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Bij de omslag voorzijde: 
De molen van De Visser in Wolphaartsdijk, die met zijn molenaar een 
groot deel van de inhoud van dit nummer bepaalt (foto Donald Vanden-
bulcke, 30 augustus 2008).

Bij de omslag achterzijde: De molen van Nijs in Stramproy (foto H. Noot, 
13 juli 2005). 

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwe-
reld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molen-
foto's graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als 
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: 
minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per 
jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie 
naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto ('s) insturen of mai-
len naar de redactie van Molenwereld.

In dit nummer staan twee korenmolenaars centraal: Ko de Visser uit 
Wolphaartsdijk en Jac Nijs uit Stramproy. Twee vakmensen die het 
echte molenaarsleven meegemaakt hebben en het met de paplepel 

hebben ingekregen. Ko de Visser is, ondanks zijn 85 jaar, nog steeds 
ambachtelijk molenaar. Willem Roose legde het verhaal van De Visser 
vast, terwijl Lennart van der Torren dat in beeld van zijn molen deed. 
Beide beelden zijn uiteraard onlosmakelijk verbonden. 
Frans Verstappen ging het gesprek aan met Jac Nijs. Nijs' levensweg 
voerde bij de molen vandaan in een tijd dat het vak op een doodlopende 
weg leek te verkeren. Later kwam hij toch weer terug op de molen en 
hoe. Bij zowel De Visser als bij Nijs blijkt het bloed te kruipen waar het niet 
gaan kan.
Met de gebruikelijke rubrieken is dit nummer weer overvol geraakt, zo dat 
sommige zaken moesten blijven liggen; goed voor een volgend nummer. 

En Balie Kluiver zet wat kanttekeningen bij het vernieuwde 
Rijksmuseum in Amsterdam.                                                                         JSB
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Aeolus te Adorp gaat niet weg 
voor symbolisch bedrag

De gemeente Winsum en Dorpsbelangen 
Adorp behoren niet tot de potentiële 
overnamekandidaten van molen Aeolus 
te Adorp (Molenwereld 2013-2-47). Maar 
volgens curator Stassen zijn er verschil-
lende kandidaten voor de overname 
die meer dan een symbolisch bedrag 
willen betalen. De molen maakt on-
derdeel uit van de failliete boedel van 
Holland Management Holding. De mo-
len is de laatste jaren dusdanig in verval 
geraakt, dat de herstelkosten die ermee 
gepaard gaan in de tonnen euro's lo-
pen. De curator voelt echter niets voor 
een symbolische overdracht, aangezien 
uit de opbrengsten de schuldeisers vol-
daan moeten worden. De curator heeft 
er verder geen belang bij, wat de even-
tuele overnemer met de molen wil doen. 
Dit tot ongenoegen van de gemeente 
en Dorpsbelangen Adorp. 

Herbouw stoomoliemolen 
Tjamsweer als theeschenkerij

Op 17 april 2009 brandde de gewezen 
stoomolieslagerij, eerder oliemolen De 
Eendracht, vrijwel geheel af. Alleen het 
woonhuis en het ketelhuis bleven - be-
schadigd - behouden (Zie Molenwereld 
2009-5-192, 193). De eigenaar wil over-
gaan tot herbouw van het afgebrande 
deel en dat inrichten tot theeschen-
kerij (lichte horeca). De gemeente 
Appingedam heeft daar geen moeite 
mee en wil dan ook overgaan tot aan-
passing van het bestemmingsplan voor 
de nieuwe functie. Omwonenden vre-
zen echter overlast en maakten be-
zwaar. Dat liep door tot de Raad van 
State die op 13 maart uitspraak heeft 
gedaan en de bezwaarmakers in het 

ongelijk stelde: er was geen sprake 
van 'onevenredige aantasting van het 
woon- en leefklimaat'. Voor de uitspraak: 
zie: http://www.raadvanstate.nl/uitspra-
ken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.
html?id=73307&summary_only=

Herstel tjasker Nieuw 
Scheemda afgerond

De tjasker die bij poldermolen De Dellen 
in Nieuw Scheemda staat is op 5 april 
2013 weer geplaatst na zijn winterslaap 
die op 31 oktober 2012 begonnen was. 
Hij overwintert in een schuur op nog 
geen 100 meter van zijn standplaats, 
een ideale situatie.                H.P. Tiddens.

Windmotor Munnekenburen op-
nieuw in gebruik genomen

Leden van Stichting Ondernemende 
Veenpolder waren de afgelopen tijd 
druk met de restauratie van een oude 
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Oliemolen De Eendracht in Tjamsweer 
na de brand van 17 april 2009 (foto H. 
Noot, 17 april 2009).
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windmotor. Op maandag 25 maart is 
de laatste hand gelegd aan deze res-
tauratie en is de molen weer in gebruik 
gesteld. De molen, eigendom van 
Staatsbosbeheer, staat in natuurgebied 
de Rottige Meente nabij het Voetpad 
in Munnekeburen. De naar Amerikaans 
model ontworpen windmolen werd ge-
bouwd tussen 1920 en 1955. Hij werd in 
het gebied gebruikt om water uit een 
lager gelegen petgat op het rietland 
te pompen. Dat gaat ook nu weer ge-
beuren. Leerlingen van de locatie Het 
Esveld van de Zonnebloemschool in 
Emmeloord hebben meegewerkt aan 
de restauratie van de molen. Het Esveld 
is een leerwerkcentrum voor zeer moei-
lijk lerende jongeren van 15 tot en met 
20 jaar.Tijdens deze openingshandeling 
presenteert de stichting ook twee nieu-
we routes die door het gebied lopen: 
een molenwandelroute en een sluizen-
fietsroute.

Nieuwe poging voor herstel mo-
len Ulesprong

De gemeente Opsterland neemt geen 
genoegen met de uitspraak van de be-
stuursrechter in de zaak over molen aan 
de Ulesprong bij Tijnje. De gemeente 
wil graag meewerken aan de restaura-
tie van het molenrestant, waarvan kap 
en wieken ontbreken. De bewoonster 
van de molenromp en de Vereniging 
voor Molonologie in Nederland en 
Vlaanderen kwamen echter in het ge-
weer. Eind november oordeelde de 
rechter dat de gemeente de molen-
eigenaar geen vergunning voor de 
klus had mogen verlenen. Opsterland 
gaat geen bezwaar aantekenen tegen 
de uitspraak, maar probeert voor een 
tweede keer de molen toch in oude 
luister te herstellen. Volgens betrokken 
wethouder Van Dijk is de kans op succes 
groter als Opsterland een nieuw besluit 
met betere onderbouwing neemt.

Biotoopzorgen rond molen
Sint Jansklooster

De molenaars en het bestuur van de 
stichting die de Monnikenmolen exploi-
teert hebben tijdens de jaarlijkse leden-
vergadering van het Plaatselijk Belang 
uitgelegd dat Monnikenmolen in Sint 
Jansklooster meer wind nodig heeft om 
goed te kunnen malen. Bomen in de 
naaste omgeving van de molen zorgen 
voor te veel windbelemmering en zou-
den dus moeten wijken.
Verschillende leden van Plaatselijk 
Belang hadden bezwaren tegen 
dit voorstel. Men vond vooral de 
Molenstraat met zijn eiken een mooie 
straat. Het zou zonde zijn als daar bomen 
moeten verdwijnen. 
Er werd besloten dat het bestuur van 
Plaatselijk Belang samen met het be-
stuur van de molen en de verantwoor-
delijk ambtenaar van de gemeente 
Steenwijkerland om de tafel gaat om tot 
een acceptabele oplossing te komen.

Restauratie molen Herveld flinke 
stap dichterbij

De restauratie van molen De Vink in 
Herveld-Zuid is een grote stap dichterbij 
gekomen. 
De gemeente Overbetuwe heeft beslo-
ten om een bedrag van 30.000 euro be-
schikbaar te stellen. De molen is nog in 
behoorlijke staat, maar de laatste jaren 
is het onderhoud enigszins in het slop ge-
raakt. Stichting Molen de Vink heeft nu 
een zesjarenplan om een grondige res-
tauratie uit te voeren. Daarvoor is naar 
schatting 100.000 euro nodig. 
De stichting is nu druk doende het beno-
digde bedrag te verzamelen. Zo wordt 
gehoopt op donaties vanuit de bevol-
king en het bedrijfsleven, waarbij jaarlijks 
op 5.000 euro wordt ingezet. Daarnaast 
wordt gerekend op 30.000 euro vanuit 
de rijksoverheid vanwege de status van 
de molen en 10.000 euro van de provin-
cie Gelderland.

Herstel molen Renkum van start

Op 2 april is het herstel gestart van de 
molen in Renkum. Adriaens Molenbouw 
Weert is begonnen met sloopwerk in 
de motorromp. De Stichting Exploitatie 
Renkumse Molen heeft het benodigde 
geld op tijd bij elkaar weten te brengen. 
De stichting zou 350.000 euro van het 
rijk krijgen als de restauratie in april zou 
beginnen en dat is gelukt (Molenwereld 
2012-12-409). 
Ook de gemeente Renkum en de provin-
cie Gelderland dragen beiden 50.000 
euro bij. Daarnaast heeft de stichting 
50.000 euro bijeengehaald door fond-
sen aan te schrijven en sponsoren te 
zoeken. De totale kosten zijn ongeveer 
een half miljoen euro. 
De Renkumse molen krijgt de komende 
maanden weer binnenwerk, een kap en 
gevlucht. Met de bebouwing eromheen 
is altijd rekening gehouden met de mo-

De Monnikenmolen in Sint Jansklooster; nauwelijks voorstelbaar dat deze molen tientallen 
jaren een kale, haveloze romp was. Dankzij een zorgvuldig uitgevoerde restauratie met veel re-
spect voor de molenhistorie is de molen nu de trots van het dorp (foto H. Noot, 12 april 2004).
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lenbiotoop, aldus eigenaar D. van der 
Wal, die de molen zo'n drie jaar geleden 
kocht, samen met de dierenwinkel. De 
molen zal op gezette tijden weer door 
een vrijwillig molenaar in gebruik wor-
den gesteld. Naar verwachting is de res-
tauratie in december 2013 afgerond. 
De molen te Renkum is, net als De Vlijt 
in Wageningen, gebouwd voor Hendrik 
Hulshuizen. 
Meer informatie is te vinden op de 
website renkumsemolen.nl.

