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it nummer is al weer het derde van dit jaar, maar het eerste 'Rijnland-nummer'. Andries Veloo brengt een bezoek aan Hugo Witteman die eigenlijk twee molenpetten op heeft, een als vrijwillige
molenaar (en bewoner) van de Waterloosmolen bij Rijpwetering en de
ander voor de Buurtermolen.
Recent is er een interessant en schitterend uitgevoerd boekje verschenen
over het stoomgemaal van de polder Blijdorp bij Rotterdam. Het gemaal
is beroemd geworden in de bemalingsgeschiedenis van Nederland als
eerste efficiënte stoomgemaal voor polderbemaling. Dat valt niet te ontkennen. Helaas is de andere kant van de medaille sterk onderbelicht en
vandaar dat in het verlengde van de bespreking van dit mooie boekje
juist daarnaar wordt gekeken.
Prins Alexander helpt molen redden; een licht suggestieve titel, maar het
artikel heeft in werkelijkheid te maken met eerdere bewoners van Huis
ten Bosch.
Reeds maken enkele waterschappen gebruik van watermolens om die
in te zetten in tijden van flink waterbezwaar. Molens hebben heel wat
aanvullende bemalingscapaciteit in hun mars; zeker als het flink waait.
Recent is daar het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bijgekomen. Dit waterschap betrekt daar ook nog andere aspecten bij en komt
met een heel goed onderbouwd verhaal waarvan u de weerslag in een
artikel aantreft.
Voor de liefhebbers van de korenmolens is er een artikel over de schuddebak, of zoals men in andere streken zegt het schoe of de schoen. Rob
Simons gaat in op de afhanging van de ervan. De toevoer van het maalgoed is van groot belang op het goed verlopen van het maalproces.
Fouten blijven niet zonder gevolgen. Het maalproces in de korenmolen is
eigenlijk niets anders dan een oeroud voorbeeld van fine-tuning die ook
nog eens de hand van de meester verraadt.
En is het nu molenbouwer of molenmaker?
En Balie Kluiver vreest defaitisme.

Advertenties:
J. Ottevanger
Molenviergang 2 2761 BK Zevenhuizen
Tel.: 0180-638180 / Fax: 0180-638179
E-mail adres: adv@molenwereld.nl

JSB

Bij de omslag voorzijde: Het stoomgemaal van de polder Blijdorp; afbeelding uit het besproken boek over het Blijdorpse gemaal.

Abonnementen:
Tel.: +31 (079)-5931303 (na 18.00 uur) / Fax: +31 (079)-5931303
Nederland (€ 47,50) per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen Europa (€ 65,-)
Andere landen prijs op aanvraag.
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden
voldaan.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan
en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement
uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari
t/m december) reeds verschenen nummers worden na
ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden,
indien nog voorradig.
Prijs losse nummers: in Nederland € 6,-;
overig Europa € 7,- (exclusief porto).

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfoto's graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge 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.
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Onderzoek onderhoud molens
Adorp en Wetsinge

Het Gotisch Huis aan de Oudestraat in
Kampen (foto jsb. 5 februari 1997).

Het College van B en W van de gemeente Winsum heeft een bedrag van 5.000
euro beschikbaar gesteld ten behoeve
van een onderzoek naar de onderhoudstoestand van de molens in Adorp
en Wetsinge. Deze laat zeer te wensen
over en beiden zijn in het bezit van particulieren. Gezien het cultuurhistorisch belang wil de gemeente op eigen initiatief
een actieve rol spelen in het behoud van
de molens voor de toekomst. De molen
in Adorp maakt deel uit van de failliete
boedel van de zakenman Toth . Plannen
om de molen(s) over te nemen zijn er
voorlopig nog niet(zie ook Molenwereld
2013-02-47).
De Eureka uit 1872 in Klein Wetsinge verkeert in een erbarmelijke staat. De familie Offeringa is al generaties lang eigenaar van de molen en is blij met de
uitspraak van de gemeente Winsum een
onderzoek naar de toestand te willen
financieren. Het uiteindelijke doel van
de eigenaar is dat Het Groninger Landschap het beheer van de molen op zich
neemt, nadat deze is gerestaureerd. Eigen middelen om tot herstel te komen
van de eens zo fraaie blikvanger langs
de N360 ontbreken op dit moment echter.

euro. Om de herinrichting van het terrein
in het dorpshart - de molen zelf werd in
het voorjaar van 2012 al heropend (Molenwereld 2012-7-249) - alsnog te kunnen
bewerkstelligen moet de stichting nu
een ultiem beroep op vrijwilligers doen.
De gemeente Dalfsen heeft in een eerdere fase onterecht geen rekening gehouden met de na te calculeren kosten,
waardoor ze iets te optimistisch is geweest omtrent het restantbedrag.

Tegenvaller bij herinrichten terrein molen Fakkert te Hoonhorst
De Stichting Molen van Fakkert hoopt dit
jaar de restauratie en nieuwbouw van
molen Fakkert te Hoonhorst af te kunnen
ronden. Voor de resterende werkzaamheden, met name herinrichten van het
terrein, is nog 57.000 euro over. Dit zou
worden bestemd voor de bouw van een
molenschuur, een fruitgaard en bestrating van het terrein. Volgens eerdere opgaven zou er echter nog circa 100.000
euro over zijn, waardoor de stichting
kampt met een tekort van circa 45.000

Rijk zet rosmolen in Kampen in
de etalage
In november 2011 heeft toenmalig minister Donner (BZK) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat de
Rijksgebouwendienst het monumentenbeleid harmoniseert met dat van de
andere rijksvastgoeddiensten. Uitgangspunt van het aangepaste beleid is dat
de publiekrechtelijke bescherming van
rijksmonumenten door de Monumentenwet 2011 voldoende is.
De beleidslijn van de Rijksgebouwendienst waarin cultureel erfgoed ook nog
wordt beschermd door het in rijksbezit
te houden, wordt losgelaten. Binnen het
nieuwe beleid kunnen monumenten die
geen functie vervullen bij de uitvoering
van de primaire rijkstaken in beginsel
worden afgestoten. De rijksgebouwendienst heeft om die reden een lijst van
34 rijksmonumenten opgesteld die men
wil afstoten. Daar zit één molenobject
bij, namelijk het Gotische Huis aan de
Oudestraat in Kampen, waarin zich een
grutterij bevindt. Deze rosmolen is enkele
jaren geleden geheel gerestaureerd.

De grutterij in het Gotisch Huis; een
van de zeldzame grutterijen die bewaard
is gebleven; ze zijn op de vingers van een
hand te tellen (foto jsb. 5 februari 1997).
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ting plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen in de
gemeenteraad en vertegenwoordigers
van de molenstichting. Het is nog niet
bekend welke standpunten de partijen
innemen.

Nieuwe roede voor De
Schoolmeester te Westzaan
Op 7 februari 2013 is De Schoolmeester
aan de Guisweg te Westzaan voorzien
van een nieuwe roede. Het vervangen
van de roede is uitgevoerd door Molenmakerij Poland en Zonen uit Oterleek. De
roede die is vervangen, was ruim honderd jaar oud. Firma Vaags Molentechniek heeft een exacte kopie gemaakt
van deze potroede. Op 6 februari is de
oude roede kaal gezet en de dag erna
met een hoogwerker uitgenomen. Nadien kon de nieuwe roede worden gestoken.

Boekpresentatie Weidemolens in
Noord-Holland
De rietdekkers aan het werk aan De Wicher. Spinnenkoppen worden veelal geassocieerd
met Friesland, maar ook in noordwestelijk Overijssel hebben er meerdere gestaan. Ze zijn
alle verdwenen, op De Wicher na, alhoewel dat een reconstructie is (foto H. Elzenaar, 24
januari 2013)

Herstel spinnenkop en tjasker te
Ossenzijl

Deal ten gunste van herbouw
Thornsche Molen te Leuth?

Staatsbosbeheer heeft de middelen gevonden om de spinnenkop De Wicher
te Ossenzijl van nieuw riet te voorzien.
Op 20 Januari is begonnen met het vervangen van het oude riet. Tegelijkertijd
zijn reparaties aan de deurkozijnen uitgevoerd, omdat deze nu makkelijk te
bereiken waren. Het rietdekwerk is door
Rietdekkersbedrijf E. W. ter Meer uit Sint
Jansklooster gedaan.
Met de Tjasker van Ossenzijl zit het niet
mee. Nadat het gehele raam waar de
vijzel in draait was vervangen, kon de vijzel er in de werkplaats weer worden in
gezet. Bij het monteren viel er een stuk
duig uit de ton, na controle in de ton
bleek dat van de onderste meter veel
duigen op de roestige spijkers waren geknapt. Er moeten circa 100 nieuwe duigen in worden gezet.
H. Elzenaar

De gemeenteraad van Ubbergen moet
zich binnenkort buigen over de vraag
of ze de herbouw van De Thonsche
Molen of de uitkijktoren op de Sterrenberg moet financieren (Molenwereld
2012-4-141). Tussen twee stichtingen in
de gemeente Ubbergen, die zich inzetten voor de herbouw van elk een ander
bouwwerk, is achter de schermen een
heftige strijd losgebarsten. Stichting De
Thornsche Molen vindt de herbouw van
de molen belangrijker en probeert dat
te bereiken door de herbouw van de uitkijktoren af te laten blazen door politiek
Ubbergen. Dit tot ongenoegen van de
Stichting tot Behoud van Monument en
Landschap die ijvert voor de terugkeer
van de Beekse toren. Zeker nu de Stichting De Thornsche Molen ten behoeve
van de ontbrekende 125.000 euro contact heeft gezocht met de eigenaar van
de Toscaanse villa. Deze heeft de villa
mogen bouwen onder voorwaarde dat
hij ook de uitkijktoren zou laten herbouwen, op straffe van 1.000.000 euro indien
hij zich niet aan deze afspraak zou houden. Nu heeft de stichting gevraagd wat
het hem waard is om dit niet te hoeven
doen, en in de plaats daarvan het herstel van de molen deels mede te financieren. Uiteindelijk zou de eigenaar van
de villa het verschil van 125.000 euro dan
betalen. Zelf zit de eigenaar namelijk
evenmin te wachten op het herstel van
de uitkijktoren in zijn eigen tuin. Zo snijdt
het mes aan twee kanten voor beide
partijen. Inmiddels heeft een ontmoe-

Gevolgschade door brand bij
De Zuidmolen te Groesbeek
In de nacht van 9 op 10 februari 2013 is
De Zuidmolen te Groesbeek ternauwernood ontkomen aan een brand door
overslaand vuur, maar even zo goed zit
men met een grote schadepost opgezadeld. Door brand in het aangrenzende
pand van supermarkt Jumbo, drong
rook en roet de molen binnen. De gehele bedrijfsvoorraad van beroepsmolenaar Jochijms moet als verloren worden
beschouwd.

Molenwereld
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Op 15 februari 2013 heeft op de Poelboerderij in Wormer de presentatie
plaatsgevonden van het nieuwe boek
Weidemolens in Noord-Holland, van
hout en van staal. Peter Tange, voorzitter
van de Noord-Hollandse Molenfederatie
en burgemeester van Wormerland bood
het eerste exemplaar aan aan de gedeputeerde Mw. Elvira Sweet. Jaap van
de Veen hield een uiteenzetting over
de totstandkoming van het boek, dat
naast een aantal algemene hoofdstukken over weidemolens een inventarisatie
omvat van ca. 470 nog in Noord-Holland
aanwezige exemplaren.
Aanwezig waren een flink aantal vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het
boek, en vrijwilligers van de Poelboerderij die een aantal houten weidemolens
in het Wormer en Jisperveld onder hun
hoede hebben.

Jaarverslag 2012 Pendrechtse
Molen
Het jaar 2012 heeft vooral in het kader
gestaan van de molenbiotoop. De provincie Zuid-Holland heeft een molenbiotoopbeleid vastgesteld om de windvang
en de zichtbaarheid van de molens te
beschermen. Daarbij wordt een cirkel
rond iedere molen getrokken met een
straal van 400 meter en dat is dan de molenbeschermingszone. Daarbinnen is de
beplantings- en de bebouwingshoogte
beperkt. Binnen de eerste honderd meter rond de molen mag niets gebouwd
of geplant worden. Vanaf 100 meter
mogen obstakels niet meer in hoogte
stijgen dan één meter per 30 of per 100
meter gerekend vanaf de onderste punt
van het wiekenkruis. De molenbeschermingszone van de Pendrechtse Molen
ligt maar liefst binnen de werking van
vijf verschillende bestemmingsplannen.
Drie bestemmingsplannen zijn inmiddels
vastgesteld: in één bestemmingsplan is
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Herstel Hertogin Johanna van
Brabant te Drunen terug bij af

Rietdekwerkzaamheden aan de Pendrechtse molen (foto: B. Zinkweg, 29 augustus 2012).

de biotoop opgenomen met de zogenaamde 1 op 100 regel. Dit jaar is twee
keer groot onderhoud aan de molen
uitgevoerd. In januari kwam Bram van
de Wiel van molenmakerij De Gelder uit
Sliedrecht de twee einden van de binnenroe repareren. Het hout was aan het
wegrotten waarop de platen van de
stoomlijn (de Dekkerplaten) vastzitten.
Veel van het hout is vervangen en ook
moesten vrij veel beschadigde aluminiumplaten vervangen worden. Volgend
jaar zullen de twee einden van de buitenroe aangepakt worden. Rietdekkersbedrijf Gebroeders Visser uit Nieuwveen heeft in 2012 het rietdek van de
kap vervangen. In 2012 werden 504.723
omwentelingen genoteerd gedurende
115 draaidagen zo blijkt allemaal uit het
jaarverslag 2012 over de Pendrechtse
Molen.
Barend Zinkweg.

Kap De Noorman Westkapelle
teruggeplaatst
Op 6 februari is de kap van molen De
Noorman in Westkapelle teruggezet op
de romp. Dit gebeurde met behulp van
een kraan, nadat wethouder Melse hiervoor het startsein gaf. Molenmakersbedrijf Verbij zorgde er verder voor dat de
kap op z'n plek kwam te staan. Dit was
slechts ten dele zichtbaar doordat de
molen ingepakt is met groen plastic.
De kap moest november 2012 worden afgenomen, omdat tijdens de restauratie
van de molen bleek dat het metselwerk
aan de bovenkant van de molenromp
slechter was dan verwacht (Molenwereld 2012-12-420/421). De werkzaamheden zullen nog zeker zo'n twee tot drie
maanden duren.

