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Bij de omslag voorzijde: De tot gemaal verbouwde onderbouw van de 
Broekmolen van de polder Papekop en Diemerbroek aan het Kromwijkerpad 
bij Woerden is in zijn soort een architectonisch hoogstandje. Heel verbazend 
geniet dit ook inwendig bijzondere gemaal geen bescherming. Het is zelfs 
niet ondenkbaar dat de aanleg van een gepland bedrijventerrein tot sloop 
leidt. Het gemaal is goed zichtbaar vanuit de trein en ook vanaf de A 12, 
al onttrekt beplanting het daar steeds meer aan het gezicht (foto Erwin 
Esselink, 12 mei 2012).

Bij de omslag achterzijde: De molenromp bij Ulesprong (zie het vorige num-
mer) staat wel op de rijksmonumentenlijst. In tegenstelling tot vele andere 
molenrestanten is zijn behoud op papier gewaarborgd, ook al verschillen 
de meningen over het hoe (foto H. Noot, 19 september 2005).

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 mailen 
naar de redactie van Molenwereld.

Al heel lang wacht de beleidsnota Een toekomst voor molens van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op een nadere beschouwing. 
Door allerlei oorzaken liet die (te) lang op zich wachten. In dit 

nummer is het dan eindelijk zover. Toch wil dit niet zeggen dat daarmee 
alles is gezegd. Bewust heb ik mij in deze bespreking zo dicht mogelijk bij 
de nota gehouden. Toch zijn er meer aspecten die zeker ook aandacht 
verdienen, al was het maar omdat op het terrein van molenbehoud een 
haast Babylonische spraakverwarring heerst. Bij leven en welzijn hopen we 
zeker op meer van die aspecten terug te komen. 
Verder treft u in dit nummer het derde deel over de molenverzameling 
van Klaas Remijn aan. Ook wordt in dit nummer uitvoerig stilgestaan bij het 
overlijden van de Hoogmadese molenmaker Hein Verbij. 
Grensmolens is uitvoeriger dan normaal, vooral vanwege de sloop van 
twee zeer bijzondere molenrestanten. Ook in Duitsland is het voortbestaan 
van incomplete molens een groot probleem. Evenals hier worden ze als 
regel niet voor vol aangezien, terwijl ze toch heel bijzondere kwaliteiten 
kunnen hebben. 
En met de overige vaste rubrieken was ook dit nummer weer vol. 

En Balie Kluiver verbaast zich over elektriciteitsopwekking.                                       JSB
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Gemeente Winsum neem initia-
tief tot behoud twee molens

De gemeente Winsum wil molen Eureka 
in Wetsinge behouden. Ze gaat hier-
toe in overleg met Het Groninger Land-
schap en Het Groninger Molenhuis om 
te bezien op welke wijze de gemeente 
de molen over zou kunnen nemen van 
de huidig particuliere eigenaar. Na het 
overlijden van de vrijwillige molenaar is 
de molen stil komen te staan en verkeert 
in steeds slechter wordende conditie. 
Tegelijkertijd wil de gemeente in over-
leg met Dorpsbelangen plannen maken 
voor molen Aeolus te Adorp. Ook deze 
in particulier bezit zijn de molen wil men 
voor de toekomst veilig stellen, alvorens 
deze in andere handen zou vallen. 

Koren- en pelmolen Eureka 
in Wetsinge werd gebouwd in 
1872. Nog in 1952 werd de pellerij 
gemoderniseerd door de eigenaar 
E. Offeringa. Als Offeringa's 
Gortproducten Fabriek BV, nu in 
Groningen, is het bedrijf de laatste 
en enige grote gortpellerij in 
Nederland (foto H. Noot, 17 maart 
2008). 

De in 1851 gebouwde koren- en 
pelmolen molen Aeolusin Adorp 
(foto H. Noot, 7 december 2009). 



Afronding herstel Wieker Meule 
De Wijk

Eind 2012 is het herstel aan De Wieker 
Meule te De Wijk afgerond. In mei 2012 
hebben de molenmakers van Bouw '75 
uit Warns de staartbalk en de korte scho-
ren vervangen en zijn tevens de korte 
spruit en de linker lange schoor hersteld. 
Begin november is het riet op de aange-

bouwde schuur vervangen nadat het 
oude riet door vele vrijwilligers is verwij-
derd. Ook hebben de vrijwillige mole-
naars afgelopen jaar veel schilderwerk 
zelf gedaan zoals: schilderen baard, 
zwaardplanken, luiken van de kap, de-
len van het staartwerk, deuren en herstel 
van ramen. In eigen beheer zal de krui-
vloer vervangen worden; een deel is al 
met succes gedaan.      Erwin de Jonge. 

Start project Hulsbeker watermo-
len te Oldenzaal

Ruim twee jaar nadat het plan op tafel 
kwam, krijgt het project Hulsbeker wa-
termolen daadwerkelijk gestalte (Molen-
wereld 2011-3-84). 
De Oldenzaalse bedrijven Siemerink en 
Negam bevestigden in januari de mo-
lenbrug op 27 geheide stalen palen in 
de Gammelkerbeek. Het slingerende 
looppad van het bruin roestende cor-
tenstaal komt precies boven de archeo-
logische fundamenten van de vroegere 
Hulsbeker watermolen, die nog te zien 
zijn in het heldere water van de beek. De 
een meter brede loopbrug verbindt de 
noordelijke en de zuidelijke oever van 
de beek bij parkeerplaats P2 in Het Huls-
beek. Volgens de Stichting Watermolen 
Hulsbeek moet het een belevenisvolle 
plek worden, die echter respectvol wordt 
ingepast in het natuurlijke beekdal. 
Het hele project kent een aantal fases. 
Het Waterschap Regge en Dinkel ver-
ruimde in fase 1 de beekloop en maakte 
deze toegankelijker. 
Huub Zoontjes ontwierp de molenbrug, 
die nu - in fase 2 - wordt aangelegd. De 
constructie is doorgerekend door de 
OHB Groep uit Oldenzaal en gemaakt 
door het staalconstructiebedrijf Sie-
merink. Begin februari komt bij de mo-
lenbrug een zogenaamde molencirkel 
met twaalf zuilen van gele Gildehauser 
zandsteen. Ruim een meter hoog, een 
doorsnee van ruim 40 centimeter met 
daar bovenop de namen van de twaalf 
Oldenzaalse molens. De zuilen worden 
geleverd door Monser Natursteinwerk uit 
Nordhorn. 
Middenin de cirkel komt een informatie-
paneel dat de historie van de Hulsbeker 
watermolen en de andere Oldenzaalse 
molens belicht.  Zo'n informatiepaneel 
moet ook komen bij het nog te plaatsen 
waterrad.  

Energieopwekking door 
Begijnemolen te Arnhem

Het ligt in de bedoeling met het waterrad 
van het Arnhemse Watermuseum, ge-
vestigd in de Begijnemolen te Sonsbeek, 
energie op te gaan wekken. Samen met 
de Witte Watermolen is de Begijnemolen 
een van de twee nog bestaande mo-
lens aan de Jansbeek van de zeven die 
er oorspronkelijk hebben gestaan. Om-
streeks het jaar 2000 is het oude water-
rad aan de achterkant van het gebouw 
door een nieuw rad vervangen, maar 
sindsdien heeft geen onderhoud plaats-
gevonden. Vandaar dat er opnieuw een 
nieuw waterrad moet komen. 
De Stichting Vrienden van Sonsbeek 
houdt zich daarmee bezig. De bedoe-
ling is om dit in 2013 nog uit te voeren. 
Vroeger was de molen gericht op het 
malen van graan. 
Als educatief project wil men met 
de molen energie op gaan wek-
ken. Studenten van de HAN zijn be-
reid gevonden om mee te denken.  
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De Wieker Meule in De Wijk staat er weer pontificaal bij (foto: Erwin de Jonge,
8 december 2012).
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De nieuwe kruivloer voor de molen van De Wijk in de maak (foto: Erwin de Jonge, 
11 november 2011).
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Alternatieve bestemming water-
molen Wenum

De dorpsraad van Wenum, Wiesel en het 
noordelijk deel van Apeldoorn (WWNNA) 
heeft de gemeente laten weten de We-
numse Watermolen te willen kopen om 
er onder meer een dorpshuis te vestigen. 
De watermolen is een van de gebouwen 
die de gemeente Apeldoorn binnenkort 
te koop zet. Bij de aankoop gaat het on-
der meer om het oude molengebouw, 
het naastgelegen woonhuis met paar-
denstallen, de wijerd aan de overkant 
van de Oude Zwolseweg en een naast-
gelegen weiland. Een dorpshuis is een 
langgekoesterde wens in de buurtge-
meenschap van Apeldoorn. De dorps-
raad heeft een werkgroep geformeerd 
om de plannen voor de watermolen uit 
te werken. De molen wordt nu beheerd 
door Accres, die er ruimtes verhuurt. Het 
gebruik van de molen als dorpshuis is al-
leen mogelijk in combinatie met andere 
activiteiten. Samen maken die het finan-
cieel rendabel. 

Jan-Willem Bökkers plotseling 
overleden

Op 10 januari 2013 is Jan-Willem Bökkers 
(43) plotseling overleden terwijl hij aan 
het werk was op De Oude Molen in Wy-
chen. Bökkers werd 43 jaar en is een na-
tuurlijke dood gestorven. Jan-Willem was 
een telg uit het bekende molenaarsge-
slacht Bökkers, afkomstig uit Ootmarsum. 
Jan-Willem exploiteerde De Oude Molen 
sinds 1 januari 2006 op beroepsmatige 
basis en was sinds 2012 ook actief om de 
Grathemer watermolen opnieuw leven 
in te blazen door het opstarten van ac-
tiviteiten. Daarnaast draaide hij nog met 
de Drie Waaien in Afferden en de molen 
Schoonoord te Alverna. De molenwereld 
verliest met Jan-Willem een begenadigd 
beroepsmolenaar. Diverse molens in de 
omgeving zijn in de rouw gezet als blijk 

van waardering en medeleven in de 
richting van de achtergebleven familie, 
in het bijzonder zijn vrouw en twee kin-
deren. 

Zienswijze leidt tot wijziging van 
het verbod op windturbines

Naar aanleiding van de door Stichting 
Hemmes Groep ingediende zienswijze 
hebben Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Noord-Holland besloten een 
wijziging in hun ontwerpbesluit over de 
bouw van windmolens door te voeren: 
'Wij zijn het met indiener eens dat het 
realiseren van traditionele windmolens, 
te weten historische molens en replica's, 
mogelijk moet zijn. Wij zijn van mening 
dat de ruimtelijke impact van een der-
gelijke klassieke windmolen anders is 
dan die van een windturbine waartegen 
het coalitieakkoord gericht is. Daarnaast 
is aan de buitenzijde van een dergelijke 
molen de energieopwekking niet waar-
neembaar. Tevens is het een vertrouwd 
beeld in het (Noord-) Hollandse land-
schap. Gelet hierop zien wij aanleiding 
om de definitie van windturbine in de 
voorliggende wijziging van de Provinci-
ale Staten aan te passen door traditio-
nele windmolens ervan uit te zonderen.' 
De stichting is zeer verheugd met deze 
uitspraak. De weg naar het realiseren 
van molens op de Hemmes is weliswaar 
nog lang, maar deze hobbel is in ieder 
geval al genomen. 
            Stichting Hemmes Groep

Restauratie Varnerbroekermolen 
Heiloo van start 

Op 16 januari 2013 heeft molenmakers-
bedrijf J. Th. Poland bv te Oterleek de 
Varnebroekermolen aan het Maalwa-
ter te Heiloo gedemonteerd en naar de 
werkplaats getransporteerd. Molenstich-
ting Alkmaar en omstreken heeft hiertoe 
opdracht verleend in het kader van de 
restauratie van deze markante molen. Er 
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De Oude Molen in Wijchen waar Jan-
Willem Bökkers sinds 1 januari 2006 
molenaar was. (foto Marcel Stroo, april 
20070. 

De Grathemer molen waar Jan-Willem 
Bökkers in korte tijd - hij nam hem begin 
2012 in bedrijf - een opbloeiende  molen 
van wist te maken (foto Fons Verstappen, 
9 november 2011)
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lenwereld 1998-2-28), maar het zal nog 
jaren aanlopen. Diverse herstelmoge-
lijkheden passeren de revue. In het jaar 
2000 wordt de molen ondergebracht in 
een stichting en vervolgens krijgen de 
plannen steeds vastere vormen. In 2008 
vindt het herstel van de romp plaats, zo-
dat op zaterdag 16 april 2011 herstelfase 
1 officieel afgesloten wordt door de heer 

is groot herstel nodig van de waterloop, 
vijzelkuip en vijzel, welke geheel vervan-
gen dienen te worden, alsmede de fun-
dering. Deze onderdelen dateren van 
omstreeks 1975 toen de molen op zijn 
huidige plaats is herbouwd en verkeren 
nu in uitermate slechte staat. Bijzonder 
is dat deze onderdelen van hout zijn, en 
ook weer van hout zullen worden ge-
maakt, waar dit bij de grotere molens in 
het algemeen van steen en staal is.
Tevens worden de as en de roeden ge-
inspecteerd, afhankelijk van de uitkomst 
daarvan is vervanging noodzakelijk of 
hergebruik mogelijk. Ook deze onderde-
len zijn van hout.
Zodra het weer het toelaat zal de molen-
maker gaan beginnen aan het herstel 
van de waterloop. De molen is nu even 
weg maar het streven is om de molen in 
de loop van 2013 weer geheel compleet 
te hebben. Ook het molenaarsonderko-
men zal worden hersteld. Dit bouwseltje 
is nog afkomstig van het vroegere stati-
onsemplacement van station Heiloo en 
hoewel geen erkend monument wel een 
stukje historisch erfgoed dat zo bewaard 
en gebruikt wordt.
Molenstichting Alkmaar en Omstreken is 
sinds 6 januari 2012 eigenaar van de Var-
nebroekermolen en streeft naar volledig 
maalvaardig herstel van deze unieke en 
voor Heiloo enige molen. 
www.molenstichtingalkmaar.nl

Werk molen De Regt in Nieuw-
Lekkerland vordert

De molen van de legendarische mole-
naar Willem de Regt in Nieuw-Lekker-
land leek na de onttakeling in 1968 in het 
beste geval veroordeeld tot een blijvend 
voortbestaan als kale romp. In 1997 wordt 
er al gesproken over herstel (zie Mo-
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De Varnebroeker molen bij Heiloo aan 
het Maalwater (foto 20 september 2009). 

De nieuwe voeghouten op hun plek (foto Bert Alderliesten, 11 januari 2013). 
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Van Engelshoven-Huls, gedeputeerde 
van Bestuurlijke Zaken, Cultuur en Recre-
atie van de provincie Zuid Holland. Een 
enorme opsteker is het winnen van de 
BankGiro Loterij Molenprijs 2012 en daar-
mee verwerft de stichting een bedrag 
van € 50.000. Er wordt gestaag verder 
gewerkt aan de kap van de molen en re-
cent hebben de voeghouten hun plaats 
gekregen op de overring. 