Restauratie Kockengse molen 
voltooid

De Kockengense molen maalt weer! 
En dat na een restauratie die twee jaar 
heeft geduurd. Het door molenmaker 
Verbij uit Hoogmade aangenomen 
werk loog er dan ook niet om:
- de waterloop en het scheprad zijn 
 verdiept; de schoepen versmald;
- de potroeden gerestaureerd;
-  de neuten van de bovenzetel 
 verhoogd;
- nieuwe vangstukken;
-  de molen is rechtgezet;
-  Nieuw riet op de ondertoren;
- binnen en buiten geschilderd;
-  de vliegers zijn op maat gemaakt.
                                     Judith Brandon.

Molenschilderij van Monet 
geveild

Op dinsdag 5 februari is één van de 
beroemdste schilderijen van de Franse 
impressionist Claude Monet geveild 
bij Sotheby's in Londen. Het betreft het 
schilderij 'Moulin à Zaandam' van de 
verfmolen Het Oosterkattegat aan de 
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De molen van Kockengen is niet alleen weer een plaatje om te zien, maar ook weer volledig maalvaardig. De verdieping van het scheprad 
zorgt ervoor dat de molen ook weer echt voor de bemaling kan functioneren. Eerder behoorde hij tot het legioen der 'verdroogde krengen'. 
Deze foto toont nog een opmerkelijke bijzonderheid: de einden dragen 'vliegers', opzetstukken om de molen bij zwakke winden toch aan het 
werk te houden. Ze werden niet algemeen toegepast en de meningen erover waren verdeeld. (foto Judith Brandon, 7 april 2013). 

Het schilderij 'Moulin à Zaandam' van 
Monet dat onlangs voor 1,3 miljoen euro 
van eigenaar wisselde en de verfmolen 
Het Oosterkattegat voorstelt, gesloopt in 
1898. 

Het Oosterkattegat zoals een 
fotograaf hem vastlegde. Een opvallende 
overeenkomst met het schilderij is de 
aanwezigheid van enkele botters. Op 
deze plek in de Voorzaan lag dan ook de 
Zaandammer vissersvloot. Het hoeft geen 
betoog dat de locatie nu onherkenbaar is 
veranderd. 
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Zuidddijk in Zaandam. Het schilderij 
komt uit de collectie van de negende 
Graaf van Jersey. Toen hij in 1998 over-
leed kwam het schilderij in bezit van 
één van de erfgenamen van deze aris-
tocraat. Het schilderij van Monet is één 
van de 25 topstukken die de kunstschil-
der maakte toen hij met zijn gezin in 1871 
vier maanden in de Zaanstreek verbleef. 
Het doek wisselt voor 1,3 miljoen euro 
van eigenaar. Vijf mensen brachten een 
bod uit op het werk, drie via de telefoon, 
twee vanuit de zaal. Sotheby's maakt 
niet bekend wie de nieuwe eigenaar is. 
Overigens heeft Monet meer schilderijen 
van deze molen gemaakt, 

Zienswijzen tegen de 
wederopbouw van de molen 
van Sassenheim

Sinds 1989, al bijna 25 jaar, vecht men in 
Sassenheim verbeten voor het behoud 
de restauratie van de plaatselijke koren-
molen. In eerste instantie ging het om het 
behoud van de molenonderbouw die 
zonder twijfel met de grond gelijk was 
gemaakt als men zich vanuit de dorps-
gemeenschap niet sterk gemaakt had 
om in plaats daarvan de molen het sie-
raad van Sassenheim te laten zijn wat hij 
ooit was. Toen het behoud verzekerd van 
de onderbouw verzekerd was en men 

serieus stappen wilde ondernemen voor 
de heropbouw van de molen stuitte men 
op een noodlottige vergissing. Weliswaar 
voorziet het nu geldige bestemmings-
plan in de completering van de molen, 
maar er is een fout gemaakte door de 
maximum bouwhoogte te stellen op 15 
m. Dat had uiteraard 25 m moeten zijn. 
Het draaide uit op een aanpassing van 
het bestemmingsplan waarvoor de ge-
bruikelijke procedures moesten worden 
gevolgd, ondanks dat het slechts een 
kleine en overduidelijke fout betrof; de 1 
veranderen in een 2. Ondanks dat uit een 
gehouden enquête blijkt dat de plannen 
in Sassenheim breed gedragen worden 
zijn er acht zienswijzen ingediend, waar-
van zeven indieners bezwaren hebben 
tegen de opbouw van de molen onder 
het aanvoeren van de bekende argu-
menten van tegenstanders als verkeers-
overlast, brandgevaar enz.Het is opmer-
kelijk dat een van de bezwaarmakers 
zich heeft verzekerd van de steun van 
onafhankelijk molendeskundige Frank 
Terpstra uit Beetsterzwaag. Het zal na de 
optreden rond de molen van Ulesprong 
duidelijk zijn dat hij van een completeren 
van de molen van Sassenheim ook niets 
moet hebben: 'Een in onze tijd gemaakte 
molen is veelal niet meer dan een opge-
zette, zielloze vogel', zo schrijft hij bij de 
zienswijze (vergelijk foto pag 168). 

Verplaatsing Zelden van Passe 
gehandhaafd in nieuwe 
plannen 

In maart heeft Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland een nieuwe inpas-
sing van de RijnlandRoute gepresen-
teerd. Het College van B en W van 
Zoeterwoude erkent dat het vernieuwde 
tracé tal van verbeteringen bevat, maar 
constateert ook dat de plannen voor 
Zoeterwoude slechts iets minder nega-
tief zijn geworden. De aansluiting van 
de RijnlandRoute op de A4 in de nieuwe 
opzet betekent dat er minder ruimte in 
het Groene Hart verloren gaat. De aan-
gekondigde verplaatsing van de molen 
Zelden van Passe is echter ook in de 
nieuwe visie gehanteerd. De gemeente 
hoopt dat het provinciebestuur terecht 
optimistisch is over de mogelijkheid om 
een aanvaardbare alternatieve locatie 
te vinden. 

Inrichtingsplan voor gebied 
bij De Vijf Gebroeders te 
Heinkenszand

Na vijf jaar lijkt er eindelijk een defini-
tief inrichtingsplan te komen voor het 
gebied bij molen de Vijf Gebroeders in 
Heinkenszand. Momenteel wordt in de 
omgeving druk gewerkt aan de aan-
leg van het nieuwe fiets- en wandelpad 
langs het voormalige Sloelijn tracé. Een 
speciale werkgroep heeft in het verleden 
een plan gemaakt om het spoorwegver-
leden terug te laten komen in de vorm 
van bijvoorbeeld een afgedankt treinstel 
met wat spoorwegattributen, in combi-
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De korenmolen van Sassenheim, kort voor de afbraak in 1882. De molen is voor een 
Zuid-Hollandse dorpsmolen f link uit de kluiten gewassen, ongetwijfeld ook vanwege de 
aan de onderbouw toebedeelde woonfunctie. 
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natie met picknicktafels in de vorm van 
fruitkisten. Het uiteindelijk gekozen defini-
tieve plan bestaat echter uit het planten 
van tien tot twaalf hoogstamfruitbomen, 
een paneel met informatie over de ge-
schiedenis van het gebied en een zit-
bankje met uitzicht op de molen.

Bouw bezoekerscentrum De 
Kilsdonkse Molen van start

Na een lange voorbereidingstijd is het 
dan zover: de bouw van het nieuwe be-
zoekerscentrum bij De Kilsdonkse Molen in 
Heeswijk-Dinther is gestart (Molenwereld 
2013-1-7). Het Bossche bouwbedrijf De 
Visser Bouw & Onderhoud is aan de slag 
gegaan om het nieuwe bezoekerscen-

trum eind september op te kunnen leve-
ren. Het architectencollectief Team Van 
Vier uit Rotterdam(een bijzondere sa-
menwerking van een architect, een ste-
denbouwkundige en twee interieurar-
chitecten) heeft een passend ontwerp 
gemaakt. Dat sluit aan bij de cultuurhis-
torische molens en vormt een eenheid 
met het landschap in het Aa-dal. Het 
materiaalgebruik bij de bouw van het 
centrum is volledig afgestemd op de 
omgeving. Tijdens de bouw wil het be-
zoekerscentrum bezoekers ontvangen in 
een tijdelijk onderkomen.

Informatiebordje bij het beeld 
van de mulder in Vorstenbosch

Op 8 Oktober 1994 is bij de molen van 
Vorstenbosch dankzij de toenmalige 
gemeente Nistelrode een mooi beeld 
bij de molen onthuld van de MULDER. 
Dit bronzen beeld is gemaakt door Toon 
Grassens uit Gemert en was een eerbe-
toon aan molenaar Antoon Smolenaers, 
die in 1936 met de molen verongelukte 
(zie Molenwereld 2012-11-390,391). Eind 
maart is er door de gemeente Bernheze 
een informatiebordje bij geplaatst.

Het beeld 'De Vorstenbossche mulder' 
bij de molen (foto Jan Smolenaers, 2013). 