De haveloze Hertogin van Brabant in
Drunen. Het struweel groeit zelfs op de
kap! (foto Donald Van denbulcke, 28 juni
2006).
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Nu de Raad van State heeft bepaald dat
de provincie in haar volste recht stond,
toen zij de 200.000 euro subsidie introk
ten behoeve van het herstel van De Hertogin Johanna van Brabant te Drunen is
spoedig herstel voorlopig van de baan.
De uitspraak volgde op het beroep dat
Van Tuyl in december 2012 aantekende
tegen dit besluit (Molenwereld 2013-2-52).
Noord-Brabant had de subsidie toegezegd, onder voorwaarde dat de werkzaamheden in de zomer van 2012 zouden
zijn afgerond. De restauratie is echter niet
eens gestart omdat eigenaar Van Tuyl het
ontbrekende bedrag niet tijdig bij elkaar
had. Van Tuyl zegt er alles aan te hebben
gedaan om het ontbrekende bedrag alsnog op tijd bijeen te krijgen. Eigenaar van
Tuyl is inmiddels opnieuw gestart met de
lobby om opnieuw een provinciale subsidie los te krijgen.

-MOLENSACTUEEL-

De molen van de polder Schuddebeurs nog in welstand met rechts het stoomgemaal.

Geen uitstel verkoop molenromp Schuddebeurs te Lage
Zwaluwe
De gemeente Drimmelen ziet zich niet
langer geroepen de aanstaande verkoop van de molen van de polder
Schuddebeurs te Lage Zwaluwe tegen
te gaan. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is van plan dit voorjaar met het openbare verkooptraject te
beginnen. Dit heeft de gemeente Drim-

melen aan de Stichting Behoud Poldermolen Schuddebeurs gemeld. Genoemde stichting heeft het College van B en
W en de gemeenteraad van Drimmelen
gevraagd zich in te spannen om de verkoop van de molenromp uit 1794 uit te

De molen van schuddebeurs tijdens de
watersnoodramp van 1953. De molen is
onttakeld, maar de kap zit er nog op.
Het vervaldrama begint zich al wel af te
tekenen.

Molenwereld
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stellen. De stichting heeft enige tijd geleden een subsidieaanvraag ingediend
voor een haalbaarheidsonderzoek. Half
februari wordt bekend of dit verzoek
wordt gehonoreerd.
Als dat het geval is, heeft de stichting
meer tijd nodig om te onderzoeken hoe
de molen kan worden behouden en om
subsidies en sponsorgeld te werven. In

De romp van de molen zakt ongekend
scheef (foto jsb 23 juli 1998).

-MOLENSACTUEEL-

De molen van Nijs in Stramroy (foto Donald Vandenbulcke, 2 juli 2010).

de brief van de gemeente aan de stichting is ook te lezen dat Drimmelen 'geen
financiële ruimte heeft om te investeren
in de molenromp' en dat men twijfels
heeft over de financiële haalbaarheid.
De gemeente heeft aangegeven bij het
RVOB dat de molen een gemeentelijk
monument is, en een sloopvergunning
niet zonder meer zal worden verleend.
Een uitvoerig artikel over de molen verscheen in Molenwereld 1998-10.

Biotoopverbetering rond molen
De Nijverheid in Stramproy
Bij molen De Nijverheid in Stramproy worden vier bomen op de hoek van de St.
Jozefstraat en de Veldstraat gekapt omdat ze de windbelemmering veroorzaken. Het gaat om twee kastanjebomen,

één sierkers en één Japanse notenboom
die worden gerooid door de gemeente
Weert. Om de molen visueel beter uit te
laten komen worden ook het plantsoen
en de hagen gerooid. Waar voorheen
een paadje lag, wordt nu een trottoir
aangelegd. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door de

De toestand van de romp is nu dramatisch slecht. Er moet wel een wonder gebeuren
wil de molen van Schuddebeurs dit te boven komen. De naam van de polder krijgt zo een
diepere dimensie (foto H. van Steenbergen, juli 2003).
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Molenstichting Weerterland, de buurtbewoners, de dorpsraad en de stichting
Bèèle Erfke - Nijsweike. De molen, die in
2010 gerestaureerd is, wordt als lesmolen
gebruikt voor de opleiding van vrijwillige
molenaars.

Molenfotograaf Joop Vendrig
overleden
Op zondag 10 februari overleed in Venlo
op 77-jarige leeftijd na een ernstige ziekte molenfotograaf Joop Vendrig. Hij was
afkomstig uit Oudewater waar hij het
smidsvak uitoefende. Molens kwamen er
pas later aan te pas. Zijn eerste molenfoto maakte hij in 1981 van de molen van
Nes op Ameland. Dat was het begin van
een lange reeks. Veel molenmanifestaties werden door hem vastgelegd zoals
molenopeningen of jaarvergaderingen
van De Hollandsche Molen. Er zijn van
zijn hand ook veel foto's in dit blad gepubliceerd. Nimmer werd er vergeefs een

Molenwereld
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Begin februari toverde sneeuw de polder
wit. De Aarlanderveens viergang maalt
in de witte pracht (foto D. Kenbeek, 10
februari 2013)
Joop Vendrig in actie(foto D. Kenbeek,
26 november 2007)

beroep op hem gedaan. Altijd stond hij
klaar om te helpen. We zijn hem dan ook
bijzonder dankbaar voor wat hij heeft
gedaan en zo heeft hij er ook toe bijgedragen het blad te maken tot wat het nu
is.
Op maandag 18 februari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.

BankGiro Loterij: 64 miljoen voor
cultureel erfgoed
De BankGiro Loterij kon dankzij haar
deelnemers uit de inleg in 2012 ruim 64
miljoen euro bijdragen aan 56 topinstellingen die zich inzetten voor cultuur in
Nederland.

De helft van dat bedrag gaat naar organisaties zoals Prins Bernhard Cultuurfonds
en Stichting DOEN,(...)
De andere helft gaat naar musea, molens en monumenten, zoals Rijksmuseum, Hermitage Amsterdam, Vereniging
de Hollandsche Molen (400.000 euro) en
het Fries Museum.
Andere begunstigden zijn onder andere het Nederlands Openlucht Museum
(500.000 euro).

Naar een Nationale Monumentenorganisatie
De Stichting voorbereiding oprichting
Nationale Monumenten Organisatie,
kortweg Nationale Monumentenorganisatie (NMo) gaat het hoofd bieden aan
de uitdagingen waar de monumentenwereld voor staat: toenemende leegstand en exploitatietekorten, moeizame
herbestemmingen en verslechterde financierbaarheid. Hiermee hebben niet
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alleen private instellingen maar ook
Rijks- en lagere overheden te maken.
Zo is de Rijksoverheid voornemens geleidelijk monumentaal vastgoed af te
stoten, terwijl zij toch wil voorkomen dat
het behoud van de monumenten in gevaar komt. De initiatiefnemers van de
NMo zien geen ander antwoord op deze
problemen dan een zo breed mogelijke
samenwerking op landelijk niveau. In de
NMo werken de volgende monumentenbeheerders samen: Vereniging Hendrick
de Keyser, N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel (Deventer), Utrechtse
Maatschappij tot Stadsherstel N.V., Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen,
Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen, N.V. Monumenten Fonds Brabant en
de Nationale Maatschappij tot behoud,
ontwikkeling en exploitatie van Industrieel Erfgoed B.V. (BOEi). Deze organisaties
hebben samen ca. 1500 monumenten
in bezit, verspreid over heel Nederland,
variërend van monumentale kerken,
woonhuizen, fabrieken tot boerderijen.
Naast deze algemene overwegingen
hebben de plannen van de rijksoverheid
tot het afstoten van rijksmonumenten
een rol gespeeld bij de plannen voor
het oprichten van een NMo. In een brief
van minister Blok aan de Tweede Kamer
van 21 december 2012 maakt de minister nadrukkelijk melding van de samenwerking die de basis is voor de NMo en
van de opportuniteit van dit initiatief,
niet alleen in verband met de eigen
plannen tot verkoop, maar ook vanuit
strategische overwegingen en vergelijkbare voorbeelden in het buitenland. Om
de hiervoor geschetste uitdagingen en
veranderde omstandigheden het hoofd
te kunnen bieden zal de NMo zich richten op het samenwerken en versterken
van de krachten die in het Nederlandse
monumentenveld al aanwezig zijn. Voor
meer informatie: zie de website van de
organisatie, met name het daar gepubliceerde visiedocument d.d. juni 2012
(http://nationalemonumentenorganisatie.nl/). Nationale Monumentenorganisatie.

Nieuwe erkenningsregeling voor
molenmakers
Voor in restauratie van molens gespecialiseerde bedrijven is een nieuwe erkenningsregeling vastgesteld. Deze stelt
eisen aan de bedrijfsvoering en aan de
te leveren kwaliteit bij het (her)bouwen,
restaureren en onderhouden van molens. Bedrijven die worden erkend kunnen met het certificaat opdrachtgevers
aantonen dat zij in staat zijn op verantwoorde wijze aan molens te werken. Het
certificaat is onafhankelijk en kan door
alle bedrijven, die aan de eisen uit de
regeling voldoen, worden behaald. Dat
geldt zowel grote als kleine molenmakersbedrijven die klassieke molens restaureren en onderhouden en de jarenlange vakmanschap en ervaring in zich
meedragen. De nieuwe regeling wordt
beheerd door de stichting Erkende
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Versierde Schoterveense molen ter ere van gezinsuitbreiding (foto: J. Beneker, 2 februari 2013).

Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg
(ERM). In deze stichting stellen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden
kwaliteitsrichtlijnen op voor het restaureren van monumenten. Opdrachtgevers weten dankzij deze richtlijnen beter
welke eisen zij aan de restauratie van
hun monument kunnen stellen en wat zij
van de erkende bedrijven kan en mag
verwachten. Overheden kunnen het
toezicht mede baseren op de ERM-richtlijnen. En de restaurateurs weten met de

richtlijnen in de hand aan welke kwaliteitsnormen het werk moet voldoen. De
nieuwe richtlijn volgt de eerste versie van
'De Erkende Molenmaker' op uit 2002, tot
stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Molenmakers
(NVVM). Tussen 2006 en 2011 is een achttal bedrijven op basis van deze richtlijn
erkend als Molenmaker. De audits werden uitgevoerd door Hobéon Certificering, steeds door een auditteam met
daarin een bedrijfskundig onderlegde
auditor en een molen-vakinhoudelijke
auditor. Vanaf 2011 is gewerkt aan een
aanpassing van de erkenningsregeling
om deze op een hoger niveau te brengen.
Stichting ERM

In 't kort
- De Leemansmolen te Vriezenveen
wordt in 2013 weer voorzien van een pelsteen.
- In april wordt begonnen met de bouw
van een appartementencomplex nabij
molen Op Hoop van Beter in Ingen. De
Raad van State heeft een bezwaar van
een omwonende, die het gebouw van
twaalf meter te hoog vond, afgewezen
(Molenwereld 2012-4-124).

De aanwezigheid van het oude pelwerk
in de molen van Vriezenveen was nog zeer
goed herkenbaar (foto jsb, 5 september
1998).
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- Op 1 februari stonden de molens van
de Stichting Molens
Zuid - Kenne merland in de vreugd vanwege gezinsuitbreiding van de molenaar van de
Schoterveenpolder te Haarlem.
- Aangezien er geen mensen dicht bij
de Oukopermolen te Loenersloot wonen, heeft Rijkswaterstaat besloten geen
geluidsscherm langs de A2 te plaatsen
nu de noodzaak daartoe ontbreekt (Molenwereld 2013-1-4).
- De kap van de Witte Molen in Reek
is begin februari 2013 (provisorisch) hersteld, waarmee verder schade door
inregenen voorlopig van de baan is. Dit
geldt ook voor de mogelijk op te leggen
dwangsom (Molenwereld 2013-2-53).
- De stomp van molen Persephone in
Standdaarbuiten is op de gemeentelijke
monumentenlijstvan de gemeente Zevenbergen geplaatst.
- Op 13 februari is Beijk Molenbouw gestart met het herstel van de Coppensmolen in Zeeland.

Molenkalender 2013
9 maart 2013 Jaarvergadering Vereniging De Hollandsche Molen
24 maart 2013 Westbrabantse Molendag
13 april 2013 Molenruilbeurs Kyck Over
Den Dyck te Dordrecht
11 en 12 mei 2013 Nationale Molendag
2 juni 2013 Molendag Land van Maas en
Waal
29 juni 2013 Westlandse Molendag
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ADVERTEREN IN MOLENWERELD
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

www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd 1
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
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Duitsland
NEDERSAKSEN

recht. Daarbij raakte hij zwaar gewond
aan zijn hoofd. Gelukkig was hij niet alleen; een aanwezige collega kon alarm
slaan. Een arts van het UEK-ziekenhuis in
Aurich stabiliseerde het slachtoffer. Het
bleek niet mogelijk om hem via de trappen in de molen naar beneden te vervoeren. Daarom werd hij via een ladderwagen van de brandweer over de balie
heen naar beneden vervoerd, waar een
ambulance klaar stond die hem naar
een ongeveer een kilometer verder klaar
staande helikopter bracht. Met de helikopter werd de man naar een ziekenhuis
in Groningen gebracht.

Zwaargewonde bij ongeval in
de Stiftsmühle in Aurich

Restauratie molen Holtland afgesloten

Op 1 februari maakte een 64-jarige vrijwillige molenaar bij werkzaamheden in de
Stiftsmühle in Aurich, een van de hoogste
molens van Ostfriesland. Hij maakte een
val van zes meter van een steile trap af
en kwam twee verdiepingen lager te-

Enige tijd geleden werd de restauratie
van de molen in Holtland officieel afgesloten met een openingsfeest. Het belangrijkste onderdeel van het herstel was
een nieuw gevlucht, maar ook kreeg de
molen een floodlightinstallatie die de mo-

De Stiftsmühle in Aurich is een der hoogste molens van Ostfriesland met vier zolders
onder de balie (foto Harm Rona, 9 juni 2003)

len in het donker des te meer doet uitkomen als 'landmark' aan de B436, ook al is
de molen zelf indrukwekkend genoeg en
de landschappelijke ligging in het akkerland net buiten het dorp op zich al bijzonder fraai. De molen maakt deel uit van
de Niedersächsische Mühlenstraße (zie
www.niedersaechsische-muehlenstrasse.
de). Tijdens de opening bepleitte burgemeester Karl-Heinz Gross de oprichting
van een plaatselijke molenvereniging die
het behoud en beheer van de molen ondersteunt.
In 1701 stond op deze plaats een standerdmolen die in 1863 werd vervangen
door de huidige molen, werkelijk een
pronkjuweel van de Ostfriese molenbouw. In 1951 werd de molen grondig
onderhanden genomen: nieuwe ijzeren
roeden, nu met zelfzwichting, en een
windroos. Tevens werd de balie vernieuwd. In 1974 werd het molenaarsbedrijf opgeheven en in 1974 schonk de
erfgename van de laatste molenaar de
molen aan de gemeente Holtland.