Gemaal 't Hooft Van Benthuizen 
geen gemeentelijk monument

Het beroep dat de 'Vrienden van 't Hooft' 
hadden ingediend tegen het niet aan-
wijzen van het gemaal 't Hooft van Ben-
thuizen te Puttershoek als gemeentelijk 
monument, is afgewezen (Molenwereld 
2012-9-295). De rechter besloot dit om-
dat de Vrienden in januari 2012 geen be-
zwaarschrift hadden ingediend. Daar-
door hadden de Vrienden hun recht op 
een beroepsprocedure verspeeld. Dit 
betekent dat het beroepschrift nu niet 
inhoudelijk in behandeling wordt geno-
men en er een eind lijkt te komen aan 
een jarenlange strijd om 't Hooft van 
Benthuizen te redden. De enige hoop is 
nu nog gevestigd op een snelle aanwij-

zingsprocedure tot Rijksmonument van 
het gemaal door de Rijksdienst voor Cul-
tureel Erfgoed of dat er alsnog een po-
sitieve doorbraak komt met NCB en de 
gemeente. Over dit bijzondere gemaal 
dat zowel boezem- als poldergemaal 
was, een zeldzame combinatie, is in dit 
blad al meer geschreven o.a. in Molen-
wereld 2012-2-47. 
Daar kan nog aan toegevoegd worden 
dat dit in 1870 gebouwde gemaal het 
eerste stoomgemaal zou zijn geweest 
dat is ontworpen door de waterbouw-
kundige Jan Paul uit Zevenhuizen. Jan 
Paul (1834-1883) is van grote betekenis 
geweest voor de ontwikkeling van de 
stoombemaling in Nederland. In totaal 
heeft hij zo'n veertig stoomgemalen ont-
worpen in de voor hem specifieke stijl die 
al duidelijk herkenbaar is in het gemaal 
in Puttershoek. Hij overlijdt onverwacht 
tijdens de bouw van het stoomgemal 
voor de polder Sliedrecht in Bleskens-
graaf. Zijn zoon Hendrik (1856-1925) zet 
het werk van zijn vader voort. Van hem 
zijn ook motorgemalen bekend. Vader 
en zoon hebben ook enkele windmolens 
op hun naam staan, terwijl Hendrik Paul 
ook naam maakt met het door hem ont-
worpen scheprad.  

Eendracht maakt macht in Nieuw-
Lekkerland (foto Bert Alderliesten, 10 
januari 2013).

Het met sloop bedreigde stoomgemaal 't Hooft van Benthuizen in Puttershoek; het 
eerste door Jan Paul ontworpen stoomgemaal dat al wel de voor hem zotyperende 
stijlkenmerken heeft: de cementen bogen boven de ramen en de lisenen, de verticale 
stroken onder de bogen op de muur. (foto Erwin Esselink, 12 juli 2008).
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Afscheid Cor Stravers als lid 
SIMAV

De heer Cor Stravers, lid van de Techni-
sche Commissie van de Simav, heeft per 
1 januari 2013 zijn werkzaamheden voor 
de Simav beëindigd. Het bestuur be-
treurt zijn vertrek, maar anderszijds wordt 
zijn besluit ten volle gerespecteerd.
Cor Stravers maakt sinds 2002 deel uit 
van de Technische Commissie, waarin 
hij de functie van secretaris-coördinator 
vervult. De Simav heeft in december 
besloten Stravers Lid van Verdienste te 
maken. In een vergadering van het be-
stuur met de Technische Commissie is 

aan Stravers de bijbehorende oorkonde 
overhandigd. Voorzitter Kees de Bruin 
schetste de grote verdiensten van Stra-
vers voor de molenwereld, in het bijzon-
der voor de Simav. 
Vóór zijn toetreden tot de Simav was Stra-
vers bij de gemeente Gorinchem, waar 
hij werkte, mede verantwoordelijk voor 
de vier Gorcumse molens. Stravers heeft 
toegezegd dat hij de werkzaamheden, 
waarmee hij bij de Simav nog bezig is, 
zal voltooien. Door het predicaat Lid van 
Verdienste blijft ons scheidende TC-lid bij 
het reilen en zeilen van de Simav betrok-
ken. 
                SIMAV.

De romp van De Negen Gebroeders in Prinsenbeek na de renovatie van de romp in 
2006 (foto H. Van Steenbergen, 25 maart 2007). 
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De Graanhalm in 
Haamstede voorzien van Ten 
Havewieksysteem

De Graanhalm in Burgh-Haamstede is 
op 12 december 2012 voorzien van het 
Ten Have wieksysteem. De nieuwe bin-
nenroede met Ten Have vervangt de 
oud-hollands opgehekte binnenroede 
die de molen tot op heden had. 
De keuze hiervoor is bijzonder, aange-
zien deze wiekverbetering in Zeeland 
nog niet voorkwam. Er waren twee hijs-
kranen en een hoogwerker nodig om de 
oude roede er uit te halen en de nieuwe 
weer te steken. 

Opnieuw poging tot herstel 
Hertogin van Brabant te Drunen

De Drunense moleneigenaar C. van Tuyl 
onderneemt een nieuwe poging om 
geld voor de Hertogin van Brabant bin-
nen te halen wanneer zijn bezwaar bij 
de Raad van State sneuvelt. 
Van Tuyl wil zich er niet bij neer leggen 
dat de provincie Noord-Brabant een 
toegekende restauratiesubsidie voor 
de vervallen molen te Drunen van rond 
de twee ton onlangs heeft ingetrokken. 
Horecaondernemer Van Tuyl had een 
toezegging van de provincie op zak die 
wilde bijdragen aan de hoognodige 
restauratie van de molen die een halve 
eeuw geleden door zijn vader uit bedrijf 
werd genomen. Voorwaarde van de 
provincie was dat het restauratieproject 
dat op 400.000 euro is geraamd vóór 1 
juli 2012 zou zijn afgerond. 
Het is Van Tuyl niet gelukt om andere fi-
nanciers te vinden waardoor de restau-
ratie van het rijksmonument nog steeds 
niet is begonnen. Het Rijk is aangeschre-
ven maar dat haakte af. 
Bij het Prins Bernhardfonds viel ook niets 
te halen. Toen de provincie aankon-
digde dat de toegezegde twee ton zou 
worden ingetrokken haakte ook de ge-
meente Heusden af. Die had in het ui-
terste geval nog wel 160.000 euro willen 
bijdragen. 

Molenromp Prinsenbeek in de 
gevarenzone

De slechte toestand van de molenromp 
boven de vestiging van Albert Heijn in 
Prinsenbeek vraagt om actie. De onder-
liggende winkel heeft al geruime tijd last 
van lekkages. De vraag is echter of de 
honderdvijftig jaar oude romp van mo-
len De negen Gebroeders opnieuw zal 
worden hersteld of juist zal worden af-
gebroken (Molenwereld 2012-9-294). De 
molenromp rust op vier palen midden in 
de winkel. 
Na een opknapbeurt door een gespe-
cialiseerd bedrijf zes jaar geleden zijn er 
nu weer scheuren in het voegwerk geko-
men. Als het aan eigenaar Thes Neder-
land ligt, wordt de molen gesloopt. De 
eigenaar is daartoe ook bevoegd. Of en 
wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet 
duidelijk. 



16e jaargang 2013 nr. 2 |53 Molenwereld

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

Landerd dreigt De Witte Molen 
met dwangsom

Nadat binnen de gemeente de vraag 
was gesteld of het opleggen van een 
dwangsom tot de mogelijkheden be-
hoort om de eigenaar van De Hellemo-
len onder druk te zetten (Molenwereld 
2012-12-411), heeft de gemeente de 
daad bij het woord gevoegd. Eigenaar 
R. Oppermans van De Witte Molen uit 
Reek krijgt van de gemeente Landerd 
een dwangsom opgelegd, wanneer 
hij de molen nog verder laat vervallen. 
Volgens de eigenaar schort het echter 
bij de gemeente aan medewerking. Hij 
zegt met drie potentiële overnamekan-
didaten in gesprek te zijn. De vraagprijs 
voor de molen, oorspronkelijk vijf ton, is 
inmiddels gezakt naar twee ton. Opper-
mans zegt een bod van 150.000 euro ge-
kregen te hebben.

Stichting De Vinkelse Molen stel 
plannen bij

Het herbouwen van De Zwaan in Vinkel: 
het leek een simpel idee, naar nu blijkt 
het makkelijker gezegd dan gedaan al-
dus de Stichting De Vinkelse Molen (Mo-
lenwereld 2011-4-132). Ruim tweeënhalf 

jaar na de start van de stichting conclu-
deert men dat het streven om in 2014, 
precies vijftig jaar na het vertrek van de 
molen naar Amerika, een replica van De 
Zwaan te openen in Vinkel te optimis-
tisch is geweest. Een nieuwe streefdatum 
gaat de stichting niet noemen. De stich-
ting heeft een ruimtelijke onderbouwing 
gemaakt en deelt het project in drie fa-
ses in. Fase één bestaat uit de bouw van 
een halfverzonken kelder met daarop 
een belt. Deze ruimte gaat men commer-
cieel exploiteren. Op zijn vroegst wordt 
hiermee in 2014 een start gemaakt. Fase 
twee behelst de bouw van de molen 
zelf. Financieel is die fase nog onzeker, 
mede doordat de gemeente Maasdonk 
een garantstelling voor een lening van 
drie ton voorlopig afwijst. Fase drie zou 
uiteindelijk het maalklaar maken van de 
molen moeten zijn. 

In Memoriam Thei Nijs

Op 6 januari 2013 is Thei Nijs uit Stramproy 
overleden. Nijs was de molenaar van de 
Sint Anna in Tungelroy, evenals Stramproy 
een kerkdorp van de gemeente Weert.  
Thei Nijs was een afstammeling van de 
bekende molenaarsfamilie in de regio 
Weert. Zijn vader Jac. Nijs was de eige-

naar van de molen van Nijs aan de Veld-
straat in Stramproy. Deze molen werd in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw, 
verkocht aan de toen nog zelfstandige 
gemeente Stramproy. Broer Jac. Nijs, dus 
dezelfde naam als zijn vader, werd en 
is nog steeds de vrijwillig molenaar op 
deze molen. De crematie van Thei Nijs 
vond plaats in Baexem. De Aurora in Ba-
exem was de laatste molen die Thei zou 
passeren, en daarom stond deze in de 
(Limburgse) rouw. Ook andere molens in 
de gemeente Weert stonden in de rouw. 
           Frans Verstappen.

Grensoverschrijdend molenpro-
ject in Limburg

Op 17 januari 2013 werd in Neer (Ge-
meente Leudal) een persbijeenkomst 
gehouden waar een overeenkomst 
voor een grensoverschrijdend toeristisch 
molenproject ondertekend werd tus-
sen de gemeente Leudal en de Duitse 
gemeente Wegberg. De overeenkomst 
werd getekend door de burgemeester 
van Wegberg en vanuit Leudal door 
loco-burgemeester J. Minses; dit on-
der toeziend oog van pers, molenaars 
en molenbetrokkenen. Leudal heeft 5 
windmolens en 7 watermolens. Weg-
berg heeft 14 goed onderhouden wa-
termolens en 8 historische molens in het 
schilderachtige landschap. Zo is er een 
uitgave van een tweetalige brochure 
met informatie over alle molens gepland 
en wordt een tweetalige brochure met 
grensoverschrijdende wandel- en fiets-
routes langs de molens ontwikkeld. 
De eerste gezamenlijke molendag zal 
plaatsvinden op zondag 8 september 
2013. Ook wordt gewerkt aan tweetalige 
gelijke bewegwijzering/ beschrijving van 
de molens en een gezamenlijke internet-
site molens in Wegberg en Leudal. De 
kosten bedragen 50.000 euro over een 
periode van 3 jaar en worden gefinan-
cierd uit de Euregio en uit middelen In-
terreg IVA Deutschland- Nederland. 
        Frans Verstappen. 
 
Ruilbeurs op 13 april 2013 te 
Dordrecht

Op zaterdag 13 april 2013 tussen 10.00 
uur en 14.00 uur zal er in Dordrecht als 
vanouds weer een 'molen'-ruilbeurs wor-
den gehouden in de molen Kyck over 
den Dyck waar molenansichten, molen-
foto's, molenboeken, molenpostzegels 
enz. geruild kunnen worden. Het is leuk 
om als molenliefhebbers elkaar weer 
eens te ontmoeten en op deze manier 
de verzameling weer aan te vullen. Voor 
toegang tot de molen wordt 1 euro ge-
vraagd. Er is dan ook de mogelijkheid de 
molen te bezoeken en bij genoeg wind 
zal hij ook draaien. Wij hopen u weer te 
mogen ontvangen op de molen Kyck 
Over Den Dyck, Noordendijk 144 te Dord-
recht. Meer informatie:  Henk van Steen-
bergen, tel. 0162-516602 of Nelly Son-
neveld n.sonneveld@vodafonevast.nl.Molenaar Thei Nijs op zijn Sint Anna te Tungelroy (foto: V. van den Bergh, 7 maart 

2012). 
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In 't kort

- Bob Poppen, molenaar van molen 
De Liefde in Uithuizen, heeft op 15 de-
cember 2012 de culturele prijs van de 
gemeente Eemsmond ontvangen. Van-
wege fysieke ongemakken ziet Poppen 
zich na 12,5 jaar helaas genoodzaakt te 
stoppen als vrijwilliger molenaar. 
- De Molenstichting Lattrop-Tilligte in 
Denekamp is naarstig op zoek naar vrij-
willig molenaars die willen ondersteunen 
bij het draaiend houden van het molen-
bezit van de stichting. 
- Molenmaker Wim herrewijnen heeft 
in december de onderdelen van de 
kap van de molen van Heerjansdam 
naar zijn werkplaats in Spijkenisse ge-

De Sint Nikolaasmolen te Denekamp is 
een van de molens van de Molenstichting 
Lattrop-Tilligte (foto: P. Bakema, 15 
december 2012) ; 

Onderdelen van de molen van Heerjansdam in de werkplaats van molenmaker 
Herrewijnen in Spijkenisse (foto Gerard Barendse, 19 december 2012).