Het onlangs aangebrachte informatiebordje
bij het beeld voor Antoon Smolenaers (foto 
Jan Smolenaers, 26 maart 2013). 
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Bezoek de molenaar tijdens 
Nationale Molendag 2013

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei 
2013 is het weer Nationale Molendag. 
Gedurende dit molenweekend zetten 
ruim 900 molens hun deuren open. Met 
molenmarkten, fietsroutes, kinderspelle-
tjes en tal van andere activiteiten wordt 
uw bezoek een bijzondere beleving. 
Meer informatie over de molens in uw 
buurt is te vinden op www.molens.nl. 
De 41ste Nationale Molendag staat in 
het teken van de vrijwilliger en de mo-
lenaar in het bijzonder. Naast een be-
perkt aantal beroepsmolenaars, zijn het 
de vrijwilligers die er voor zorgen dat de 
molens blijven draaien en zijn deze open 
voor het publiek. De molenaars vertellen 
u graag meer over hun werk, de molen 
en wat dit oeroude werktuig voor de 
buurt betekent. Dit jaar is extra feestelijke 
editie omdat vereniging De Hollandsche 
Molen haar 90ste verjaardag viert. Sinds 
1923 zet deze landelijke organisatie 
zich in voor het beheer en behoud van 
wind- en watermolens in Nederland. Op 
de molens kunt u tijdens de Nationale 
Molendag meer informatie vinden over 

het werk van dé molenvereniging van 
Nederland. De Nationale Molendag 
wordt georganiseerd door vereniging 
De Hollandsche Molen in samenwerking 
met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
en maakt deel uit van de BankGiroLoterij 
Molendagen. Wilt u weten welke molens 
in uw omgeving open zijn en wat er zoal 
te beleven is? 
Ga dan naar www.molens.nl/molendagen.   
             Vereniging De Hollandsche Molen

Actie voor herstel van 
De Zwaan in Michigan 

Inwoners van het Amerikaanse Holland 
(Michigan) gaan geld inzamelen voor 
het opknappen van een stuk Nederlands 
erfgoed in hun stad. Molen De Zwaan is 
dringend aan een restauratie toe, maar 
het benodigde geld ontbreekt in de 
gemeentekas van Holland. Er zijn twee 
inzamelingsactiviteiten op touw gezet: 
een sponsorloop van 5 kilometer en een 
veiling met muziek en eten. Beide evene-
menten vonden plaats op 21 april op het 
Windmill Island in Holland, waar de molen 
staat. De Zwaan werd in 1761 gebouwd in 
Krommenie en in 1889 werd hij verplaatst 

naar Vinkel (nabij Rosmalen). In de jaren 
60 van de vorige eeuw gingen twee in-
woners van Holland op zoek naar een 
eerbetoon aan hun Nederlandse voor-
vaderen. Hun oog viel op de molen, die 
ze voor 2800 dollar kochten. In 1964 werd 
het gevaarte in delen verscheept naar 
Amerika. Daar werd De Zwaan weer in el-
kaar gezet in Holland, Michigan, waar de 
molen een geliefde attractie is.

In 't kort

- De gemeente Groningen maakt zich 
zorgen om haar rijksmonumenten, als 
gevolg van landelijke bezuinigings-
maatregelen die vanaf 2015 van

 kracht worden. In de gemeente
 behoren daar drie molems toe: de Zuid-
 wendinger molen in Hoogkerk, de 

Noordermolen in Noorddijk en de 
Wilhelmina in Noorderhoogebrug.

- Half maart onderging de mo-
len De Fortuin uit Delft in het 
Openluchtmuseum in Arnhem in twee 
dagen een complete gedaantever-
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- De verplaatste korenmolen De Hoop 
bij 't Zand wordt 3 mei officieel ge-
opend door een vertegenwoordi-
ger van het  College van B en W van 
Schagen. 

- Met het overlijden van Jan-Willem 
Bökkers, worden de bedrijfsactivitei-
ten op De Oude Molen te Wijchen 
en De Grathemer Watermolen te 
Grathem beëindigd. 

- Op 12 mei wordt de Janssenmolen te 
Oirsbeek officieel heropend na een 
grondige restauratie. 

Molenkalender 2013

11 en 12 mei 2013 Nationale Molendag
20 mei Deutscher Mühlentag
2 juni 2013 Molendag Land van Maas en
     Waal
29 juni 2013 Westlandse Molendag

wisseling: het deels vernieuwde krui-
werk werd terug geplaatst; de kap er 
weer op gezet; de staart aangebracht 
en de roeden gestoken. In 2 dagen 
kreeg De Fortuin zijn fortuin terug en 
werd weer een complete molen…..

- Vanaf 28 april biedt De Hoop te 
Wervershoof ruimte aan  een perma-
nente expositie over Theo Koomen. 

Het kruiwerk onderweg. Op deze foto
komt een wel heel bijzonder kenmerk van
de Delftse molen in het Openluchtmuseum 
tot uiting: de aanwezigheid van blokkeels, 
de houten blokken die men eigenlijk alleen
aantreft bij achtkante molens, met name 
de oudere onder hen. Ook de achtkant-
constructie is voor een stenen molen zeer 
bijzonder. Dendrochronlogische onder-
zoek van de oorspronkelijke houten con-
structie in de molen heeft uitgewezen dat 
die uit de periode 1681-1689 dateerde; zie
Molenwereld 2007-7/8 (foto André Nibbelink,
Nibbelink, 14 maart 2013).

Het steken van de binnenroe in 
De Fortuin (foto André Nibbelink, 
18 maart 2013). 

Het plaatsen van de kap (foto André 
Nibbelink, 18 maart 2013). 

Weer met een compleet kruis (foto André Nibbelink, 21 maart 2013). 

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



In 1986 verscheen van de hand 
van Henk Berends Poldermolen De 
Eendracht, anno 1887 - Sebaldebuurster 

Molenpolder, opgericht in 1801; een histo-
rische beschouwing. Nu, ruim een kwart 
eeuw later, is een tweede herziene en 
uitgebreide uitgaven verschenen on-
der de title Poldermolen De Eendracht 
Sebaldeburen. Het is zowel naar inhoud 
als naar uitvoering een prachtig en up-
to-date boek geworden van de molen 
van Sebaldebuurster Molenpolder in de 
gemeente Grootegast.

Het boek begint met een driedelig voor-
woord, waarin burgemeester K.B. Dijkstra 
van de gemeente Grootegast; Ina 
Martens, voorzitter van de Molenstichting 
Westerkwartier e.o (de stichting die de 
molen in eigendom heeft) en Bob van 
Zanten, bestuurslid van het waterschap 
Noorderzijlvest (het waterschap waar de 
Molenpolder nu deel van uitmaakt) aan 
het woord komen. 
Berends begint het verhaal van de mo-
len met een historisch exposé over het 
dorp Sebaldeburen en de geschiedenis 
van de op 19 mei 1887 afgebrande voor-
ganger van De Eendracht. Enkele spe-
ciale aspecten worden uitgelicht als de 
rol van ds. Westendorp bij het tot stand 
komen van de polder en de molen en de 
ijzergieterij van Nering Bögel in Deventer 
waar de as voor e molen werd gegoten. 
Het volgende hoofdstuk behandelt de 
geschiedenis van de opvolger tot de 
elektrificering in 1926 en daarna een 
hoofdstuk tot aan de automatiseing van 
de bemaling van de polder in 1970. Het 
betekende niet dat de windmolen had 
afgedaan, want er werd zowel op de 
wind als elektrisch gemalen. In 1970 nam 

molenaar Jan Jansen ontslag en dat 
werd de aanleiding tot automatisering 
van de bemaling, waardoor er geen mo-
lenaar meer (nodig) was. Het molenaars-
huis en het land worden dan als overbo-
dig verkocht aan particulieren. In 1975 
komt vrijwillig molenaar Henk Berends op 
de molen die dan ook het molenaarshuis 
betrekt. In 1987 verliest de polder zijn zelf-
standigheid en dan wordt er een nieuw 
gemaal gebouwd aan de Woldweg. De 
molen heeft dan geen hoofdbemalings-
functie meer, maar bewijst wel zijn nu als 
reservegemaal. 
Vervolgens wordt de molenaarsfamilie 
Van Esch in het zonnetje gezet die (va-
der en zoon) de molen van 1895 tot 1965 
heeft bemalen.
Daarna volgen de lotgevallen van de 
molen na 1975. In 2006 werd de vroe-
ger elektrisch aangedreven vijzel weer 
tot een door de wind aangedreven vij-
zel gemaakt, waarmee de situatie zoals 
die tot 1926 was werd herstel. Omdat de 
molen als reservegemaal zijn nut bewees 
werd besloten om toch weer een vijzel 
te elektrificeren, maar zo dat er ook op 
windkracht kon worden gemalen en bij 
windstilte op elektriciteit. Deze installatie 
werd in juli 2012 opgeleverd. 
Verderop komen allerhande molen-
aspecten aan de orde, waarbij de vooral 
de relatie mens en molen de nadruk 
krijgt, variërend van de molenmakers die 
in de loop der tijden aan de molen ge-
werkt hebben tot aan de bezoekers toe. 
Een bijzonder hoofdstuk is de bouw van 
de kleine molen De Westendorp; een 
mooi voorbeeld van hoe Berends het nut-
tige met het aangename weet te vereni-
gen. Ook bijzondere gebeurtenissen ont-
breken niet zoals de stormnacht van 2 op 

3 januari 1976 of het afbranden van het 
molenhuis. In het laatste stuk staan de lot-
gevallen van de molenhuisbewoners en 
-eigenaren centraal, waar bij een snelle 
wisseling wordt gevolgd door een lang-
blijver: de molenaar Henk Berends. Het is 
indrukwekkend wat hij allemaal heeft be-
reikt en niet bepaald van een leien dakje! 
Tot slot nog een instructie voor de mole-
naar uit 1895, een lijst van molenaars, se-
cretaris en penningmeesters en een be-
knopte genealogie van de mulders plus 
een jaartallenlijst. 
Het boek is een prachtig voorbeeld van 
een goede molenbiografie, waarin recht 
wordt gedaan aan zowel de molen als 
aan de molenmensen. Wat mij bijzon-
der opviel is de veranderende rol van de 
molen in zijn tijd in combinatie met de 
aanpassing aan de gewijzigde verhou-
dingen. Daarbij springt deze molen eruit 
doordat het ondanks ingrijpende water-
staatkundige wijzigingen in het gebied 
toch een echte bemalingsfunctie kan 
blijven vervullen en dat ook doet. Het is 
misschien wel het grootste compliment 
wat men de beheerders van deze molen 
kan geven. Er zijn er maar zat waar het 
anders is.

Het boek telt 128 pagina’s en is ingebon-
den in een harde kaft. Het is wat je noemt 
rijk geïllustreerd en de afbeeldingen zijn in 
full colour. De prijs is € 9,50 (afgehaald bij 
de molen) of € 13 euro incl. porto. Voor 
meer informatie: www.molenboek.nl of 
inlichtingen: molenboek@hbservice.nl
Het is boek is verkrijgbaar door het over-
maken van € 13,- op rekening 2257057 
t.n.v. h. berends e.o. — sebaldeburen on-
der vermelding van uw adresgegevens.

n.a.v.: Henk Berends: Poldermolen De 
Eendracht Sebaldeburen; (Sebaldeburen 
2013), 128 pagina’s, ingebonden; uitge-
geven door de auteur. ISBN/EAN 978-90-
90227357-0

P.S.: Vrijdag 10 mei 2013 wordt om 15.00 
de hydraulische aandrijving van de mo-
len officieel in bedrijf gesteld. 