De molen van Holtland voor de
restauratie (foto H. Noot, 18 april 2006).
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Engeland
LINCOLNSHIRE
Om praktische redenen beperken we
ons voor de rubriek 'Grensmolens' tot de
gebieden die maximaal ongeveer honderd kilometer buiten de Nederlandse
rijksgrens liggen. Toch is dat geen wet
van Meden en Perzen.
Deze keer maken we een uitzondering
voor een bijzondere gebeurtenis bij een
bijzondere molen in het Verenigd Koninkrijk; in Lincolnshire om precies te zijn. Op
molengebied is het een wel zeer bijzonder gebied, met een grote diversiteit in
molens, al was het maar vanwege het
aantal wieken. Recent kreeg Lincolnshire en eigenlijk het hele Verenigd Koningkrijk een bijzondere molen terug.

King's Mill in Moulton weer een
koning onder de Engelse molens.
Buiten Nederland hebben niet veel extreem grote molens bestaan. De grootste
in Engeland was de Southtown tower mill
in Great Yarmouth (Norfolk), ook bekend
als de High Mill (vanwege zijn hoogte) of
Press's Mill (naar zijn laatste eigenaar. Hij
werd gebouwd in 1812.
De molen was vanaf de begane grond
tot het puntje van de kap 102 voet hoog.
Aangezien de Engelse voet is 0,3048 meter is betekent dit dat de molen 31 meter
hoog was. In 1904 maakten slopers een
einde aan het bestaan van de molen.
Tot voor kort gold de molen van Sutton
bij Stalham in Norfolk als de hoogste molen van Engeland met een hoogte van
80 voet tot de nok van de kap (ruim 24
m). Recent is hij evenwel onttroond door
de King's Mill in Moulton die de molen
van Great Yarmouth naar de kroon stak.
Deze molen was (en is nu weer) 100 voet

De Southtown tower mill in Great
Yarmouth op een oude ansichtkaart.

hoog tot aan het puntje van de kap.
Robert King liet de molen omstreeks 1822
bouwen. Op 20 december 1894 werd
het kruis bij een storm zwaar beschadigd, waarna de molen het jaar erop
werd onttakeld tot een kale romp waarin
voortaan op stoom werd gemalen.
Het molenbinnenwerk bleef intact. In
1924 kwam de familie Biggadike op de
molen, maar ook in Engeland raakte het
tijdperk van de kleine molenaar voorbij
en in 1995 staakte John Biggadike het
bedrijf.
Dat werd eigenlijk het begin van een
nieuwe toekomst. In 1998 pakte een
groep plaatselijke vrijwilligers in samenwerking met de Lincolnshire Mills Group
de draad op om van King's Mill weer een
echte maalvaardige molen te maken.
In maart 2004 werd met de restauratie
begonnen die op 10 januari 2013 werd
afgesloten met een feestelijke ingebruikstelling. Het molenmakerswerk werd uitgevoerd door Neil Medcalfe uit Alford.

King's Mill in Moulton na voltooiing
van de restauratie (foto Roz Smith).
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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.
*Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Hiemstra Bouw en
Molenbouw
Tzummarum 0518-481578

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Jellema CV
Birdaard 0519-332357
Agricola-Bouw '75
Warns 0514-681413
J.T.H. Poland en Zonen
Oterleek 072-5717632

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

Bertus Dijkstra
Sloten 0514-531230

J.K. Poland B.V.
Broek op Langedijk 0226-333440

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam

Anbo B.V.
Alkmaar 072-5110025

Edam 0299-683743

Wintels
Denekamp 0541-351210

Windmolenmakerij
Saendijck B.V.
Zaandijk 06-20295580
Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Laren 0573-421568

De Gelder
*Sliedrecht

*Molenmakerij
Herrewijnen B.V.
Spijkenisse
0181-634558

0184-425040

Coppes
Bergharen 0487-531239

*Vaags
Aalten 0543-473359
Beijk B.V.
Afferden 0485-531910

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Nederlandse Vereniging
Van Molenmakers
*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molenwereld
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NVVM-molenmakers

A C T I E F
S

inds 2012 heeft Molenmakerij Saendijck officiëel een nieuwe eigenaar.
Ron Blonk heeft het bedrijf overgenomen van Ge Sombroek en Gerrit van
Assema (Somass BV). Ron Blonk werkte
er als bedrijfsleider nadat Somass BV in
2003 het bedrijf had overgenomen van
Nico Maas en Gerrit Smit die met pensioen gingen. Samen met Fred Havik werkt
hij aan vele molens. Zo is nu de oliemolen De Zoeker voorzien van een nieuwe
windpeuling en een nieuwe steunderbalk. De overwerkerskammen van de
voor -en naslagvuisters zijn vast- en op
steek gezet. Taats en taatspot van de koningspil zijn bij de smid geweest voor een
geharde stalen onderkant en de baard
is opgeknapt.
De meelmolen De Bleeke Dood hebben
we met vrijwilligers mooigezet voor het
vijftigjarig huwelijksfeest van Gerrit en
Lena Smit.
De specerijmolen De Huisman heeft

Ook in het donker had de versierde
Bleeke Dood een feestelijk uiterlijk
(foto A. Bakker).

Het ophijsen van de nieuwe windpeuling voor De Zoeker (foto M. Schaap,
28 november 2012).

nieuwe bovenwielskammen gekregen
en een nieuwe onderbonkelaar, de wielen zijn opnieuw afgehangen. De pensteen, de tegelsteen en de halssteen zijn
uitgehaald zodat er een reuzelfilmpje
tussen as en steen komt. Molenaar Sjors
van Leeuwen is blij dat alles nu weer soepel draait zonder horten en stoten.
Aan de oliemolen De Ooievaar: de kantstenen zijn bijgewerkt door de steenhouwer; om precies te zijn de zogenaamde
biljoenings, de schuine kanten aan de
lopers. De kanten waren bijna rechthoekig en dan zou er tijdens het malen een
stuk van de steen kunnen afbreken.
P.S.: We hebben sinds kort een website:
www.saendijck.com gevuld met
geschiedenis, foto's en een filmpje !

De nieuwe onderbonkelaar voor
De Huisman (foto S. van Leeuwen,
25 januari 2013).

Het mooi zetten van De Dood in Zaadijk (foto A. Bakker).
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De ondermolen van Gelderswoude gezien vanuit de bovenmolen. Let ook op de
merkwaardige positie van ramen en deuren ten opzichte van de waterloop; heel
anders dan bij vijzelmolens gebruikelijk
is. (foto coll. L.P. van der Tang).

D

e 'Zoeker' uit het februarinummer
wordt thuisgebracht door de heer
Esselink uit Delft. Hij schrijft:
De 'Zoeker' uit Molenwereld 167 is de
ondermolen van de Drooggemaakte
Gelderswoudsche Polder bij Zoeterwoude. Deze polder maakte voor de
droogmaking deel uit van de omvangrijke Noordplassen tussen Zoeterwoude
en Waddinxveen. In 1765 werd er aan de
westkant van de polder een gang van
twee vijzelmolens gebouwd, een ondermolen (de 'zoeker') en een bovenmolen.
Het waren forse achtkante molens met
een vlucht van 27,50 meter, die deze vijf
meter diepe polder van 270 hectare bemaalden. Via een lange voorboezem
werd het water afgevoerd in noordwestelijke richting naar de Noord-Aa. Onverbrekelijk is de naam Verheul verbonden
aan de ondermolen. Dit molenaarsgeslacht heeft vele molens in Rijnland,
maar ook in Schieland bemalen. In 1788
werd Arij Verheul aangesteld als watermolenaar. Na 47 jaar werd hij opgevolgd
door zoon Dirk. Deze overleed in 1854,
waarna zijn vrouw Sara Roos de molen
enige tijd bediende. Later werd hun zoon
Piet er molenaar. Toen in 1870 de molenaar van de bovenmolen zijn plicht verzaakte werd Piets broer Jan, toen pas 19
jaar oud, daar aangesteld als molenaar.
(Jan vertelde jaren later, dat hij bij helder weer vanaf de bovenmolen rond de
100 molens kon zien draaien!) Op beide
molens maalde nu een Verheul. De laatste molenaars op de ondermolen waren
Willem Sebastiaan Verheul, van 1922 tot
zijn dood in 1928, en daarna zijn vrouw
Gerritje Verheul-Griffioen.
Rond 1930 raakte van één van de molens de vijzel defect. Daarop werden de
molens buiten bedrijf gesteld en werd de
bemaling overgenomen door de aangrenzende Benthuizer Noord- en Zuidpolder. Toch wilden de ingelanden liever
een eigen bemaling hebben. In 1932
werd besloten de bovenmolen te verbouwen tot motorgemaal. In 1933 werd
een Crossley-ruwoliemotor geplaatst
voor de aandrijving van een pomp. De
bovenmolen werd daarbij afgeknot en in
hetzelfde jaar werd de ondermolen voor
afbraak verkocht. Door brandstofgebrek
in het laatste oorlogsjaar werd opnieuw
samenwerking gezocht met de Benthuizer Noord- en Zuidpolder en de bemaling werd nu voorgoed door deze polder overgenomen. De Crossleymotor en
pomp werden verkocht en de afgeknotte bovenmolen werd in 1948 aan een

Topografische kaart uit 1876 met de ligging van de beide Gelderswoudse molens.
Inzet: Ruïne van de bovenmolen van
de Gel-derswoudse polder (foto E.G.M.
Esselink, 10 januari 2009).

particulier overgedaan. De voorboezem
richting Noord Aa, die geen functie meer
had, werd in hetzelfde jaar afgedamd.
In de jaren '80 waren er nog funderingsresten te zien van de ondermolen. De
stomp van de bovenmolen ging op 23
oktober 1982 verloren door brand, die
waarschijnlijk veroorzaakt werd door met
vuur spelende kinderen. De ruïne van de
molen ligt er nog steeds en is de laatste
herinnering aan de windbemaling van
de Drooggemaakte Gelderswoudsche
Polder.'
Ook de heren Van der Drift uit Den Haag
en Van der Tang uit Zoetermeer brengen
de molen als zodanig thuis.
We danken beide heren hartelijk voor de
oplossing. Daar kan nog aan toe worden
gevoegd dat de molens gesloopt zijn
door de Moerkapelse molenmaker Bas
Hertog. Bij de sloop van een der beide
molens viel zijn broer Maarten Hertog uit
de kap en raakte zwaar gewond.
Een andere Moerkapelse molenaarszoon, Arie Hofman, geboren op de Vliegermolen in Voorburg, vertelde mij dat
op de ondermolen in twee jaar tijd na
een ziekbed vier molenaars uit de familie Verheul stierven. De heer Van der
Tang verstrekt nadere gegevens over dit
wel heel tragische gebeuren: De eerste was Piet Verheul, een broer van Jan
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van de bovenmolen. Hij werd opgevolgd
door Manus Hofman, getrouwd met een
dochter van Jan. Manus Hofman werd
na diens overlijden opgevolgd door Kobus Verheul, een zoon van Jan van de
bovenmolen terwijl de vierde Willem Verheul was, ook een zoon van Jan. Op de
Zoekerfoto staat de molen in de rouw.
In het licht van dit verhaal spreekt dat
boekdelen...
De heer Van der Tang voegt er nog aan
toe dat Willem Verheul in 1929 de kammen uit het onderwiel maalde en dat
werd de aanleiding voor de afschaffing
van het windgemaal zoals hierboven beschreven.
Een bekende telg uit deze Gelderswoudse molenaarsfamilie was Dirk Verheul
die zich in 1900 als wagenmaker in Waddinxveen vestigde, Zijn bedrijf groeide
uit tot een bekende carosseriefabriek in
Gouda, vooral bekend dankzij autobussen (later Leyland-Verheul).
De nieuwe 'Zoeker'; een wipmolen, waarschijnlijk in het Zuid-Hollandse/Utrechtse
grensgebied, 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@molenwereld.nl.
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Cok Witteman met kleinzoon Luuk op
weg naar de Buurtermolen

Jong geleerd, oud gedaan
(foto Andries Veloo, 17 november 2012).

COLOFON
Rijnlandse
Molenstichting
Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden
Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575
De Rijnlandse Molenstichting is
opgericht op 11 maart 1959
Waar draait het bij de Rijnlandse
Molenstichting om:

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

- O m he t l a nd s ch a p
Wij bewaren het karakteristieke Hollandse
landschap voor nu en later. Bij dat landschap
horen de molen en hun omgeving.
"Molens Rijnland" is een uitgave van de
Rijnlandse Molenstichting en verschijnt
eens per kwartaal in het maandblad
"Molenwereld".

Hugo Witteman
en de
Buurtermolen
16e jaargang 2013 nr. 3
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Andries Veloo

O

p 25 januari ben ik weer op mijn
fietsie gestapt voor een nieuw
molenbezoek met een verhaal,
nu over Hugo Witteman. 's Morgens om
half negen naar de Waterloosmolen te
Rijpwetering, gemeente Kaag en Braassem. Het was flink fris; bij mij in het klompenhok gaf de thermometer -11 graden
aan. Toch goed voor een prima ritje van
circa acht kilometer. De polders waren
wit dankzij een behoorlijk pak sneeuw en
het zonnetje deed ook moeite om door
de mistlaag heen te komen. De Waterloosmolen staat aan het eind van een
mooi boerenweggetje en hij stond daar
nu heel mooi in het witte landschap. Gelukkig was de koffie klaar, want het is lekker om je kouwe handen om een warme
beker koffie op te warmen.
Maar dan nu het een en ander over
Hugo. Hij is geboren op 7 april 1978 en
opgegroeid in de Waterloospolder
Na de lagere school ging Hugo naar de
land- en tuinbouwschool te Oegstgeest.
Na school ging Hugo aan het werk bij zijn
buurman, overall aan en de melkput in.
Na het behalen van zijn diploma ging
Hugo aan het werk als heftruckchauf-

De borstnaald herinnert aan de
restauratie van 1982 met de initialen van
de molenmakers Arie Verhey, Willem
Waltman en Teun Waltman (foto Andries
Veloo, 17 november 2012).

De Buurtermolen nog met fokken; op de
achtergrond een van de beide Lijkermolens
en de RK kerk van Rijpwetering,
ansichtkaart uit 1967.

feur. Dat vond hij op zich erg leuk werk,
maar daar tegenover stond dat hij zijn
werk alleen maar in koelhuizen had en
daardoor geen daglicht zag. Na acht
jaar vond hij dat welletjes en ging aan
het werk als machinist op een hijskraan
en was het meest bezig met het maken
van beschoeiingen.
In de Waterloospolder is een vrij grote
camping, Spijkerboor geheten en daar
kwam een baan vrij. Hugo is daar op
afgegaan en werkt daar nu negen jaar.
Zijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het onderhoud van het terrein,
het verzorgen van de machines, de elektrische installaties, de botenstalling en
jachthaven. Natuurlijk is er het contact
met de gasten op de camping.

