valk werd in 1866 door de stad over-

Fragment van de kadastrale 
overzichtskaart van de gemeente 
Amsterdam uit de tijd van het ontstaan 
van het gedicht met de molens. De niet 
in het gedicht genoemde molens staan 
met een letter en in een andere kleur 
weergegeven.  
Nummer Naam

A. De Zon
1 De Gooyer
2 De Ruiter
3 De Hond
4 De Valk
5 De Fortuin
6 De Bul
7 De Leeuw
8 De Haan
9 De Hoop
10 De Wetering
11 De Zwaan
12 De Oranjeboom
13 De Vink
14 De Spiering
15 De Roômolen
16 De Wolf
17 Het Hoornse Jacht
18 De Lelie
19 De Spinder
20 De Vier Winden
21 De Rozenboom
22 De Zon
23 De Liefde
B. De Kleine Stinkmolen / 
 De Star
C.  De Grote Stinkmolen / 
 't Rode Hart
24 De Victor
25 De Bloem
D. De Hooiberg
26 De Kat
27 De Palm
28 De Kraai
29 De Vrede
30 De Koe
31 De Beer
32 De Vervanger
33 De Bok
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16. De Wolf

17. Het Hoornse Jacht

18. De Lelie

19. De Spinder

20. De Vier Winden

21. De Rozenboom

11. De Zwaan

12. De Oranjeboom

13. De Vink

23. De Liefde
22. De Zon

B. De Kleine Stinkmolen / De Star

C. De Grote Stinkmolen / 't Rode Hart

24. De Victor

25. De Bloem

D. De Hooiberg

26. De Kat
27. De Palm

28. De Kraai
29. De Vrede

30. De Koe



A. De Zon

1. De Gooyer

2. De Ruiter

3. De Hond

4. De Valk

5. De Fortuin

6. De Bul

7. De Leeuw

8. De Haan
9. De Hoop

15. De Roômolen

14. De Spiering

10. De Wetering

31. De Beer

32. De Vervanger

33. De Bok

11. De Zwaan

12. De Oranjeboom

13. De Vink

23. De Liefde

27. De Palm

28. De Kraai
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gedragen aan het rijk. Dat beloofde niet 
veel goeds voor de molen. In het Alge-
meen Handelsblad van 10 juli 1867 was 
te lezen: 'Heden ochtend omstreeks 8 
ure is in het binnen-gasthuis gebragt een 
werkman, die in den molen de Valk op 
de Schans bij de Muiderpoort, van de 
3de verdieping is gevallen, en daardoor 
zware kneuzingen bekomen heeft.' De 
vermelding 'werkman' zou er wel eens 
op kunnen wijzen dat dit tijdens de sloop 
van de molen is gebeurd.  

5. De Fortuin
De Fortuin stond in het bolwerk Weesp en 
was, evenals De Hond, een grotmolen. 
Hij werd in 1863 gesloopt.

6. De Bul
Deze molen stond in het bolwerk Ooster-
blokhuis bij de Hoogesluis in de Amstel. In 
1863 werd de molen gesloopt om plaats 
te maken voor het Amstelhotel. 

7. De Leeuw of Hooge Stenen Molenook 
wel De Groen
In het bolwerk Westerblokhuis, aan de 
andere kant van de Amstel stond De 
Leeuw, de enige Amsterdamse stenen 
molen; en hoog was hij ook. In 1661 werd 
hier een standerdmolen gebouwd die 
in 1735 opgevolgd werd door de stenen 
molen. Op 3 juli 1755 bracht de Engelse 
ingenieur John Smeaton een bezoek 
aan deze molen van 'very remarkable 
height'. Hij geeft een baliehoogte op 
van 72 voet, wat zou neerkomen op 21,95 
m. Dat is dus nog enkele meters meer 
dan van de bestaande grote Schie-

damse stadsmolens. De 'sails' zijn 43 voet 
lang, 13,11 m, wat zou neerkomen op 
een vlucht van 
26,21 m. Als speciale bijzonderheid ver-
meldt Smeaton dat de molen slechts 
'one pair of large Cullogne Stones' had; 
één koppel blauwe stenen dus. Ook 
deze molen werd al vroeg gesloopt, in 
1868.

8. De Haan
De Haan stond in het bolwerk Ouderkerk 
en werd in 1872 gesloopt voor het door-
trekken van de Huidekoperstraat.

9. De Hoop
De Hoop, ook weer een grotmolen, 
stond in het bolwerk Reguliers. Hij werd 
daar in 1661 op het nieuwe bolwerk ge-
bouwd, maar brandde in 1789 af. De 
Ommelander Courant van 28 juli 1789 
schreef: 'Gister avond, omtrent 10 uuren, 
ontstond alhier Brand in de Kooren- Mo-
len DE HOOP, aan 't einde van de Regu-
liersgragt, op, de Schans; de uitbarsting 
was zeer hevig, doch door de spoedige 
aangebragte hulp is alles, Goddank, 
zonder verdere ongelukken afgeloopen.' 
De molen werd herbouwd, maar in 1868 
gesloopt, om daarna vermoedelijk in 
Sassenheim herbouwd te worden, ook 
weer als korenmolen. Ook daar volgde 
afbraak, in 1882 en weer herbouw, maar 
nu in De Cocksdorp waar de molen uit-
eindelijk op 30 augustus 1920 definitief 
afbrandde (zie Molenwereld 2005-9).

10. De Wetering
De Wetering werd in 1744 op het gelijkna-
mige bolwerk De Wetering herbouwd en 
in 1873 gesloopt. Eind maart 1873 ligt de 
molen 'plat'.

Met 'Nu zal ik eens naar buiten gaan' 
kondigt de dichter aan dat hij oversteekt 
naar de overkant van de Buitensingel. 
Door de Weteringpoort komt hij bij de 
molens aan de Mennonietensloot. 
Wegens uitbreiding van de stad was 
de grachtengordel verlegd, waarvoor 

In 1868 haalde De Leeuw de krant 
met een advertentie in het Algemeen 
Handelsblad van 14 mei die aan duide-
lijkheid niets te wensen overliet. Het is 
merkwaardig dat in deze gedetailleerde 
advertentie, waarin zelfs de kruias wordt 
genoemd, het binnenwerk volledig ont-
breekt. Had men daar soms al een baas 
voor gevonden? 

Alle Amsterdamse korenmolens waren, afgezien van hun voorgangers, achtkante ba-
liemolens, sommigen met een geheel stenen onderbouw, anderen met een houten onder-
achtkant. De grote uitzondering was de molen De Leeuw, alias De Groen, alias de Hoge 
Stenen Molen, die een stenen baliemolen was, en bepaald geen kleine ook. 

- T A A L  E N  C U L T U U R -
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maar liefst 21 molens moesten verdwij-
nen. Daarvan kregen er 14 een plaats 
in de nieuwe bolwerken, maar voor 6 
moest een andere oplossing worden 
gezocht, terwijl er 1 voorlopig kon blijven 
staan. In 1661 besloot het stadsbestuur 
dat er drie een plaats langs de Menno-
nietensloot zouden krijgen en drie langs 
de Overtoom, waar er uiteindelijk zelfs 
zes kwamen te staan. De dichter begint 
zijn tocht langs de Mennonietensloot 
achteraan, bij De Zwaan. 