Voorbeeldige biografie van 
een Groninger watermolen

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

De Eendracht vanuit de lucht tijdens 
het in orde brengen van de tweede vijzel 
op windkracht (foto Aldert Berends, 
24 juni 2006).
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De 'Zoeker' uit het maartnummer 
wordt thuisgebracht door de heer 
Esselink uit Delft. Hij schrijft:

'De Zoeker uit Molenwereld 169 is de 
Heumense molen te Molenhoek. Deze 
molen dateerde van voor 1600 en 
was een dwangmolen van de heerlijk-
heid Heumen en Malden. De naam 
van de molen ging over op de buurt-
schap, waar de molen stond, Heumense 
Molen, thans bekend als Molenhoek. 
Molenhoek ligt zowel in de provincies 
Gelderland als Limburg en de molen 
stond net op Gelders grondgebied aan 
de Rijksweg Nijmegen-Venlo, ten zuid-
westen van de kruising Malden-Mook 
en Heumen-Groesbeek. In de begintijd 
werd de molen verpacht, later was de 
molenaar ook eigenaar, zoals Hendrik 
van den Boogaard dat in 1826 was. Hij 
werd na zijn overlijden in 1858 opge-
volgd door zoon Johannes. Wanneer 
deze in 1881 overlijdt wordt de molen 
verkocht aan Jacob Kleve. Bekend is 
dat hij de molen verhuurde, o.a. aan 
Johannes Jetten. Jetten liet in 1894 aan 
het Vosseneind aan de andere kant van 
Heumen een eigen molen bouwen, de 
nog bestaande Joannesmolen. Rond 
1911 gaat de Heumense molen in eigen-
dom over aan Frans Lelieveld en begin 

jaren 20 worden de gebroeders Van 
Bergen eigenaar. Zijn zouden de laatste 
molenaars worden van de molen, want 
op vrijdagavond 14 september 1928 
gaat de molen door brand geheel ver-
loren, oorzaak onbekend. Op de plaats 
van de molen wordt een nieuw bedrijfs-
gebouw neergezet, dat later overgaat 
in handen van de Boerenbond. Na ook 
verschillende winkels gehuisvest te heb-
ben staat het pand thans leeg. De hui-
dige eigenaar wil het laten afbreken om 
er appartementen te bouwen.
De molen mag dan verdwenen zijn, het 
monumentale molenaarshuis, dat vol-
gens de basisregistraties adressen en 
gebouwen dateert van 1680, staat nog 
steeds op de hoek van de Rijksweg en de 
Molenstraat (zie foto van 26 april 2009).'

Ook de heer Van der 
Drift uit Den Haag 
brengt de molen als 
zodanig thuis. We 
danken de heren 
voor het thuisbren-
gen van deze molen.
Abusievelijk is in het 
vorige nummer ver-
meld dat de heer 

J. Mulder uit Stad aan 't Haringvliet de 
wipmolen in het februarinummer thuis-
bracht als de molen van de Winkelpolder. 
Dit moet zijn de heer Mulder uit Alphen 
a/d Rijn; onze excuses! 

De nieuwe 'Zoeker' is een merkwaardige 
foto met drie onttakelde watermolens, 
waarschijnlijk niet ver van het 'drielan-
denpunt' Noord-Holland - Zuid-Holland 
- Utrecht, maar om welke molens gaat 
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.

Het monumentale molenaarshuis
van de Heumense molen (foto 
E.G.M. Esselink, 26 april 2009).

De locatie van de gewezen 
Heumense molen met links de voor-
malige winkel van de Boerenbond 
(foto Google Streetview). 
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Rijksmuseum
Het zal weinig lezers van dit blad ontgaan 
zijn dat het Rijksmuseum in Amsterdam na 
tien jaar gesloten te zijn geweest op 13 
april door de koningin weer is geopend. 
Het gebouw heeft een grondige restau-
ratie annex verbouwing ondergaan en is 
opnieuw ingericht. De belangstelling voor 
het vernieuwde museum is enorm. De 
eerste dag waren er al 20.000 bezoekers. 
Naar het laatste deel van een documen-
tairereeks over het nieuwe Rijksmuseum 

keken maar liefst een half miljoen men-
sen; veelzeggende aantallen.
Het klaroengeschal is niet van de lucht; 
loftrompetten in allerlei toonaarden. Ik 
ben er nog niet geweest, maar ik neem 
aan dat het op zijn plaats is. Naar wat ik 
ervan via de media gezien heb is werkelijk 
indrukwekkend; adembenemend zelfs. 
Een van de meeste opvallende wijzigin-
gen is de terugkeer naar de glans die 

Pierre Cuypers het gebouw in 1885 had 
gegeven. Eerlijk gezegd - en dat is mis-
schien ondeugend - ik heb er van geno-
ten. Want volgens mij - met de beleidsvi-
sie voor het molenbehoud in het achter-
hoofd - mag dit helemaal niet. Immers die 
terugkeer impliceert mooi, dat meer dan 
een eeuw bouwgeschiedenis van het 
pand is uitgewist, zij het toegegeven dat 
dit niet totaal is gebeurd. Toch zijn veel 
van de verlaagde plafonds in de con-
tainer verdwenen om zo een terugkeer 
naar de oorspronkelijke situatie mogelijk 
te maken. Dan heb ik het nog niet over 
de kleurstelling en tal van andere zaken. 
Daar gaat het mij ook niet om. Het gaat 
mij om het principe. Volgens de nieuwe 
beleidslijn van de RCE is het completeren 
van een gedeeltelijk gesloopte molen, 
wat in feite ook niet anders is dan een te-

N.a.v. het artikel "Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht ziet taak voor de 
watermolens" in het maartnummer schrijft 
de heer Aart de Bruijn, vrijwillig molenaar 
van de Hoekermolen, dat hij blij is 'te kun-
nen melden dat dankzij de inspanningen 
van een van de eigenaren, de heer J. 
Reesink, de Hoekermolen toch een rol 
heeft gekregen bij de inzet bij waterover-
last. De heer Reesink heeft de betreffende 
overeenkomst op 28 februari j.l. onderte-
kend.
Het feit dat de inzet van de Hoekermolen 
in eerste instantie als 'niet mogelijk' werd 
aangemerkt heeft overigens niets te ma-
ken met de molen zelf, maar heeft te 
maken met de gebrekkige watertoevoer. 
Bij de restauratie van 2006 is de vijzel ver-

lengd zodat deze diep genoeg steekt en 
met een capaciteit van 50 m3 per minuut 
bij 80 enden kan ik de achtersloot in een 
half uur leeg draaien tot een stroompje 
van 30 cm breed. De toevoer uit de pol-
der is naar mijn schatting ongeveer een 
tiende van de capaciteit van de molen.'

Red: De molen kan in de beschreven si-
tuatie geen optimale bemalingsfunctie 
vervullen. Als de molensloot bij de molen 
na een half uur zo ongeveer droogstaat 
dan denk ik niet dat het peil achter in de 
polder ook zo laag is. Een keten is zo sterk 
als de zwakste schakel en die schakel is 
hier niet de molen maar de watertoe-
voer. Daarom denk ik ook dat het een 
zeer goede zaak is dat de molen in het 

De Hoekermolen De Hoekermolen (foto Donald 
Vandenbulcke, 12 mei 2009). 

convenant is opgenomen. Zo blijft ook het 
knelpunt op de agenda. Ik hoop dat de 
inspanningen voor een betere watertoe-
voer beloond worden. Pas dan kan de 
molen werkelijk laten zien wat hij waard 
is. Overigens is het probleem niet nieuw. 
Toen de polder De Honderd Morgen of 
Wilde Veenen in Moerkapelle de molens 
in 1924 wilde vervangen door een elek-
trisch gemaal waarschuwde molenaar 
Aalbert Hertog van molen No. 6 dat het 
probleem niet zat in de molens, maar in 
de tochten die onvoldoende water aan-
voerden. Toen in 1925 het gemaal in ge-
bruik kwam bleek al snel zijn gelijk. Om het 
gemaal naar behoren te laten functione-
ren bleek een groot en duur baggerpro-
ject noodzakelijk.                               jsb.
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rugkeer naar de oorspronkelijke situatie, 
vloeken in de kerk, zelfs al steekt iedereen 
de loftrompet over de gerestaureerde 
molen die weer zo vrolijk draait en een 
weer sieraad voor het dorp is; een icoon 
van de plaatselijke samenleving. 
Waarom mag bij molens zoiets eigenlijk 
niet en bij het rijksmuseum wel. Of zou 
de RCE voor de plannen van de restau-
ratie van het rijksmuseum een negatief 
advies hebben afgegeven vanwege het 
niet respecteren van de ontwikkelings-
geschiedenis van het museum en het 

overgaan tot het terug restaureren van 
verdwenen situaties. Dat Cuypers een 
dergelijke manier van restaureren zou 
toejuichen hoeft geen betoog; zoveel 
weet ik wel van hem al ben ik geen ken-
ner. In gedachten hoor ik hem dan ook 
applaudisseren. Ik zeg niet dat ik tegen 
ben; ik wil best mee te klappen. Maar het 
gaat mij om het principe. 
Bij het uitgaan van principes geeft het 
volgens mij geen pas om bij het ene ob-
ject uit te gaan van principe zus en bij het 
andere van principe zo; als er dan al spre-

ke is van een principiële benadering. Dat 
heet eerder zwalken; of ben ik misschien 
te rechtlijnig?
Je mag natuurlijk principieel best tegen 
'terug restaureren' zijn. Ergens las ik (inter-
net?) dat iemand terug gerestaureerde 
molens niet meer dan opgezette, ziel-
loze vogels vond. Zou het Rijksmuseum in 
Amsterdam - en dan bedoel ik uiteraard 
alleen het gebouw - nu ook zo'n opge-
zette, zielloze vogel zijn?