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



16e jaargang 2013 nr. 2 |55 Molenwereld

Molenkalender 2013

9 maart 2013 Jaarvergadering Vereni-
ging De Hollandsche Molen
24 maart 2013 Westbrabantse Molendag
13 april 2013 Molenruilbeurs Kyck Over 
Den Dyck te Dordrecht

Rectificatie januarinummer:
In het januarinummer stond abusievelijk 
een verkeerde datum vermeld van de 
Westbrabantse Molendag. De Westbra-
bantse Molendag wordt in 2013 gehou-
den op zondag 24 maart 2013

haald met de bedoeling de kap op te 
knappen. Verdere completering van de 
molen zit er nog niet in vanwege geldge-
brek. 
- In januari 2013 is een begin gemaakt 
met werkzaamheden aan de molen 
Zeezicht in Nieuwenhoorn. Rondom de 
molenvoet, de fundering, heeft molen-
makerij Herrewijnen beton gestort. Dit is 
gedaan om te voorkomen dat de be-
staande scheurvorming in de molen ern-
stiger wordt. 

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

MOLINA
een nieuw Duits molenblad

Naar verwachting komt in april het eer-
ste nummer uit van een nieuw Duits mo-
lentijdschrift; MOLINA, Mühlen und Men-
schen. Het is bedoeld voor iedereen die 
zich voor molens interesseert, dan wel 
zich er beroepsmatig mee bezig houdt.  
Voorlopig verschijnt het blad één maal 
per jaar, maar het is de bedoeling dat 
dit later halfjaarlijks wordt. In het blad ko-
men allerlei molenfacetten naar voren 
als techniek, restauraties, molennieuws, 
producten en bedrijf en wat dies meer 
zij. De uitgevers zijn Philipp Oppermann 
van het internationale molenmuseum 
in Gifhorn en Torsten Rüdinger van de 
bekende molen in Potsdam-Sanssouci, 
mensen die hun sporen al ruimschoots 
verdiend hebben met publicaties over 
molens. 
De omvang is circa zestig pagina's op 
A4 formaat. De abonnementsprijs is € 
9,80 met inbegrip van de porto binnen 
Duitsland. Verzending naar landen bui-
ten Duitsland is duurder, afhankelijk van 
de tarieven van Deutsche Post. 
Het blad wordt verzorgd door de uit-
geverij Terra Press GmbH in Berlijn (Al-
brechtstraße 18 10117 Berlin; http://www.
terra-press.de), alwaar men zich ook 
abonneren kan: info@terra-press.de
                                                                  jsb

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

De koppen van de voeghouten van de 
Heerjansdammer molen zijn er niet best 
aan toe (foto Gerard Barendse, 19 decem-
ber 2012).

- A D V E R T E N T I E S -
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Elektriciteitsopwekking
Het blad Molens lees ik altijd graag en 
met veel interesse. Dat geldt zeker voor 
het artikel over elektriciteitsopwekking 
in het laatste nummer. Dat riep name-
lijk allerlei herinneringen op aan de tijd 
dat mijn vader en opa nog volop met de 
molen maalden. 
Desondanks werd de elektriciteitsreke-
ning toch nog als een flinke rib uit het lijf 
ervaren. Dat het minder kon werd toch 
als hoopvol ervaren. Vader volgde de 
proeven met de elektriciteitsopwekking 
door molens dan ook met meer dan ge-
wone belangstelling. Hij is zelfs met opa 
bij collega Jan de Moel in Wervershoof 
wezen kijken en ook bij Schuurman in 
Westbroek. Hoe mooi het ook allemaal 
leek het trok ze niet over de streep. Er 
moest dan toch flink geïnvesteerd wor-
den en wanneer had je dat er weer uit? 
Nu lees ik in Molens dat men verwacht 
met een molen zo'n 40.000 kwh per jaar 
op te kunnen wekken. Dat deed mij toch 

wel ogen op schoteltjes opzetten 40.000 
kwh met een ouderwetse molen is niet 
niks! Ik herinner mij de verhalen van mijn 
vader nog wel die zei dat ze in Westbroek 
zo tussen de 10.000 en de 20.000 kwh per 
jaar opwekten (als ik mij tenminste goed 
herinner). 
Dat is minder dan de helft dan in het 
blad wordt gesuggereerd voor wat nu 
mogelijk is. Nu zullen de moderne gene-
ratoren heel wat efficiënter zijn dan die 
van een halve eeuw geleden, dus ik zal 
echt niet beweren dat die 40.000 kwh 
onmogelijk is, maar ik vind het verschil 
toch wel heel erg groot. 
Bovendien waren de molens in West-
broek aangepast aan de elektriciteits-
opwekking: stroomlijn, zelfzwichting, 
automatisch kruien. Daardoor kon de 
molen rustig zijn einden kon blijven ma-
ken; er kwam bij wijze van spreken geen 
mensenhand aan te pas en zo kon zelfs 
buiten de normale bedrijfsuren van het 

molenaarsbedrijf rustig doorgegaan 
worden met stroom opwekken; kassa. 
Dat je op zo'n manier wat presteert lijkt 
mij duidelijk. 
Het zal toch niet zo zijn dat men ‘zich 
rijk gepraat heeft' zoals mijn vader dat 
noemde; iets wat in zijn algemeenheid 
bij hem een flinke weerzin opwekte. Daar 
was hij gewoon te nuchter voor. 
Na alle experimenten met elektriciteits-
opwekking door klassieke molens was 
toch de algemene conclusie dat het 
nooit rendabel te maken was. En nu, na 
een halve eeuw, waait de wind ineens 
weer uit een andere hoek! Bovendien in 
streken waar als regel de wind het wat 
meer laat afweten dan onder de kust. 
Het kan allemaal best waar zijn, maar 
ik zou dan graag wel eens willen weten 
waar het verschil in zat. 
Kijk, dat men in deze tijd een oplossing 
heeft voor de enorme belasting van het 
gangwerk en nog wat meer twijfelach-
tige zaken geloof ik graag. Ik wil ook 
heel graag geloven dat het mooie ver-
haal waar is, want milieuzorg staat bij 
mij hoog aangeschreven. Maar het zal 
toch niet zo zijn dat men met de elektri-
citeitsopwekking de geschiedenis van 
een halve eeuw geleden opnieuw moet 
beleven; maar over zoiets heb ik het al 
eerder gehad.

                                      Bal ie Klu iver

- A D V E R T E N T I E S -
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1917 levert Pot binnenroede 
no. 2409 met een lengte van 
23,50 m aan molenmaker P. 
Wiertsema in Beerta, bestemd voor een 
molen van het waterschap Reiderland. 
Dat kan niet anders dan een roede zijn 
voor de molen aan de Draaierij. Verder 
verwijst Pot voor constructiedetails naar 
een in 1914 geleverde buitenroede 2322 
aan Wiertsema, ook met een lengte van 
23,50 m, maar daar wordt geen koper bij 
vermeld. Het ligt evenwel voor de hand 
dat dit een roe is, bestemd voor dezelfde 
molen. Beide roeden krijgen zelfzwichting. 
In 1929 werd het stoomgemaal bij Win-
schoterzijl geëlektrificeerd en voorzien van 
een centrifugaalpomp. Daarmee werd 
ook de laatste molen overbodig en in 1930 
werden de beide, nog jonge, Potroeden 
te koop aangeboden. In 1931 werd de 
molen onttakeld en zouden de roeden 
naar Duitsland zijn gegaan. Uit een adver-
tentie in het Nieuwsblad van het Noorden 
van 25 april 1936 blijkt dat de molen in het 
voorjaar van dat jaar is gesloopt. Hoewel 
dus alle molens uit de polder verdwenen 
zijn, bestaat één van de vier molens nog 
steeds. De in 1897 afgebroken molen bij 
Winschoterzijl ging via Wedderveer in 1961 
naar Aruba om daar dienst te doen als on-
derkomen voor een restaurant. '
Ook de heer Van der Drift uit Den Haag 
komt met deze oplossing en voegt daar 
nog aan toe: 'door Ten Bruggencate ge-
registreerd onder nummer 594. De molen 
stond 4,5 km NNO van Blijham in de voor-
malige gemeente Wedde en sloeg uit op 
de Pekel A.
De Groninger molenkenner B. van der 
Veen Czn. noteerde over deze molen het 
volgende: 'achtkante bovenkruier met 
2 schroeven. Riet op veldmuren, rieten 

kap. 23 M. vlucht. 
'Onder het kopje 
B i j zonder heden 
merkt hij verder 
op: 'Beide roeden 
zelfzwichtend. De 
watermulder heeft 

zijn woning in den molen. Staat sinds 
1931 zonder roeden. '
Volgens Ten Bruggencate echter vond 
de sloop al in mei 1930 plaats. Hij voegt er 
nog aan toe dat de foto is genomen op 26 
april 1930 en de molen toont 'in rouw [...] 
wegens den aanstaanden afbraak'.

We danken de heren hartelijk voor deze 
oplossing.

De nieuwe 'Zoeker'; de molen is overdui-
delijk een Zuid-Hollandse watermolen, 
maar welke is het precies?

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

De 'Zoeker 'uit het decembernum-
mer wordt thuisgebracht door de 
heer Noot uit Haren die verwijst 

naar het boek Groninger Molenhistorie 
van Bob Poppen, om precies te zijn het 
hoofdstuk ‘Instructies voor de molenaars 
van de molens te Winschoterzijl uitgevaar-
digd in de periode 1835194', blz. 176 t/m 
183. Het betreft een der molens van het 
Vijfde onderdeel van het waterschap Rei-
derland, genaamd Blijham.
Ook de heer Esselink uit Delft brengt de 
molen als zodanig thuis. Hij schrijft: 'De mo-
len stond aan de Pekel Aa bij het gehucht 
Draaijerij, zo 'n 5 kilometer ten noordoos-
ten van Blijham. Het waterschap Reider-
land bestond uit zeven onderdelen en 
het 5e onderdeel kwam overeen met de 
polder Blijham. In de tweede helft van de 
19e eeuw werd de polder bemalen door 
vier molens, die alle uitsloegen op de Pe-
kel Aa. De zoeker was de meest noorde-
lijke van de vier en was gebouwd in 1834 
(zie advertentie aanbesteding). Met een 
vlucht van ruim 23 meter behoorde de 
molen tot de grotere Groninger poldermo-
lens en was daarmee ook geschikt voor 
bewoning. Verder was de molen uitgerust 
met twee vijzels. In 1884 werd een stoom-
gemaal gesticht bij Winschoterzijl, waarbij 
één molen werd afgebroken. In 1897 werd 
een tweede molen, eveneens bij Win-
schoterzijl, afgebroken. Deze molen werd 
te Wedderveer als korenmolen herbouwd. 
Nadat de derde molen, genaamd David, 
was afgebrand bleef alleen de molen bij 
Draaijerij over. Vermeldenswaard is dat 
deze molen David bij de bouw in 1856 de 
eerste in Groningen gegoten ijzeren as 
kreeg, die vervaardigd was bij de Gronin-
ger IJzer en Metaalgieterij te Groningen, 
die van 1852 tot 1871 bestaan heeft. In 
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening
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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

Advertentie in de Leeuwarder 
Courant van 17 december 1833 voor 
de bouw van de molen aan de 
Draaierij.
 
Advertentie in het Nieuwsblad 
van het Noorden van 25 april 
1936 waarin de afbraak van de 
molen aan de Draaierij te koop 
wordt aangeboden.

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

- A D V E R T E N T I E S -
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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
Toen ik vernam dat Hein Verbij was 

overleden greep dat mij toch aan; 
ondanks zijn hoge leeftijd. Ik heb met 

Hein persoonlijk veel te maken gehad 
toen ik secretaris was van de Nederland-
se Vereniging van Molenmakers waar 
Hein voorzitter van was vanaf de op-
richting op 28 oktober 1981. Deze functie 
heeft hij tot eind 2003 vervuld.
In de zeven jaar die ik met Hein in het 
bestuur heb gezeten heb ik hem leren 
kennen als een zeer fijne en joviale man. 
Tijdens de bestuursvergaderingen had 
hij altijd wel wat bijzonders of leerzaams 
in te brengen.
De molenwereld is een kundig en mar-
kante persoonlijkheid kwijt. Gelukkig 
heeft Hein in zijn zoon een goede opvol-
ger om het bedrijf voort te zetten. 
Ik wens de familie heel veel sterkte toe.

Wim Herrewijnen, voorzitter Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers 

We hebben eind vorig jaar voor 
Stichting Werelderfgoed Kin-
derdijk (Ad Wisse) gewerkt aan 

de molen no. 6 van de Overwaard. We 
hebben het bovenwiel voorzien van een 
nieuwe stalen voering, die nog behoor-
lijk vast zat gespijkerd om het wiel. Het 
jaar erop begonnen we met een zelfde 
soort karwei: we hebben bij molen De 
Aeolus in Wemeldinge ook de stalen 
voering rond het bovenwiel vernieuwd.

 Meul f rans

Voering: de ijzeren band, bevestigd 
om de buitenomtrek van het bo-
venwiel; die 'vuur vangen' moet 

voorkomen (brandpreventie) en ander-
zijds de slijtage van het wiel moet tegen 
gaan.

Het is ondoenlijk om met een auto bij 
de molens van de Kinderdijk te komen. 
De heren Poland maakten dankbaar ge-
bruik van het vervoermiddel van collega 
molenmaker Wim van der Wal, anders 
hadden ze er niet zo makkelijk kunnen 
komen 

Het verwijderen van de oude voering
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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



Duitsland
NEDERSAKSEN
 
EU-subsidie voor Oostfriese 
Molens

Ook in 2013 wordt het Leadersubsidie-
project van de EU voortgezet. De ge-
meenten in de landkreisen Aurich, Am-
merland en Cloppenburg hebben zich 
in verband hiermee verenigd in de Loka-
le Aktionsgruppe Fehngebiet. Sinds 2007 
is al 1,7 miljoen euro besteed aan 38 pro-
jecten. Volgens de LAG Fehngebiet kan 
men nog beschikken over 300.000 euro, 
waarmee in 2013 zeven projecten gere-
aliseerd zullen worden, waaronder de 
restauratie van twee molens, te weten 
de molens in Remels en Südgeorgsfehn. 

Eerder werden met subsidies uit het Lea-
derprogramma de molens van Bagband 
en Ostgroßefehn gerestaureerd.

Molenromp Huttestorf gesloopt

Ook in Duitsland zet het verdwijnpro-
ces van rompen en stompen zich voort. 
Vorig jaar werd de romp van de molen 
van Huddestorf (gem. Raddestorf; kreis 
Nienburg/Weser). De molen werd in 1886 
gebouwd, maar werd in 1954 onttakeld. 
Daarna werd er nog elektisch gemalen 
met een koppel stenen en een walsen-
stoel. Maar ook dat is allang verleden 
tijd. De onttakelde molen raakte in ver-
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De molen van Huddestorf voor de ont-
takeling. Molen en schuur zijn op een 
unieke manier aan elkaar aangepast. De 
roeden zijn zeer kort; de onderste roetop 
reikt tot on-geveer een meter boven de 
molenwerf. De schuur staat zo dicht bij 
de molen, dat het dak op de plaats waar 
het wiekenkruis moet kunnen draaien 
verlaagd is; vandaar de golvende rand 
van het dak ter hoogte van de dakgoot. 
Het is een mooi voorbeeld van het altijd 
in de eerste plaats bedrijfsmatig denken 
van de beroepsmolenaar; de molen staat 
immers in dienst van het bedrijf en niet 
omgekeerd

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

De molen van Huddestorf van de andere 
kant gezien met rechts de hoge kant van 
het dak (foto: Carsten Lucht, mei 2006).