11. De Zwaan
De Zwaan kwam op een treurige manier 
aan zijn einde. Hij werd bij een brand in 
de nacht van 2 op 3 februari 1848 zeer 
zwaar beschadigd, wat zijn einde be-
tekende. Wel zat er een luchtje aan de 
brand, want in het Algemeen Handels-
blad van 4 februari 1848 was te lezen: 
'Aangaande den eergisteren nacht: 
voorgevallen brand op het Mennonie-
tenpad verneemt men nog , dat on-
derscheiden autoriteiten spoedig, op 
de plaats aanwezig waren, dat de Ko-
renmolen de Zwaan voor f 17,000 was 
verzekerd, dat reeds vroeger eenmaal 
brand in denzelven was ontstaan, doch 
tijdig gebluscht , en dat de bemaalder 
P. C. v. R. in hechtenis is genomen, als 
verdacht van dien molen in brand te 
hebben gestoken.' Op de plaats van de 
afgebrande molen liet volgen het kran-
tenartikel uit 1894 de heer Doublet een 
mooie paltrok bouwen die de naam De 
Houthandel kreeg. Doublet had aan 
het eind van het pad meer zaagmolens 
staan, te weten De Jonge Visscher en De 
Liggende Os.

12. De Oranjeboom
De laatste molenaar met deze molen 
was H.J. van den Bank die in Algemeen 
Handelsblad van 29 augustus 1875 mee-
deelt dat hij 'zijne Broodwinning' moet 
verlaten en deelgenoot is geworden in 
de molen De Victor van J. Bosman. De 
Oranjeboom wordt namelijk in hetzelfde 
jaar gesloopt.

13. De Vink of ook wel Geelvink
Deze molen stond het dichtst bij de Sin-
gelgracht. Hij brandde op 15 april 1859 
af. De Tijd schreef op 16 april: 'Gisteren 
avond ten 11 ure is er brand ontstaan in 
den molen de Vink op het Mennonieten-
pad , welke molen ten 12½ ure geheel 
was afgebrand. De oorzaak is onbekend. 
Door de goede direktie en de moedige 
pogingen van het personeel der spui-
ten , werd belet dat de brand zich tot 
de omliggende perceelen uitbreidde.' 
Vervolgens wordt op 25 februari 1861 het 
erf van de afgebrande molen De Vink in 
veiling gebracht, tezamen met de helft 
in de korenmolen De Wolf. En dat is dan 
einde verhaal, althans voor De Vink.

14. De Spring, ook wel De Spiering of De 
Spring in 't Veld
Daarmee is de dichter weer aan de Sin-
gelgracht en passeren vervolgens twee 
molens op de bolwerken de revue. De 

eerste is De Spring in het bolwerk Am-
stelveen, gesloopt in 1874 voor het recht 
trekken van de Singelgracht. De mole-
naar, G. Voet, zit niet bij de pakken neer, 
maar zet zijn bedrijf voort in de windko-
renmolen De Eendracht aan de Baars-
jeswatering zoals uit een advertentie in 
het Algemeen Handelsblad van 9 juni 
1874 blijkt.

15. De Roômolen
De Roômolen stond in het bolwerk Schin-
kel, maar verdween al heel vroeg, in 
1845, door sloop voor het bouwen van 
een gevangenis. Oud was hij nog niet, 
want hij was na een brand op 9 mei 1813 
als gevolg van blikseminslag herbouwd. 
De molen was het eigendom van A. Ker-
sten en J. Op der Heyde en werd daarom 
onteigend. In de Opregte Haarlemsche 
Courant van 28 juni 1845 de veiling aan-
gekondigd van de 'publieke verkooping 
tot amotie of verplaatsing' van 'De OP-
STAND van eene kapitale sedert weinige 
jaren geheel nieuw gebouwde WIND 
KOORN MOLEN, 

genaamd DE ROOMOLEN, met alle des-
zelfs losse gereedschappen'. Het was 
nog niet het definitieve einde voor de 
Roômolen, want hij werd gekocht door 
zijn oude eigenaars die de molen lieten 
verplaatsen naar het buitenplaatsje Ie-
penwoud aan de Buitensingel, niet ver 
van de oude standplaats van de molen, 
aan de overkant van de Singelgracht. 
Toch ging hij ook daar al snel door het 

oog van de naald. Op 17 juli 1847 werd 
hij door de bliksem getroffen, waarbij 
een roe door midden geslagen werd en 
in de molen brand ontstond, maar met 
drie brandspuiten werd de brand ge-
blust. 
In 1854 is de molen het eigendom van 
J. Op der Heyde, die niet alleen graan 
maalt maar onder firma met A. Kersten 
ook specerijen maalt. Zoals blijkt uit een 
advertentie in het Algemeen Handels-
blad van 30 oktober 1854 verkoopt Op 
der Heyde de molen en zet het bedrijf 
voort op De Haan (zie no. 8). Blijkbaar 
wordt ook de vennootschap met Kersten 
ontbonden, al wil Op der Heyde op De 
Haan blijkbaar ook cacao en specerijen 
blijven malen. Kersten is vermoedelijk op 
de Roomolen gebleven. Die conclusie 
kan getrokken worden uit een bericht 
dat in het Algemeen Handelsblad van 
14 februari 1859 stond: 'Heden nacht 
ten 4¾ is brand ontstaan in den koren-
molen van A. Kersten op den Buiten-
Singel , bij den tuin 

de Nederlanden. Tegen 7¾ ure was de 
molen tot op den grond toe afgebrand; 
de oorzaak is onbekend.' De molen kan 
in ieder geval moeilijk anders dan de 
Roômolen zijn geweest., want de buiten-
plaats Iepenwoud lag vrijwel naast de 
genoemde tuin en zal in het berricht wel 
als belending genoemd zijn vanwege 
zijn grote bekendheid. Volgens Van den 
Hoek Ostende zou de molen pas in 1884 
gesloopt zijn. Dat zou betekenen dat de 
molen na de brand herbouwd is. Aan de 
andere kant, al hoeft het een het ander 
niet uit te sluiten, in hetAlgemeen Han-
delsblad van 14 januari 1862 treffen wij A. 
Kersten en W. Pendraat aan als 'bema-
lers van den windkoornmolen De Haan'. 
Als Van den Hoek Ostende gelijk heeft, 

Sommige 'verdreven' molenaars pakten 
elders hun beroep weer op, zoals G. Voet 
van De Spring die zijn bedrijf voortzette 
op De Eendracht aan de Baarsjeswetering, 
zoals blijkt in een advertentie in het 
Algemeen Handelsblad van 9 juni 1874.
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dan zou de herbouwde molen een 
mooie kandidaat zijn voor de herbouw 
van de molen in Harderwijk in 1884 (zie 
Molenwereld2012-9-316), maar dat zou 
wel een toevalstreffer zijn.

Voor De Spiering en De Roômolen kon 
de dichter rustig aan de Buitensingel blij-
ven voor de molens aan de Overtoom, 
waar hij ook weer achteraan begint.

16. De Wolf
De Wolf was een zware en brede molen 
en zoals meerdere Amsterdams stads-
molens een grotmolen, waar men met 
schuitjes kon invaren om te laden of te 
lossen. Op 17 oktober 1887 werden in het 
verkooplokaal Frascati 'zeven allergun-
stigst gelegen bouwterreinen' geveild 
'alsmede de zich daarop bevindende 

gebouwen (...) tot amotie'. Tot die ge-
bouwen behoorde ook de windkoren-
molen De Wolf die het daarna wel niet 
lang meer gemaakt zal hebben.

17. Het (Hoornsche) Jacht
Ook deze molen ontsprong de dans niet; 
sloop maakte in 1874 een einde aan zijn 
bestaan.

18. De Lelie
In het Algemeen Handelsblad van 
22 maart1873 verscheen een bericht 
waarin te lezen stond: 'Voordracht der 
Commissie voor de rentegevende ei-
gendommen , om aan Jacob Zeh en 
Joh. Zeh den eigendom over te dragen 
van een stuk Gemeentegrond, gelegen 

aan de stille zijde van den Overtoom, 
zijnde de grond van den molen de Le-
lie en aangrenzend terrein , voetstoots 
groot 15 aren, 65 centiaren, door hen 
in eeuwigdurende erfpacht bezeten te-
gen betaling van ƒ 75,- 's jaars, en zulks 
voor ƒ 1000 vrij geld'. Meestal beteken-
den dit soort berichten niet veel goeds 
voor de molen. Indit geval had het mee 
kunnen vallen, want de Zehs waren ook 
molenaar op de molen. Maar helaas, in 
1878 maakt de sloper een eind aan zijn 
bestaan. Mogelijk wilden zij de handen 
vrij hebben of niet, zoals veel van hun 
collega's overrompeld worden door het 
gemeentebestuur.