Fragment van de kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland van Jan Jansz.
Dou en Stevin van Broeckhuysen uit 1687
met de Buurterpolder (die als Ruygen
houck staat aangegeven) en de Waterloospolder (als Sevenhuyser Polder aangegeven).
In de Buurterpolder staan aan de oostzijde
twee watermolens (kaartenverzameling
Hoogheemraadschap van Rijnland).

Molenaarsbloed
Hugo is een echt buitenmens en het
molenaarsvak is hem met de paplepel
ingegoten en de aanleg is zeker genetisch bepaald. De familie leverde al
eeuwenlang molenaars en molenaressen, want vroeger ging pa aan het werk
en moeder de vrouw moest dan malen.
(Dat mocht niet, maar werd wel zeer
veel gedaan.) Hugo's overgrootvader
was al vroeg weduwnaar en de oudste
dochter, die voor het gezin zorgde moest
toen malen. In 1982 werd Cok Witteman,
de vader van Hugo, naast molenaar op
de Waterloosmolen, ook molenaar op
de Buurtermolen. Hugo ging toen heel
vaak mee naar de Buurter. Samen met
zijn vader heeft Hugo daar fantastische
tijden gehad. Vissen vanaf de kant,
snoekbaars vissen vanuit de boot en in
de nabijgelegen, door hen zo genoemde eendenkooi, struinen door het moeras en het riet naar van alles en nog wat.
Dit alles gebeurde na het malen. Rond
zijn vijftiende jaar mocht Hugo zelfstandig malen op de Buurter, voor die tijd
liet zijn vader hem ook al lekker zijn gang
gaan. Zijn vader hield hem vanaf de Waterloos goed in de gaten, telefoon was
er niet. Hugo moest de zeilvoering van
de Waterloos maar in de gaten houden

Molenwereld

De zeilen gaan ervoor (foto Andries
Veloo, 17 november 2012).

en hetzelfde doen. Vanaf de Waterloos
hadden ze een soort morse signaalsysteem. Daartoe diende het buitenlicht
van de Waterloos. Elk knipperlicht had
zijn betekenis.
De Buurter is alleen per boot bereikbaar,
eventueel ook door een heel eind om
te fietsen met een pontje en dan een
eind lopen door de polder, dat is geen
optie. Helemaal zonder risico is het niet
met een roeibootje, want als er echt gemalen moet worden, is het meest slecht
weer, zo is Hugo met stormweer omgeslagen met het bootje en moest zwemmen, gelukkig vlak bij de Buurterpolder.
Hij moest met een nat pak teruglopen
door de Buurterpolder; overvaren met
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De Buurtermolen; Rijnlands polderland
op zijn best (foto jsb, 22 augustus 1996).

het pontje, dan over de Poeldijk, langs
de Lijkermolens, en na nog een eind lopen naar de Waterloos.
Samen met zijn vader gingen ze met de
Pasen altijd naar de Buurtermolen, de
molen werd eerst opgezeild en dan gingen ze naar de 'eendenkooi' om eieren
te zoeken. Ze namen dan altijd brood,
koffie en spek mee, de eieren werden
gebakken en vervolgens alles opgegeten. Hugo heeft zo 29 jaar met zijn vader
samengewerkt ,helaas overleed Cok in
2012 na een hartoperatie.
In 2005 leerde Hugo zijn vrouw Suzanna
kennen in 2008 werd Luuk geboren. Al
snel hierna vroegen de ouders van Hugo
of hij met zijn gezinnetje op de molen
wilden gaan wonen. Dat was een superaanbod! Cok en zijn vrouw gingen
toen in het zomerhuis wonen. Na deze
woningruil, is Hugo ook molenaar van de
Waterloos geworden en Cok nam toen
de Buurter weer. In 2011 kreeg Luuk een
zusje: Tess.

Fragment van de Kaart van Rijnland van
Jan Kros uit 1855 met de Buurterpolder
ende Waterloospolder. De molen van de
Buurterpolder staat dan aan de zuidwestkant van de polder, de plaats waar
hij nog steeds staat.(kaartenverzameling
Hoogheemraadschap van Rijnland).

Tweede molenaar
Helaas is het te veel werk voor Hugo, om
de Buurter er als eerste molenaar bij te
hebben. Daarom is hij sinds afgelopen
januari er tweede molenaar. Hugo en
zijn vrouw hebben ook nog een passie
voor paarden en als er gemalen moet
worden, kun je maar een molen tegelijk bedienen. In de zomer komt het ook
vaak voor, dat Hugo op de camping
moet werken.
Zoon Luuk van vier wil nu al graag mee
naar de Buurter en is er ook met zijn opa
vaak geweest. Ik ben ervan overtuigd,
dat hij in hetzelfde voetspoor doorgaat.
Opa Hugo in het zomerhuis, weer molenaar op de Buurter en Luuk met zijn gezinnetje wonen op de Waterloos.

Herfstsfeer (foto Andries Veloo, 17 november 2012.

de kaart van Balthasar 1610- 1615 door 1
molen. Vroeger stond de molen aan de
oostzijde van de polder en sloeg uit op
de Ade. In 1806 zijn er tabellen samengesteld door F.W.Conrad van de op Rijnlands boezem uitslaande molens, waarbij de molen al aan de Kever stond.
Het bouwjaar van de Buurtermolen is
niet bekend, maar wellicht 17e -eeuws.

De polder
De Buurterpolder is een geheel door
boezemwater omsloten eiland. Het
wordt begrensd door:
- Aan de noordkant door de Buurt;
- Aan de oostkant door de Ade en de
Kleipoel;
- Aan de zuidkant door de Diepenhoek
en de Sever;
- Aan de westkant door de Kever.
De Buurterpolder is bijna 70 ha. Het polderpeil is - 2.50 m. (Z.P.). De polderkade
was tot 1903 in onderhoud bij de ingelanden. Dit ging niet helemaal goed;
toen nam het polderbestuur het onderhoud over. Er werd gelijk overgegaan tot
het verstevigen van de kaden.

De molen

Aan de vang (foto Andries Veloo,
17 november 2012).

De Buurtermolen staat aan de westkant
van de polder en slaat uit op de Kever.
In 1652 zijn er twee poldertjes samengevoegd, polder de Ruygenhouck en de
Backerspolder. Volgens de kaart van
Dou, uitgegeven in 1746 werd de polder
bemalen door 2 molentjes en volgens
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De Waterloosmolen nog in de rouw
(foto Andries Veloo, 17 november 2012).

Vermoedelijk is de molen dus in het begin van de 19e eeuw verplaatst van de
oostzijde van de polder, waarschijnlijk
de plaats van het huidige gemaaltje,
naar de westzijde van de polder en is
toen waarschijnlijk op hogere veldmuren geplaatst om hem een wat grotere
vlucht te kunnen steken. De laatste beroepsmolenaar was boer Duivenvoorde
en wel tot 1968. Toen ging de molen aan
de sjees en er was veel schade: de spil
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Een lange reeks initialen van molenaarsop een van de mantelstijlen van de
Buurtermolen (foto Andries Veloo,
17 november 2012)

brak, alle kammen uit het bovenwiel kapot en vast nog meer. Het polderbestuur
was het zat en er kwam een gemaaltje.
De Buurtermolen kwam in 1970 in eigendom van de Rijnlandse Molen Stichting.
De molen werd vanaf toen op vrijwillige
basis bemalen. De eerste vrijwillig molenaar was Ton Straathof, nu gepensioneerd molenmakersknecht bij het molenmakersbedrijf Verbij te Hoogmade,
later opgevolgd door Johan Ottevanger, molenaar van de bovenmolen van
de Tweemanspolder te Zevenhuizen.
In 1949 vond er een restauratie plaats,
waarbij de molen een nieuwe stalen vijzel kreeg. Daarvoor was er waarschijnlijk
een houten vijzel met geklonken ijzeren
gangen. De vijzelkom en de achterwaterloop zijn toen in beton vernieuwd. Hij
kreeg toen ook ,als een van de eerste
Rijnlandse molens, fokken met de bekende regelborden met fietstrappers.

Roeden
Er werd ook een tweedehands Potroede
gestoken, waarschijnlijk van de in 1947
gesloopte korenmolen van de fa. De

Een trap uit één stuk (foto Andries
Veloo, 17 november 2012)

Het binnenwerk van buiten gezien
(foto Andries Veloo, 17 november 2012).

Poel uit de Weypoort te Zoeterwoude.
Deze roede is op beide enden ingekort
met 3 heklatten, is in 1982 nog eens gerepareerd en heeft tot 2002 dienst gedaan. Bij de grote restauratie in 1982
kwam er weer oud hollands tuig op. In
de dertiger jaren is er een Waasdorproede gestoken. Dit was een van de
eerste gelaste roeden. Later werd de fa.
Waasdorp de fa. Straathof en dit bedrijf
heeft onderhand al heel veel molenroeden geleverd. Deze Waasdorproede
was kennelijk wat slap en boog door
winddruk enigszins door. In de oorlogsjaren is deze roede kennelijk gescheurd
en een end sloeg tegen de lange spruit.
Deze roe is toen gestreken en er was
niet gelijk geld voor een nieuwe roe en
is er een tijd met ene roe gemalen. Er
kwam een nieuwe van Waasdorp, nu
met hoeklijnen over de gehele lengte,
zoals bij Potroeden. Deze roede is bij de
restauratie in 1982 vervangen. Chris van
Seggelen ,de van Seggelens hebben tijden lang de Zweilandermolen bemalen,
was toen de molenaar en moest werken
in Duitsland voor de Arbeitseinsatz. Zijn
zoon Bram van Seggelen, later molenaar
van de Vrouw Vennemolen te Oud Ade,
noemde die eerste Waasdorproe een

koekblik. Bram moest toen met de Buurter malen. Het was eens zo vreselijk koud
dat Bram zich in een molenzeil rolde om
warm te blijven!

✂

Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant.
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed,
onze stichting werkt geheel pro deo.

N
O
B

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

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

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

Werktuig
De Buurtermolen is een echte boerenmolen, er is niks afgetimmerd en via de
vijzel kijk je zo naar de achterwaterloop.
Er zit ook geen kistraam in, dus is het er
ook donker. Een poldermolen is geen
mooiweer molen. Voor een vrijwilliger is
het dus niet zo'n prettige molen. Malen
doe je ,als het waait en er veel water is.
Je kunt er eigenlijk alleen met een bootje komen. In 1982 kwam Cok Witteman
er als molenaar, vanaf de Waterloos
molen kun je er goed komen. Alle vroegere beroepsmolenaars woonden in de
Buurterpolder en hadden daarbij ook
de verantwoording over het pontje. De
vroegere beroeps molenaars bleven niet
bij de molen tijdens het malen en gingen naar huis en hielden de molen van
daaruit in de gaten. Vrijwillg molenaars
moeten bij de molen blijven, dit is slechts
weggelegd voor de echte liefhebber, je
zit dan wel op een van de mooiste plekken van Nederland.
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-TAAL EN CULTUUR-

Molenmaker of
molenbouwer?
E

nige tijd geleden reageerde ik in
het blad Vlaamse Molens op de termen molenmaker en molenbouwer.
Is een molenbouwer vooral een man die
nieuwe molens bouwt en de molenmaker de man die ze vooral onderhoudt
en repareert? Aangezien de vraag ook
voor Nederland geldt en de termen ten
onrechte vaak door elkaar worden gehaald of gelijk worden gesteld besloot ik
mijn reactie in enigszins bewerkte vorm
ook in Molenwereld op te nemen.
In mijn 'molenjeugd', zo'n kleine halve
eeuw geleden, is mij het woord molenbouwer door enkele vakmolenaars van
toen nadrukkelijk afgeleerd, met name
door de Rotterdamse molenaar Arie
Kluit, maar hij was niet de enige. Aan
hem en ook anderen heb ik in ieder
geval een soort allergie overgehouden
voor verkeerd molentaalgebruik, maar
dat doet er verder niet toe.
Van Arie Kluit mocht het woord molenbouwer alleen gebruikt worden voor
mensen die hamermolens, korrelpersen, veevoeder- en meelfabrieken e.d.
bouwden. Iemand die aan een 'echte',
zeg maar de klassieke, molen werkte of
ze bouwde was een molenmaker.

J.S. Bakker

Verder heb ik ook nog gekeken naar alleen advertenties, die uiteraard als regel
altijd met het vak te maken hebben:
over de hele periode: 2840 keer. Molenbouwer in advertentie: 15 keer; oudste
vermelding 1920 en eigenlijk altijd in de
moderne zin.
Arie Kluit had met zijn correctie van een
jonge molenliefhebber wel het grootst
mogelijke gelijk. Iemand die aan klassieke molens werkt is een molenmaker
en een molenbouwer is de man van de
moderne molens.

Engels

Molenmakers aan het werk; af beelding
in het Groot volkomen Moolenboek uit 1736.

Aan dat verhaal moest ik bij het lezen van
Vlaamse Molens terugdenken en kwam
toen op het idee om een en ander eens
na te gaan in de krantenwebsite van de
Koninklijke Bibliotheek, omdat kranten
de taal van hun eigen tijd spreken.

Molenbouwer

Ook het Engels kent een speciale term
voor de klassieke molenmaker: millwright. Een vergelijkbare term is er ook
de scheepsbouwer: shipwright. Een klassieke Nederlandse term is scheepmaker,
zodat er een parallel lijkt te zijn met de
molenmaker. In Rotterdam bestaat nog
steeds de Scheepmakershaven. De
term scheepmaker is als aanduiding
voor het beroep praktisch uitgestorven
en komt nu eigenlijk alleen nog als familienaam voor. Met de molenmaker ligt
het gelukkig anders. Zowel het beroep
als het vak zijn gelukkig nog springlevend: leve de molenmaker.

Ik ben eerst eens integraal gaan zoeken op molenbouwer. Dat leverde een
betrekkelijk gering aantal hits op: 285
over de periode 1618 tot nu. Vervolgens
voerde ik als eindgrens 1900 in om te onderzoeken of het een moderne term was
en prompt vielen er meer dan 200 af;
er bleven er nog 57 over... Het vreemde
was dat die 57 op 2 na verspreid waren
over een vrij korte periode 1763 - 1793.
Die 2 stamden uit respectievelijk 1817 en
1894. De laatste was overduidelijk molenbouw in de door Arie Kluit genoemde
zin. De andere 56 heb ik niet allemaal
gecontroleerd, maar die ik gezien wel
heb betroffen allemaal een familienaam, die bovendien geen Molenbouwer, maar Molenhouwer bleek te zijn,
al vond ik hem inderdaad één keer als
Molenbouwer gespeld; zetfout? Conclusie: de term molenbouwer werd als beroepsnaam voor 1900 eigenlijk niet gebruikt! Anders was hij vast wel in de een
of andere krant opgedoken. Iemand die
molens bouwde was een molenmaker.
Titelpagina van de eerste aflevering van
het bekende molenboek van G. Krook die
zichzelf 'Mr. Timmerman en Molenmaker'
(de meestal gehanteerde volgorde: timmerman voorop) en zijn boek aanprijst voor
molenmakers.