Inmiddels is er al heel veel bereikt. De 
molen heeft weer een balie;het pakhuis 
is gerestaureerd en kan gebruikt worden 
voor allerlei activiteiten. Molenmaker 
Molema werkt in de werkplaats in Heili-

Herstel molen Neermoor vordert

In 1964 werd de molen van Neermoor 
(in de omgeving van Leer) onttakeld; 
een kale romp bleef achter. In 2000 
werd begonnen met een weg uit het dal 
omhoog (zie Molenwereld 2010-6-253). 

val en in 2012 maakte de sloper een eind 
aan het bestaan van de mooi gevormde 
romp. De molen had in combinatie met 
de ernaast staande schuur een beter lot 
verdiend, want de schuur was wel op 
een unieke manier aan de molen aan-
gepast.

Begin van betere tijden voor 
molen Labbus

De molen van Labbus, gemeente Sulin-
gen, tussen Bremen en Minden, geldt 
als een van de mooiste molens van de 
Landkreis Diepholz. Hij werd gebouwd 
in 1851, maar is sinds 1987 buiten bedrijf, 
al werd er tot in de jaren negentig nog 
wel gedraaid en incidenteel gemalen. 
Sinds 2006 is de familie Hansing eige-
naar. Verval deed zijn intrede, maar 
een plaatselijke actiegroep trok zich het 
lot van de molen aan. In 2007 werd de 
Verein zur Förderung und Erhaltung der 
Windmühle in Labbus opgericht die zich 
ging inzetten voor het behoud van de 
molen. Inwendig werd de molen op orde 
gebracht en in 2011 werd het metsel-
werk onderhanden genomen. Maar er 
is meer nodig. Zo ontbreekt de balie en 
e kap en het wiekenkruis eisen grondig 
herstel, waarmee naar verwachting een 
bedrag van 150.000 euro is gemoeid. Op 
6 december werd het kruis van de mo-
len gehaald en men hoopt dat de mo-
len in 2012 weer volkomen maalvaardig 
is; de enige in de Landkreis. De vereni-
ging telt  drie gediplomeerde vrijwillige 
molenaars, waarvan Melanie Röper en 
Aileen Hansing in december vorig jaar 
hun diploma haalden.

De buitenroede van de molen van 
Labbus op punt van (tijdelijk) verdwijnen 
(foto A. Hansing, 6 december 2012).

De molen van Huddestorf in mei 2006 
met achter de molen het lage dak van de 
schuur (foto: Carsten Lucht)

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

16e jaargang 2013 nr. 2 |61 Molenwereld

De nieuwe kap voor de molen van 
Neermoor in aanbouw in de werkplaats 
van Molema in Heiligerlee (foto Carsten 
Lucht).
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gerlee aan een nieuwe kap. De molen 
zal weer als vanouds met riet gedekt 
worden en het is de bedoeling dat dit 
jaar ook de roeden worden gestoken die 
weer, als voor 1964, zelfzwichting krijgen. 
De Börger- und Mühlenverein Neermoor 
zet nieuwe acties op touw om de restau-
ratie te voltooien. 

Stomp molen Uepsen afgebro-
ken

Vorig jaar is de romp van de molen in 
Uepsen gesloopt. Uepsen maakt deel uit 
van de gemeente Asendorf (kreis Diep-
holz) en ligt 50 km ten zuiden van Bre-
men. De molen werd in 1826 gebouwd 
voor de koninklijke domeinenkamer van 
Hannover en vervolgens verpacht. De 
postmeester Fr.W. Stegemann was de 

De molen van Neermoor heeft weer een 
balie (foto Carsten Lucht, 6 juli 2011).

De molen van Uepsen onttakeld; uiterst 
rechts het motorhok (foto coll. Carsten 
Lucht). 

De molen van Uepsen was een 
beltmolen van een wel zeer merkwaardig 
model. Toen deze foto gemaakt werd had 
hij al een motor: de uitlaat is duidelijk 
zichtbaar  (foto coll. Carsten Lucht). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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De molen van Riepe-Leegmoor, nu 
wiekenloos (foto Carsten Lucht, 20 april 
2012)

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

eerste pachter, maar zijn opvolger, Gerd 
Behrmann kocht in 1838 de erfpacht af. 
De molen had een merkwaardige lage 
belt en een buitenluiwerk. Hij werd in 
1931 onttakeld door en later tot halver-
wege de romp gesloopt; ook werd de 
belt afgegraven. En nu moeten we het 
verder met foto's doen.

Molen Wirdum onttakeld

De wipmolen, een in Oost-Friesland 
uniek molentype, van Riepe-Leegmoor, 
van, is onttakeld. In mei is het kruis van 
de molen gehaald vanwege de slechte 
staat waarin het verkeerde.

Het restant van de molen van Uepsen 
in november 2007. De luiluifel c.a. was 
ook in het windmolentijdperk al aanwezig 
(foto coll. Carsten Lucht).
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- M O L E N S A C T U E E L -

Op nieuwjaarsdag 2013 is molen-
maker Hein Verbij op 84 jarige 
leeftijd overleden. Hij was de 

derde generatie in het molenmakersbe-
drijf, wat sinds 1868 is gevestigd in Hoog-
made. Hein was de enige zoon van zijn 
vader Gijs en werd geboren in decem-
ber 1928. In die tijd was de firma Verbij 
bezig met de bouw van de Benthuizer 
Bovenmolen in Hazerswoude-Rijndijk 
en werd zijn vader naar huis gehaald 
vanwege de geboorte van zijn zoon en 
wellicht opvolger. Iedere keer als je later 
per auto over de N-11 langs de nog be-
staande romp reed, zei Hein op de hem 
kenmerkende manier "die molen is net 
zo oud als ik".

Zo rond 1950 diende hij de beslissing te 
nemen of hij door zou gaan met het mo-
lenmakersbedrijf van zijn vader. In eerste 
instantie zag hij dat niet zitten omdat er 
weinig perspectief in de molenmakerij 
was. De molens hadden hun tijd gehad 

  Hein Verbij 
Rijnlands molenmaker 

Willem Waltman 
en Bart Dooren

Hein Verbij voor de 
Hoogmadese molen 
(foto coll. Dick Kenbeek). 



en raakten meer en meer buiten bedrijf. 
Er werd nog wat gewerkt aan de molens 
in de omringende polders, maar meer 
dan met wat lapwerk de molens aan de 
gang houden was het niet. Een Rijnland-
se Molenstichting was er nog niet.

Het is vooral I.J. de Kramer geweest die 
er destijds bij Hein op heeft aangedron-
gen om toch in de molenmakerij actief 
te blijven. De Kramer was toen al als 
molendeskundige in dienst van de pro-
vincie Zuid-Holland en was van mening 
dat er in de toekomst toch misschien 
weer molenmakers nodig zouden zijn. 
Een eerste aanzet voor het behoud was 
de wet Bescherming Waterstaatswerken 
in Oorlogstijd (BWO-wet). Dankzij die wet 
werden in het begin van de 50-er jaren 
al diverse grote restauraties aan polder-
molens uitgevoerd om ze maalvaardig 
te houden voor het geval dat er in tijd 
van oorlog geen brandstof voor andere 
gemalen zou zijn.

Kort daarna werden de meeste molens 
beschermde monumenten en verander-
de het molenbehoud drastisch. Lang-
zaam maar zeker kwam er weer aan-
dacht voor de molens en werd er ook 
weer gerestaureerd. Hein Verbij werkte 
in die periode veel samen met bekende 
mensen uit de tijd als de al genoemde 
De Kramer, A.J. de Koning van De Hol-
landsche Molen maar ook met Bicker 
Caarten en Korpershoek. De twee laat-
ste werkten toen bij de Rijksdienst voor 

de Monumentenzorg. Naast molenwerk, 
werd er in die jaren ook het nodige bur-
gerwerk in en om het dorp Hoogmade 
gedaan. Dit betrof dan vooral nieuw-
bouw van kleine woningen en werk-
zaamheden bij diverse boerenbedrijven 
aan stallen, schuren en hooibergen. Zo 
lukte het toch het bedrijf voort te zetten 
en werkgelegenheid aan circa vier men-
sen te bieden. Hein zei zelf altijd over de 
tijd: "Ik had altijd maar twee zorgen: er 
was of teveel of te weinig werk!" Later 
groeide het bedrijf verder, verplaatst 
naar een andere locatie in Hoogmade 
en groeide onder leiding van zijn zoon 
Luc verder uit tot een groot molenma-
kers- en aannemersbedrijf met circa 
twintig werknemers.

Tijdens de periode dat Hein het bedrijf 
runde, veranderde er veel in de tijds-
geest. In de begintijd kwam het perso-
neel lopend uit Zoeterwoude naar het 
werk en werd hout per roeibout vanuit 
Hoogmade gehaald bij de zaagmolen 
van Noordman in Leiden, iets wat nu niet 
meer voor te stellen is. De aanschaf van 
de eerste VW-bus was volgens de vader 
van Hein "je klanten voorbij rijden". Ook 
werd de regio waarin werk werd uitge-
voerd, steeds groter. Vond men Over-
schie in 1971 zo ongeveer het einde van 
de wereld, later werd er ook gewerkt in 
Brabant en Zeeland en vanaf het eind 
van de 80-er jaren ook in het buitenland 
(Japan, Canada, Amerika).

Wat spraakmakende klussen uit de tijd 
van Hein zijn de restauratie van De Hees-
terboom in 1961, de verplaatsing en her-
bouw van De Speelman in Overschie in 

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

  Hein Verbij 
Rijnlands molenmaker 
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Hein Verbij met A. Bicker Caarten op de balie van De Leeuw in Aalsmeer; beiden 
hebben op hun manier een stempel gedrukt op de Rijnlandse molens. De omgeving van 
de molen is sindsdien enorm veranderd (foto coll. Piet van den Bosch). 

Aan het werk op de Boterhuismolen 
(foto coll. Piet van den Bosch). 

Bij het scheprad van de Grosmolen (foto 
coll. Piet van den Bosch). 



stichting langs om het jaarlijkse onder-
houd op te nemen. Bij elkaar liep er dan 
meer dan 100 jaar molen-ervaring door 
de polder!

Hein was altijd bezorgd over zijn perso-
neel. In de begintijd zijn er eens twee 
molenmakers vanuit een roeiboot te 
water geraakt en 1 van hen kon niet 
zwemmen. Gelukkig liep alles goed af, 
maar nog jaren later zei Hein wanneer 
er naar molens op de Kaag gevaren 
moest worden "hebben jullie het binnen-
bandje bij je?". Ook kon hij erg goed re-
lativeren, zowel zakelijk als privé. Hij was 
tevreden met wat hij had en het hoefde 
niet nog groter. "Halverwege de berg is 
het uitzicht ook mooi" zei hij altijd. Door 
zijn karakter kon hij met iedereen goed 
opschieten en wist altijd tactisch met de 
diverse meningen om te gaan. Grote 
conflicten met opdrachtgevers ging hij 

1971, de verplaatsing en restauratie van 
De Eersteling in Hoofddorp in 1977 en de 
herbouw van De Salamander in Leid-
schendam in 1989-1990. Ook de bouw 
van het voormalige gemeentehuis van 
Woubrugge vond hij één van de hoog-
tepunten in zijn carrière.

Ook nadat het bedrijf was overgeno-
men door zijn zoon Luc Verbij, bleef Hein 
er nog aan het werk. Eerst werkte hij nog 
volop mee op kantoor en regelde ook 
nog grote klussen. Later, toen hij al ruim 
65+ was, ging hij met Leen Vellekoop 
(ook al ver de pensioenleeftijd voorbij) 
de molens van de Rijnlandse Molen-

uit de weg, denkend aan zijn spreuk "Je 
kunt beter spijt hebben van iets wat je 
niet gezegd hebt, dan van iets wat je wel 
gezegd hebt".

Ondanks dat zijn lichamelijke gezond-
heid de laatste jaren erg zwak was, bleef 
hij nog steeds betrokken bij het bedrijf 
en het wel en wee van de molens. Soms 
bracht hij nog een bezoekje aan de 
werkplaats en wilde dan altijd weten wie 
waar aan het werk was en voor welke 
molen de diverse onderdelen waren. 
De afgelopen zomer volgde hij via de 
web-cam de opbouw van de nieuwe 
molen in Little Chute, USA. Toen aan het 
eind van de dag de kraan al aan het in-
pakken was, belde Hein nog op met de 
vraag op ze het kruirad niet waren ver-
geten, dat zag hij namelijk nog op de 
grond liggen!

En dan komt op Nieuwjaarsdag, niet on-
verwachts, het bericht dat hij is overle-
den. Met zijn overlijden is er weer iemand 
minder die de natijd van de molens nog 
volop heeft beleefd, maar die ook de 
hernieuwde waardering voor de molens 
en het behoud daarvan volop heeft 
meegemaakt. Gelukkig heeft hij veel 
van zijn kennis en ervaring aan anderen 
door kunnen geven. Tevens resteren er 
nog talloze verhalen, anekdotes en her-
inneringen over molens, karweien, per-
soneelsleden en molenaars uit zijn lange 
molenmakers-loopbaan.
Op 7 januari vond de begrafenis plaats 
op het kerkhof in Hoogmade. Ter gele-
genheid van zijn overlijden zijn de mees-
te molens naar Rijnlandse traditie zes 
weken in de rouw gezet.

Hein Verbij: een markant molenmaker 
maar bovenal een prettig mens is heen-
gegaan. Moge hij rusten in vrede!
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Verbij in gesprek met A.J. de Koning van De Hollandsche Molen bij de restauratie van 
de korenmolen van Bodegraven (foto Piet van den Bosch, 5 mei1978).

Hein Verbij en Leen Vellekoop; twee 
mensen van enorme molenbetekenis; hier 
bij de verplaatsing van de Meerburger 
molen (foto Dick Kenbeek, 1 september 
2007). 