                                           Balie Kluiver
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen 
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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A C T I E F

In samenwerking met van Ad Wisse 
hebben we aan molen 8 van de Ne-
derwaard in Kinderdijk de boshouten 

(vulstukken) vernieuwd.
Bij molen 1 van de Nederwaard heb-
ben we de overring opgeknapt en deze 
voorzien van stalen rolvloerplaten, op dit 
moment zijn ook daar de boshouten aan 
het vernieuwen.
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Het aanbrengen van een nieuw vulstuk 
in een molen van de Nederwaard (foto 
Poland, 7 februari 2013). 

Een nieuw vulstuk voor molen 8 van de 
Nederwaard. De 'mosterdpotten' van 
weleer zijn vervangen door een comforta-
beler vervoermiddel, maar spierkracht blijft 
vereist (foto Poland, 7 februari 2013). 



met anderen de Langenrader Mühle bij 
Ascheberg, waarna deze molenruïne 

werd getransformeerd in een werkende 
korenmolen waarop uitsluitend op wind-
kracht ‘Biolandgetreide’ wordt gema-
len. Sinds 1987 is Karstens als zelfstandig 
molendeskundige actief en is inmiddels 
bij zo’n honderd molenprojecten actief 
betrokken geweest, om maar te zwijgen 
over tal van ‘ehrenamtliche’ activiteiten. 

Nieuwe poging om te komen tot 
vereniging voor molen Hittfeld

Duitsland

BREMEN
De molen bij de Herdertor in 
Bremen heeft zijn kruis weer

In Molenwereld 2012-12-419 was een be-
richt opgenomen over het uithalen van 
de roeden van de molen am Herdertor 
(Herderpoort) in Bremen, een van de 

bekendste windmolens in Duitsland. 
Deze roeden, een borstroedenkruis, 

zijn in de werkplaats van molenmaker 
Vaags in Aalten gerestaureerd en wer-
den op 14 maart in Bremen opnieuw ge-
stoken. Hierbij bewees zich het gemak 
van borstroeden doordaat de lassen 
compleet met de zelfzwichting konden 
wworden aangehangen. Bij doorgaan-
de roeden kan dat uiteraard niet.

NEDERSAKSEN
Deutscher Preis für 
Denkmalschutz voor 
Uwe Karstens

Op 12 november 2012 kreeg Uwe 
Karstens uit Ascheberg (S-H) in de Sankt 
Georgenkirche in Wismar de zilveren 
halve kogel, een prestigieuze Duitse prijs 
voor monumentenzorg uitgereikt met 
name voor zijn inzet op het gebied van 
molenbehoud in noordelijk Duitsland. 
Op dat terrein is hij al zo’n dertig jaar 
actief en staat zowel amateurs als pro-
fessionals met raad en daad terzijde. 
Ook op het publicitaire gebied is hij 
actief, zoals bijvoorbeeld de boeken 
over Bilau. In 1982 kocht hij gezamenlijk 

Het aanhangen van de vierde en laatste 
las aan de molen in Bremen, compleet met 
zelfzwichting (foto Carsten Lucht, 14 maart 
2013

Het werk bekeken. De balie is ook ver-
nieuwd; de planken zijn smal en liggen 
opvallend dicht tegen elkaar (foto Carsten 
Lucht, 14 maart 2013). 

Het inhangen van de windroos (foto 
Carsten Lucht, 14 maart 2013). 

De molen in Bremen; op het eerste gezicht eer compleet (foto Carsten Lucht, 14 maart 2013).
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Uwe Karstens bij de walsenstoel in zijn 
molen (foto H. Noot, 27 juni 2007). 



Niet ver van Hamburg staat langs de 
E22 de molen van Hittfeld (gemeente 
Seevetal, kreis Harburg). De molen werd 
in 1875 gebouwd en is sinds ongeveer 
1890 eigendom van de familie Voß, op 
dit moment Heinrich Voß. Hij is 73 jaar oud 
en de lasten van de molen worden hem 
te zwaar. Er moet eigenlijk groot herstel 
uitgevoerd worden, waarvan de kosten 
geraamd worden op zo’n 100.000 euro. 
Ook de normale lasten als verzekeringen 
drukken te zwaar op zijn schouders.
De molen was tot 1971 in bedrijf. De be-

drijfsgebouwen kregen daarna een an-
dere bestemming. Voß verpacht ze aan 
de exploitanten van een discotheek 
(Hittfelder Mühle) en een restaurant 
(Scheune zur Hittfelder Mühle).
Er zijn al eerdere pogingen geweest om 
een vereniging op te richten voor de mo-
len, maar die liepen stuk omdat men er 
niet in slaagde een geschikte voorzitter 
te vinden, maar nu zijn de vooruitzichten 
gunstiger. Beoogd voorzitter is Carmen 
Schulz, de dochter van de moleneige-
naar. Ook de plaatselijke politiek is vol 
vertrouwen, ook al vanweger het aan-
slaan van een vereniging voor de water-
molen van Karixborstel in de gemeente. 
In de landkreis Harburg zijn nog maar vijf 
complete windmolens overgebleven: in 
Hittfeld, Dibbersen, Eyendorf, Garlstorf en 
Kampen.

Zorgen rond de molen van Achim

In januari is de molen van Achim (kreis 
Verden, in de buurt van Bremen) ontta-
keld. Bij de jaarlijkse controle bleken de 
lassen in dermate slechte staat te verke-
ren dat ze werden afgenomen. De borst-
stukken liet men zitten. De molen Achim 
is met zijn bouwjaar 1761 als achtkante 
molen voor deze streek bijzonder oud; 
de meeste andere zijn jonger. Wel stond 
er eerder een standerdmolen die al in 
1651 bestond. In 1910 kreeg de molen 
zelfzwichting, twee jaar later een wind-
roos. Tot 1965 was de molen in bedrijf met 
twee koppel stenen en een walsenstoel. 
In 1969  nam de Verein zur Erhaltung der 
Achimer Windmühle e.V. de zorg voor de 

molen over en richtte deze in tot muse-
um. Ook wordt de molen verhuurd voor 
festiviteiten. De vereniging ziet zich nu 
voor een zware last gesteld. De afgeno-
men lassen waren bijna twintig jaar oud 
en dat is een vrij normale levensduur voor 
houten lassen. Om reden van levensduur 
wil de vereniging graag een ijzeren kruis, 
dat bij vergelijkbare kosten een halve 
eeuw meegaat, maar voor dat idee is 
Denkmalschutz niet te porren. Maar er is 
meer mis. Zo vertoont het rietdek gaten 
en ook aan het binnenwerk, deuren en 
ramen moet het nodige gebeuren. Als 
men alles bij elkaar optelt laat het kos-
tenplaatje een bedrag van zo’n 200.000 
euro zien. 

Molen Sventana in Ascheberg-Langenrade, het domein van Uwe Karstens (foto H. Noot,
27 juni 2007). 

De molen van Hittfeld (foto Carsten 
Lucht, 16 februari 2013). 

De molen van Achim, nog compleet met 
zijn kruis (foto Carsten Lucht, 9 juli 2010). 
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De nu onttakelde molen van Achim 
(foto Carsten Lucht, 18 april 2013).
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In 1903 werd in de buurtschap 
Breyvensroth een windmolen ge-
bouwd. De opdrachtgever was 

Michiel Kunnen uit Maarheeze. Michiel 
Kunnen trouwde met Maria Korten en 
overleed in 1913. De weduwe trouwde 
met Jacobus van de Laar. Van de Laar 
was geen molenaar en had weinig inte-
resse in molens. Onderhoud bleef uit en 
dat had ook gevolgen voor het gemaal. 
In 1921 werd de molen openbaar ver-
kocht. Nieuwe koper werd de toen 28- 
jarige zoon van Wilhelmus Nijs, Jacques, 
die molenaar was op de Odamolen aan 
de Zuid-Willemsvaart in Weert. Het is dan 
inmiddels 1926/1927.
De molen in Stramproy had toen nog 
een houten as en een houten gevlucht. 
De heer Nijs kocht twee 25 m. lange ij-
zeren Potroeden, een houten molenas 
met een ijzeren kop en het aswiel van 
een standaardmolen. De kap werd ver-
nieuwd en een nieuw Engels kruiwerk 
gelegd. Omdat het herstel volgens Nijs 
te lang duurde heeft hij nog een tijd 
met een houten roede gemalen. In 1934 
kwam een haverpletter en ook verdere 
mechanisatie deed zijn intrede: een 
Güldner dieselmotor; in 1956 de hamer-
molen, een mengketel en ook een elek-
trisch luiwerk. De elevator, die in 1948 is 
geplaatst, is ook nu nog steeds in wer-
king.
Een goed strijkende steen en een goed 
lopend gangwerk waren voor Niijs be-
langrijker dan bijvoorbeeld stroomlijning. 
Toen Chris van Bussel in de dertiger ja-
ren kwam informeren naar een eventu-
ele stroomlijning werd geantwoord; "ge 
moet het binne zuuke. Neet boette"!
De Potroeden zijn in 2010 vervangen 
door gelasten van Verdonkschot. De 
houten molenas is nog steeds in functie. 

Molenaars
Vader Nijs
Jacques Nijs senior werd geboren in 
1893, trouwde met Catharina Gijssen en 
overleed na een ongelukkige valpartij in 
1966. Zij hadden 11 kinderen, 6 jongens 
en 5 meisjes.
Vier zonen kwamen in de graanhandel 
terecht.
Nijs was een bijzonder secure mulder. 
Bij binnenkomst moesten de voeten ge-
veegd worden, deed je dit niet, Nijs wees 
je er wel op. Ook na het malen moest de 
molen van boven tot beneden gepoetst 
worden. Op de hals van de as werd een 

  Molenaarsechtpaar 
Jac & Els Nijs-Peeter
  viert gouden huwelijksfeest

Frans Verstappen

Op zaterdag 11 mei a.s., Nationale Molendag, vieren de heer en 

mevrouw Jac en Els Nijs uit Stramproy hun gouden huwelijksfeest. Jac 

Nijs is al jaren de molenaar op molen De Nijverheid, in de volksmond 

de molen van Nijs, in Stramproy.

Het jubilerende 
molenaarsechtpaar 

voor de molen (foto 
Frans Verstappen, 

3 februari 2013)
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zak gelegd om stofvorming op de vette 
as te voorkomen.
Een bekende spreuk van hem is dan ook; 

't Stemt immer tot verheugenis
wanneer een molen proper is.