Molenmaker
Dan 'molenmaker': 1618 -1995: 4390 keer;
voor het eerst in 1705; vervolgens nog
eens gekeken naar moolenmaker: 29
keer.
16e jaargang 2013 nr. 3

Titelpagina van de 8e druk van het boek
van Oliver Evans uit 1834 met de term
'Mill-wright'.
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Het Keezending

J.S. Bakker

en een
ontbrekend hoofdstuk
De stoommachine heeft ongeveer een eeuw lag een rol van betekenis
gespeeld in de polderbemaling. De aanloopperiode naar het succes
was lang en vergeleken met de windmolen werd hij betrekkelijk snel
onttroond. Het eerste succesvolle stoomgemaal voor polderbemaling
was het stoomgemaal in de polder Blijdorp. Dat gold slechts de
techniek, want een 'blijvertje' was het niet. Enige tijd geleden
verscheen over dit gemaal een heel interessant en mooi uitgevoerd
boekje: Het Keezending in de polder Blijdorp; 1787: de eerste stoommachine
van James Watt in Nederland.
Het stoomgemaal in Blijdorp was niet het
eerste stoomgemaal of stoommachine in
Nederland. Dat gold voor een in 1776 gebouwd stoomgemaal bij het Oostplein in
Rotterdam, dat het stadswater naar de
Hoge Boezem pompte. Zeker gelet op de
initiatiefnemers is het de voorloper voor
het gemaal in Blijdorp. Een tweede gemaal, gebouwd in 1781, diende voor de
waterverzorging van het park Groenendaal in Heemstede. De stoommachine
in Rotterdam functioneerde goed, maar
het pompmechanisme bleek gebrekkig.

Het gemaal in Heemstede, geheel in Nederland gemaakt, zou jaren uitstekend
gewerkt hebben, maar verdwijnt omstreeks 1800 buiten beeld. Het derde gemaal is het gemaal in de polder Blijdorp,
waarvoor op 17 juli 1786 de eerste steen
werd gelegd en dat op 8 september
1787 in bedrijf kwam. Het was de eerste
stoommachine van James Watt buiten
Groot-Brittannië. In Het Keezending in de
polder Blijdorp wordt de geschiedenis
van dit gemaal uit de doeken gedaan
door diverse auteurs.

Molenwereld

Het bestaan van het gemaal werd plots
actueel door de aanleg van een spoortunnel die het Centraal Station verbond
met de Hofpleinlijn. Het bleek dat de
fundering van het Blijdorpse gemaal zich
grotendeels in het tracé van de tunnel
bevond en dat deel moest verwijderd
worden. Dat is dan ook gebeurd, maar
wel gepaard met een grondig archeologisch onderzoek in 2004. Helaas is het
Aquarel van het stoomgemaal in de
polder Blijdorp, toegeschreven aan Dirk
Langendijk (afbeelding uit het besproken
boek).
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-PAPIERMOLENarchief van het Bataafsch Genootschap
der Proefondervindelijke Wijsbegeerte,
de drijvende organisatie achter de stichting van het gemaal (en eerder achter
dat op het Oostplein), bij het bombardement van 14 mei 1940 verloren gegaan.
Gelukkig hield de de firma Boulton &
Watt, zeker voor die tijd, het bedrijfsarchief op een bewonderenswaardige
manier bij dat, zo ongeveer een even
groot wonder, bewaard is geblevenen
nu berust in de stadsbibliotheek in Birmingham. Zelfs de kopie-tekeningen
ontbreken niet! Daardoor was het mogelijk om in woord en beeld een bijzonder
interessant beeld te scheppen over de
geschiedenis van dit gemaal.
Allereerst wordt stilgestaan bij de hoofdrolspelers voor het gemaal als Jan
Daniël Huichelbos van Liender, James
Watt, Dirk Smits en speciaal de klokkenmaker Steven Hoogendijk. Vooral de
correspondentie tussen Huichelbos van
Liender en Watt is een belangrijke bron
van kennis over de voortgang van het
project. Nadat het gemaal in 1787 in bedrijf was gekomen trok het allerwegen
aandacht. Op 20 oktober 1790 bracht
zelfs stadhouder prins Willem V met zijn
echtgenote prinses Wilhelmina en de latere koning Willem I een bezoek aan het
gemaal. Huichelbos van Liender was er
niet bij. Die had als patriot na de omwenteling van 1787 (Goejanverwellesluis!) de
benen genomen naar Frankrijk.
In 1791 kocht de provincie Holland het
gemaal met de bedoeling het te gebruiken voor het droogmaken van de
Nieuwkoopse Poel. Dit ging niet door
en daarna verdween het gemaal in de
nevelen der geschiedenis. De herinnering aan het gemaal wordt nu met een
viertal panelen in het station Blijdorp
van RandstadRail levend gehouden. Dit
op 16 augustus 2010 geopende station
bevindt zich in de nabijheid van het verdwenen stoomgemaal.

Het ontbrekende hoofdstuk
Vrijwel altijd weer word het praktische
echec van het Blijdorpse stoomgemaal
toegewezen aan bekrompenheid, kortzichtigheid en politieke tegenstellingen.
Dat komt in dit boekje ook zo naar voren.
Is dit terecht?
Een van de sterke kanten van dit boekje
is dat het ook cijfermatige informatie
geeft; niet veel, maar wel zo veel dat
enkele zaken op een rijtje kunnen worden gezet. Zo schrijft James Watt op 29
maart 1785 aan Huichelbos van Liender
dat hij tekening en instructie zal leveren
voor een stoommachine die 130 kubieke
voet water (3,7 m3) 6 voet (1,83 m) op zal
voeren per slag bij 10 slagen per minuut.
Op 3 juni 1785 verstrekt Huichelbos van
Liender informatie over de polder Blijdorp en de molen aan Watt.
Deze molen, een schepradmolen, moet
het water 6 voet (1,83 m) opvoeren, terwijl bij iedere schepradomwenteling 196
kubieke voet (5,55 m3) uit de polder op
de Schie wordt afgemalen. Uitgaande

van 5,5 schepradomwentelingen per minuut geeft dat 1078 kubieke voet of wel
30,53 m3 per minuut ook weer bij een
opvoerhoogte van 6 voet. De nominale
prestaties van het stoomgemaal en de
molen ontlopen in orde van grootte elkaar niet zo vreselijk veel: 37 m3 per minuut voor het gemaal en 30,53 m3 per

Proefmaling
Op 8 september 1787 wordt het gemaal
voor het eerst beproefd. Een week later
blijkt dat de machine per slag 3000 (3
m3) liter water verzet bij 14 tot 16 slagen
per minuut, omgerekend goed is voor 42
tot 48 m3 per minuut. Daarbij wordt op-

Fragment van de kadastrale minuutkaart met de beide Coolse molens die op de
Rotterdamse Schie afmaalden. Toen een der beide molens afbrandde kon de bebemaling
moeiteloos worden overgenomen door het nieuwe stoomgemaal.

minuut voor de molen; ongeveer 15% in
het voordeel van het gemaal.
Helaas ontbreken mij de technische gegevens over de molen. De specificaties
stemmen bij benadering overeen met
de Groenveldse molen in Schipluiden
(berekend 5,4 m3 per schepradomwenteling bij een tasting van 1,00 m) of de
Prinsenmolen in Hillegersberg (5,9 m3 per
schepradomwenteling bij een tasting
van 80 cm).
Beide molens hebben ook een grote
opvoerhoogte. De molens halen bij een
gang van 60 enden respectievelijk 36,9
en 35,9 m3 per minuut. Nu is 60 einden
geen topsnelheid, zeg maar een matige
gang. Als we er vanuit gaan dat de Blijdorpse molen ook goed is voor zijn 30,53
m3 per minuut bij 60 einden, dan wordt
het wel bij andere gangen wel een heel
ander verhaal (in m3 per minuut):

20 einden
40 einden
60 einden
80 einden
100 einden

10,2
20,4
30,5
40,7
50,6

Maar hieruit blijkt wel dat de capaciteit
van het stoomgemaal overeen komt met
een flink doorlopende windmolen. Blijkbaar heeft de ontwerper het gemaal
daar dan ook op afgestemd; en dat is
logisch.
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gemerkt dat dit drie maal zo veel is als
het vermogen van de Blijdorpse molen.
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat
de Blijdorpse molen dat ook presteert bij
een gang van een kleine honderd einden. De molen heeft dan wel de sokken
er flink in, maar overdreven is het niet. De
vergelijking met de Blijdorpse molen kan
op zich correct zijn, maar dan waaide
het niet zo hard, zodat de molen maar
nauwelijks rond kwam (zie tabel). Later
wordt nog een record genoemd van 21
slagen per minuut en dat zou dan goed
zijn voor 63 m3 per minuut. De Blijdorpse molen zou daarvoor zo'n 120 einden
moeten lopen en dat zal hij incidenteel
ook best wel eens gedaan hebben.
Voor het gemaal wordt dan ook een opvoerhoogte van 2,20 m genoemd. Dat
lijkt wat merkwaardig, omdat er uit is gegaan van een nominale opvoerhoogte
van 1,83 m, zijnde het verschil tussen het
Schiepeil en het polderpeil.
Als nu het water opeens 2,20 m wordt
opgevoerd, dan moet de polder 40 cm
onder peil, dan wel de Schie 40 cm boven peil hebben gestaan. Dat is onvoorstelbaar: de waarheid zal wel ergens in
het midden gelegen hebben: de polder
er een 20 cm onder; de Schie er een 20
cm boven.
Hoe of het ook zij, het gemaal presteert
niet beter dan een flink doorlopende
windmolen; met dit verschil dat de molen afhankelijk is van de grillen van de
wind en daar heeft het stoomgemaal
geen last van. Dat zal nog blijken.
Op 11 augustus 1787 brandt na een blikseminslag een van de beide Coolse
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De Blijdorpse molen op een 18e-eeuwse gravure.
Oorspronkelijk stond hier een wipmolen die in 1586 werd vervangen door een achtkante molen. In 1703 werd een nieuwe molen gebouwd,
waarvan de bouw werd aanbesteed op 16 januari 1703 welke aangenomen werd door Joris Pijnacker.
In 1883 werd de molen vervangen door een stoomgemaal met centrifugaalpomp op de plaats van de molen;
bijna honderd jaar na de bouw van het 'Keezending'!

molens af die in een getrapte bemaling
het ambacht Cool, Schoonderloo en
Beukelsdijk bemalen. Zoals gebruikelijk in een dergelijke noodsituatie wordt
dan de bemaling overgenomen door
de aangrenzende polders; in dit geval
Blijdorp met zijn molen plus het in wezen
extra stoomgemaal, dat probleemloos
de bemaling kan overnemen. Als dan
bovendien nog een natte herfst (met
waarschijnlijk weinig wind) volgt die veel
wateroverlast geeft - het polderpeil stijgt
tot 40 cm boven het zomerpeil - dan kan
het stoomgemaal met succes bewijzen
wat het waard is. In januari 1788 is het
peil 6 cm onder het zomerpeil.
Het Bataafsch Genootschap biedt dan
het stoomgemaal voor een redelijke prijs
te koop aan aan de polders, die kort
tevoren zo overduidelijk het nut van het
stoomgemaal hadden ervaren.
Toch slaan die het aanbod af en dat
wordt dan op het conto van conservatisme en politieke tegenstellingen geschreven. Dat is veel en veel te kort door de
bocht. Natuurlijk hadden de initiatiefnemers alle reden om hun gemaal in een

zo gunstig mogelijk daglicht te stellen
en - eerlijk is eerlijk - het gemaal voldeed
aan de verwachtingen. Dat het gemaal
desondanks geen aftrek vond werd geweten aan de genoemde factoren, die
tot op heden steeds herhaald zijn, maar
volgens mij beslist niet doorslaggevend
zijn geweest. De mijns inziens echte oorzaak hield men angstvallig achter de
schermen omdat niet bepaald bevorderend was voor een snelle verspreiding
van de nieuwe uitvinding.

De rekening
Uit een brief van Huichelbos van Liender
blijkt dat de stoommachine 130 pond
steenkool per uur nodig heeft. Dat is
mijns inziens waar de schoen wringt.
Steenkool was duur; de winning in Nederland onbetekenend, zodat vrijwel
alle steenkool geïmporteerd moest worden; in die tijd meestal vanuit Engeland.
Ze kwamen dus niet aanwaaien en bovendien eiste de fiscus zijn deel.
Dat zal wel de werkelijke reden geweest zijn dat de polders het gemaal
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niet wilden overnemen. De wind die zij
gebruikten kwam hen wel aanwaaien.
Nu was het niet alleen een kwestie van
steenkool. De investeringen logen er ook
niet om. Steven Hoogendijk had 25.000
gulden beschikbaar gesteld voor het
gemaal; een bedrag waarvoor je bijna
twee molens had. Een windmolen kon
bemalen worden door een molenaar
tegen een schamel loon, maar een
stoomgemaal eiste een gekwalificeerde
machinist en waarschijnlijk ook de nodige stokers. Kortom, het probleem zat
hem in de exploitatie en poldermeesters
konden best rekenen, wisten drommels
goed dat iedere gulden meer uit de omslag moest komen.
Natuurlijk had men in 1787 het grote
voordeel van het stoomgemaal ervaren, maar het prijskaartje wat er aan
hing was niet mis. Bovendien ontliep de
capaciteit van het gemaal dat van een
molen bij normaal bedrijf niet veel.
In feite was het gemaal in de ogen van
het polderbestuur waarschijnlijk niet anders dan een witte olifant, waarop men
niet zat te wachten. Zonder stoomge-
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-PAPIERMOLENmaal ging het ook, al kon gebrek aan
wind tot een periode van waterbezwaar
leiden, maar dat hoorde bij het leven.
De hoge exploitatielasten vormen de
werkelijke oorzaak waardoor stoombemaling, ondanks de voordelen, maar
moeizaam op gang kwam.
Veertig jaar later, in 1826, becijferde
Jan Blanken, inspecteur-generaal van
de Waterstaat, toen de hoogste waterstaatsambtenaar in Nederland de kosten voor een windmolen en een stoomgemaal als volgt:

Lasten ... en baten
Natuurlijk is het lastenverhaal maar één
kant van het verhaal. Als de invoering
van stoombemaling niet of nauwelijks
leidt tot een beter agrarisch resultaat
dan is het gauw klaar. Maar wanneer
stoombemaling leidt tot een veel hoger
agrarisch rendement dan wordt het een
ander verhaal. Zo kampten veel polders
in het Gelders rivierengebied veelvuldig
met wateroverlast die met windmolens
slecht beheersbaar was, met name