Kort voordat Hein Verbij overleed vroeg zijn zoon Luc hem wat de mooiste karweien 
waren die hij in zijn leven had uitgevoerd. De bouw van het gemeentehuis in Woubrugge 
en de herbouw van De Salamander in Leischendam was zijn antwoord. (foto jsb 17 
oktober 1989). 
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vader op zoon werd uitgeoefend; een 
welbewuste tactiek om het fabricage-
geheim te bewaren. 
De firma Haremaker leverde niet alleen 
haren voor de Zaanse oliemolens, maar 
ook ver daar buiten, tot in Duitsland, 
Vlaanderen en Engeland toe. 
Uit de boekhouding blijkt niet alleen de 
aflevering, maar ook de aankoop van 
de grondstoffen, als leer en haar en na-
tuurlijk ook het financiële reilen en zeilen 
van de harenmakerij.
Minstens zo interessant is de soms zeer 
persoonlijk getinte correspondentie. Ook 
krijgt men een idee van het geldverkeer 
in die tijd; in onze ogen heel primitief.
Dankzij de administratie was Couwenho-
ven ook in staat om meer duidelijkheid 
te scheppen in het bestaan van sommi-
ge Zaanse oliemolens, met name de ou-
derdom. Het laatste deel van het boek is 
het toneelstuk 'Theetaid in de haremake-
rai '. Het boek telt een ongelooflijk aantal 
namen van personen, bedrijven, molens 
en plaatsen. Het is daarom zeer te prij-
zen dat Couwenhoven het boek heeft 
voorzien van een uitvoerig indexappa-
raat, waardoor het zoeken in deze lawi-
ne aanmerkelijk wordt vergemakkelijkt. 
Kortom voor de Zaanse oliemolenlief-
hebber is dit boek welhaast een must 
en ook voor andere geïnteresseerden is 
het zeker de moeite waard. Voor de prijs 
hoeft men het niet te laten: € 18,50 euro 
is voor een dergelijk specialistisch boek 
ronduit goedkoop. 

In zijn serie 'Zaanse verhalen ' publiceert 
Ron Couwenhoven voor 2012 een spe-
cial Harenmakerij en oliemolens. Wat 

oliemolens zijn zal iedere lezer van dit 
blad bekend zijn, maar de harenmake-
rij zal wellicht vragen oproepen. Haren 
zijn een belangrijk hulpmiddel om de 
olie uit het zaad te kunnen persen. Deze 
haren waren van koeien- of paarden-
haar gevlochten 'matten ' waartussen 
de olie uit het zaad geperst werd. Deze 
haren waren bijzonder vakwerk en wer-
den gefabriceerd in de harenmakerij. 
Ongetwijfeld zijn er meerdere geweest 
in Nederland, maar één bedrijf Klaas 
Haremaker & Comp. in Koog a/d Zaan 
overtrof alle andere. Wij zouden het een 
bedrijf marktleider noemen en dat was 
het dan ook, zelfs eeuwen lang. Dat 
is op zich al bijzonder, maar er is meer: 
het bedrijfspand is bewaard gebleven 
(nu als woonhuis in de Zaanse Schans) 
en zelfs een vlechtbank waarop deze 
haren gemaakt werden. Van nog veel 
groter belang is dat de administratie 
van het bedrijf vrijwel geheel bewaard is 
gebleven en dat vanaf 1671! Het is een 
bron van onschatbare waarde voor het 
harenmakersbedrijf op zich, maar in het 
verlengde hiervan ook voor het oliesla-
gersbedrijf. 
Couwenhoven heeft deze administratie 
werkelijk 'uitgemolken ', waardoor we 
een bijzonder inzicht krijgen in dit speci-
alistische bedrijf dat continu alleen door 
leden van de familie Harenmaker van 

Onlangs verscheen het boekje Ko-
renmolen Koningin Wilhelmina, 
molens van Dongen door de 

eeuwen heen geschreven door Hans 
Geerts met medewerking van Hans 
Sprangers.

Dongen telt nu nog maar één complete 
molen, de Koningin Wilhelmina, maar er 
hebben er meer gestaan; zes in totaal. 
Dongen kende, evenals de nabijgele-
gen Langstraat, vele leerlooierijen, van-
daar dat er op de Dongense molens 
veel schors werd gemalen, ook op de 
Koningin Wilhelmina. De molen werd 
gebouwd in 1893, onder gebruikmaking 
van de onderdelen van een gesloopte 
Zuid-Hollandse watermolen. In het boek-
je wordt onthuld dat die watermolen 
een molen van de Aargang van de Vie-

rambachtspolder bij Ter Aar is geweest. 
De geschiedenis van de molen en zijn 
opvolgende eigenaren wordt uitvoerig 
behandeld. Sommige eigenaren waren 
gerelateerd aan bekende Brabantse 
molenaarsfamilies als Van Riel en Van 
Gorp, waardoor de schrijver ook inzicht 
geeft in de relaties met andere molens 
van deze families. Natuurlijk ontbreken 
de lotgevallen van de molen niet. Het 
is eigenlijk een wonder dat hij er nog 
staat. Ook komen enkele personen aan 
het woord wier bestaan nauw was ver-
bonden met de molen als molenaars-
dochter Jeanne van Gorp en vrijwillig 
molenaar Henk Demoet. De Koningin 
Wilhelmina 'krijgt' de eerste helft van het 
boek, terwijl de tweede helft van het 
boek begint met de verdwenen molens 
van Dongen, inclusief de weliswaar nog 
bestaande, maar onttakelde bergmo-
len De Hoop, die in 2002 op het nippertje 
aan sloop ontkwam. Daarna volgt een 
fotografische rondgang door de Konin-
gin Wilhelmina, gevolgd door algemene 
wetenswaardigheden over molens.
Het boekje is werkelijk schitterend ver-
zorgd met veel historische en nieuwe 
foto's in full colour; een overzichtkaartje 
ontbreekt niet. Het telt 80 pagina 's.
Het boekje is te koop voor € 10.00, te ver-

meerderen met € 3.00 verzendkosten en 
te bestellen bij de vrijwillige molenaar 
Henk Demoet: trhedemoet@home.nl. 
Na betaling wordt het boekje opge-
stuurd. Het boekje is ook te koop op za-
terdag op de molen in Dongen. jsb.

N.a.v.: Hans Geerts met medewerking 
van Hans Sprangers: Korenmolen Ko-
ningin Wilhelmina, molens van Dongen 
door de eeuwen heen Dongen 2012, 80 
pagina 's, gebrocheerd, full colour geíl-
lustreerd; ISBN 978-90-816676-2-3

Het boek is geïllustreerd, maar de kwa-
liteit van de foto 's is niet altijd om over 
naar huis te schrijven.
Erger is dat Couwenhoven ten aanzien 
van wat haren zijn en hoe ze eruit zien en 
hun functioneren de zaak vrijwel volledig 
in het ongewisse laat. Veel verder dan  
'ingenieuze vlechtwerkjes ' komt hij niet. 
Zelfs afbeeldingen van haren ontbreken. 
Dat betekent dat voor iemand die niet 
of nauwelijks ingewijd is in de geheimen 
van de olieslagerij nauwelijks enig benul 
krijgt van waar het precies om gaat en 
dat doet helaas heel veel van de waar-
de van het boek af. 
Het boek is te bestellen is voor een prijs 
van 18,50 euro incl. verzendkosten via de 
Stichting Archief Ron Couwenhoven te 
Zaandam bankreknr. 4114.70.078.

N.a.v: Ron Couwenhoven: Harenmakerij 
en oliemolens special 2012 in de serie 
Zaanse Verhalen, Zaandam 2012, 176 
pagina 's, fc geïllustreerd, gebrocheerd, 
prijs € 18,50 incl. verzenden ISBN/EAN 
978-94-90492-03-08

De molens 
van 

Dongen

De harenmakerij
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is de RCE dat aan zichzelf verplicht. 
Dat de uitgangspunten en doelstellin-
gen ten dele kunnen samenvallen is al-
leen maar mooi meegenomen en heeft 
een versterkende werking, maar laat 
een principiële opstelling voor de RCE 
onverlet. De dienst benadrukt de bin-
ding tussen een molen en zijn oorspron-
kelijke locatie als een belangrijke histori-
sche waarde. Het uitgangsprincipe van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
is dan ook dat molens niet worden ver-
plaatst (1). Verhoging schaadt ook in 
veel gevallen de monumentwaarde en 
daarom is de rijksdienst 'terughoudend 

In feite leunde het tot nu toe gevoerde 
rijksbeleid sterk op het molenbehoud 
zoals dat door de Vereniging De Hol-

landsche Molen was voorgestaan (zie 
in dit blad o.a. het artikel 'Gerommel in 
Maasbommel?', 2011-4-142 waarin werd 
gesteld dat er een principiële scheiding 
hoorde te zijn maar niet was tussen de 
'molenkerk' en monumentenzorg met elk 
zijn eigen uitgangspunten en doelstellin-
gen). 
Mijns inziens terecht neemt de nota af-
stand van de vereenzelviging van beide 
disciplines en zet volledig in op de waar-
de van de molen als monument. Per slot 

   Botergladde 
beleidsvisie op 
molenbehoud

J.S. Bakker

In september 2011 presenteert de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) de beleidsnota:

 Een toekomst voor molens - uitgangspunten voor de omgang met 

monumentale molens, waarvan in juni ook een Engelstalige versie is 

verschenen: A future for mills. De rijksdienst stelt dat het nodig was 

'om het huidige beleid op enkele punten te herzien, bijvoorbeeld door 

molens minder nadrukkelijk als werktuig, en in eerste instantie als 

monument van de geschiedenis van de techniek te beschouwen'
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De molen van Maasbommel was een 
onttakelde, uitgesloopte grondzeiler in 
zeer slechte staat. In 2011 werd de molen 
weer een complete windmolen; niet in de 
oorspronkelijke staat, maar zelfs van een 
geheel ander type. Een dergelijke trans-
formatie spoort bepaald niet met de mo-
derne inzichten van monumentenbehoud 
(foto Rob Pols, 4 maart 2011)



bij initiatieven tot verhoging' (2). 'Gezien 
het aantal gerestaureerde molens in 
Nederland wordt het reconstrueren van 
nog meer molens door de rijksdienst niet 
nodig en ook niet wenselijk geacht' (3). 
Deze drie punten zijn toch wel de be-
langrijkste aanpassingen in die zin dat ze 
in feite ombuigingen zijn van het 'oude' 
beleid. 
De rijksoverheid onderkent ook in de toe-
komst het belang van molens als cultuur-
dragers en zal het molenbehoud actief 
blijven ondersteunen. 

De nota schetst in het kort de ontwik-
keling van het molenbehoud maar stelt 
dat een aantal factoren vaak onderbe-
licht zijn gebleven zoals:
- de relatie van een molen tot zijn 
 standplaats; 
- de bouwhistorie (archieffunctie); 
- de evolutie van een molen; 
- de molen in zijn omgeving;
- de molen als immaterieel erfgoed; 
- de publieke functies van molens; 
- het gastheerschap van de molenaar  
 en 

- de vaak grote betrokkenheid van 
 burgers en vrijwilligers bij een molen.

De Beleidsbrief Modernisering Monu-
mentenzorg (MoMo, 2009) is een twee-
de belangrijke aanleiding om het mo-
lenbeleid te herzien. Deze gaat uit van 
drie pijlers: 
1. het meewegen van cultuurhistorische
 belangen in de ruimtelijke ordening;
2. krachtiger en eenvoudiger 
 regelgeving en
3. het bevorderen van herbestemming.

Monumentwaarden

De monumentwaarden vormen uiter-
aard het uitgangspunt voor het beleid; 
geordend rond vijf thema's: 
1. Cultuurhistorische waarden; 
2. Architectuur- en kunsthistorische
  waarden;
3. Situationele en ensemblewaarden (re
 latie tussen de molen, zijn omgeving
 en zijn context);
4. Gaafheid en herkenbaarheid, en
5. Zeldzaamheid.

   Botergladde 
beleidsvisie op 
molenbehoud
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Herbestemming is bepaald niet altijd 
de sleutel voor succesvol molenbehoud. 
Onder de herbestemde molens in Neder-
land zijn enige verklaarde crepeergevallen 
zoals de Elderse molen in Mierlo 
(afbeelding) of de Hellemolen in Reek of 
de korenmolen van Egmond. Bovendien 
brengt hergebruik soms ook risico's 
met zich mee. Toen de Rotterdamse 
burgemeester Peper een bezoek bracht 
aan de snuifmolen De Lelie vond hij dat 
die heel mooi ingericht kon worden als 
theehuis; een verontwaardigde molenaar 
Cor van Harrewijen: "Heb u lucifers bij je, 
dan steken we hem gelijk in brand!" 
(foto Gerard Sturkenboom, 14 april 2012).
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De korenmolen van Renkum is 
wellicht een van de laatste molens 
die met rijkssubsidie gecompleteerd 
zal worden. De werkzaamheden zijn 
inmiddels aanbesteed. De molen heeft een 
interessante ontwikkeling doorgemaakt. 
Completering voegt een nieuw hoofdstuk 
aan die geschiedenis toe (foto Donald 
Vandenbulcke, 31 augustus 2009). 
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Dit is natuurlijk heel mooi gezegd, maar 
het lijkt mij tamelijk overbodig, aange-
zien het beschermingsproces is afge-
rond en het gros van de molens op de 
rijksmonumentenlijst staat. Dit zal toch 
niet bedoeld zijn als een soort bezem-
kast voor een grote opruiming?

Ruimtelijk beleid

De wisselwerking tussen een molen en 
zijn omgeving is een basisgegeven; niet 
alleen in historisch opzicht, maar ook 
voor het behoud en de beleving en niet 
te vergeten voor de toekomst. De nota 
geeft dan ook aan wat de verschillende 
mogelijkheden zijn voor de overheden 
om de molenomgeving veilig te stellen 
en de eventuele consequenties. Daar-
bij dient wel beseft te worden dat men 
afhankelijk is van de goede wil van de 
diverse overheden: een gemeente, pro-
vincie kan.... Het zal duidelijk zijn dat dit 
niet zonder meer geruststellend is. 

Het omgaan met molens

Uiteraard is zorgvuldig beheer van le-
vensbelang voor het behoud van de 
molen als monument. Dat is niet vrijblij-
vend; noch in zijn uitgangspunten; noch 
in gebruik of beheer. De nota somt een 
aantal punten op:
1. Kennis en (bouwhistorisch) onder-
 zoek als basis voor beheer en 
 restauratie;
2. Verantwoord gebruik, beheer en on-
 derhoud, dat vastgelegd dient te 
 worden in een 'molenhandboek', op
 te stellen door de molenaar;

3. Restauratie: soberen doelmatig,
 vooral gericht op het behoud van de
 monumentwaarden;
4. Ruimte voor innovatieve technieken
 en materialen, voor zover zij de mo-
 mumentwaarden niet aantasten;
5. Gedifferentieerde maalvaardigheid:
 het malen met de molen mag niet 
 te koste gaan van de historisch 
 substantie;
6. Herbestemming van molens is ge-
 wenst wanneer het voortbestaan
 van de molen wordt veiliggesteld.
 Het kan zelfs een meerwaarde 
 opleveren;
7. Verplaatsing van een molen is alleen
 acceptabel bij 'grote infrastructurele
 werken van nationaal of internatio-
 naal belang wanneer die een molen
 in zijn voortbestaan bedreigen, of
 wanneer de maalvaardigheid in het
 geding komt van een molen met een
 Overwegend economische functie
 en met een beroepsmolenaar voor
 wie inkomstenderving dreigt;
8. Verhoging van molens wordt in prin-
 cipe afgewezen en zijn zeker niet
 subsidiabel;
9. Reconstructie: het reconstrueren van
 molens, geheel of gedeeltelijk, wordt 
 door de rijksdienst, om verschillende
 redenen, niet nodig en ook niet
 wenselijk geacht. In grote lijn adv-
 iseert de rijksdienst na een een cala-
 miteit 'bij gedeeltelijke verwoesting
 reconstructie,terwijl bij complete te-
 loorgang reconstructie door de RCE
 niet wordt bevorderd';
10. De nota stelt dat er enkele belang-
 rijke hiaten in onze kennis, over 

 molens zijn. 'De rijksdienst acht het
 van belang dat deze kennishiaten
 worden ingevuld.' Men wil zich 
 daarbij concentreren op drie speer
 punten:

1. Bouwhistorie en monumentale 
 waardering;
2. Instandhouding en beheer;
3. De relatie van molens tot de 
 maatschappij.