19. De Spinner, meestal Spinder
De Spinder was de enige molen aan de 
Overtoom, die aan de sloper ontsnapte. 

De reden was niet om te juichen, want 
een brand op dinsdag 30 november 
1864 maakte eein eind aan zijn bestaan. 
Drie aangrenzende huisje die door ver-
scheidene gezinnen werden bewoond 
gingen ook door het vuur verloren.

20. De Vier Winden
De Vier Winden was een mooie, niet zo 
grote, slanke molen. De stadskorenmo-
lens van Amsterdam waren er werkelijk 
in allerlei soorten en prijzen. Hij werd in 
1870 gesloopt, waarbij men nog een 
merkwaardie vondst deed. Het dagblad 
De Tijd schreef op 8 juni 1870: 'Dezer da-
gen zijn, bij het afbreken van den koren-
molen 'de vier Winden' staande aan de 
stille zijde van den Overtoom (gemeente 

Amsterdam), een paar voet onder den 
beganen grond een vrouwelijk en twee 
mannelijke geraamten gevonden. Vol-
gens de grondbrieven had deze molen 
reeds 250 jaar bestaan waarvan hij de
laatste 150 jaar in eigendom behoorde 
aan de familie Degens, alhier. De ver-
moedelijke oorzaak , waardoor de lijken 
daar gekomen zijn, kan o. a. verklaard 
worden uit de omstandigheid , dat in 
dien omtrek het zoogenaamde Pest- of 
Vilderskerkkhof was gelegen; terwijl het 
ook niet onmogelijk is, dat zij de overblijf-
selen zijn van een misdaad of aldaar zijn 
verborgen tijdens den aanslag op Am-
sterdam door prins Willem II ten
jare 1656, of gedurende de ontmoeting 
met de Pruisen in de vorige eeuw (1787)'; 
stof voor meerdere romans dus. Die 
sloop betekende nog niet het einde van 

De Vier Winden, want die begon daarna 
nog aan een nieuw bestaan als koren-
molen De Hoop in Beverwijk. Dat heeft 
hij niet lang zo volgehouden. In 1905 
stopte de molenaar met zijn bedrijf en 
een jaar later werd de molen afgebro-
ken tot op de onderbouw. Die brandde 
in 1929 af. De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant schreef hierover: 'Gistermid-
dag ruim 5 uur is brand ontstaan in een 
nabij het station te Beverwijk staanden 
ouden molen, welke twee Beverwijksche 
veilingen gebruiken als opslagplaats 
van emballage. Het houten gebouw, 
dat geheel gevuld was met groenten-
kisten, stond in weinige oogenblikken in 
lichtelaaie. Spoedig stortte het ineen, 
de vlammen laaiden hoog op, en groot 
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Niet alle Amsterdamse korenmolens waren groot en zwaar gebouwd zoals blijkt uit deze ansichtkaart van de korenmolen De Hoop in 
Beverwijk die in 1870 was overgeplaatst uit Amsterdam en daar aan de Overtoom stond als De Vier Winden



gevaar dreigde toen voor het belende 
vellingsgebouw der Beverwijksche ex-
portveiling, waarin eveneens groote 
partijen emballage waren opgeslagen. 
Dit gebouw had reeds vlam gevat, maar 
de brandweer, die met zes stralen op de 
motorspuit werkte wist het gevaar te be-
zweren. Zeer waarschijnlijk is de brand 
ontstaan, doordat jongens in de nabij-
heid van den molen een vuurtje stook-
ten. Alles was verzekerd.' Dat was dan 
wel het definitieve einde voor De Hoop, 
ex-vier Winden.

21. De Rozenboom
De Rozenboom was in tegenstelling tot 

zijn buurman een beul van een molen. 
Het is daarom wel te begrijpen dat hij 
met een productie van 677 ton meel, 
zo'n 13 ton per week, in 1843 tot de kop-
lopers van de Amsterdamse korenmo-
lens behoorde. Hij werd omstreeks 1800 
gebouwd, nadat zijn voorganger door 
blikseminslag was afgebrand. In 1855 
kreeg de molen een stoommachine van 
30 pk, maar aanvankelijk werkte wind 
en stoom nog tezamen; althans in een 
advertentie in het Algemeen Handels-
blad van 20 augustus 1860 staat: 'Wind- 
en Stoom-Korenmolen De Rozenboom'. 
Vandaar ook dat de schoorsteen 25 m 
van de molen kwam te staan, terwijl de 

stoommachine onder in de molen lag. 
Lang heeft die situatie in iede geval niet 
bestaan, want later werd de molen ont-
takeld: de kap en de wieken maakten 
plaats voor een plat dak. In de nacht 
van 22 op 23 februari 1876 ging de mo-
len door het oog van de naald bij een 
brand in het ketelhuis van de houtzagerij 
achterde molen van W. van Rijmenam, 
die sinds 1869 ook eigenaar van De Ro-
zenboom was. Een houtloods ging ver-
loren, maar de molen bleef behouden. 
Een jaar later was het wel raak. Het Al-
gemeen Handelsblad van 28 mei 1877: 
'Tegen 10 uur hedenmorgen zagen de 
voorbijgangers op de Vondelkade dat 

Aan de noordkant van de Overtoom stonden zes korenmolens,waarvan er hier nog drie over zijn, van voor naar achter, van de stad af: 
De Rozenboom, de Lelie en De Wolf. De Rozenboom was een kolossale kast van een molen, qua grootte vergelijkbaar met De Victor. 
Op de foto heeft de molen nog een houten as. De onttakelde molen brandde op 28 mei 1877 af. De ronde ramen in de onderbouw vormen 
een opvallend detail. Dergelijk ramen zijn ook aanwezig in De Gooyer en De Sint Victor. 
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uit de stoomhoutzagerij des heeren Rey-
menam, Overtoomsche weg (stille zijde) 
de vlammen sloegen.
Deze houtzagerij is gevestigd in een 
oude molen, die van de weken ont-
daan, tot werkplaats is ingericht, daar-
naast bevindt zich een gebouw dat tot 
bergplaats diende, en achter het voor-
malige terrein stond en staat gedeelte-
lijk nu nog een bergloods. Een erf scheidt 
het achtergedeelte van een groote 
hoeveelheid petroleumvaten, toebe-
hoorende aan de heeren de Haan & Zn. 
Toen de vlammen zich vertoonden, 
bleek het dadelijk dat van binnen geen 
plaatselijk brandje woedde, maar dat 
het geheel in laaie vlam stond, zoodat 
dan ook na het gemaakte alarm en de 
bevinding van het personeel der naast-

bijgelegen spuit (Leidscheplein), een al-
gemeen alarm werd gemaakt (...) Daar 
de wind nog al fel woei, verspreidden 
de vonken van het rieten dak van den 
molen, zich op grooten afstand. (...) De 
houtzagerij is nagenoeg een ruïne, en de 
brandweer had den geheelen dag werk 
met het nathouden der overblijfselen en 
het blusschen van brandende stapels 
hout, die steeda weder opvlamden.' Ter 
plaatse werd na de brand een nieuwe 
stoomzagerij en -schaverij gebouwd.
Toch kan worden aangenomen dat 
een deel van De Rozenboom nog 
steeds dienst doet. Op 1 december 
1972 schreef de Zeeuwse molenaar L. 
Verhage mij een brief, waarin hij vertelt 
dat zijn vader op 2 december 1867 in 's-
Gravenpolder was geboren. Toen die 11 