Windmolen			Stoomgemaal
Aanschaf
ƒ 25.000,00
Aanschaf

ƒ 47.000,00

Exploitatie op jaarbasis:			
Rente en afschrijving
ƒ 1.250,00
Onderhoud en loon molenaar ƒ
700,00
			
			
Totaal
ƒ 1.950,00

ƒ 2.350,00
ƒ 1.515,00
ƒ
300,00
ƒ 8.618,00
ƒ 12.783,00

Exploitatie op jaarbasis:
Rente en afschrijving
Personeel
Onderhoud
Steenkool
Totaal

staande Sint Annamolen in Nijmegen is
er een voorbeeld van. In de Molenpolder wogen de meerdere opbrengsten
ruimschoots op tegen de hogere lasten.
Het is niet alleen de verbeterde waterbeheersing die de balans doet omslaan
ten gunste van stoombemaling. Krook
wees ook op de mogelijkheden die het
zeer grote vermogen van de stoommachine schiep. Dat maakte schaalvergroting mogelijk. Wanneer men een grotere
groep molens kon vervangen door een
stoomgemaal, dan kon de exploitatieverhouding heel anders uitpakken. Vandaar, dat de meeste grote droogmakerijen al vrij vroeg hun molens opruimden.
Kortom, het enthousiasme van de voorstanders van het stoomgemaal in Blijdorp was gestoeld op één kant van de
medaille. In feite was het gemaal zijn tijd
ver vooruit. Dat blijkt ook uit het feit dat
de opkomst van de stoombemaling pas
veel later doorzette. Tot 1865 mag men
rustig spreken van een incidentele vervanging van windmolens door stoomgemalen, maar na 1865 draait het beeld
volledig om. De combinatie van de
stoommachine met de toepassing van
de centrifugaalpomp wordt dan voor
veel windmolens een dodelijke combinatie (zie Molenwereld 2005-11-330 e.v).
Rond 1875 worden dan zelfs op grote
schaal watermolens gesloopt, maar dat
is dan wel een eeuw na het Blijdorpse
gemaal. In feite gaat deze overstap op
stoombemaling qua tijd hand in hand
met de industrialisatie van Nederland en
dat is dan ook niet zo verwonderlijk.
Toch is het stoomgemaal in de polder
Blijdorp waterstaatkundig en technisch
gezien de eerste succesvolle toepassing
van stoombemaling in Nederland. Dat
de boekhouder roet in het eten gooit
doet daaraan niet af of toe. Om die reden is Het Keezending in de polder Blij-

Het verschil spreekt boekdelen.
Het bestuur van de polder Blijdorp ging
wel degelijk met zijn tijd mee. Zo was de
molen van de polder de eerste die een
ijzeren scheprad kreeg in 1839 en in 1848
had de molen al een ijzeren as; zo vreselijk conservatief was men blijkbaar niet.
Het is dan ook niet toevallig dat de eerste stoomgemalen alle een bijzondere
achtergrond hadden, deel uitmakend
van een bijzonder project of gedragen
door een sterke organisatie.
De eerste molens die gesloopt werden
door de bouw van een stoomgemaal
waren de molens van de Zederikboezem
in Ameide na het gereedkomen van het
stoomgemaal aan de Arkelse Dam.

door hoge buitenwaterstanden op de
rivieren. Dat drukte de agrarische opbrengsten enorm. Stoombemaling zou
het probleem aankunnen en daardoor
de opbrengsten in de polder drastisch
verhogen, zodat de baten de lasten
toch overtreffen. Vandaar, dat de Molenpolder van Wamel, Dreumel en Alphen in 1847 een stoomgemaal stichtte
dat de verwachtingen volledig waar
maakte. Armzalige opbrengsten veranderden in het tegendeel. Nog in hetzelfde jaar besloot men het windgemaal
nagenoeg volledig op te ruimen werden
op 11 december 1847 drie watermolens
voor sloop verkocht, die overigens alle
elders nog emplooi vonden. De nog be-

Nog in 1850 schrijft G. Krook, 'Mr. Timmerman en Molenmaker te 's Gravenhage',
in zijn Theoretisch en practisch Molenboek, voor ingenieurs , aannemers , molenmakers en verdere bouwkundigen:
'In de laatste jaren heeft de toepassing
van den stoom een nieuw tijdperk in
de werktuigkunde geopend, daar men
hierdoor eene werkkracht heeft verkregen, die geregeld werkt, ten allen tijde
is in werking te brengen en tot een zeer
groot vermogen kan opgevoerd worden.
Deze werkkracht vindt echter een groot
bezwaar in derzelver kostbaarheid, waardoor zij moeijelijk de kosteloos te verkrijgen wind, geheel zal verdringen.'
Krook ziet dus duidelijk de voordelen van
een stoommachine, maar ook de remmende werking van het kostenplaatje.
Na 1830 zet een daling van de steenkoolprijzen in; in 1864 wordt de accijns
op deze brandstof afgeschaft, waardoor het bezwaar van de 'kostbaarheid'
vermindert. Bovendien wordt het rendement van de stoommachines groter,
waardoor het aantrekkelijker wordt om
stoommachines voor de bemaling van
polders in te zetten.

Archeologisch onderzoek naar de fundering van het stoomgemaal door de Stichting
BOOR (afbeelding uit het besproken boek)
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-PAPIERMOLENdorp alleszins de moeite waard, ook al
blijft de boekhouder buiten beeld. Het
telt 88 pagina's en is werkelijk schitterend
uitgevoerd met zeer vele illustraties.. Het
is zowel naar inhoud als uitvoering al-

Tekening van het
stoomgemaal voor
de 'Batavian Society'
uit het bedrijfsarchief
van Boulton & Watt
(afbeelding uit het
besproken boek).

leszins de moeite
waard, zeker voor
mensen die geïnteresseerd zijn in de
bemalingsgeschiedenis van Nederland.

Advertentie in de Noord-Brabander van
27 november 1847 waarin drie molens van
de Molenpolder van Wamel, Dreumel en
Alphen voor sloop te koop worden aangeboden. Dit soort advertenties waren toen
nog een zeldzaamheid, maar er zullen er
nog honderden volgen.

N.a.v.:
Remmelt
Daalder, Nora Schadee, Willem Boon,
Ton Guiran en Marco van Trierum: Het
Keezending in de
polder Blijdorp; 1787:
de eerste stoommachine van James
Watt in Nederland.
Het boek is een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum en
verschenen als nr. 176 in de reeks van de
Stichting Historische Publicaties Roterodamum. De prijs bedraag € 15,00 excl.
€ 2,50 portokosten. Het boek is te bestel-

len bij genoemd genootschap Postbus
23148 3001 KC Rotterdam, dan wel via
roterodamum@roterodamum.nl of via
de website www.roterodamum.nl

-ADVERTENTIES-
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Prins Alexander

helpt molen redden
De Nieuwe Veenmolen omstreeks 1920.

'Ten zelfden tijde dat dezen ochtend brand was ontstaan binnen de
kom dezer gemeente, is er ook buiten deze gemeente een brand uitgebarsten,
doch van meer gewigt en omvang dan de eerste.
De bliksem namelijk is ingeslagen in den bekenden watermolen in den
Veenpolder, gelegen over het buitenverblijf van H. M. de Koningin het
Huis ten Bosch. De molen moet reeds geruimen tijd aan het
branden zijn geweest, voordat dit door het dienstdoend personeel op het
Huis ten Bosch werd bemerkt. Dat personeel begaf zich onmiddellijk
met de brandspuit van gemeId paleis benevens de aldaar aanwezige
militaire wacht, naar den brandenden molen.
Ook Z.K.H. prins Alexander, vergezeld van Hd. gouverneur, den
Heer Hooft, begaf zich onverwijld naar genoemden polder en wekte het werkend
personeel zooveel mogelijk op. Aan de vereenigde pogingen mogt het gelukken
den verderen voortgang van den brand te stuiten, en de totale afbranding van den
molen te verhoeden. Z.K.H. prins Alexander heeft medegepompt.'

D

Prins Alexander als jongeman, mogelijk
in de tijd van de brand van de Nieuwe
Veenmolen.

it bericht was te lezen in het Algemeen Handelsblad van 13 augustus 1866 (en in enige andere
kranten).Het gaat dus niet over de bewoners en het personeel van paleis Huis
ten Bosch in 2013, maar honderdvijftig
jaar eerder.
De prins is dus niet prins Willem-Alexan-
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der, maar zijn naamgenoot (voluit) prins
Willem Alexander Carel Hendrik Frederik
(25 augustus 1851 – 21 juni 1884), de derde zoon uit het huwelijk van koning Willem III en koningin Sophie. De prins was
dus bijna 15 jaar oud toen de molen bij
het Huis ten Bosch door de bliksem werd
getroffen.
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De polder en zijn molens
De molen die op 10 augustus 1866 in
brand raakte is de nog steeds bestaande Nieuwe Veenmolen die ook wel de
Boschmolen werd genoemd; de reden is
duidelijk; sterker nog de molen deed ook
dienst voor de bemaling van de gronden en de vijvers rond Huis ten Bosch.
De naam Nieuwe Veenmolen dankt hij
- als zoveel watermolens - aan de polder
die hij bemaalde: de Veenpolder. Deze
polder had oorspronkelijk een molen
aan de Haagvliet met daarnaast een
molen die de Binkhorstpolder bemaalde. De geschiedenis van beide polders

en hun molens is nauw verweven. De
molen van de Binkhorstpolder stond op
een waterstaatkundig slechte plaats.
Daarom krijgt die polder in 1621 een
nieuwe molen onder Voorburg, waar hij
nog staat en beter bekend is als de Vliegermolen.
Wateroverlast zorgt ervoor dat de Veenpolder in 1654 een tweede molen krijgt:
de nog bestaande Nieuwe Veenmolen,
die het noordwestelijke deel van de polder gaat bemalen; de Bezuidenhoutse
Veenpolder of Veenpolder Haag-Ambacht. De Oude Veenmolen of Boontjesmolen blijft het zuidoostelijke deel van
de polder bemalen; de Boven-Veenpol-
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De Nieuwe Veenmolen is nu volledig ingebouwd en ingegroeid; een van de molens
met de slechtste biotoop van Nederland
(foto Donald Vandenbulcke, 4 juni 2011).
Allerlei constructiedetails in en aan de
molen verraden een zeer hoge ouderdom
(foto Donald Vandenbulcke, 8 juni 2006).

der, ook wel Veenpolder-Zuidzijde. Er is
nog heel wat touwtrekkerij geweest of
de beide Veenpolders nu wel één polder was dan wel twee polders waren. In
1858 werden beide polders evenwel officieel verenigd tot Veenpolder. In 1872
stichtten de Veenpolder en de Binkhorstpolder een gemeenschappelijk stoom-
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-GESCHIEDENISFragment van een topografische kaart uit
1850 met de Veen- en Binkhorstpolder en
zijn drie molens.

Nieuwe Veenmolen

Vliegermolen
Oude Veenmolen
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gemaal, waarna de oude Veenmolen
aan de Haagvliet werd gesloopt. De
vereniging van beide polders tot Veenen Binkhorstpolder in 1879 is dan ook niet
verbazingwekkend. De verenigde polder werd bemalen door de twee overblijvende molens en het stoomgemaal.
In 1942 werd het gemaal geëlektrificeerd
en voorzien van een centrifugaalpomp
met een capaciteit van 74 m3/min.,
waarna de beide molens eigenlijk hun
functie verloren. Toch bleven ze beide
behouden, zij het dat De Vlieger in 1989
werd verplaatst naar het poldergebied
Essesteijn. De Nieuwe Veenmolen werd
op 14 januari 1953 eigendom van een
stichting en Molen De Vlieger werd op 12
december 1952 eigendom van de gemeente Voorburg.
In 1866 kon men vanuit Huis ten Bosch
de Nieuwe Veenmolen gemakkelijk zien:
tussen het paleis en de molen lag weiland; vandaar dat de brand in 1866 zo
goed te zien was en er snel kon worden
ingegrepen. Inmiddels is het gehele gebied volgebouwd. Wanneer men nu
vanuit het paleis de Nieuwe Veenmolen
ziet branden is hij gegarandeerd reddeloos.
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J.S. Bakker

Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht
ziet taak voor de watermolens

O

mdat het niet altijd voldoende
waait hebben watermolens veelal verhoudingsgewijs een vrij grote theoretische capaciteit om wanneer
het wel waait 'de schade in te kunnen
halen' of voor te wezen. In tijden van ernstig waterbezwaar kan van die capaciteit - als het waait - ook nu nog dankbaar
gebruik gemaakt worden. Dat gebeurt
ook. Sommige waterschappen, zoals het
Hoogheemraadschap van Rijnland hebben dat zelfs keurig geregeld. Bij die waterschappen heeft zich recent het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
(AGV) gevoegd dat in oktober 2012 met
een speciale molennota uitkwam waarin nagegaan wordt of de watermolens
in het Hoogheemraadschap ook nu nog
kunnen worden ingezet in het hedendaagse waterbeheer.
Het Hoogheemraadschap beperkt zich
niet tot de klassieke rol van de watermolens: het kwantitatieve waterbeheer, zeg
maar het droge voetenverhaal, maar
past de molens in binnen een veel breder kader als:
- vergroting van het cultuurhistorisch
besef;
- de vismigratie; door de gebruikte
technieken in en het lage toerental
van molens, kan vis veel beter
migreren langs deze objecten dan
via veel van onze moderne gemalen.
Hiermee wordt eveneens tegemoet
gekomen aan het beleidsprogramma
van AGV, waarin tot doel is gesteld de

vismigratie te verbeteren. De inzet van
molens zal zelfs bijdragen aan de KRWdoelstellingen (KRW: Kaderrichtlijn
Water is een Europese richtlijn die voor
schrijft dat de waterkwaliteit van de
Europese wateren vanaf 2015 aan
bepaalde eisen moet voldoen.);
- vergroting van het recreatief medegebruik van het watersysteem.
Een draaiende molen is een trekpleister voor recreanten. Op deze plekken
kan tevens, door goede communictie,
aandacht worden gevraagd voor het
waterschapswerk;
- een beschermend effect hebben voor
het behoud van molenbiotopen en
het molenbehoud in het algemeen.
De waterstaatkundige ontwikkelingen
hebben er toe geleid dat watermoleneigenaren en waterschappen elkaar
uit het oog verloren hebben. De waterschappen hebben normaal gesproken
de molens niet (meer) nodig voor het
peilbeheer, terwijl de moleneigenaren
met hun molens er ook geen direct belang bij hebben. Beide partijen hebben
elkaar een beetje uit het oog verloren;
terwijl er voor beide partijen toch een
win-winsituatie te creëren is.