Martin
Zoon Martin, hij is op 48 jarige leeftijd al 
overleden. Hij heeft onder andere nog 
gewerkt in de meelfabriek te Roermond. 
Dagelijks met de fiets vanuit Stramproy, 
in de vroege uren, naar Roermond. 
Eveneens gewerkt op de beltmolen van 

Theo Verbeek in Haaren, Duitsland. Hij 
werkte hier samen met Sjors Theunissen 
uit Weert, een neef van de familie Nijs

Thei
Zoon Thei, eerder dit jaar overleden. Hij 
werkte op De Nijverheid. Bij het uitblijven 
van modernisering die doorgevoerd zou 
moeten worden, besloot de familie Nijs 
rond 1960 te stoppen met het malen voor 
de boeren. Vader Nijs maalt nog enkele 
jaren kleinschalig op hun molen. Thei 
gaat eerst een jaar of vijf á zes werken bij 
de Boerenbond van Stramproy om daar-
na ongeveer twee jaar te gaan naar de 
meelfabriek van Van de Venne in Weert. 
(Deze fabriek werd in 1973 overgenomen 
door Wessanen, in 1992 opgegaan in 
de Meneba; sinds 2012 is de fabriek in 
Weert weer zelfstandig als Unicorn Grain 
Specialties BV.) 
Omdat Thei hier in ploegendienst werkt, 
dus ook s'nachts, kan hij dit, ook van-
wege zijn gezin, niet volhouden. Hij gaat 
opnieuw werken bij de Boerenbond in 
Stramproy. Na zijn pensionering blijft hij 
actief als vrijwilliger op molens in de re-
gio. Tot zijn dood was hij molenaar op de 
St. Anna te Tungelroy.

Molen De Nijverheid in Stramproy (foto Donald Vandenbulcke, 2 juli 2010). 

Aan de lui (foto Frans Verstappen, 2 april 2013).

Het oorspronkelijke molenaarshuis be-
staat nog steeds (foto Frans Verstappen, 2 
april 2013)

Jac. Nijs sr. en jr. bij de roe. 
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Wiel
Zoon Wiel, nadat hij eerst thuis op de mo-
len gewerkt heeft, is hij naar de Sint Anna 
van het naburige Tungelroy gegaan. De 
eigenaar was toen de heer Peerlings. 
Vervolgens moest hij voor drie jaar naar 
Indië, met de boot. Deze boot, het pas-
sagiersschip de Zuiderkruis, komt in 
Engeland door de strenge vrieskou vast 
te liggen in Engeland. In die periode is 
Prinses Christina (1947) geboren. Zij heet-
te toen nog Marijke en voor haar heeft 
Wiel, in Engeland dus, de saluutscho-
ten mogen lossen. Na de terugkomst uit 
Indië heeft hij nog gewerkt op molen De 
Hoop in Swartbroek. Daarna heeft hij in 
Mierlo (N.Br.) een maalderij overgeno-
men. Nadat deze zaak opgeheven werd 
heeft hij gewerkt als vertegenwoordiger 
bij Van Den Bosch, later UTD in Helmond.
Na zijn arbeidzame leven is hij 25 jaar 
vrijwillig molenaar geweest op de stan-
daard molen in Mierlo (N.Br.) . Wiel, net 
zo secuur als zijn vader, is in 2010 over-
leden.

Jac
En dan de laatste Nijs-zoon die met wind-
molens begaan was en is, dat is Jac. juni-
or die nu zijn gouden huwelijk viert. Jac is 
sinds zijn 15e jaar actief op de Nijsmolen, 
in eerste instantie met Pa Nijs en broer 
Thei. Zoals eerder reeds gezegd, tot in de 
begin jaren '60 werd er beroepsmatig ge-
malen. Toen de klad in de molenwereld 
kwam, heeft hij nog gewerkt bij zijn broer 
Wiel in Mierlo. Wiel had een drukke zaak 
en mede door de opkomst van kunstmest, 
een verkoop artikel naast de graanhan-
del, moest daar flink aangepakt worden. 
Het kunstmest moest nog met de schop 
vermengd worden en dan op de boeren-
kar geschept worden, hetzij los of in balen 
met een gewicht waar de huidige ARBO 
van achterover zou vallen (100 kg. jsb). Hij 
kon ook bij de Boerenbond in Stramproy 
terecht maar dat wilde Jac niet. Was de 
Boeren Bond er ook niet mede schuldig 
aan dat de mulders het loodje moesten 
leggen? Vervolgens kwam hij in Tilburg te-
recht bij veevoeder- en bloemfabrieken 

Schraven-Eijsbouts en weer later op de 
plaats waar broer Thei niet kon wennen 
aan de ploegendienst, namelijk bij Van 
de Venne in Weert. Hier is hij tot zijn pensi-
onering gebleven.

De molen is nu heel wat meer ingebouwd dan in 1932! (foto Frans Verstappen, 26 maart 2013).
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Aan de maalbak (foto Frans Verstappen, 2 april 2013). 
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De luizolder (foto Frans Verstappen, 7 
oktober 2007). 

Sjaak Nijs sr. aan de kruibok van zijn 
molen. 

Aan de kruilier (foto Frans Verstappen, 
2 april 2013). 

De voorzijde van de kaart verzonden naar 
Henri Sijmkens met de molen van Nijs in 
Stramproy.
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Weer molenaar in Stramproy
Het was rond 1965; De molen van Nijs 
maalt niet meer. Vader Nijs kan wegens 
een ongelukkige val de molen niet meer 
bedienen. Enkele jaren later pakken 
Wiel en Jac. de werkzaamheden op hun 
molen weer op. De as moet getempeld 
worden en zij hebben ook slecht twee 
zeilen. Het tempelen doen ze zelf en zij 
laten hun molen weer draaien.
Jac. en zijn vrouw Els wonen in Weert 
wanneer zij de kans krijgen een woning 
te krijgen vlak bij de Nijsmolen. Ja, de 
molen staat zowat in hun voortuin. De 
toenmalige gemeente Stramproy, on-
der burgemeester Van Berckel, even-
eens de voorzitter van de Molenstichting 
Limburg, kwam in contact met de fami-

lie Nijs over een eventuele overname. 
Het duurde nog tot 1974 alvorens de 
molen door de erven Nijs verkocht werd. 
Daarna volgde een restauratie door de 
gebroeders Adriaens uit Weert. Het is 
vanzelfsprekend dat Jac. Nijs junior, na 
de restauratie,door de gemeente aan-
gesteld werd als vrijwillig molenaar.

Vrijwillige molenaars
In de zeventiger jaren werden vele mo-
lens in Midden-Limburg door de ge-
meente overgenomen waardoor er ook 
vaak overgegaan werd tot restauratie 
en daarna het aanstellen van een vrij-
willig molenaar. Er was behoefte aan 
mensen die het vak konden doorgeven. 
Een van die mensen die het vak doorgaf 
was Lei van de Winkel van molen Sint 
Jan, eveneens in Stramproy. De Sint Jan 
is een standaard molen aan de andere 
kant van het dorp waar Van De Winkel 
meer dan 70 jaar mulder is geweest. 
Toen hij 76 jaar was, begon hij opnieuw 
in zijn molen, nu als cursusleider. Hij over-
leed in 1980 na een huwelijk van 56 jaar 
met zijn Mieke. Mieke mocht de respec-
tabele leeftijd van 101 jaar bereiken. Een 
borstbeeld bij de Sint Jan houdt de her-
innering aan deze mulder levend.
Het is niet vreemd dat Jac Nijs het voor-
beeld van Lei van de Winkel volgt. Jac. 
is sinds 1975 instructeur en heeft 21 ge-
diplomeerde vrijwillig molenaars opge-
leid. Op dit moment is er in de provincie 
Limburg een groep instructeurs (wind/
water) die ondersteuning krijgen van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling 
Limburg.
Sinds 1998 wordt er ieder maand een ver-
diepings/theorie avond gehouden voor 
molenaars in opleiding. Deze avond 
komt mede tot stand door het Gilde af-
deling Limburg.
Ook worden er elders in de provincie 
praktische of theoretische instructie ge-
geven.

Streekeigen
Jac is een persoon die oud Limburgse 
gebruiken in ere wil houden. De oud-
Limburgse vreugde stand bijvoorbeeld 
is afwijkend van stand die elders in het 
land gehanteerd wordt.
Of neem maar de rouw, toen Wiel Nijs in 
Mierlo overleed stond de molen in het 
Brabantse Mierlo in de Limburgse rouw-
stand.
Ook keurtje (duikertje), de wind zit veur 
in (krimpend) en achter in (ruimend). 
Zwèrde voor schoren, klieje voor zeme-
len, de praam voor vang en steulke voor 
rust zijn voor Jac nog altijd hedendaag-
se begrippen.

Jac Nijs trouwde op 11 mei 1963, toen 
bestond nog geen Nationale Molendag, 
met Els Peeters uit Weert. Eerst wonen zij 
in Weert en later komen ze terug naar 
Stramproy. Zij krijgen een dochter die op 
haar beurt zorgt voor twee kleinkinde-
ren.In oktober 2010 krijgt Jac de twee-
jaarlijkse prijs van de Molenstichting 
Limburg, de molenpenning 2010. Eerder 

kreeg hij van burgemeester Karel Majoor 
van Weert al een Koninklijke onderschei-
ding.

Hun Gouden Huwelijks feest zullen zij 
vieren op de historische locatie van de 
Uffelse molen in Haler, nabij Stramproy. 
Sinds de restauratie van de watermolen 
– zonder waterkracht maar met een die-
selmotor aangedreven hamermolen- is 
dit een ontmoetingscentrum met gelag-
kamer en tiendschuur voor grotere eve-
nementen. 
    

Bilhamers, waarvan sommige f link 
uitgesmeed zijn (foto Frans Verstappen, 2 
april 2013).

Jac Nijs met een beugel waaraan billen 
zitten. Hegmulders hadden die vroeger 
aan hun schouders hangen en hij diende 
dan als transporthulpmiddel (foto Frans 
Verstappen, 2 april 2013). 