jaar oud was brandde de molen van zijn 
vader af (op 8 juli 1875-jsb). Die stond op 
een dijk welke van de polder was en de 
molen mocht daar niet meer herbouwd 
worden. 'Mijn vader heeft ons altijd ver-
teld', zo schrijft Verhage, 'dat mijn opa 
een molen in Amsterdam had gekocht 
(...), de molen kwam in 1880 gereed'. (De 
binnenroede, een potroede die tot 2000 
in de molen zat, dateerde uit 1879 en is 
daarom wellicht nieuw voor de molen in 
's-Gravenpolder gemaakt).
De molen van 's-Gravenpolder is een 
brede en zware molen. De molens van 
Zeeland geeft als diameter voor de krui-
vloer binnenwerks, 5,79 m. Dat is voor 
een korenmolen extreem veel. Hierbo-
ven constateerden we al dat De Rozen-
boom een beul van een molen was. Die 
5,79 m komt nagenoeg overeen met de 
diameter van de kruivloer van de Sint 
Victor, ook zo'n extreem en vergelijkbaar 
zware molen. Aangezien De Rozenboom 
in 1877 onttakeld afbrandde mag, ook 
vanwege het gebrek aan betere kan-
didaten, gevoeglijk aangenomen wor-
den, dat de kap en het binnenwerk na 
de onttakeling van De Rozenboom naar 
's-Gravenpolder verhuisden, waar de 
molen nog niet klaar was toen de romp 
van De Rozenboom in Amsterdam af-
brandde! 

22. De (Rijzende) Zon
De dichter is weer aangeland op de Bui-
tensingel en volgt die verder. Even bui-
ten de Singelgracht, aan het Rottenest-
pad stond de korenmolen De Rijzende 
Zon, die eerder het Rottenest heette, 
waarmee ook de naam van het pad is 
verklaard. In een verkoopadvertentie in 
de 's-Gravenhaegse courant van 4 sep-
tember 1744 wordt vermeld dat de mo-
len 'in 't Jaer 1741 nieuw getimmert' is. 
In het begin van de 19e eeuw krijgt de 
molen de naam Rijzende Zon; per slot is 
Rottenest zeker geen aanbeveling voor 
een korenmolen.
Als bijzonderheid kan worden vermeld 
dat deze molen tot de eersten behoorde 
die een bliksemafleider kreeg. Dat hielp 
niet tegen sloop, want in 1869 verdween 
de molen van het toneel, zij het nog niet 
voor goed, want hij zou naar Noord-Bra-
bant zijn verplaatst, maar is tot op heden 
spoorloos.

23. De Liefde
De dichter volgt nu verder weer de ko-
renmolens op de bolwerken en komt 
dan als eerste De Liefde tegen in het bol-
werk Sloten. In 1835 stichtte de firma Ket-
jen, Jarman & Co een zwavelzuurfabriek 
in het bolwerk. Voor bedrijfsuitbreiding 
lieten zijn het oog vallen op de grond 
waarop de molen stond, die zoals alle 
bolwerkterreinen eigendom van de stad 
was. In april 1870 koopt het bedrijf van 
de gemeente het recht van huur van de 
grond waarop de koren- en moutmolen 
De Liefde staat. Dat betekende het ein-
de voor de molen, die eind augustus van 
hetzelfde jaar al exit is.
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De Korenhalm in 's-Gravenpolder, mogelijk gebouwd met onderdelen van De 
Rozenboom uit Amsterdam (foto Donald Vandenbulcke, 2 november 2008). Bestand: 's 
Gravenpolder-De Korenhalm-2008-1.jpg  
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24. De Victor
De volgende korenmolen, De Victor in 
het bolwerk Rijk, was een indrukwekkend 
zware molen, gebouwd in 1685. Over de 
constructie van deze molen zijn we goed 
geïnformeerd dankzij het bekende mo-
lenmakersboek: Architectura Mecha-
nica of Moolen-boek van eenige opstal-
len van Moolens nevens hunne gronden, 
getekend door Pieter Linperch, 'moolen-
maker van Stokholm', uitgegeven in 1727, 
waarin de platen 14 en 15 aan deze mo-
len zijn gewijd. Ook een technische om-
schrijving ontbreekt niet:
 

'Beschryving over de Opstal van de Koo-
ren-moolen genaamt St. Victor, staande 
tot Amsterdam.
A. Het bovenste Kamwiel heeft 62 
 Kammen.
B. De schiefloop daar toe 25 staven, de  
 deling (steek-jsb) 5½ duim.
C. Het heiswiel heeft 33 dollen of
 Kammen.
D. Het ander heiswiel op de kleine as  
 daar toe, heeft 28 dollen of kammen,  

 de deling 4½ duim.
E. Het sparwiel heeft 79 Kammen.
F. De steen schiefloop daar toe, heeft  
 28 staven, de deling 4 duim.
G. De roede is hondert voeten lang, 
 17 duim breed,14 duim dik, het hek  
 7 voet 3 duim breed in 't geheel, op  
 de voorzy 15 duim daar de borden op
 leggen, gelyk met de zomen, het zeil  
 is 2 doek en ¼ breed.'

Doorsnedetekening van de Sint Victor 
in hetArchitectura Mechanica of Moolen-
boek, plaat 15. De molen heeft een meer 
Zuid-Hollandse bouwwijze met de steen-
zolder op de hoogte van het ondertafele-
ment. Opvallend is de aanwezigheid van 
slechts één koppel stenen. De molen heeft 
behalve een luiwerk ook een afschietwerk, 
terwijl een windas voor het openleggen 
van de stenen niet ontbreekt. De molen is 
overduidelijk een grotmolen. Het water is 
uiteraard grachtniveau, waarmee duidelijk 
wordt dat de molen niet op, maar in het 
bolwerk staat. Dat is ook duidelijk te zien 
aan de wal van het bastion, die om de 
molen heen ligt met daarachter de muur 
van het bastion. De molen is voorzien van 
enige ongebruikelijke versieringen zoals 
de balusters van het baliehek, de bollen 
op het dak of de fraaie voet van de wind-
wijzer. Het kunnen artistieke vrijheden 
van de graveur zijn, maar even zo goed 
uitingen van de Amsterdamse rijkdom in 
de Gouden Eeuw die later 'wegbezuinigd' 
zijn. 

De Sint Victor op een foto van de bekende fotograaf Jacob Olie uit 1890. De molen is 
niet alleen 'versoberd', vergeleken met de gravure, maar ziet er ook niet werkelijk floris-
sant uit. De invaart van de grot is verdwenen en een gewone inrit geworden. 

- T A A L  E N  C U L T U U R -



Molenwereld 36  | 16e jaargang 2013 nr. 1

- T A A L  E N  C U L T U U R -

De overbrenging is dus 1: 7. Voor de voet-
maat zal wel de Amsterdamse voet van 
28,3 cm zijn gebruikt, zodat de vlucht 
28,30 m is geweest. De zeilen waren circa 
1,70 m breed. Ook foto's maken duidelijk 
dat het om een indrukwekkende molen 
gaat.
Eind 19e eeuw wilde het stadsbestuur 
een nieuw westelijk verkeerstracé: Raad-
huisstraat-Rozengracht-De Clerqstraat. 
Daarvoor stond de Victor in de weg. 
Volgens het voor de stad beproefde re-
cept werd de eigenaar van De Victor, G. 
Boxman, het gebruik van de grond op-
gezegd. Het liep uit op een proces dat, 
ook in hoger beroep, door Boxman werd 
verloren. Dat betekende het definitie 
einde voor de Victor, alias Vechter, bij-
genaamd De Smeerpot. De molen werd 
voor sloop verkocht aan W. de Leon in 
Sloten zoals blijkt uit een advertentie 
in Het Nieuws van den Dag van 30 mei 
1898. Met de sloop van De Victor verloor 
Amsterdam zijn laatste molen op de bol-
werken.