De molens
In het beheergebied van AGV zijn veertien maalvaardige poldermolens aanwezig. Drie van deze molens (De 1100
Roe, de Riekermolen en de Gaaspermolen) zijn eigendom van AGV. De Utrecht-
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Kaart met de ligging van de betrokken molens

-MOLENSACTUEELDe molen van het waterschap Buitenweg
lijkt een Rijnlandse molen, waarschijnlijk
dankzij het optreden van de Leidse waterbouwkundige A.J. Dekker naar wiens
ideeën de molen in 1931 grondig werd
gemoderniseerd: het kruis werd verdekkerd
en er kwam een schroefpomp. De verdekkering heeft inmiddels plaats gemaakt voor
fokwieken, maar de pomp doet nog steeds
dienst functie (foto Donald Vandenbulcke,
22 maart 2009).

se Molenstichting is eigenaar van acht
molens. De Molen van Sloten is van de
Stichting Molen van Sloten en de Hoekermolen in Vreeland is particulier bezit.
Drie molens worden al ingezet voor het
waterbeheer. De Gaaspermolen van
AGV houdt de
Gemeenschapspolder-West op peil en
Molen De Onrust houdt het Naardermeer op peil. Deze molens zijn ook al
opgenomen in het waterakkoord met
RWS-NH. De 1100 Roe van AGV wordt
ingezet voor suppletie van het waterpeil
van sportpark Ookmeer. Een negental
andere molens is in potentie geschikt
om in te zetten in het waterbeheer, maar
worden dat nog niet. Van deze negen
molens zijn er al vier opgenomen in waterakkoorden. De omstandigheden bij
de Hoekermolen en de Oostzijdse Molen in Abcoude zijn niet gunstig. Bij deze
molens zou het peil in de polder volgens

De Hoekermolen bij Vreeland is een schitterende vijzelmolen; nog niet zo lang geleden
gerestaureerd (zie Molenwereld 2006-10-328), waarbij de vijzel werd verlengd. Enige tijd later
werd ook de biotoop van de molen verbeterd zodat de molen weer schitterend tot zijn recht
komt (zie Molenwereld 2007-4-128). Jammer genoeg zorgen diverse dammen in poldersloten
tot een slechte watertoevoer naar de molen (foto Donald Vandenbulcke, 12 mei 2009).

AGV kunstmatig moeten worden opgezet om de molens in te kunnen zetten.
Dat is uiteraard het paard achter de
wagen. Wellicht in tegenstelling tot het
kijken naar het polderpeil biedt het kijken naar de molen toch mogelijkheden.
Juist de laatste jaren zijn er vooral in Rijnland veel watermolens aangepast aan
het verlaagde polderpeil, hetzij door het
verlengen van vijzels, hetzij door verdiepen van het scheprad. In dit blad zijn er
sommige van deze gevallen zelfs uitvoerig besproken.

Wateroverlast

(bron: Molennota AGV).

Poldermolens kunnen worden ingezet bij
wateroverlast en andere calamiteuze
omstandigheden. Het waterverzet van
een molen kan groot als er maar genoeg wind is.
Elders in dit nummer (pag. 109) is een
tabel opgenomen van de prestaties
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van de molen van de polder Blijdorp bij
verschillende snelheden van de molen
die uiteraard afhankelijk is van de kracht
van de wind. Uiteraard zijn de specificaties van nagenoeg iedere molen
verschillend (als vlucht, overbrenging,
wateropvoerwerktuig,
opvoerhoogte,
tasting), maar wel blijkt dat de capaciteit van de molens aanzienlijk kan zijn en
dat daarom de inzet van de molens zeker het overwegen waard is in plaats van
mobiele pompen.
De inzet van molens in calamiteuze situaties vergt echter wel meer regelwerk.
In de overeenkomsten zullen afspraken
gemaakt moeten worden over de beschikbaarheid van demolenaar en de
molens. De poldermolens De Onrust en
de Gaaspermolen kunnen op dit moment al worden ingezet. Daarnaast kunnen in potentie nog negen molens een
bijdrage leveren aan het beheersen van
extreme situaties.
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De molen de 1100 Roe, eigendom van het Hoogheemraadschap, is wel functioneel voor de
waterstand in het sportpark Ookmeer, maar vervult geen bemalingsfunctie. De foto maakt
duidelijk dat de biotoop niet ideaal is, maar er zijn ergere voorbeelden binnen het gebied van
het Hoogheemraadschap zoals de Riekermolen (foto Donald Vandenbulcke, 1 mei 2007)

Vismigratie
Door poldermolens te benutten in plaats
van (alleen) aanpassingen te doen
aan reguliere elektrische gemalen kan
de vismigratie en daarmee de visstand
worden versterkt. Door de toegepaste
technieken van poldermolens (vijzel of
scheprad met een relatief laag toerental) zijn poldermolens beter geschikt om
vissen stroomafwaarts te laten migreren.
Dit is vooral van belang voor vissoorten
die voor het voltooien van het levenscyclus afhankelijk zijn van migratie naar
zee. In het beheergebied van AGV is dat
vooral aal, maar ook andere vissoorten
zijn gediend met deze manier van water
verpompen. Ook hengelsport-verenigingen hebben baat bij de verbetering van
de visstand door de inzet van poldermolens.
Voor molen De Onrust geldt dat deze al
specifiek voor het bevorderen van vismigratie wordt ingezet. De Molen van
Sloten en de Loenderveense Molen hebben vanwege grote wateren of achterliggende natuurgebieden (gunstig als
paaigebieden) potentie.

Cultuurhistorie en recreatief medegebruik
Poldermolens hebben een cultuurhistorische waarde. Vanuit de historie van
waterschappen is het waardevol om
poldermolens te koesteren, omdat ze
een belangrijke rol hebben vervuld om
delen van Nederland droog te malen

en te houden. In de recente actualisatie
van de Cultuurhistorische Waardenkaart
(Water van Niveau) zijn poldermolens als
aandachtgebied opgenomen.
Poldermolens hebben ook een recreatieve functie. Inzet van de molens komt
de bekendheid van het waterschap ten
goede. Informatieborden bij poldermolens en meer betrokkenheid bij landelijke
open molendagen kunnen daartoe een
extra bijdrage leveren. Als er meer duidelijkheid is welke molens daadwerkelijk
ingezet zullen worden, zal een communicatieplan worden opgesteld, waar ook
andere communicatiemiddelen in beschouwing worden genomen.

wordt aan de eigenaar (een stichting)
een vergoeding van 1.500 euro per jaar
betaald. Voorgesteld wordt dit bedrag
als richtlijn aan te houden voor de overige molens.
Als poldermolens worden ingezet voor
het regulier waterbeheer moeten deze
worden opgenomen in de waterakkoorden met RWS en Rijnland. Vijf van de
potentieel geschikte molens zijn nog niet
opgenomen in waterakkoorden.
In het najaar van 2013 (de periode dat
vistrek plaatsvindt van vooral aal) zal onderzoek plaatsvinden naar mogelijkheden en effectiviteit van het inzetten van
poldermolens voor vismigratie. Daarbij
zal ook aandacht worden besteed aan
het wel of niet aanwezig zijn van beroepsvisserij.
Voor de molens die ingezet worden voor
het waterbeheer moet de molenbiotoop
beschermd en/of verbeterd worden. Dit
kan worden bereikt door het niet verstrekken van vergunningen voor bebouwingen op basis van de bepaling uit de
Keur.
Voor de communicatie rond de inzet
van poldermolens wordt een communicatieplan opgezet. Welke vormen van
communicatie het beste kunnen worden ingezet, is afhankelijk van de molens
die daadwerkelijk ingezet gaan worden.

Afspraken
Natuurlijk staat en valt een dergelijk beleid bij goede afspraken tussen de partijen over wederzijdse verplichtingen.
Ten behoeve van de inzet van de molens
bij de waterhuishoudkundige taken van
het waterschap zal het hoogheemraadschap zorgen voor:
- het faciliteren van de wateraanvoer
naar de molen (baggeren);

Maatregelen
De inzet van poldermolens zal in samenspraak met de molenaars en de
eigenaren worden uitgewerkt. In overeenkomsten worden de afspraken over
het maalregime en de beschikbaarheid
vastgelegd (bijvoorbeeld malen in de
avondschemering ten behoeve van aal
of de beschikbaarheid voor calamiteuze situaties). Voor de Molen van Sloten

De molen van het voormalige waterschap
Garsten bij Nigtevecht was uiterlijk nog
wel compleet, maar miste het grootste deel
van zijn binnenwerk. Sinds de grote restauratie van 2007 is de molen weer geheel
maalvaardig. Daartoe werd ook een nieuwe
en langere vijzel aangebracht. (foto Dick
Kenbeek, 27 september 2007).
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- de opname van de poldermolens in
waterakkoorden;
- de instandhouding van de molenbitoop;
- de aanwezigheid van een peilschaal
bij de betreffende molen;
- de molenbeheerders op de hoogte
houden van polderpeilwijzigingen;
- een goed peilbeheer op grond van
het vigerende peilbesluit.

- onderhoudt noodzakelijke contacten
met de watersysteembestuurders van
de drie rayons/het betreffende rayon;
- legt aan het hoogheemraadschap
een pool van molenaars over die benaderd kunnen worden bij calamiteten;
- bevordert een positieve bijdrage aan
mogelijkheden tot een betere vismigratie via de poldermolen(s).

De molenbeheerder
- zorgt voor een goede staat van ondehoud van de betrokken molens;
- bepaalt per molen op welke dagen
welke molen regulier inzetbaar is en
stemt dit af met de betreffende watersysteembestuurders;
- zorgt dat van betreffende molens een
realistische inschatting gemaakt wordt
van het waterverzet in een kalendejaar;

Vooral in Rijnland zijn de laatste decennia molen aangepast aan het verlaagde
polderpeil, hetzij door een langere vijzel,
hetzij door het verdiepen van het scheprad,
zoals hier bij de Waterloosmolen onder
Rijpwetering. Het heeft van een 'verdroogd
kreng' weer een functioneel bemalingswerktuig gemaakt (foto J.L.J. Tersteeg, 23
januari 1996).
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Binnen het gebied van het Hoogheemraadschap hebben zich de laatste jaren
opmerkelijke revitalisaties van windmolens
voltrokken. Zo was deze molen van de
Gemeenschapspolder in Amsterda-Zuidoost
sinds mensenheugenis een afgezaagde
romp naast een gemaal, maar sinds 2002 is
de molen weer volledig functioneel,
niet alleen als windmolen, maar ook als
elektrisch gemaal (foto Gerard Barendse,
11 oktober 2012).

-MOLENSACTUEEL-

De molen van het Naardermeer is eigendom van Natuurmonumenten en deze schepradmolen vervult nog steeds als vanouds zijn functie (foto Donald Vandenbulcke, 2 juni 2007).

Evaluatie
Na één jaar wordt de overeenkomst geëvalueerd. Evaluatie zal hierna telkens
na zes jaar plaatsvinden. Indien de evaluaties daartoe aanleiding geven, wordt
de overeenkomst beëindigd of aangepast. Indien op grond van de evaluaties

geen beëindiging plaatsvindt, wordt de
overeenkomst steeds voor een periode
van zes jaar verlengd.
Op 13 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap de Molennota vastgesteld

waarna op donderdagmiddag 28 februari 2013 de officiële overeenkomst tussen
het waterschap en de moleneigenaren
is ondertekend.






















































 



































































 































































 































 











































Overzichtstabel met de maalvaardige molens binnen het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (bron: Molennota AGV).
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We kunnen niet alles
bewaren...
De Vereniging De Hollandsche Molen
bestaat dit jaar 90 jaar. Vermoedelijk
kennen nagenoeg alle lezers van dit
blad de vereniging en zullen de meeste
de doelstellingen van de 'vereniging tot
behoud van molens in Nederland' van
harte onderschrijven. Een felicitatie is
uiteraard op zijn plaats, niet zozeer vanwege die negentig jaar, maar wat er in
die negentig jaar bereikt is. Bij de oprichting van de vereniging in 1923 stond het
gros van de molens min of meer op een
hellend vlak. Ze werden bij bosjes gesloopt, stilstand en verval waren schering
en inslag. De 'founding fathers' van toen
moeten zo ongeveer met de moed der
wanhoop aan de slag zijn gegaan.
En dan nu! Een jubelzang behoort zeker
tot de mogelijkheden, maar ik zal u uit
esthetische overwegingen mijn zingen
besparen. "Heel China zet de vuilnisbak
buiten", was ooit het commentaar van
een beminde broer op mijn zang.

Ik wil het eigenlijk over iets anders hebben. Als je hier en daar in molenland je
oren te luisteren legt hoor je soms gekke dingen en dan bedoel ik niet uit de
mond van molenonverschilligen, maar
uit de mond van molenliefhebbers; althans ik veronderstel dat ze het zijn. Je
hoort dan beweren: "we kunnen niet alles bewaren", waarmee dan aangegeven wordt dat we het verlies van molens
en vooral molenrestanten maar voor lief
moeten nemen. Daar moeten we niet
dramatisch over doen. Je kunt niet alles
bewaren in een tijd met grote economische en financiële problemen. Onze redacteur was in het vorige nummer zelfs
bang voor een grote schoonmaak onder de molens op de monumentenlijst;
ook weer onder het motto: je kunt niet
alles bewaren. Ik ga er niet dieper op in.
Toch vraag ik mij af of het niet een beetje de weg van de minste weerstand is;
een vorm van defaitisme. Als ik zie hoe-

veel geld er de laatste decennia in het
molenbehoud is gestoken dan vraag
ik mij ook af of dit dan geen vorm van
kapitaalvernietiging is. Toch gaat het mij
daar ook niet om: terug naar 1923.
Stel dat molenliefhebbers toen gezegd
zouden hebben: we kunnen niet alles
bewaren; zou er dan wel een Hollandsche Molen van de grond gekomen
zijn? En als die desondanks toch van de
grond gekomen was zou die vereniging
met de gedachte van het 'we kunnen
niet alles bewaren' zich wel met zoveel
energie ingezet hebben voor het behoud van ogenschijnlijk hopeloze gevallen? Want juist dat deed ze wel. De
mensen van toen vochten soms als een
terriër voor een vermeend verloren molen. Het lukte niet altijd, maar het werd
wel geprobeerd: niet geschoten altijd
mis. Ik hoef niet uit te leggen dat de omstandigheden in de begintijd van de vereniging heel wat moeilijker waren dan
nu het geval is. Toch zat men niet bij de
pakken neer of liet men zich meeslepen
door defaitisme. Als je tijd van toen zou
vergelijken met de Tachtigjarige Oorlog
(1923-2003) dan zou je op grond van bovengenoemde geluiden haast zeggen
dat we nu in de pruikentijd van het molenbehoud zijn aangeland; of niet soms?

B a l i e Kl u i ve r

Maak uw eigen
Molenwereldboek!
Molenwereld biedt een schat aan moleninformatie van blijvende
waarde; informatie om zuinig op te zijn, om later nog eens op te
zoeken.
U kunt Molenwereld natuurlijk bewaren op een stapeltje of in een
doos, maar het kan makkelijker en mooier. Wij bieden u een aantrekkelijke oplossing met snelinbinders. Met deze strips kunt
u de Molenwereld gebruiksvriendelijk bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een vierrings-ringband; die keus laten
we aan u. Zo krijgt u tegen minimale kosten uw eigen Molenwereldboek.