Deze kaart stuurde Jac. Nijs senior in 
1932 naar Henri Sijmkens, molenaar te 
Oler. Sijmkens zat in het bestuur van de 
molenschadeverzekering. Henri Sijmkens 
is de grootvader van de schrijver van dit 
artikel. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan.

Het echtpaar Nijs (foto Frans 
Verstappen, 2 april 2013). 
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September vorig jaar vierde Ko 
de Visser van molen De Hoop in 
Wolphaartsdijk zijn 85e verjaardag 

en tevens zijn 70-jarig jubileum als be-
roepsmolenaar. Met deze jubilea is Ko on-
derhand één van de oudste, waarschijn-
lijk zelfs de oudste nog werkzame be-
roepsmolenaar van Nederland. Reden 
dus voor het bestuur van vereniging De 
Zeeuwse Molen om Ko eens in het zon-
netje te zetten. Bij de overhandiging van 
een speciaal voor hem gebakken taart 
oppert bestuurslid Sjaak Herman (molen 
Nooit Gedacht, Cadzand) het idee dat 
schrijver dezes maar eens een uitgebreid 
interview met Ko zou moeten houden 
voor Molenwereld. Vooruit, het hoeft 
allemaal niet zo nodig voor de sympa-
thieke vakmolenaar, maar op een ijzig 
koude januaridag zitten we toch aan de 
keukentafel van de molenaarswoning, 
vlakbij de molen. Wat volgt is een bijna 

drie-en-een-half uur durend, zeer geani-
meerd gesprek vol prachtige verhalen 
over het verleden, zonder daarbij het 
heden uit het oog te verliezen: "Je moet 
er goed gek van wezen, anders zou je er 
een grote schop tegen geven!". 

Los van diens bijzondere molenaar is 
De Hoop zèlf natuurlijk ook een bijzon-
der exemplaar. In een notendop: naast 
de in 1808 gebouwde grondzeiler plant 
een buurman in 1894 een bos van iepen. 
Toenmalig molenaar D. van Strien heeft 
dan juist met succes een proces ge-
voerd, hetgeen er toe heeft geleid dat 
hij geen windgeld (meer) hoeft te beta-
len. Dat komt hem echter duur te staan. 
De buurman heeft de dan nog lang niet 
volgroeide bomen geplant voor de pro-
ductie van klompen en is geenszins van 
plan de bomen te kappen. Zelfs een 
aanbod van 1000 gulden (voor die tijd 

Willem Roose 
(met medewerking van 
Lennart van der Torren)

Ko de Visser:
al 70 jaar

windmolenaar
in hart en nieren

De speciaal voor deze gelegenheid ge-
maakte taart die de vereniging De Zeeuwse 
Molen Ko de Visser aanbood. (foto Nel van 
Leijen, 22 september 2012). 

De overhandiging van de taart aan De 
Visser (foto Nel van Leijen, 22 september 
2012). 

Waarschijnlijk de oudst bekende fotoopna-
me van De Hoop, gedateerd rond 1900. Aan 
de bovenste helft van het metselwerk is nog 
duidelijk te zien dat het recent gemetseld is.
(foto coll. Jan de Witte). 



een kapitaal!) van de molenaar om het 
bos te kappen, mag niet baten. Wat 
volgt is een extreme verhoging van ruim 
10 meter die leidt tot een eerder nogal 
onhandig ingerichte molen, met nog 
steeds de begane grond als maalvloer. 
Vanaf het midden van de vorige eeuw 
zou De Hoop dankzij Ko juist een zeer ef-
ficiënt ingerichte molen worden, maar 
daarover verderop meer.
Mevrouw De Visser (Maaike) zet koffie 
en maalt daartoe koffiebonen met de 
koffiemolen: "Nu is ze ook een soort mo-
lenaar, nu steekt ze de steen wat bij!", 
lacht Ko. Ega beantwoordt deze opmer-
king met een blik die iets zegt als "Ja, ik 
kan er ook niks aan doen...". 
Eigenlijk hadden we de vraag "Wat vindt 
mevrouw de Visser er eigenlijk van?" tot 

het laatst willen bewaren, maar omdat 
zij nog boodschappen moet gaan doen, 
moeten we maar direct ter zake komen.
Ko: "Dat is een hele goeie vraag".
Maaike: "Dat zou ik maar niet vragen"
Ko: "Dat zou niet altijd positief zijn..."
Maaike: "Op zijn leeftijd vind ik het wel 
link..."
Einde discussie, het interview kan begin-
nen.

'De wilde jongens van
Vrouwenpolder'
 Als eerste duiken we zo'n 85 jaar terug 
de geschiedenis in. Cor de Visser, de 
grootvader van Ko, is molenaar op de 
molen van Vrouwenpolder. Het is een 

kleine achtkante houten stellingmolen 
– een zeldzaam type in Zeeland – die in 
1837 op de zeedijk ten oosten van het 
dorp is gebouwd en met een vlucht van 
15,60 meter zelfs voor Zeeuwse begrip-
pen erg klein is. "Daar werd verschrik-
kelijk hard mee gedraaid", kan Ko zich 
herinneren. "Stapels meel moesten ze 
soms vastbinden, omdat ze anders om 
zouden vallen! Zwichten deden ze pas 
als ze ophielden!" Uit overlevering weet 
Ko dat Klaas Remijn – bekende mole-
naarsknecht uit Biggekerke – er wel eens 
is weggelopen, omdat hij vond dat er 
onverantwoord hard werd gemalen. 'De 
wilde jongens van Vrouwenpolder' wor-
den ze wel genoemd, want ondertussen 
is er een nieuwe generatie molenaars 
aangetreden die allen in het voetspoor 
van hun vader zouden treden. De jong-
ste, Kees, blijft op de ouderlijke molen in 
Vrouwenpolder, ome Simon gaat de mo-
len van Meliskerke bemalen en Lein, de 
vader van Ko, start aanvankelijk op de 
molen in Sint Laurens. Ome Simon maalt 
nog tot begin jaren vijftig op de wind 
in Meliskerke, maar in Vrouwenpolder is 
het al veel eerder gedaan met de wind-
maalderij. Reeds op 19 januari 1930 raakt 
het molentje in brand en wordt volledig 
verwoest. 
Terug naar Sint Laurens waar Ko's vader 
Lein in de jaren dertig als beroepsmo-

lenaar start. Ko herinnert zich dat hij als 
jongen regelmatig op de helderie (stel-
ling) staat en dat het vooral geen vetpot 
is; oal aeremoe, om het maar eens fraai 
op zijn Zeeuws uit te drukken. Hij refereert 
naar een foto van de molen waar de ar-

De Hoop gezien vanuit het westen met rechts de bomen die de oorzaak waren van de
verhoging. (ansichtkaart uit 1952; coll. jsb).

Het molenaarsechtpaar Ko en Maaike de 
Visser (foto Lennart van der Torren, 
23 maart 2013). 

De molen van Vrouwenpolder; deze niet zo scherpe foto is één van de weinigen waarop de 
molen met een gietijzeren bovenas is te zien. Deze was afkomstig van de in 1923 afgebrande 
molen in Kats. (foto coll. Frans Weemaes). 

- M E N S  E N  M O L E N -
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moede ongeveer vanaf spat en waar de 
term 'half zeiltje' wel erg letterlijk dient te 
worden genomen. De foto geeft min of 
meer het antwoord op de vraag waar-
om zijn vader reeds in 1939 de molen van 
Sint Laurens verruilde voor de molen van 
Wolphaartsdijk: "Mijn vader had toen 
een jong gezin, hij had geld geleend 
en in Middelburg stikte het toen van de 
'meel-slijters', mensen die destijds meel 
– waarschijnlijk van de locale meelfa-
briek – voor bodemprijzen aan bakkers 
verkochten". 
Toch heeft men in Sint Laurens een knecht 
in dienst (Arjan Smallegange) èn heeft 
men de beschikking over motorisch ver-
voer. Bleef men in Vrouwenpolder nog 
lang met paard en wagen meel rond-
brengen, in Sint Laurens heeft men een 
oude Chevrolet als vrachtwagen, maar 
ook hier is het roeien met de riemen die 
men heeft. Ko kan er smakelijk over ver-
tellen: "Het stuur bestond uit segmenten 
van hout en die vielen soms tijdens het 
rijden uit elkaar; dan moest je aan de 
spaken gaan sturen!". Zelfs bij startpro-
blemen weet men op een inventieve 
en goedkope wijze van de nood een 
deugd te maken: "Die Chevrolet werd 
nog gestart met een slinger. Toen hij een 
keer niet wilde starten kwam mijn vader 
met een eigen uitvinding: met een ver-
lengsnoer kon hij de ontsteking van de 
auto activeren; de auto deed het weer, 
maar hij kreeg wel een elektro-shock!".
Tsja, dat is dus wat sommigen "de goede 
oude tijd" noemen. Ko zal deze term ge-
durende het interview niet één keer in 
de mond nemen. Wel weet hij het wel 
en wee van het beroepsmolenaarsvak 
op een nuchtere wijze te relativeren: "Je 
moet er altijd de humor van inzien, an-
ders is het niet best", zo zou hij verderop 
tijdens dit interview opmerken.

In de brand, uit de brand: na de brand van het molentje in Vrouwenpolder in 1930 liet Cor de
Visser op dezelfde plaats een nieuwe maalderij bouwen van het uitgekeerde verzekeringsgeld. 
Hij was er zeker niet op achteruit gegaan! Een roe van de molen ligt nog op een nieuwe baas 
te wachten. In De Molenaar van 17 december 1930 wordt hij te koop aangeboden; lengte 15,66 m 
(foto coll. Frans Weemaes). 