25. De Bloem
De Bloem was oorspronkelijk een stan-
derdmolen die in 1614 verplaatst werd 
naar het bolwerk Rijkeroord. De stan-
derdmolen werd in 1768 vervangen door 
een grote achtkante molen. In 1877 be-
sloot het stadsbestuur de Marnixkade en 
Marnixstraat door te trekken. Daarvoor 
moest De Bloem verdwijnen. De eige-
naren Pieter en Hendrik Pouwels wilden 
de molen verplaatsen. Zo kreeg de mo-
len een nieuwe plaats in de gemeente 
Sloten, waar hij nog staat. Doordat de 
gemeente Sloten in 1921 werd ingelijfd 
bij Amsterdam werd hij toch weer een 
echte Amsterdamse molen.

26. De Kat
De Kat stond op hert bolwerk Karthuizers. 
De eigenaren van de molen hadden 
vanaf 1857 geen precario meer betaald 
voor het gebruik van de stadsgrond voor 

de molen. Dat kwam ze duur te staan. 
In 1869 werden ze voor de keus gesteld: 
betalen of wegwezen. Het eind van het 
liedje was dat de molen in 1869 werd ge-
sloopt.
Wat het opmerkenswaardige was uit het 
gedicht is mij niet duidelijk.

27. De Palm 
De Palm in het bolwerk Haarlem was 
de eerste bolwerkskorenmolen die de-
finitief van het toneel verdween; hij 
brandde namelijk op 27 februari 1831 
na blikseminslag af. In Het Dagblad van 
's-Gravenhage van 2 maart 1831 was 

te lezen: 'Laatstleden Dingsdag avond, 
omstreeks tien ure , is te Amsterdam een 
hevige brand uitgebarsten in den koren-
molen de Palm, staande in het bolwerk 
Haarlem, over de Palmstraat, aan het 
zoogenaamde Palm of Noorderkerkhof. 
De geheele molen is afgebrand en in-
gevallen; twee paarden en 48 zakken 
graan zijn eene prooi der vlammen ge-
worden. De belenden gebouwen heb-
ben ook veel geleden.' In 1840 wilden 
de vroegere eigenaren de molen op 
zijn oude plaats herbouwen, maar het 
stadsbestuur wilde niet mee werken uit 
vrees voor belastingfraude.

Een advertentie in het Nieuws van den 
Dag van 30 mei 1898 voor de afbraak van 
de Victor. Blijkbaar had de molen toen 
drie koppel stenen. 

'Amsterdam, Molen aan den Haarlemmerweg' Sinds 1921 was De Bloem inderdaad 
weer een voluit Amsterdamse molen door de annexatie van de gemeente Sloten door 
Amsterdam. Zijn wortels lagen in Amsterdam op het bolwerk Rijkeroord, waar hij tot 
1878 stond. 
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Het bolwerk Haarlem waar De Palm op 
stond is in feite het enige van de 26 bol-
werken van de stad waarvan de con-
touren nog duidelijk herkenbaar zijn. Als 
men ooit het Amsterdamse bolwerksver-
leden wil laten herleven, waar in het ver-

leden wel eens over gesproken is, dan 
verdient het de aanbeveling allereerst 
naar deze locatie te kijken.

28. De Kraai
In het bolwerk Sloterdijk stond De Kraai. 

Deze molen brandde op 20 September 
1838 af. De Avondbode van 21 Septem-
ber beschrijft deze brand: 
'Nadat in den voormiddag van gisteren 
brand was ontstaan in de koffijbande-
rij van den kruidenier E. C. Hilje, op den 
Nieuwendijk bij den Dam, uitkomende 
in de Ellendige steeg, welke echter da-
delijk werd gebluscht, openbaarde zich 
des avonds omstreeks half 11 ure brand 
in het bovenste gedeelte van den mo-
len de Kraai, in het bolwerk Sloten bij de 
Haarlemmerpoort, voor ¾ in eigendom 
toebehoorende aan den molenaar Ger-
rit Weers, en voor ¼ aan den heer Nier-
mans; terwijl dezelve voor de helft in 
huur goccupeerd werd door den mole-
naar Gerrit Bos, en de wederhelft door 
gemelde eigenaar Weers. In weinig tijds 
stond de woning in vollen brand, doch 
de nederstorting derzelve had gelukkig-
lijk naar de buitenzijde der stad plaats, 
zoodat de vele belendende gebouwen 
, waaronder de stads turfschuur, enz. 
daardoor beveiligd bleven, en het Bol-
werk zelf een alleszins gunstig terrein tot 
blussching aanbood.
Ten half 12 ure was men, door het in wer-
king brengen van tien brandspuiten , 
het vuur volkomen meester, en hetzelve 
rigtte geene verdere veroestingen aan 
dan den molen die geheel in de asch 
werd gelegd en uit welke men niets dan 
de paarden en karren heeft kunnen 
redden. Men wil, dat er eene kwantiteit 
van 150 à 170 zak graan op den molen 
aanwezig was. De oorzaak van den 
brand is voor als nog onbekend; beide 
molenaars waren van huis, en het mo-
lengebouw is voor brandschade verze-
kerd. Persoonlijke ongelukken hebben er 
geene plaats gehad.' 
Weers laat de molen herbouwen. De 
gang van zaken bij collega's zullen 
Weers' zoon later wel duidelijk maken 
dat hij op stadsgrond op een schopstoel 
zit. Vandaar dat hij in 1870 het stadsbe-
stuur verzoekt om de grond te mogen 
kopen. Om precies dezelfde reden wil 
het stadsbestuur dat nu juist niet. In 1877 
is het dan zover: de molen moet verdwij-
nen voor een nieuwe verbinding tussen 
de Brouwergracht en de Singelgracht. 
Het komt tot een proces en Weers ver-
liestbij uitspraak op 25 juni 1879. Weers 
overleeft dit niet lang; hij overlijdt op 5 
oktober van dat jaar. Op 15 december 
1879 wordt de molen 'ter amotie' in vei-
ling gebracht. De koper is Jakob Walde-
maier, molenaar in Den Helder. Zijn mo-
len, Het Fortuin bij het Westplein, deed 
zijn naam geen eer aan, want die was 
op 17 januari 1879 afgebrand. Walde-
maier wilde van De Kraai de opvolger 
van Het Fortuin maken. Een andere Hel-
derse molenaar, Bernard Janszen, kon 
een weerkerende concurrent best mis-
sen. Hij bood Waldemayer 3000 gulden 
als hij de molen niet zou herbouwen en 
zijn klanten zou overdoen aan Janszen, 
uiteraard met een concurrentiebeding. 
Op 24 oktober 1880 ondertekenden 
beiden een overeenkomst waardoor 
De Kraai niet welkom meer was in Den De molen De Bloem in zijn huidige uitvoering en omgeving (foto jsb, 31 januari 2006). 
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Helder. De molen werd nu doorverkocht 
aan Evert Schuurman en komt dan in 
Westbroek terecht, waar hij nog steeds 
staat.

29. De Vrede
De korenmolen De Vrede stond 'aan een 
achterpad' langs de Kostverlorenwete-
ring, eigenlijk een vreemdeling tussen de 
zaagmolens. De molen werd omstreeks 
1650 als een grondzeiler gebouwd. Uit 
een kaart van 1838 blijkt dat de molen 
toen een grotmolen was. Daarom moet 
hij toen welhaast een baliemolen zijn ge-
weest. In de nacht van 18 op 19 decem-
ber 1847 brandde De Vrede af, evenals 
het woonhuis dat er bij stond. Nog maar 
kort te voren, op 22 november was de 
helft in de molen geveild. Het zat de 
nieuwe eigenaar van die helft dus niet 
mee. 