In een aantal kaderteksten worden nog 
een aantal speciale onderwerpen be-
handeld. Het laatste hoofdstuk is een 
'Uitvoeringsagenda van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed' waarin ta-
ken worden opgesomd om het beleid te 
concretiseren. Tot slot zijn er dan nog en-
kele bijlagen, waarbij vooral de eerste, 
over de waarderingscriteria, van belang 
is. 

Practical joke?

De nota telt 72 pagina's en de uitvoe-
ring is werkelijk klasse, uit de hoge kunst. 
Wat mij wel opviel en tevens verbaasde 
was het opnemen van nogal wat pon-
tificale foto's van molens die er volgens 
de inhoud van de nota waarschijnlijk 
nooit zo hadden mogen zijn, zoals: De 
Maasmolen in Nederasselt (verplaatst); 
d'Admiraal in Buiksloot (gecomple-

Ansichtkaart van de zaagmolen De Rat 
in IJlst omstreeks 1955. Een foto van de 
molen in deze staat zou beter passen bij 
de teneur van de beleidsvisie dan die nu 
op pag. 17 staat afgebeeld. 



teerd); De Rat in IJlst (gecompleteerd); 
De Hersteller in Sint Johannesga (ge-
completeerd). 
Wat mij evenzeer verbaasde is het nage-
noeg ontbreken van (zeker pontificale) 
foto's die de beleidsombuiging duidelijk 
maken. Zo zou men toch op zijn minst 
foto's verwachten van molens in een 
'onmogelijke' biotoop met de toelichting 
dat dit een historisch gegroeide situatie 
is en daarom gerespecteerd dient te 
worden. Voor stompen en rompen geldt 
in mindere mate hetzelfde. Het schitte-
rende fotoverhaal vertolkt zo eerder het 
'oude' dan het 'nieuwe' beleid. Zo lijkt de 
beleidsvisie met twee tongen te spreken.

Waardering

Inhoudelijk is de beleidsvisie een sterk 
verhaal, al zal niet iedereen het op alle 
punten met de opstellers eens zijn. Zeker 
bij de 'molenkerk' zullen de standpunten 
over verplaatsing, verhoging en recon-
structie niet met gejuich ontvangen zijn. 
Ze vormen dan ook een trendbreuk, al 
dan niet terecht. Ook ten aanzien van 
herbestemming is sprake van een trend-
breuk. In het verleden wilde men de mo-
lens voor alles puur molen houden. De 
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De Bonte Hen in 2006; de molen 
vertolkt zo een heel andere waarde dan in 
1964, maar is niettemin historisch 
(foto Martin Bus, 30 januari 2006). 

De schuur en de onderbouw van De 
Bonte Hen in Zaandam in 1964 (foto jsb).
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beleidsvisie zet duidelijk de deur verder 
open voor wat men noemt herbestem-
ming of nevenfunctie. Weliswaar mag 
die de historische substantie niet aantas-
ten, maar doet dit wel degelijk aan het 
historisch karakter van de molen, zoals 
bijvoorbeeld de bewoonde korenmolen. 
Ik vraag mij af wat erger is. 
Er zijn meer zaken die een griezelige 
consequentie hebben. Zo wordt bijvoor-
beeld gesproken over het wijzigen van 
het bestemmingsplan voor een functie-
verandering: 'Een wijzigingsbevoegd-
heid kan de bestemming bijvoorbeeld 
veranderen van 'molen' in 'museum', 
'wonen', 'kantoor' of 'horeca'.' Voor mo-
lens die op een monumentenlijst staan is 
het misschien geen directe ramp. Voor 
onbeschermde molens of molenrestan-
ten wel omdat die op deze manier hun 
bescherming verliezen en helemaal 
vogelvrij worden, zoals recent bleek in 
Moerkapelle (zie Molenwereld 2012-9-
289). 
Reconstructies van verloren gegane 
molendelen worden afgewezen: 'De 
bouwmassa van een zo gereconstru-
eerde molen heeft slechts een beperkte 
monumentale waarde.' Hier kan ik met 
mijn verstand niet bij. Een willekeurig 
voorbeeld: De Bonte Hen in Zaandam. 
Van deze molen was alleen de onder-
bouw met de schuren nog aanwezig. De 
molen is gereconstrueerd en op grond 
van het voortgeschreden inzicht moet ik 
aannemen dat De Bonte Hen nu slechts 
een beperkte monumentale waarde 
heeft; terwijl alles wat hem de werkelijke 
monumentale waarde verschafte - de 

onderbouw met de schuur - nog volle-
dig aanwezig is! Deze schuren hadden 
volgens de nota wel verbouwd mogen 
worden tot kantoor of museum; maar 
molen? Bewaar me! En uiteraard dient 
beseft te worden dat de 'verbouwing' 
van 1975 volledig reversibel is, al zal het 
niet snel daartoe komen. Zodoende 
is het dus ook geen ramp. Overigens is 
deze molen pas na de completering op 
de rijkslijst gezet; aanwijzingsbesluit: 28 
december 1999.
Een hele rare zin is de volgende: 'Boven-
dien is het aantal gereconstrueerde mo-
lens inmiddels vele malen groter dan het 
aantal molenrestanten, terwijl ook die 
laatste een veelbetekenende fase uit 
de molengeschiedenis vertegenwoordi-
gen.' Bij mijn beste weten telt Nederland 
ongeveer vijfhonderd molenrestanten 
- een aantal dat nog gedurig slinkt - te-
genover ongeveer honderd gerecon-
strueerde molens (zie Molenwereld 2011-
1-32 e.v.). 
In mijn onbescheiden ogen is dus pre-
cies het omgekeerde het geval: het 
aantal molenrestanten is dus vele malen 
groter dan het aantal gereconstrueerde 
molens. Of men moet alleen de res-
tanten op de rijkslijst bedoelen. Na het 
monumenteninventarisatieproject voor 
molenrompen (MIP) (zie Molenwereld 
2004-2) schreef ik een zeer kritisch artikel 
over het ontbreken van een groot aan-
tal waardevolle molenstompen ('Een 
klomp tussen de deur', zie Molenwereld 
2004-3); een overzicht dat bepaald niet 
compleet was; en dan nu klagen dat er 
zo weinig restanten op de rijkslijst staan! 

Tussen de regels door

Er zijn in de nota ook een aantal zaken 
niet vermeld; onder het tapijt geveegd 
zou men haast zeggen. 
Hierboven wordt gewezen op een trend-
breuk ten aanzien van verplaatsen en 
completeren. Dat is nogal ingrijpend. 
Onwillekeurig vraagt men zich af wie 
verantwoordelijk waren voor dit - in hui-
dige rijksdienstogen - 'wangedrag'. Er 
wordt met geen woord over gerept. Het 
antwoord zal voor insiders niet moeilijk 
te geven zijn: de rijksdienst zelf heeft dit 
veelal bevorderd; begeleid en zelfs wel 
aan meebetaald. Natuurlijk; dat mag, 
mocht. Maar nu gaat men daar in deze 
salto mortale zo ongeveer fluitend voor-
bij en verlegd de koers 180 graden. Ik be-
weer niet dat het per se onjuist is, maar 
een beetje minder hoog van de ivoren 
toren blazen had geen kwaad gekund.
In juni 2007 hield The International Mo-
linological Society (TIMS) haar sympo-
sium in Putten. Een vertegenwoordiger 
van de rijksdienst verdedigde daar met 
gloed en verve de verplaatsing van de 
molen van Wadenoijen. Dat zou volgens 
de nieuwe regels dus onmogelijk zijn. Zo 
gaat dat dus...
In 2004 werd het MIP afgerond (zie Mo-
lenwereld 2004-2). Daar werden de be-
schermde molenrestanten ingedeeld in 
verschillende klassen met elk een eigen 
toekomstperspectief. Dat wordt nu gro-
tendeels overhoop gehaald en met bij-
gevolg soms grote consequenties voor 
de eigenaren. Als fatsoenlijk mens mag 
je toch aannemen dat de in 2004 toege-
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De molen van Wadenoijen voor de verplaatsing. Deze molen moest en zou, ook van de rijksdienst, verplaatst worden, zelfs al viel met 
een kettingzaag al veel te bereiken. Het roer is nu volledig om. (foto H. Noot, 28 mei 2005).



16e jaargang 2013 nr. 2 |73 Molenwereld

- B E H O U D -

kende rechten worden gerespecteerd? 
Op zijn minst had in de nota bij deze 
kwestie stilgestaan mogen worden. Als 
die rechten niet worden gerespecteerd 
dan komt dat in ieder geval bij mij knap 
immoreel over, zeker als dat zomaar 
gaat.
Voor enkele beschermde molenrestan-
ten werkt men - soms al jaren - aan com-
pletering. Het zou toch op het misdadige 
af zijn wanneer de rijksdienst nu zomaar 
zegt: kap er maar mee, daarmee alle 
inspanningen van jaren te niet doend. 
Overigens zou in een zo'n geval de rijks-
dienst al hebben laten weten dat wan-
neer men de completering doorzet de 
molen zal worden afgevoerd van de rijks-
lijst. Dit is in mijn ogen een vorm van on-
beschoft bestuur. Men mag fatsoenshal-
ve op zijn minst verwachten dat lopende 
projecten afgerond mogen worden. Als 
de onlangs aanbestede restauratie (met 
rijkssubsidie) van de molen van Renkum 
voltooid is deelt een vertegenwoordiger 
van de rijksdienst bij de ingebruikstelling 
mee dat de molen opgehouden heeft 
rijksmonument te zijn?
Sommige zaken zijn voor een normaal 
mens nauwelijks te bevatten. Ik zal niet 
ontkennen dat er molenstompen– of 
rompen zijn die in hun huidige staat meer 
waarde hebben als monument dan als 
molen in complete staat. Ze kunnen die 
waarde ontlenen aan hun bijzondere ex-
terieur (architectonische waarde) of hun 
inrichting; zelfs beide. Daaronder zijn 
er die zelfs om onbegrijpelijke redenen 
nooit de rijkslijst hebben gehaald, zoals 
de gewezen molen, later gemaal van 
de polder Papekop en Diemerbroek bij 
Woerden (zie Molenwereld 2012- 6-207).  

Als er een molenstomp is met een meer-
voudige gelaagdheid dan is het die.
Bij de meesten gaat het evenwel om 
kale lege rompen of zelfs minder dan 
dat, waarbij van de veronderstelde 
'historische gelaagdheid' nauwelijks of 
geen sprake is. Ze hebben - om maar iets 
te vergelijken - meer weg van een dum-
my, een lege band, dan van een boek. 
Toegegeven; er zijn mensen voor wie dat 

inderdaad niet veel uitmaakt. 
Alles wat gezegd wordt over het eigen-
lijke - uitgescheurde - boek is een in-
terpretatie. Als door een betrouwbare 
reconstructie het boek weer een echt 
boek wordt dan vraag ik mij af waarom 
daarover zo laatdunkend moet worden 
gedaan, te meer daar op andere vlak-
ken als dorps- of landschapsschoon de 
winst evident is. Als de RCE nu zegt daar 
werken wij niet aan mee dan is dat in 
feite het altijd gehuldigde standpunt te-
genover reconstructies. Officieel werden 
die als regel nooit gesubsidieerd (met 
uitzondering van de MIP-restauraties), 
maar wilde men anderen wel die ruimte 
geven. Voor die tolerantie is blijkbaar 
geen plaats meer, uitgeruild voor een 
starre, dogmatische benadering.
De beleidsvisie kiest onomwonden voor 
de lineaire lijn voor de ontwikkeling van 
de molen. Voor een 'terug naar toen' is in 
principe geen plaats. Dat is een benade-
ring die op zichzelf juist is; maar wel een 
benadering; er is meer en even goed 
verdedigbaar. Bij de normale geschied-
benadering wijkt men daar ook vanaf 
door een bepaalde topic zelfstandig te 
behandelen. Vorig jaar heb ik de molen 
van Ulesprong geplaatst tegen de ach-
tergrond geplaatst van zijn geschiede-
nis (Molenwereld 2012-11-368). Ik zal de 
monumentwaarde van de kale romp 
niet ontkennen, maar die zinkt toch in 
het niet tegenover de achtergrond van 
de geschiedenis van de veendistricten? 
Een gecompleteerde molen brengt die 
geschiedenis tot leven. Dat was ook de 
reden voor de gemeente Opsterland om 
de molen in een cultuurhistorisch project 
onder te brengen. Maar bij de RCE wint 
nu de starre dogmatische lineaire bena-
dering het.