		Voordelen:
●
●
●
●

Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften op A4-formaat (292 x 210 mm).

De prijs?

Abonnees of donateurs betalen € 4,50 exclusief porto, niet-abonnees € 5,65 voor 1 set van 12 snelinbinders
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

Wijze van bestellen:

Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt ontvangen, dan dient u € 5,60 (inclusief porto) over te maken op
ING rek.no. 4506935 t.n.v. Stichting Molenwereld te Moerkapelle met vermelding van uw adresgegevens.
Wilt u 2 sets dan € 10,-, 3 sets € 15,-, 4 sets € 19,50. Als u 5 sets wilt dan betaalt u € 22,50.
Wilt u nog meer sets, dan betaalt u het gewenste aantal maal € 4,50.
Niet-abonnees dienen respectievelijk € 6,50; € 12,-; € 18,-; € 23,- en gewenste aantal x € 5,50 te betalen.
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te vermeerderen met € 0,50 in verband met de hogere portokosten.
N.B.: Wij leveren alleen de snelinbinders in verband met de hoge verzendkosten (pakketzending)
voor de ringbanden; die zijn in vrijwel iedere boekhandel te koop.
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Rob Simons

Uit de
molenaarspraktijk: de
schuddebak
B

ij molenbezoeken zijn er gelukkig
nog vaak molens te vinden die
nog malen. Nu komt het echter
nogal eens voor dat de afstelling van de
schuddebak (de graantoevoer) minder
goed verloopt. Daarom volgen hier een
aantal tips.
Meestal hangt de schoen of schuddebak zeer schuin, zogezegd om het graan
gemakkelijk in het kropgat te laten schuiven. Vaak staat ook nog het schuifje in
het kaar helemaal open. Er valt dan zo
veel graan in dat men sterk moet bijhouden om het meel nog enigzins fijn te
krijgen. De molen wordt dan overbelast
(wat men kan horen aan de kammen en
staven, die gaan piepen) en als er weinig wind is, valt de molen stil.
Beter gaat het als men de schuddebak
waterpas hangt. Sommige molenaars
zeggen dat een knikker, die men in de
schuddebak legt, langzaam naar achteren (naar de buitenkant van de steen)
moet rollen. Er valt nu alleen graan in
door het schudden van de schuddebak.
Als de bodem van de schuddebak uitgesleten is, rolt het graan ook bijna vanzelf het kropgat in. Dit kan opgelost worden door over het uitgesleten stuk een
plaatje blik te spijkeren, of men maakt
een geheel nieuwe bodem.
Uiteraard zijn er wel omstandigheden

Een zwaar hellende schuddebak zoals die
te vaak voorkomt (droog graan rolt dan
bijna vanzelf de steen in, zelfs als de molen
stilvalt).

dat men de schuddebak wél wat schuin
kan hangen, bijvoorbeeld als de molen
constant hard loopt of bij zeer vochtig
graan. Ook nog als men een mengsel
maalt waarin reeds meel zit. Men moet
dan soms zelfs het maalgoed met de
hand inkrabben. Er is dus ook weer niet
één regel voor het afstellen van de

schuddebak, maar men moet naar omstandigheden handelen.
Ook zijn er soms nog technische oorzaken. Sommige molenmakers maken de
schuddebak en het schuifje in het kaar
te smal, soms maar 10 cm. breed. Dit
gaat nog wel bij het malen van zuiver
broodgraan, maar voor het malen van
voergranen ongeschikt. Beter is dan een
goede zware schuddebak, achteraan
goed breed, zodat de bak veel ruimte
heeft om het kaar.

Een horizontaal afgestelde schuddebak.
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-BEDRIJF EN TECHNIEKBij het malen van ongereinigde voergranen, moet men het kaarschuif ver genoeg open zetten, anders kan de schuifopening verstopt geraken, bv. door
strodelen of stukjes maiskolf. De zijkanten
van de schuddebak mogen dan niet te
laag zijn, zoals men nogal eens ziet, want
dan loopt het graan over de zijkanten
heen. Men moet dan hogere zijkanten
maken. Een eenvoudige manier is de
volgende: men zaagt twee platen hardboard en spijkert deze tegen de zijkanten van de schuddebak.
Als het kaar bijna tegen het staakijzer
staat en de schuif staat ver open, dan
rolt het graan ook weer bijna vanzelf het
kropgat in. Het kaar moet dus zo ver mogelijk naar achter staan.
Belangrijk is ook de manier waarop de
schuddebak achteraan op de juiste
plaats gehouden wordt. Vaak wordt
dit gedaan met een touwtje of kettinkje. Dan kan de schuddebak vaak wel
een schommelende beweging maken;
daardoor schudt deze minder goed.
Men spijkert nu een houten of ijzeren
plaatje onder tegen de bodem van de
schuddebak. In het plaatje enkele gaatjes om de schuddebak goed boven het
kropgat te kunnen hangen. Dit plaatje
laat men nu op een pen scharnieren
(leg er een bolle ring onder). Op deze
manier kan de schuddebak niet gaan
schommelen.
Een regelmatige beweging krijgt de
schuddebak als er geen klapspanen
op het staakijzer zitten (of het staakijzer
moet al tamelijk rond zijn bijgesleten).
Als men veel slechtlopende producten
maalt, kan men echter wel twee klapspanen gebruiken.
De arm van de schuddebak, waar het
harde aanslagblokje aan is vastgemaakt, mag niet precies in het vlak van
de bodem vallen, de arm moet minstens
3 cm schuin naar boven staan. De aanslag tegen het ijzer wordt daardoor "malser" en steviger.
Over de kaarbomen ligt een lat of balkje, waarover een touw of leren veter geleid wordt. Als dit touw te kort is, wordt
de schuddebak min of meer tegen de
klapspanen gedwongen. Daarom dit
touw niet te kort, zodat de schuddebak
vrijheid heeft om te bewegen. Minstens
30 cm lang moet dit zijn. Als het touw te
kort is, kan men de kaarbomen of het
balkje over de kaarbomen verhogen
met enkele houten blokken.
Bronvermelding:
- vakblad De Molenaar;
- D.J. Abelskamp: Zingende Stenen;
- P.W.E.A. van Bussel: Korenmolens;
- gesprekken met molenaars.

Voorbeeld van een te smalle schuddebak en te smal kaarschuif; toeloop voor veevoer niet
goed bruikbaar.

Een schuddebak die op een pen scharniert (gemaakt door auteur). Normaal zit het plaatje
dat over de pen valt in het midden, maar ik had ergens gelezen dat de schuddebak minder
snel zou overslaan bij veel toeren als de scharniering links zit.

Het balkje over de kaarbomen is
verhoogd is zodat het touwtje dat er
overheen loopt voldoende lengte krijgt
voor de aanslag van de schuddebak.
Ook is te zien dat de zijkanten in de
schuddebak hoger gemaakt zijn.
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Cornelis van der Zaal

J.S. Bakker

(1762 -1839) aan het woord

E

go-documenten van molenmakers
zijn niet dik gezaaid; een reden te
meer om blij te zijn met het uitkomen van het boek Kroniek van de Lisser
timmerman en molenmaker Cornelis van
der Zaal 1762 - 1839, Handschrift, bewerkt
en voorzien van commentaar, en geschiedenis van de door hem gebouwde
en/of onderhouden molens in Lisse, Hillegom, Sassenheim, Noordwijkerhout en
Voorhout van de hand van dr. A.J. Kölker
en uitgegeven door de Vereniging Oud
Lisse.
Cornelis van der Zaal begon aan het
eind van zijn leven, in oktober 1838, met
het op schrift stellen van al zijn molenwerk vanaf 180 plus nog wat andere
werkzaamheden; niet alleen om de tijd
te korten zoals hij zelf schrijft, maar ook
ten dienste van zijn zoon en beoogd opvolger Hendrik van der Zaal die er mogelijk in de praktijk gebruik van kan maken.
Het manuscript is binnen de familie Van
der Zaal bewaard gebleven. Cornelis
van der Zaal heeft voor zijn kroniek gebruik gemaakt van oudere schriftelijke
bronnen, gemakshalve samen te vatten
onder zijn bedrijfsarchief, maar dit is jammer genoeg verloren gegaan.
Van der Zaal beperkt zich vrijwel geheel
tot zakelijke beslommeringen, al komen
er ook enige persoonlijke notities in voor.
Op 20 februari 1839 sluit hij zijn verhaal
af, waarna hij enige weken later, op 19
maart overlijdt. Zijn nazaten zetten het
bedrijf tot circa 1957 voort als aannemersbedrijf en later ook kistenfabriek.
De in 1903 nieuw gebouwde werkplaats
aan het Vierkant bestaat nog steeds. In
1980 kocht de gemeente Lisse die waarna het museum de Zwarte Tulp er werd
gevestigd. Het 156 pagina's tellende manuscript werd door dr. A.J. Kölker overgezet in modern Nedelands. Gelet op zijn
achtergrond als gepensioneerd provinciaal archiefinspecteur, inwoner van Lisse en zijn betrokkenheid op molens had
men er geen betere figuur voor kunnen
vinden. Kölker heeft zijn werk nauwkeurig gedaan en plaatste het manuscript
en de persoon van Van der Zaal in hun
verband. Na een inleiding volgt een genealogisch overzicht waaruit blijkt dat
de familie Van der Zaal uit Aarlanderveen stamde. Dat deed bij mij de vraag
opborrelen of er soms een relatie was
met de Bodegraafse molenmakersfamilie Zaal die we meerdere malen ontmoet
hebben in de artikelenserie 'De drie levens van één molen' in dit blad. Maar
dat valt uiteraard buiten de context van
het boek.
In een Verantwoording zet Kölker de gevolgde werkwijze uiteen en gaat in op

de relatie met de roman In de schaduw
der molenwieken van Joh. Dekker. De
daarin optredende molenmakersfamilie
Van der Bijl is niets anders dan de familie
van der Zaal, zij het dat dit een sterk geromantiseerd familieverhaal is.
Dan volgt een algemene inleiding over
windmolens en vervolgens komt dan
de kroniek van van der Zaal. Die begint
met een aantal berekeningen van molenwielen. De notatie door van der Zaal
zorgt blijkbaar voor nogal wat verwarring want er is haast niet uit te komen.
Zo wordt meerdere malen de berekening van de 'cirkelstok' (de straal van de
steekcirkel) uitgevoerd, maar dat is niet
bepaald eenvoudig te doorzien, al klopt
het wel. De diverse werkzaamheden die
dan chronologisch verhandeld worden
zijn voor een molenliefhebber met enige
kennis van zaken goed te volgen, al ontgaat bij sommige werkzaamheden het
naadje van de kous die Van der Zaal
blijkbaar voor zijn zoon om begrijpelijke
redenen bekend veronderstelde. De arbeidsomstandigheden zijn interessant:
de aard van het werk en de weersinvloeden. Het meest interessante deel van de
kroniek is naar mijn idee het verslag van
de bouw van de korenmolen van Lisse in
1827 die gebouwd werd met onderdelen van een tweedehands schepradmolen uit de Zijpe (NH). De nieuwe molen
kende een kortstondig bestaan want op
6 januari 1833 brandde hij af, waarna hij
herbouwd werd door overplaatsing van
de papiermolen De Huisvrouw uit Krommenie, waarmee weer een Zaanse molen in de verstrooiing boven water is gekomen. Overigens bouwde Van der Zaal
deze molen niet op, vanwege de negatieve ervaringen met molenaar Van Rijn
bij de bouw in 1827. Van der Zaal sluit zijn
kroniek af met wat bijzondere tips variërend van kleursel tot deeg om een voorn
te vangen.
Vervolgens behandelt Kölker de geschiedenis van de in de kroniek vermelde 22 molens, geordend naar plaats. De
manier waarop de molenaar van de Lageveense molen in Lisse wordt vermeld
doet merkwaardig aan door het alleen
vermelden van zijn initialen JP. Ook in
dit historisch overzicht steekt de korenmolen van Lisse met kop en schouders
boven de rest uit. Kölker stuitte op het
merkwaardige verschijnsel wat ik ook
tegenkwam bij de korenmolen van Benthuizen. De Lissermolen was van 1834 tot
1841 eigendom van het echtpaar Cornelis Annabertus van Kerkwijk en Neeltje
van Wijk. Later, na de verkoop van de
molen aan Pieter Kuyk was het echtpaar
tot 1877 eigenaar van de molen in Benthuizen, maar ook dan doet de vrouw
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de zaken voor de verkoop. Dat was toen
hoogst ongebruikelijk. Er zal wel wat achter gezeten hebben, maar ik zou niet weten wat.
Een zeer uitgebreide literatuuropgave,
een woordenlijst en een persoons- en
topografisch register sluiten het boek af.
Het boek, full colour) is ingebonden in
een harde kaf en ziet er werkelijk schitterend verzorgd uit met veel afbeeldingen
en kaarten; niets dan lof.
Op één punt slaat de auteur de plank
grondig mis. In het manuscript worden
meerdere rosmolens op boerderijen genoemd. Kölker maakt hier korenmolens
van. Dat zijn het absoluut niet geweest.
Het waren karnmolens zoals ook uit de
context blijkt (op- en neergaande beweging van de drijf).
Verder zijn er nog wat kleine puntjes. Zo
is de 'passe' (blz. 75) welhaast zeker de
pasbalk en zal met 'Zerdam' (blz. 32) ongetwijfeld Zaandam worden bedoeld
(De Lange is een Zaandammer houthandelaar). Het doet allemaal niets af van
de waarde van dit boek.
Het 214 pagina's en 106 afbeeldingen
tellende boek zal niet alleen in de bollenstreek maar ook onder molenliefhebbers zijn weg wel vinden; met name bij
mensen die in molentechniek of in de
molenmakerij zijn geïnteresseerd.
Kroniek van de Lisser Timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal 1762-1839
is bij de Vereniging Oud Lisse (www.oudlisse.nl) tel. 0252-410915 en boekhandels
in Lisse te koop voor € 17,50; ISBN/EAN:
978-90-815252-0-6
n.a.v.: dr. A.J. Kölker: Kroniek van de Lisser Timmerman en molenmaker Cornelis
van der Zaal 1762-1839 (Lisse 2012)
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-MOLENSACTUEEL-

gaat voor u OPEN!!!!

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.
M OLENWEREL D 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
opgezegd.
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 ontvangen het blad gratis bij een
minimum-donatie van € 62,50.
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❑
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❑
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✂

N

"JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ' M O LE N W ER EL D' .
"volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2013.
"volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2013 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

N
O
B

"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, ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Moerdijkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
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2. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.
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