30. De Koe
'Nu ging ik weer naar buiten toe, En na-
derde een roodbonte K o e'. De dichter 
verlaat de bolwerken en komt dan bij 
de korenmolen De Koe. Deze stond net 
buiten de Haarlemmerpoort, aan de 
Spaarndammerdijk, achter het in 1842 in 
gebruik genomen station Willemspoort, 
het begin van de spoorlijn naar Haarlem. 
Toen het stationsemplacement vergroot 
moest worden werd het molenprobleem 
'op zijn Amsterdams' opgelost. De molen 

stond op stadsgrond. De stad verkocht in 
1863 de grond aan de HIJSM en de mo-
lenaar, Pieter Pouwels, werd dringend 

verzocht met zijn 
molen op te hoe-
pelen; uiteraard, 
zoals in alle an-
dere gevallen, 
zonder scha-
devergoeding. 
Op 1 mei 1865 

moest het 

molenterrein 
leeg opgele-
verd worden.

31. De Beer
'Toen keerde 
ik naar bin-
nen weer, en 
schrikte van 
een grooten B e e r'. De tocht wordt dus 
verder langs de bolwerken voortgezet. 
De Beer stond in het bolwerk Westerbeer 
en afgaande op het bericht moet deze 
Beer ook onder de grote molens gere-
kend worden, ook al klaagt eigenaar 
Arie Bosman in 1854 over de verschrikke-
lijk hoge huizen die in de buurt van zijn 
molen werden gebouwd. Op 18 septem-
ber 1861 omstreeks twee uur 's middags 
ontstond brand in de molen en een uur 
later lag hij plat. Als oorzaak wordt het 
springen van de halssteen genoemd 
wat een fatale warmloper opleverde. 
Door het opverwaaien van brandend 
riet ontstond ook brand in het pakhuis 
De Kleine Komeet op het Prinseneiland, 
maar die kon worden geblust.

32. De Vervanger
Met De Vervanger in het bolwerk De 
Bocht liep het wel helemaal treurig af. 
De eigenaren werd door een deurwaar-
der duidelijk gemaakt dat hun molen ui-
terlijk 30 april 1878 verdwenen moest zijn, 
maar het liep toch iets anders zoals blijkt 
uit De Tijd van 19 maart 1878:
'Gisteren-nacht ongeveer 2 uur is de 
wind-korenmolen de Vervanger in het 
Haarlemmerplantsoen en laatstelijk in 
veiling tot amotie verkocht, totaal af-
gebrand. Behalve eene hoeveelheid 
rogge en gereedschappen is ook een 
paard ver- brand en onder het puin be-

dolven. Hand- en stoomspuiten 
hebben water gegeven en later kwam 
ook de Jan van der Heyde (varende 
stoombrandspuit-jsb), die bleef tot het 
vuur geheel uitgedoofd was.'

33. De Bok
Met deze molen in het bolwerk Blauw-
hoofd komen we aan het einde van de 
rondreis op rijm langs de Amsterdamse 
korenmolens. De Bok was ook zo'n grote 
zware Amsterdamse korenmolen die in 
1718 werd gebouwd als opvolger van 
een standerdmolen. Deze molen ging 
door brand tenonder. Het Algemeen 
Handelsblad van 6 januari 1879 geeft 
een welhaast poëtisch getint verslag 
van de brand:
'Een verrassend, zij 't ook minder op-
wekkend schouwspel, kenmerkte giste-
renavond het westelijk deel onzer stad. 
De korenmolen de Bok, in de Barends-
zstraat, stond, men zou bijna geneigd 
zijn te zeggen plotseling in lichtelaaie 
vlam, en verspreidde een tooverachti-
gen rossen gloed over de witbesneeuw-
de omgeving.
Op zoo bedrieglijke wijze teekenden de 
vurige tongen zich af tegen den lood-
kleurigen hemel, dat zich op verschil-
lende punten der stad het gerucht van 
een brand verspreidde, dien men op 
den weerschijn af, op de meest uiteen-
loopende punten vermoedde.

In de negentiende kwam de moderne 
bloemfabricage op die ook de traditio-
nele molenaars, met name in de steden, 
dwong de bakens te verzetten. Uiteraard 
keek men de kunst af en zo werd ook de 
bloemfabricage in de stadsmolens gemo-
derniseerd, vooral het proces dat aan het 
malen voorafging met name de reiniging. 
Ook de eigenaars van De Gooyer en De 
Kraai gingen met hun tijd mee zoals blijkt 
uit deze advertentie in het Algemeen 
Handelsblad van 23 december 1861

Advertentie in het Algemeen Handelsblad 
van 10 oktober 1838. De maalderij was in die 
tijd uitsluitend loongemaal. Eigen handel en 
zelfs builen was in die tijd om fiscale rede-
nen voor de molenaar verboden. Het in de 
molen aanwezige graan en meel was dus van 
de opdrachtgevers. Als een molen afbrandde 
waren zij hun graan en meel in de molen 
ook kwijt. Toen De Kraai afbrandde waren 
er circa 150 à 170 zakken graan in de molen. 
Volgens de krant was het molengebouw ver-
zekerd, maar de rest volgens de advertentie 
niet. Wie draaide er dan voor op? 
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Intusschen hadden duizenden toe-
schouwers zich in den omtrek van het 
werkelijk tooneel verzameld. Omstreek 
acht uur bereikte de vlammen haar top-
punt. De vang was losgeraakt, de met 
vuur overgoten roeden wentelden een 
paar maal om, en stortten vervolgens 
met dof gekraak naar beneden, het 
hooge gevaarte zelve in hun val mede-
sleepende. Nog eenmaal verhief zich de 
golvende vuurzee om in een langzaam 
verdwijnende wolk van vonken te eindi-
gen.
Door de goede zorg van de brandweer, 
die met twee stoom- en drie handspui-
ten met veel beleid werkte, hebben de 
belendende perceelen geen schade 
bekomen.'

Schijnbaar onrbrekende molens

Bij een eerste indruk lijkt het alsof er mo-
lens ontbreken. Dat is toch niet het ge-
val. De dichter heeft zich beperkt tot lou-
ter en alleen korenmolens. Dat betekent 
dat molens met een andere functie door 
hem buiten beschouwing werden gela-
ten. Om het plaatje van de molens op 
de bolwerken compleet te maken ver-
meld ik ze hieronder. Ze zijn op de kaart 
in een andere kleur met een letter en 
niet met een nummer aangegeven. Het 
gaat om:

A. De Zon 
Deze molen in het bolwerk Zeeburg was 
weliswaar in 1716 gebouwd als koren-
molen, maar in 1748 verbouwd tot lood-

witmolen. Dat zal de reden zijn waarom 
hij in het gedicht niet wordt vermeld. 
De molen werd in 1856 gesloopt en als 
korenmolen herbouwd in Vijfhuizen bij 
Haarlem, waar hij, in 1938 al onttakeld, 
op 3 februari 1845 afbrandde.

B. De Kleine Stinkmolen later De Star 
Op de bolwerken Osdorp en Nieuwkerk 
werden omstreeks 1615 twee zeemtou-
wersmolens gebouwd, molens om leer 
soepel te maken. Het productieproces 
veroorzaakte nogal wat stank, vandaar 
dat ze de Grote en de Kleine Stinkmolen 
werden genoemd.    
  
De Kleine Stinkmolen in het bolwerk Os-
dorp wer in 1698 door de zeemleerbe-
reiders verkocht en na 1711 ingericht als 
moutmolen en werd toen De Star ge-
noemd, welke in 1797 werd gesloopt.