De Rustonmotor in het gemaal - ex-molen -van de polder Papekop en Diemerbroek bij 
Woerden. In feite functioneerde de motor laatstelijk als tussendrijfwerk voor een elektro-
motor. De monumentwaarde van een dergelijke bemalingsinstallatie is mijns inziens 
buiten kijf ook al staat die niet op de monumentenlijst (foto E.G.M. Esselink, 12 mei 2012)

In1898 werd de nog maar kort te voren gebouwde zaagmolen bij de Zuidkade in Veghel 
na stormschade verbouwd tot stoomzagerij. Tot voor kort bestonden er nog meerdere van 
dit soort verstoomde of gemotoriseerde zaagmolens. Dit is waarschijnlijk de laatste die 
nog bestaat, ook al is hij inmiddels grondig verbouwd en uitgesloopt. Hij geniet helaas 
geen enkele bescherming (foto schilderij H. van Steenbergen)



Herbestemming

De nota zet de deur open voor herbe-
stemming. Daarbij gaat men gemakke-
lijk aan voorbij dat herbestemming een 
ondermijning van de monumentwaar-
den kan betekenen. Het is juist om die 
reden dat men in het verleden, mijns in-
ziens terecht, zeer kritisch heeft gestaan 
over het toekennen van een wezens-
vreemde functie aan een molen, omdat 
de aard van de molen dat eigenlijk niet 
verdraagt. Een woonfunctie voor een 
altijd al bewoonde poldermolen is uiter-
aard geen probleem. Dat is ook geen 
herbestemming. Sommige heel grote 
bedrijfsmolens kan men buiten het ei-
genlijke molendeel ook wel een andere 
functie geven. Wel loopt het gemakkelijk 
uit de hand, al was het maar vanwege 
een verminderde toegankelijkheid voor 
molenaar (!) en bezoeker. Het respecte-
ren van de molen als molen is misschien 
wel het sterkste punt geweest van het 
klassieke molenbehoud. Het betekent in 
ieder geval een maximaal respect van 
de aanwezige historische waarden. 
Een bedrijfsmolen is als regel qualitate 
qua niet geschikt voor bewoning. Wan-
neer zo'n molen daarvoor geschikt moet 

worden gemaakt, dan eist dat enorme 
aanpassingen aan het interieur om tot 
een normaal wooncomfort te komen. 
Dat kan niet anders dan door afbreuk te 
doen aan de historische waarden. Dat 
het bij de molen in Beers (Zie Molenwe-
reld 2012-12) die kant opgaat kun je op 
je klompen aanvoelen. Een onttakelde 
molen completeren is een doodzonde 
omdat dit het doorbreken is van de his-
torische lijn is, maar het verbouwen van 
een molen tot woning, winkel, kantoor of 
museum moet kunnen; alsof dat geen 
doorbreken van de historische lijn is. De 
vraag wat het ergste is laat ik in het mid-
den. 
Hoe bestemmingswijzigingen het au-
thentieke karakter van de molen als 
monument aantasten tonen ons veel 
herbestemde molens bij onze oosterbu-
ren en daar had de RCE op voorhand 
al lering uit kunnen trekken. In Duitsland 
hebben verhoudingsgewijs hebben veel 
meer molens een andere bestemming 
gekregen dan hier met alle gevolgen 
van dien. Om daar kennis van te ne-
men hoeft men zelfs geen dure dienst-
reizen te maken, maar kan men volstaan 
door wat boeken door te bladeren. Een 
aanrader in dit opzicht is de Mühlen-

- B E H O U D -

De houtzaagmolen De Eendracht in Weesp dankt zijn voortbestaan aan een nieuwe 
bestemming als woonhuis. De ermee gepaard gaande verbouwing tastte het 
oorspronkelijke karakter van de molen evenwel sterk aan, zodat er nauwelijks nog een 
klassieke zaagmolen in te herkennen valt. Een dergelijke 'geschiedvervalsing' hoeft 
natuurlijk niet, maar er zijn wel degelijk grote risico's. (foto omstreeks 1955).

Herbestemming van molens is bepaald 
niet nieuw; noch in Nederland, noch 
daarbuiten, zoals blijkt uit deze tekening 
van de molen op Windmill Hill te 
Gravesend (Kent). Gravesend werd in 
de vroege 19e eeuw steeds meer een 
vakantiebestemming voor inwoners van 
Londen. De molen was gebouwd in 1764 
na het afbranden van zijn voorganger. De 
molen werd door zijn hoge ligging op de 
Windmill Hill een geliefd uitzichtpunt en 
'aangepast' aan deze nieuwe bestemming. 
Toen Gravesend zijn betekenis als 
vakantieoord verloor raakte de molen 
in verval en werd uiteindelijk in 1894 
omgetrokken. De molens van Sannois 
bij Parijs en de Moulin de la Galette 
op Montmartre zijn andere bekende 
'herbestemde' standerdmolens; niet voor 
niet ook magnifieke uitzichtpunten. 
Verdient zoiets in Nederland navolging? 
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atlas Schleswig-Holstein und Hamburg 
(Rendsburg 2009). Niet voor niets staat 
bij veel molens 'Einrichtung ausgebaut', 
om over gevolgen voor het uiterlijk van 
de molen maar te zwijgen. Zo kan een 
herbestemming wel eens het paard ach-
ter de wagen spannen zijn. Natuurlijk zal 
de RCE stellen dat men waarborgen zal 
eisen. Voor wat het waard is; bij twijfel 
onthoudt u.
 
Eenzijdigheid

Een ander manco van de beleidsvisie is 
zijn eenzijdigheid. De benadering van 
de molen is vooral objectgericht. Maar 
een molen is geen geïsoleerd object. 
De Monumentenwet erkent dat door te 
spreken van 'zaken welke van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun 
betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische waarde' (artikel 1.b.1). 
Anders gezegd je kunt een monument 
op verschillende manieren benaderen. 
De benadering in deze nota is vrij smal 
door zich puur te focussen op het ob-
ject, of misschien zelfs wel de substantie 
ervan. 
Tot voor een halve eeuw huldigde De 
Hollandsche Molen het standpunt dat 
molens maar beter helemaal gesloopt 
konden worden dan in verminkte staat 
voortbestaan. Molenliefhebbers had-
den het zelfs over de 'stumperinvalide 
verminker van het dorpssilhouet' die 
maar beter kon verdwijnen. Anders ge-
zegd molenbehoud is altijd nauw ge-
koppeld geweest aan de beleving van 
de schoonheid van de complete en 

liefst malende molen. Dat schoonheids-
ideaal was ook conform de Monumen-
tenwet en juist daarop berustte het mo-
lenbehoud van de afgelopen decennia. 
Vandaar ook het streven naar het com-
pleteren van onttakelde of gedeeltelijk 
gesloopte molens; niet alleen vanuit het 
molen- of monumentenwereldje, maar 
ook vanuit de lokale bevolking. In de be-
leidsnota is de slinger eigenlijk volslagen 
doorgeslagen naar de andere kant en is 
onvoldoende oog voor andere inzichten 
en benaderingswijzen. Ik zal niet tegen-
spreken dat er molenrestanten zijn die in 
hun huidige vorm van grotere betekenis 
zijn dan in een eventuele gecompleteer-
de staat, zoals de hierboven genoemde 
molen van Papekop en Diemerbroek; 
ook al is deze geen rijksmonument. Maar 
ik kan mij er ook voorstellen die door 
completering een veel grotere waarde 
krijgen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan 
de hellend schepradmolen A-2 van de 
polder Bleiswijk; in dit geval zelfs niet al-
leen constructief, maar ook landschap-
pelijk. Nu is dat een extreem voorbeeld, 
maar wat meer oog voor de landschap-
pelijke en andere waarden van gecom-

Het behoud van molenrompen als romp 
staat nog niet zo lang op de agenda. 
In het beste geval beschouwde men ze 
als 'werkvoorraad' voor toekomstige 
restauraties tot complete molens ('zo lang 
er een romp is, is er nog hoop').  Veelal 
was men ze liever kwijt dan rijk, zoals 
uit deze advertentie in het Rotterdamsch 
Nieuwsblad van 7 maart 1893 blijkt.

Op deze omstreeks 1900 in Engeland 
uitgegeven ansichtkaart prijkt de 
'wanstaltigen Molen' aan het Slagveld 
links van de Delftse poort. In voor hem 
betere dagen was de koren- en moutmolen 
De Goudsbloem een prachtige en zeer 
grote molen. Rechts van de poort bij de 
Schie de korenmolen De Haas.

De Goudsbloem in Rotterdam nog in complete staat met op de achtergrond een 
voorloper van het Centraal Station. De molen was groter dan de bekende Schiedamse 
molens en had een sierlijk getailleerde romp. Niet veel mensen zullen de molen zo 
wanstaltig vinden . De hoge huizen rechts gingen ten onder bij het bombardement van 
mei 1940 (foto coll. Frans Weemaes).
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pleteerde molens had geen kwaad 
gekund. Als het rijk zich zou vasthouden 
aan zijn oude standpunt om reconstruc-
ties niet te subsidiëren dan zou voor de 
meeste gevallen al een voldoend hoge 
drempel geschapen zijn die mogelijk al-
leen door doorbijters van zwaar kaliber 
genomen kan worden (Keldonk). Wan-

neer inderdaad een molenrestant in de 
staat waarin hij nu verkeert bijzondere 
waarde heeft dan kan men dat ook 
vastleggen en aangeven dat herstel 
(met reden omschreven) ongewenst is.  
Nu wordt er met een soort doctrinaire 
tunnelblik gekeken.

Verleden

Die eenzijdigheid is ook op een andere 
manier aanwezig. In feite is de benade-
ring van het molenvraagstuk erg smal. 
Als iemand beweert dat deze beleids-
visie als enig doel heeft het bijstellen of 
zelfs omdraaien van het totnogtoe ge-
voerde beleid op punten als:
- verplaatsing;
- verhoging;
- reconstructie en 
- herbestemming 
dan kan ik dat moeilijk ontkennen, voor-
al omdat andere zaken volledig achter 
de horizon blijven, hoezeer zij ook bepa-
lend zijn of zijn geweest voor de monu-
mentwaarde. Daarbij denk ik in eerste 
instantie aan restauratiekwaliteit. Dan 

Het gemaal van de polder Papekop 
en Diemerbroek bij Woerden - hier aan 
de achterzijde, voor de voorzijde zie 
Molenwereld 2012-6-207 - is als verbouwde 
windmolen architectonisch een topstuk 
en ook inwendig bijzonder gaaf. Het 
reconstrueren van de windmolen - wat 
niet in beeld is - zou een vorm van 
vandalisme zijn (foto E.G.M. Esselink, 12 
mei 2012)
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Molen A-1 van de polder Bleiswijk 
is een gewezen hellendschepradmolen. 
Uiteraard is zijn huidige staat het resultaat 
van een historisch proces. Toch zou een 
reconstructie als hellendschepradmolen 
historisch gezien een aanwinst zijn 
omdat dit molentype verder geheel is 
uitgestorven en deze alleen volledig 
functioneel te maken. Dat geldt niet 
voor enige gelijksoortige restanten in de 
omgeving, die trouwens onbeschermd 
zijn. (foto Jan Hofstra, 20 februari 2008). 
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bedoel ik dat niet in technisch opzicht, 
maar vooral historisch. Met het grootste 
gemak zijn historische constructies, kleur-
stellingen e.d. gewijzigd, waarbij het ver-
vangen van een harde dakdekking door 
riet het meest in het oog springt. De 'ver-
bonting' van molens is een andere voor-
beeld. Deksels op schoren zijn nu in veel 
streken standaard rood, terwijl ze dat 
vroeger nooit waren. Een ander punt is 
het verwijderen van machines en moto-
ren. Er wordt in de nota geen woord aan 
vuil gemaakt. Op zich hoeft dat ook niet, 

maar wat wel belangrijk is, is de vraag 
hoe de RCE in de toekomst met dit soort 
'restauratiezegeningen' omgaat. Wat 
weg is, is weg, maar moeten die deksels 
rood blijven? Mogen we aannemen dat 
er in de toekomst zorgvuldiger wordt om-
gegaan met het historisch gegevene? In 
een beleidsvisie mag men toch juist een 
antwoord op dit soort vragen verwach-
ten? Of heeft men dit soort zaken maar 
buiten beschouwing gelaten omdat 
men zelf beseft dat de rijksdienst daar 
in hoge mate verantwoordelijk voor is? 

Gaat het dan toch alleen om de vier ge-
noemde items? 
Kortom, de nota stelt in dit opzicht flink 
teleur; niet zozeer door wat er staat, 
maar vooral om wat er niet staat. 
In het hierboven aangehaalde artikel 
'Gerommel in Maasbommel?' plaatste ik 
de 'molenkerk' tegenover de 'monumen-
tenzorgers'. Na lezing van deze nota ben 
ik geneigd om 'molenkerk' tegenover 
'monumentenkerk' te zetten. Verketteren 
kunnen ze elkaar uitstekend. 

- B E H O U D -

De Prinsenmolen aan de Rotte bij Hillegersberg in 1964. De kleurstelling van de molen werd bij de restauratie van 1970 ingrijpend 
gewijzigd (foto 18 april 1964).

Prinsenmolen nu bonter van karakter. Het is een vrij algemene kwaal. Uiteraardzijn de deksels op de schoren nu rood. Van de zeven 
molens die er bij de Rotte staan heet er nog maar één zijn nagenoeg historische kleurstelling (foto H. van Steenbergen, 4 maart 2006). 
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    Over een
MOLENVERZAMELING (3)
In de vorige afleveringen stonden 

we stil bij de molenaarsfamilies 

Van Mulligen en Remijn. 

Daarbij gingen we dieper in op 

de verzamelaars Klaas Remijn en 

Fredrik van Mulligen. 

In deze aflevering nemen we een 

kijkje in de verzameling zelf.

Frans Weemaes

De verzameling.

De basis van de verzameling werd bij-
eengebracht door Klaas Remijn, die 
was 29 jaar ouder dan Fredrik van Mul-
ligen en ook eerder begonnen met 
verzamelen. Getuige een kaart van de 
molen van Hasselt was er al contact tus-
sen Klaas en de vader van Fredrik, Jan 
van Mulligen. Aan het handschrift op de 
diverse zaken is vaak te zien of ze door 
Klaas of door Fredrik verzameld zijn. Na 
het overlijden van Klaas, nam Fredrik 
diens verzameling over maar ging door 
met verzamelen. Het jongere materiaal 
in de verzameling is door Fredrik toege-
voegd.
Dank zij de medewerking van Stichting 
Molerndocumentatir heb ik inzage ge-
kregen in de correspondentie tussen 
Ir. A. ten Bruggecate en Klaas Remijn 
waardoor het verhaal completer wordt. 
Die correspondentie start in 1927 en 
loopt door tot in 1948. Regelmatig wor-
den foto's en kaarten geruild waardoor 
de verzamelingen groeien. Ook helpt 
Klaas met het thuisbrengen van onbe-
kende afbeeldingen van molens en het 
opstellen van de moleninventaris van 
Ten Bruggecate. Die wordt nog steeds 
door SMD en in diverse molendatabases 
gebruikt. Opmerkelijk is dat Klaas regel-
matig zijn beklag doet dat er molenaars 
zijn die niets terug sturen, als hij ze een 
molenkaart zend. Zonder schroom wordt 
meermaals een lijst verstrekt van niet re-
agerende molenaars, lees: manco's in 
de verzameling. Gelukkig kan Ten Brug-
gecate Klaas daar mee verder helpen. 
Ook geeft Klaas regelmatig zoeklijstjes 
door, zoals op 9 juni 1927, van kaarten 
die zijn patroon (Adriaan Brasser) heeft, 
maar Klaas nog niet. Klaas schrijft dat 
hij door water aangedreven molens wel 
verzamelt, maar daarin minder belang 
stelt. Zijn voorliefde gaat uit naar wind-
molens, dat mogen ook poldermolens 
zijn, het liefst foto's, op kaartformaat, die 
we tegenwoordig fotokaarten noemen. 
Die zijn dan ook goed vertegenwoor-

digd in de verzameling. Plaatjes uit tijd-
schriften verzamelt Klaas ook, maar 'die 
zijn meestal niet duidelijk'. Hoewel Klaas 
nooit een onvertogen woord over de fa-
milie Brasser schrijft blijkt dat de beloning 
van een molenaarsknecht grenzen stelt. 
Zo schrijft hij: 'Gaarne zou ik Uw Vereeni-
ging steunen, maar ik ben getrouwd en 
dus niet alleen de baas. Mijn vrouw zegt 

wel eens, die molens kosten veel geld.' 
Om dezelfde reden waren bezoekjes 
aan andere molenaars, anders dan met 
de fiets, weloverwogen beslissingen.
In 1928 concludeert Klaas dat hij meer 
kaarten heeft dan De Hollandsche Mo-
len. Tijd dus voor een uitvoerige inventa-
risatie van de verzameling. Op 1 decem-
ber 1928 schrijft Klaas aan Ten 

Knipsel van de molen van Domburg uit de verzameling.



Boeken.

Het aantal boeken in de verzameling is 
beperkt, alles bij elkaar een boodschap-
penkrat vol. 
Dat zijn vaak oudere en soms zeer zeld-
zame exemplaren. Aan de hand van 
de stempel van Klaas is te zien wat ooit 
tot diens verzameling behoorde. Fredrik 
voorzag die boeken na de overname 
van zijn naam of stempel. Zo is een 
exemplaar aanwezig van 'De Molens 
van Zeeuwsch-Vlaanderen' door Jkvr. 
S. Collot d'Escury. Een ander belangrijk 
werk is de oorspronkelijke uitgave van 
'De Windmolens' door Alfred Ronse uit 
1934.In het boek heeft Jhr. Mr. F. van 
Rijckevorsel persoonlijk geschreven dat 
het boek bestemd is voor Klaas Remijn. 
Daarnaast treffen we meer algemene 
zaken aan zoals de jaarboekjes van De 
Hollandsche Molen.

Plakboeken en schriftjes.

Een tiental plakboekjes en 3 schriftjes 
zijn duidelijk afkomstig van Klaas. Twee 
jongere, grote plakboeken, zijn door Fre-
drik samengesteld. Ze bieden allen een 
schat aan informatie. De plakboekjes 
van Klaas laten zien dat hij een zeer bre-
de interesse had. De hoofdmoot betreft 
molens, maar we treffen ook het nodige 
over kerken aan. Daarnaast hadden 
jubilea, benoemingen van burgemees-
ters, beroepingen van dominees, een 
honderdjarige enz. zijn belangstelling 
en kregen een plaats in een plakboek. 
Veel is opgeplakt maar ook heel veel 
tekst werd handmatig door Klaas toe-
gevoegd. Die informatie werd dan 

Bruggecate. 'Hieronder volgt een lijst
van  molens die ik bezit.

Friesland 23
Groningen  73
Drente 43
Overijssel 55
Gelderland 80
Utrecht 20
N-Holland 69  Die van de Zaan- 
  streek niet mee 
  gerekend
Z-Holland 175
Zeeland 165
N-Brabant 70
Limburg 125
Totaal 798

Uit de Zaanstreek heb ik:

 103
 798
 50  van plaatsen  
  waar ik niet weet 
  waar ze zijn.
 33 uit België.
 3 uit Duitschland
 1111 uit Russisch-Polen
Totaal 988

Ik kan dus de 1000 nog niet halen. Uw 
Vereeniging wint het dus van me.'

Ten Bruggecate brengt Klaas in contact 
met andere verzamelaars zoals Chris van 
Bussel en Jonkheer Frits van Rijckevorsel 
waardoor de verzameling gestadig blijft 
groeien.
In 1934 bedraagt het totaal 1480 waar-
bij opgemerkt dient te worden dat Klaas 
per molen slechts één afbeelding be-
waart. Het zouden er nog véél meer wor-
den.
Een beperkt deel van de verzame-
ling heeft waterschade. Dit betreft met 
name een album met opgeplakte kleine 
fotootjes en enkele plakboekjes. Zijn dit 
de gevolgen van de inundatie van Wal-
cheren in 1944? Gelukkig is de rest van 
de verzameling, zeer goed bewaard ge-
bleven.

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

Met de verzameling van Remijns 
'patroon' Brasser liep het minder goed af. 
Bij het afbranden van het molenhuis in 
1933 ging die verloren. In De Molenaar van 
19 juli 1933 doet J. van Walcheren (pseu-
doniem voor Jan Mullié, een Middelburgse 
graanhandelaar) verslag van de brand en 
vraagt om hulp om de verloren gegane 
verzameling opnieuw op te zetten.

Aantekening van Remijn over een nieuw Engels kruiwerk in de molen van Zoutelande en 
een opgeplakt bericht over de bouw van het nieuwe molenhuis c.a. na de brand van 1933.
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weer benut als Klaas kaarten of foto's 
naar iemand verzond. Veel knipsels zijn 
in koperdiepdruk en geven een fraaie 
aanvulling op de kaarten en foto's. Ook 
zijn de nodige kalenderplaten aanwe-
zig. De schriftjes bevatten een inventa-
ris van molens, zowel alfabetisch als per 
provincie, en wat daarvan aanwezig 
is in de verzameling Daarnaast is er de 
administratie van wat naar de diverse 
verzamelaars werd verzonden en retour 
ontvangen. Zeer lezenswaardig is een 
reisverslag van een bezoek aan diverse 
molens en molenaars in de omgeving 
van Zevenhuizen (ZH). De plakboekjes 
zijn voorzien van een jaartal waardoor te 
zien is dat de serie niet meer compleet 
is. Helaas zijn ook heel wat knipsels, foto's 
en zelfs bladzijden verknipt of gewoon 
uitgescheurd. Dat neemt niet weg dat 
wat bewaard bleef nog steeds zeer in-
formatief is.
Met wie ruilde Klaas zoal? Het antwoord 
is: met vrijwel elke molenaar in Neder-
land. De lijstjes met in gebreke blijvende 
molenaars, die niets terug zonden, zijn 
beperkt. Een aantal hele grote 'leveran-
ciers' waren: F. Wessel, Rotterdam (265), 
Chris van Bussel, Weert (234), A. Ge-
sell, Amsterdam (77), Jan van Egmond, 
Noord-Beemster (156), Fredrik van Mulli-
gen, Hasselt (186), A.M. Ravestein, Den 
Haag (49), E. Bakker, molenaarsknecht 
Warffum (39), Klaas Voogd van molen 
De Hoop Ouddorp (113), 'Ontvangen 
bij mijn 40 jarig jubileum op 2 mei 1936 
(91) enz. Bij de meeste ontvangen of ver-
zonden kaarten staat aangegeven of 
het een foto, een kaart of een knipsel is. 
Merkwaardig genoeg ontbreken A. ten 
Bruggecate van De Hollandsche Molen 
en Wolter (W.O.) Bakker uit Harkstede 
met wie Klaas eveneens veel ruilde. Wel-
licht is deze correspondentie verloren 
gegaan.
Uit de schriftjes blijkt ook hoe intensief 
de contacten waren. Zo vertrok in 1935 
vijf maal een zending vanuit Biggekerke 
naar Fredrik van Mulligen in Hasselt.
 

Foto's en kaarten.

Het grootste deel van de verzameling 
bestaat uit de albums met daarin de 
kaarten en foto's. In totaal gaat het om 
15 albums met daarnaast een stapeltje 
grotere foto's en 2 sigarenkistjes met los 
en dubbel materiaal. Het betreft mate-
riaal dat zowel uit de verzameling van 
Klaas als van Fredrik afkomstig is. Die 
herkomst is vaak niet meer traceerbaar 
omdat Klaas nog wel eens aan hem ge-
adresseerd dubbel materiaal doorzond 

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

Opdracht van Van Rijckevorsel in het 
boek De Windmolens van Alfred Ronse 
en voorzien van het stempel van Van 
Mulligen.

Een bladzij uit de fotoadministratie van 
Klaas Remijn
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aan Fredrik. Door het samenvoegen van 
de verzamelingen zijn van heel wat mo-
lens meerdere afbeeldingen aanwezig. 
Fredrik beperkte zich blijkbaar niet tot 
één kaart per molen. Wellicht overbo-
dig op te merken dat hierbij zeer uniek 
materiaal aanwezig is. Als we vergelijken 
met de administratie van Klaas dan blijkt 
echter ook pijnlijk dat de verzameling 
niet meer compleet was toen Fredrik die 
kon kopen. Door water aangedreven 
molens zijn zwaar ondervertegenwoor-
digd. In de verzameling zijn slechts een 
twintigtal kaarten daarvan aanwezig. 
Rosmolens ontbreken zelfs helemaal. Bij 
de windmolens treffen we alle mogelijke 
typen en functies. Als we de aantallen 
kaarten en foto's per provincie bekijken 
dan valt het op dat Friesland is onderver-
tegenwoordigd, maar Groningen (W.O. 
Bakker?) en Zeeland (Klaas) zeer goed 
vertegenwoordigd zijn.
Foto's en knipsels die niet het formaat 
van een ansichtkaart hadden werden 
opgeplakt op wat maar aan briefkaar-
ten of wat dat formaat had of kan krij-
gen voorhanden was. De achterkanten 
zijn daardoor soms belangwekkender 
dan de voorkant. Klaas ging blijkbaar 
ook scherpen bij De Regt op De Le-
lie in Koudekerke. Op een briefkaartje 
vraagt De Regt om op 29 october 1928 
de kunst-steen te scherpen. Dat kaart-
je werd door Klaas meegenomen en 
voorzien van een molenfoto. Ook lid-
maatschapskaarten van bijvoorbeeld 
het Groene Kruis en bedrijfsbriefkaarten 
werden zo gerecycled. Soms zijn daar 
ware kunststukjes bij zoals van de molen 
in het Overijsselse Marle waarbij de be-
drijfsenveloppe werd verknipt en onder 
de foto geplakt. Op kaarten en foto's 
waar geen plaatsnaam op de voorkant 
staat werd een strookje, uit De molenaar 
of de krant, met de plaatsnaam geplakt. 
Zodra de kaart in het album zat was de 
achterkant immers niet meer zichtbaar.
Bij het doornemen van de verzameling 
ben ik heel wat opmerkelijke zaken te-
gen gekomen.

Een nieuwe eigenaar.

Na het overlijden van Fredrik, in 1992, 
gaat de verzameling naar zijn zoon Jan 
van Mulligen. Jan weet als geen ander 
welk belang de verzameling van zijn va-
der heeft. Zijn kinderen hebben echter 
niet meer dezelfde band met molens 
als de voorgaande generaties en Jan's 
grote passie is orgels. Jan vindt het be-
langrijk dat de verzameling goed te-

Bericht van De Regt aan Klaas Remijn 
over het scherpen van de kunststeen. 
De Regt gebruikte blijkbaar niet meer 
woorden dan strikt noodzakelijk.

Foto van de molen van Kelderman 
in Marle met de voor Remijn typische 
manier van annotatie.
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rechtkomt en gaat daarom 
op zoek naar een gegadigde 
voor overname van de verza-
meling. Zo komt hij in 2010 in 
contact met de vereniging De 
Zeeuwse Molen. De verzame-
ling heeft immers banden met 
Zeeland. De mogelijkheden tot 
overname worden verkend en 
het bestuur van de vereniging 
stemt in met het verder ver-
diepen van de contacten. Se-
cretaris Lennart van der Torren 
voert regelmatig overleg met 
Jan van Mulligen. In 2012 wordt 
overeenstemming bereikt over 
de voorwaarden waaronder 
de overdracht kan plaatsvin-
den en op 9 november 2012 is 
de verzameling overgedragen 
aan De Zeeuwse Molen. Daar-
bij werd de verzameling Van 
Mulligen-Remijn met het tonen 

van een aantal van de topstukken aan 
de leden van de vereniging gepresen-
teerd. Met de naam verzameling Van 
Mulligen-Remijn willen we de grondleg-
gers van de verzameling in herinnering 
houden. De zaken die betrekking heb-
ben op De Zwaluw in Hasselt of andere 
familiemolens, zoals een album met 
kaarten en foto's, zijn bij Jan van Mul-
ligen gebleven maar wel digitaal be-
schikbaar. Een groot deel van de verza-
meling is ondertussen gedigitaliseerd en 
daarmee ook voor studiedoeleinden of 
ten behoeve van restauraties beschik-
baar. Wie weet leest u daarover, bij ge-
legenheid, nog eens iets in dit blad. Het 
is de bedoeling dat op de site van De 
Zeeuwse Molen regelmatig wat van de 
verzameling te zien zal zijn.
Het verenigingsarchief van De Zeeuwse 
Molen is ondergebracht in het archief 
van de gemeente Tholen. In het vereni-
gingsarchief bevinden zich meerdere 
verzamelingen, maar bijvoorbeeld ook 
het bedrijfsarchief van molenmaker Jan 
van den Hamer uit Brouwershaven. Het 
archief kan na afspraak geraadpleegd 
worden.

Naschrift bij deel 1 en 2.
Er waren meerdere positieve reacties 
naar aanleiding van de eerdere afleve-
ringen in Molenwereld 163 en 164. Erwin 
Esselink maakte me attent op artikelen 
in de Middelburgsche en Vlissingsche 
Courant van dinsdag 25 april 1911. Daar-
in wordt verslag gedaan van het onge-
luk van de vader van Klaas, Cornelis Re-
mijn. Die was op zaterdag van Othene 
naar Terneuzen gereden om door een 
beurtschipper aangevoerde bloem te 
laden. Toen de wagen bijna vol was 
wilde hij een baal nog wat verleggen, 
maar greep mis en viel van de wagen 
af, op zijn achterhoofd, waarna Corne-

lis bewusteloos bleef liggen. Na-
dat hij weer bij kennis was werd 
Cornelis met een rijtuig naar huis 
gebracht waar hij op zondag 
overleed.

Met dank aan Erwin Esselink voor 
het thuisbrengen van een aantal 
onbekende afbeeldingen en de 
aanvullende informatie over het 
ongeluk van Cornelis Remijn. Een 
speciaal woord van dank aan 
Jan van Mulligen voor zijn uitvoe-
rige uitleg over de verzameling 
van zijn vader, de gegevens over 
de familie Van Mulligen en het le-
ven en werken van vier genera-
ties Van Mulligen op De Zwaluw 
in Hasselt.

Bericht in De Vlissingse Courant 
van 25 april 1911 over het ongeval 
dat de vader van Klaas Remijn in 
Terneuzen overkwam.

Foto in de Katholieke Illustratie 
van 28 december 1926 met het in 
1933 afgebrande molenaarshuis.
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BON

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.
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