C. De Grote Stinkmolen later 
't Roode Hart 
De Grote Stinkmolen stond 
in het bolwerk Nieuwkerk. Hij 
werd in 1711 verkocht aan 
enkele brouwers die hem tot 
moutmolen inrichtten. De 
molen kreeg toen de naam 
't Roode Hart, ook wel De 
Twee Harten of 't Witte Hart 
genoemd. In 1808 verdween 
hij door sloop.

D. De Hooiberg
De moutmolen De Hooiberg 
in het bolwerk Slotermeer 
was in 1614 als baliewipmo-
len gebouwd en werd in 
1750 vervangen door een 
achtkant. Ook deze molen 
verdween volgens het 'Am-
sterdamse recept'. In 1867 
besloot de gemeenteraad 
dat de molen moest ver-
dwijnen. De molen mocht 
nog tot 31 augustus 1871 blij-
ven bestaan in verband met 
verplaatsingsplannen. Mis-
schien is de molen toen naar 
Friesland verhuisd. In het tijd-
schrift De Utskoat , 1994-76-
30 e.v. , schrijft Willem Entrop 
over de molens van Gerkes-
klooster- Stroobos, o.a. over 
een koren-en pelmolen van 
Popke Drieuwes Kooi. Deze 
molen brandde eind 1889 
af. Nu schrijft Entrop dat Kooi 
de in 1890 herbouwde mo-
len De Hooiberg noemde. 
Die naam lijkt me in die tijd 
en voor die regio uiterst on-
waarschijnlijk. Nu viel het op 
dat Kooi op 10 maart 1871 
toestemming kreeg voor 
de bouw van een koren- en 
pelmolen, de voorganger 
van de in 1889 gebouwde 
molen. Dit sluit naadloos 
aan bij de geschiedenis 
van molen De Hooiberg in 
het bolwerk Slotermeer. De 

eigenaren hadden in 1867 aanzegging 
gekregen de molen te amoveren, maar 
mochten die - omdat zij hem voor ver-
plaatsing wilden verkopen - tot augustus 
1871 laten staan. 
Het ligt voor de hand om te veronderstel-
len dat dit inderdaad is gebeurd en De 
Hooiberg een nieuwe standplaats kreeg 
in Gerkesklooster-Stroobos en de in 1871 
gebouwde molen ook al De Hooiberg 
heette.

Ondergang

In onderstaande tabel worden de 33 
molens uit het gedicht genoemd met het 
jaar en in de volgorde van verdwijnen 
van de oorspronkelijke standplaats met 
daarachter de oorzaak (V = verplaat-
sing; S = sloop; B = brand). Het nummer 
verwijst naar het gedicht en de kaart. 

In 1879 werd het vertreksein gegeven 
voor De Kraai, zoals blijkt uit deze adver-
tentie in het Algemeen Handelsblad van 
16 november 1879. In diezelfde adverten-
tie wordt ook De Gooyer te koop aange-
boden. Die mocht dus blijven.

Gooyer 1 1814 V
Palm 27 1831 B
Roomolen 15 1845 V
Vrede 29 1847 B
Zwaan 11 1848 B
Vink 13 1859 B
Beer 31 1861 B
Fortuin 5 1863 S
Hond 3 1863 S
Bul 6 1863 S
Ruiter 2 1863 S
Spinder 19 1864 B
Koe 30 1865 S
Valk 4 1867 S
Hoop 9 1868 V?
Leeuw 7 1868 S
Zon 22 1869 V
Kat 26 1869 S
Liefde 23 1870 S
Vier Winden 20 1870 V
Haan 8 1872 S
Wetering 10 1873 S
Hoornsche Jagt 17 1874 S
Spiering 14 1874 S
Oranjeboom 12 1875 S
Rosenboom 21 1877 B
Lelie 18 1878 S
Bloem 25 1878 V
Vervanger 32 1878 B
Bok 33 1879 B 
Kraay 28 1880 V
Wolf 16 1887 S
Victor 24 1898 S

Naam gedicht
verdwijnen

 oorzaak
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Eind negentiende, begin twintigste 
eeuw begonnen veel Hollandse wa-
ter- en industriemolens aan een nieuwe 
loopbaan als korenmolen, vooral in de 
zuidelijke provincies. Op het eerste ge-
zicht is het verbazingwekkend dat de 
Amsterdamse korenmolens geen grote 
rol speelden bij deze 'levensduurverlen-
ging'; van slechts vijf of zes is een ver-
plaatsing buiten Amsterdam bekend. 
Immers, wanneer een korenmolenaar, 
een Zaanse oliemolen of een Zuid-Hol-
landse watermolen kocht om daar een 
korenmolen van te maken dan moest 
het achtkant of de indeling worden 
aangepast en bovendien moest er nog 

een korenmolenbinnenwerk in komen. 
Dat speelde bij een Amsterdamse ko-
renmolen allemaal niet: kant en klaar 
voor het gebruik. Daarom zou men ver-
wachten dat er veel meer korenmolens 
vanuit Amsterdam naar elders werden 
verplaatst. Mogelijk zijn het er meer ge-
weest, maar dan is daar geen enkel be-
wijs voor. Zo stonden er in Putten op de 
Veluwe op het eind van de negentiende 
eeuw op het oog twee loepzuivere Am-
sterdamse korenmolens, Het Hert en De 
Vier Winden, maar een verplaatsingsver-
haal vanuit Amsterdam vraagt kunst- en 
vliegwerk, dan wel een dikke duim op 
grond van de bekende gegevens. 

Landbouwcrisis

Tussen 1878 en 1895 heerste in Europa 
een grote landbouwcrisis door de im-
port van overzeese landbouwproduc-
ten. Boeren moesten hun bedrijfsvoering 
aanpassen om te overleven. Dat deden 
ze o.a. door het overstappen op vee-
teelt. In mijn boekje Molenaarsverleden 

heb ik gewezen op de relatie tussen de 
laatste bloeiperiode van de korenmo-
len en deze landbouwcrisis (blz. 72 e.v.). 
Deze omschakeling verklaart namelijk 
de bouw van een groot aantal nieuwe 
korenmolens waarvoor meestal gebruikt 
gemaakt werd van overtollige molens 
uit het westen. Het komt alleen te laat 
voor een nieuw leven van Amsterdamse 
korenmolens; driekwart is dan al verdwe-
nen. Na 1875 worden er nog vijf molens 
gesloopt, waarvan er inderdaad zeker 
twee zijn verplaatst: De Bloem en De 
Kraai die beide nog bestaan; eventueel 
kan men ook De Rozenboom er nog bij 
tellen. 

Brand

Opmerkelijk is het grote aantal korenmo-
lens dat afgebrand is. Van de 33 molens 
zijn er maar liefst 9 door brand aan hun 
eind gekomen; ruim een kwart. Natuur-
lijk zullen de bekende oorzaken als blik-
semslag of vuur vangen en andere hun 
tol geëist hebben, maar het is wel veel. 
Toch zal een bijzondere omstandigheid 
het voor molenaars wel eens een zekere 
welwillendheid tegenover brand in de 
hand hebben gewerkt. Toen de stad de 
molenerven in erfpacht uitgaf werd be-
paald dat de molenaars hun molen op 
eerste aanzegging moesten afbreken 
en dat zonder schadeloosstelling. Dat 
had er mee te maken dat de molens op 
de bolwerken met primair een militaire 
functie kwamen te staan. In geval van 
belegering moesten de molens snel ge-
sloopt worden; vandaar die bepaling. 
De eerste molens waren meestal stan-
derdmolens en die waren vrij eenvou-
dig en snel te demonteren en uiteraard 
ook te herbouwen. Later werden deze 
molens vervangen door, soms zelfs heel 

grote, baliemolens waarbij het wel even 
anders lag. De erfpachtsbepaling bleef 
ongewijzigd. In de 19e eeuw herinnerde 
de stad zich de ongewijzigde sloopclau-
sule in de erfpachtbepaling en maakte 
daar vooral vanaf 1868, na het proces 
over De Leeuw, dankbaar gebruik van; 
of liever misbruik. Tot overmaat van ramp 
stelde de rechter bij meerdere gelegen-
heden de stad in het gelijk. De mole-
naars van de molens op de bolwerken 
beseften dat je je hand voor de molen 
kon ophouden bij het stadsbestuur of 
bij een verzekeringsmaatschappij. In 
het eerste geval wist je zeker dat je niets 
kreeg en in het tweede geval lachte de 

verzekerde som van de molen je toe. Het 
wordt dan allemaal erg verleidelijk: in de 
brand uit de brand! Toch kan het nooit 
veel voorgevallen zijn, omdat er na 1868 
nauwelijks korenmolens zijn afgebrand 
(in totaal 3), maar een brand als van De 
Vervanger geeft toch te denken. 
De stad Amsterdam ging de negen-
tiende eeuw in met 33 korenmolens en 
kwam er met slechts eentje weer uit. Tot 
troost kan gezegd worden dat het in an-
dere steden niet veel beter was, al ver-
dwenen de molen daar veelal later. 
Met zijn 25 walmolens stak Amsterdam 
met kop en schouders boven de andere 
steden in Nederland uit. Dat is niet ver-
wonderlijk, gelet op de economische 
positie van de stad. Schiedam kwam 
nog het dichtste bij Amsterdam in de 
buurt met een krans van19 kolossale mo-
lens. Ook dat was economisch bepaald. 
Van de molens van deze stad bestaat 
trouwens ook een soortgelijk gedicht. 
Wel kent de molengeschiedenis van 
Schiedam een heel ander verloop. Daar 
staan nu nog/weer 6 molens: De stand 
Schiedam Amsterdam is dus nu 6-1.

De molen De Kraai 
was de buurman van De 
Palm, maar beide molens 
hebben niet gelijktijdig 
bestaan. De Palm brand-
de in 1831 af, maar werd 
niet herbouwd, De Kraai 
in 1838 ook, maar werd 
wel herbouwd en kwam 
op woensdag 23 oktober 
1839 weer in bedrijf. De 
nieuwe molen werd als 
een voor die tijd moderne 
bloemmolen ingericht. 
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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



- ' T  B E T E R E  W E R K -

Naar aanleiding van eerdere be-
richten in dit blad over molenma-
ker Van Riet en diens wieksysteem 

reageert ook de heer Co Potters uit Din-
ther, die van 1942 tot 1947 gemalen heeft 
met de molen De Arend in Wouw. 
Hij schrijft: 'De Van-Rietwieken waren 
toen geverfd in de kleuren van de ne-
derlandse vlag: rood-wit-blauw. Dat 
was bijna zeker van het begin af aan zo. 
Nogal wat inwoners van Wouw zagen 
het meer als een provocatie tegen de 
bezetting door Duitsland.'

De molen van Nispen met Van-  
Rietwieken. Het werd daar in 1936 
aangebracht; in Wouw een jaar later. 
Let op de donkere rand op de neuzen  
(foto coll. jsb).

We danken de heer Potters hartelijk dank 
over deze informatie. Het lijkt er trouwens 
veel op alsof de molen van het nabijge-
legen Nispen vroeger ook dit rood-wit-
blauw had. Nu is dat rood op de roeden, 
een gele rand op de neuzen met wit 
ertussen. Op de oude vooroorlogse an-
sichtkaart die we hierbij afdrukken is de 
neus veel te donker om geel te kunnen 
zijn, waardoor ook hier rood-wit-blauw 
waarschijnlijk lijkt.

In een aantal voorgaande nummers 
van Molenwereld zijn de roeden van 
de molen in Rockanje aan bod ge-

komen. Mijn nieuwsgierigheid was met 
deze artikelen gewekt. Hoe is het nu wer-
kelijk? 

Van Riet    
in Wouw

De molen van Wouw met het Van-  
Rietsysteem op de buitenroe en fokken  
op de binnenroe (foto coll. Potters). 

De molen van Potters had vroeger een  
hele mooie achterbaard met bijpassend  
achterkeuvels (foto coll. Potters).

Om daar achter te komen heb ik aan het 
gevlucht een aantal metingen verricht, 
zowel in het horizontale vlak als in het 
verticale vlak. 
Allereerst heb ik referentiepunten aan-
gebracht (zie foto's). Om met minimale 
windbelasting de metingen te verrichten 
is van het volgende uitgegaan.
- Gevlucht zonder zeilen.
- Windkracht 2 a 3 Bf.
Het gevlucht is bijna 90 graden uit de 
wind gekruid (wind ging dus langs de 
horizontale roede en had dus geen of 
weinig windvang).

Horizontaal:
Buitenroede POT - end 2 en 4 , gemeten 
resp. 19 en 29 cm. gem. 24 cm. (alle me-
tingen t.o.v. ref.punt). 
Binnenroede  DERCKX - end 1 en 3, ge-
meten resp. 7 en 4 cm. gem. 5,5 cm.*
Verticaal:
Buitenroede POT - end 2 en 4 , gemeten 
resp. 19 en 25 cm. gem. 22 cm*
Binnenroede DERCKX - end 1 en 3, ge-
meten resp. 28 en 24 cm. gem. 26 cm.*

Horizontaal: Het draaivlak (spoorvlak) 
van de Pot-roede ligt dus 24-5.5 = 18,5 
cm voor het draaivlak van de Derckx-
roede. 
Als we de montagegaten (h.h. +/- 37 
cm.) voor de roeden in de askop in deze 
beschouwing meenemen laat de me-
ting zien dat de porring van de Derckx-
binnenroede veel groter is dan die van 
de Pot-buitenroede. Als de Pot-roede 
geen porring zou hebben, zoals Martin 
van der Steen aangeeft, dan zou de ho-
rizontale afstand tussen het meetpunt en 
de roede ook, zoals bij de Derckx–roede, 
5.5 cm zijn. Echter dat is niet het geval; 
De porring van de Pot-roede is 18.5 – 5.5 
=13 cm. (Pot geeft deze in 1888 aan als 
15 cm; een te verwaarlozen verschil-jsb) 
Waarmee wordt aangegeven dat de 
Pot-roede no 1539 inderdaad, overeen-
komstig de gegevens uit het Pot-archief, 
een BINNEN-roede is !

Verticaal: 
Uit de meting blijkt dat de  POT-roede  
26-22=4X2=8 cm. langer is dan de Der-
ckx –roede.
De enden hebben een minimaal leng-
teverschil, wat m.i. een minimale invloed 
heeft op het functioneren van de molen.
                                         Ad Boutkam, 
                 vrijwillig molenaar te Rockanje

Meten is 
weten
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Meetopstellingen aan de roede van de 
molen in Rockanje (foto's Ad Boutkam, 
17 oktober 2012) Bestanden: Rockanje 
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gaat voor u OPEN!!!!

B O N
"JA1, ik meld mij aan als abonnee op de 'MOLENWE RELD' .

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2013. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2013 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.

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

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

Als welkomsgeschenk wil ik graag: ❑ Het boek Molenaarsverleden / ❑ Het boek Geef ons de ruimte ontvangen.1

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. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

Al vijftien 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 
VIJFTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement 
naar keuze, het boek Molenaarsverleden of Geef ons de ruimte, 50 jaar Rijnlandse Molenstichting! 
Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina' s, 
terwijl Geef ons de ruimte, het gedenkboek van de Rijnlandse Molenstichting is en 192 pagina's telt. 

Bovendien kost u een abonnement over 2013 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 twee 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.