De molen van Sint Laurens malend in de dertiger jaren: de armoede spat er zowat vanaf! Let 
vooral het gehavende hekwerk op het eind rechtsonder, waardoor de term 'half zeiltje' hier wel 
erg letterlijk moet worden genomen! (foto coll. Van Mulligen-Remijn)

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

Advertentie in De Molenaar van 8 maart 
1939 waarin de veiling van de molen van 
Wolphaartsdijk wordt aangekondigd.
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Naar Wolphaartsdijk
In 1939 staat De Hoop in Wolphaartsdijk 
te koop: het molenaarsbedrijf is op dat 
moment volledig verlopen en de molen 
staat "voor een prikkie" te koop. Lein de 
Visser besluit de gok te wagen: de molen 
in Sint Laurens wordt verkocht aan mole-
naar Zandburg (de vader van de huidi-
ge molenaar Krijn -"Krien" - Zandburg van 
De Pere in Oost-Souburg) en het jonge 
molenaarsgezin de Visser verhuist naar 
Wolphaartsdijk. Het blijkt een goede 
zet: "Mijn vader kon gelijk zijn hypotheek 
aflossen". Het feit dat kort daarop de 
Tweede Wereldoorlog uitbreekt is – hoe 
ironisch – ook een positieve impuls voor 
het molenaarsbedrijf. Juist die oorlogs-
omstandigheden zorgen voor veel werk 
op de molen, ook klandestien.
Het is tijdens deze oorlogsomstandighe-
den dat Ko als jonge beroepsmolenaar 
aan de slag gaat bij zijn vader op De 
Hoop. Het bedrijf loopt goed, al is er wel 
materiaalschaarste. Wanneer veel lig-

gers van de stelling in het metselwerk 
rot blijken, wordt deze noodgedwongen 
versmald: de rotte koppen van de stel-
lingliggers en -planken worden verwij-
derd en door het geheel 'naar binnen 
te schuiven' kan de versmalde stelling 
toch dienst blijven doen. In het laatste 
oorlogsjaar 1944 wordt de vrachtauto 
geconfisceerd en moet vader Lein voor 
de Duitsers gaan rijden. Hij wordt dan tij-
delijk gestationeerd in het nabijgelegen 
Wilhelminadorp. Vlak na de oorlog wordt 
er kortstondig meel met een Duits paard 
bezorgd: "Die luisterde naar Duitse beve-
len!" merkt Ko hierover lachend op, "die 
auto hebben we trouwens nooit meer 
terug gezien".

Geluk....
Het is 7 september 1944, vlak voor de 
bevrijding, als er een mooie maalwind 
uit het zuiden staat, die in de loop van 
de middag naar het westen ruimt met 
de zon mee. Later die middag komt er 
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Zo stond De Hoop erbij na het ongeluk op 17 maart 1947 tot ergens in 1950: met nagenoeg 
kale roeden. Ko de Visser zat in Nederlands-Indië, vader Lein maalde op de motor (foto coll. 
Frans Weemaes). 

Ook nu nog is de scherpe scheiding tussen 
'oud' en 'nieuw' in de molenromp van de 
molen van Wolphaartsdijk duidelijk zicht-
baar in de steenkleur (foto Lennart van der 
Torren, 23 maart 2013). 

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

Op 14 september 1996 wordt de herstelde 
windmolen officieel in bedrijf gesteld. 
Twee kleinkinderen van het echtpaar De 
Visser maken symbolisch de molen los. 
(foto jsb, 14 september 1996). 



volkomen onverwacht heel veel wind. 
Veel Zeeuwse molenaars staan op dat 
moment te malen en worden – ondanks 
hun grote ervaring – volledig verrast. Bij 
verschillende molens breekt het hek-
werk geheel of gedeeltelijk af, omdat 

men niet op tijd de zeilen kan oprol-
len. Zo worden de roeden van de mo-
len in Zoutelande, van de gebroeders 
Adriaans, grotendeels kaal gewaaid. Er 
wordt een noodreparatie uitgevoerd, 
waardoor men voorlopig met één opge-

hekte roede kan doormalen, maar vanaf 
1948 wordt geheel op motorische kracht 
overgeschakeld. 
Ko heeft – in materieel opzicht althans 
– meer geluk, al wordt hij wel door een 
windvlaag gegrepen als hij met een 
windbord op de stelling loopt. Meer dan 
10 meter valt hij naar beneden, maar 
komt wonderwel goed terecht: met een 
lichte hersenschudding en een paar 
kneuzingen kan hij na 14 dagen rust ge-
woon weer aan het werk. ''Ik ben een flink 
aantal malen in het leven gespaard ge-
bleven", merkt hij daarover op. Opvallend 
genoeg – en ook dat kan Ko zich herin-
neren – vindt op de molen van Ritthem op 
dat zelfde moment ongeveer een zelfde 
duikvlucht plaats: ook molenaar Kleppe 
waait van de stelling, belandt kortstondig 
in het ziekenhuis, maar ook hij kan weer 
vlot daarna het werk hervatten. Zijn mo-
len komt er helaas minder gefortuneerd 
van af: doordat de bezetketting is gebro-
ken, komt de molen 'met zijn gat in de 
wind' waardoor de complete kap met 
toebehoren naar beneden waait. De 
resterende – en door de inundatie zwaar 
beschadigde – romp wordt uiteindelijk in 
1948 afgebroken.
"Geluk". Terugbladerend in het door mij 
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Na de brand op 1 september 1993 werd de romp tijdelijk afgedekt met een plat dak en werd op de motor gemalen; De Visser: "De wind komt 
nu uit een tankje". Op de foto ligt de spitse kap naar het oude model al vrijwel klaar naast de molen (foto J.L.J. Tersteeg, 6 oktober 1995). 

De Molendijk omstreeks 1922. 



ooit volledig ''uit elkaar gelezen" boekje 
"Molens in Zeeland in oude ansichten" van 
L. van Lambalgen (1975) valt mijn oog op 
een interessant citaat over de molen van 
Wolphaartsdijk: "Molenaar J. de Visser is 
daarbij niet bang voor een beetje wind!". 
En zo is het maar net. Ook 17 maart 1947 
zal een datum worden die nog enige 
jaren zijn sporen op De Hoop zal achter-
laten: "We stonden toen met volle zei-
len te malen en er kwam onverwacht 
veel wind". Ko's collega van molen De 
Korenhalm in 's-Gravenpolder, de uiterst 
voorzichtige Piet Snoep, heeft zijn zeilen 
bijtijds opgerold en gaat belangstellend 
kijken wat zijn collega in Wolphaartsdijk 
uitspookt (nu onvoorstelbaar, maar des-
tijds was de molen van Wolphaartsdijk 
goed zichtbaar vanuit 's-Gravenpolder). 
Piet ziet dat de molen even wordt stilge-
zet, maar snel daarna weer vlot door-
maalt met vier volle zeilen. Even later is hij 
er getuige van dat het complete hekwerk 
in één keer van de roeden afbreekt en de 
molen met nagenoeg kale roeden tot stil-
stand komt....

Naar Nederlands-Indië
De Hoop zal vanaf dat moment nood-
gedwongen motorisch verder malen. 
Ko heeft inmiddels andere zaken aan 

zijn hoofd: in juli 1947 gaat hij in militai-
re dienst en na zijn opleiding van een 
half jaar wordt hij uitgezonden naar 
Nederlands-Indië: "We vertrokken vanuit 
Amsterdam met een gigantisch schip. 
Ik keek omhoog en dacht 'dat kan niet 
stuk!', maar in de Golf van Biskaje leek 
het wel een roeiboot! We kwamen in 
heel zwaar weer en toen dacht ieder-
een: 'dit breekt, dit gaat kapot!' Bijna ie-
dereen was aan het kotsen". Het was een 
bootsman die Ko op andere gedachten 
bracht: "Het schip slingerde hevig van 
links naar rechts, maar die bootsman 
liep daar 'rechtop' over een gang alsof 
het heel gewoon was; toen had ik het 
idee: "Nu gaan we het redden!". Eigenlijk 
was het best een mooie reis voor Ko, die 
op dat moment nog nooit uit Zeeland 
was geweest: het prachtige Suez-kanaal 
en de dolfijnen in de Grote Oceaan... 
Uiteindelijk belandt hij voor twee-en-
een-half jaar in Palembang om pas me-
dio 1950 terug te keren in Wolphaartsdijk.

Zelf ophekken
Daar staat De Hoop er nog steeds het-
zelfde bij als hij hem in 1947 achterliet. ''Ik 
was veel meer dan mijn vader een wind-
molenaar; hij had er eigenlijk niet zoveel 
mee", legt Ko uit, "Mijn vader had al die 
tijd gemalen met de Ruston-motor; eerst 
hadden we een zuiggasmotor, maar 

die was heel duur want die zoop veel te 
veel, vandaar dat hij was vervangen".
Voor alle duidelijkheid: in De Hoop wordt 
het spoorwiel aangedreven door de mo-
tor; een constructie die in Zeeland overi-
gens gebruikelijk is (was). Deze situatie is 
ook tegenwoordig nog zo: er wordt dus 
òf op de wind gemalen, òf op de motor. 
Tegelijkertijd kan niet. Wel is het mogelijk 
om motorisch te malen en tegelijkertijd 
het wiekenkruis onbelast te laten draai-
en. 
Het is Ko die in 1950 voortvarend aan de 
slag gaat om De Hoop weer op de wind 
te kunnen laten malen. Daartoe hekt hij 
de roeden in eigen beheer weer op en 
maakt hiervoor gebruik van tweede-
hands heklatten: "Ja, ik heb ik al die ja-
ren veel gerommeld en gemodderd aan 
de molen. Die heklatten waren tweede-
hands; volgens mij uit Zoutelande".
Gezien bovenstaand relaas over de mo-
len van Zoutelande en het feit dat deze 
pas in 1955 weer op de wind ging ma-
len – met tweedehands roeden van de 
Lokkertse Molen uit het Zuid-Hollandse 
Hoogvliet – zou dit heel goed mogelijk 
kunnen zijn.
Ko voorziet De Hoop van een stroom-
lijnsysteen dat enigszins lijkt op het van 
Busselsysteem met één in plaats van de 
gebruikelijke twee middenzomen; te-
vens brengt hij neusremkleppen aan.
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1950: De Hoop maalt weer op de wind! 
Ko heeft de binnenroede reeds opgehekt en 
voorzien van zeilen, de buitenroede staat 
nog grotendeels kaal, maar is toch reeds van 
een soort remklep voorzien. (foto collectie 
SMD). 

De Hoop in 1992 met het platte kapmo-
del zoals dat bij de restauratie van 1968 was 
aangebracht (foto: Willem Roose). 

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



Beschuitjongens
We gaan weer terug naar de jaren vijf-
tig. De Hoop maalt dankzij de ophekking 
van Ko weer op de wind, maar zowel het 
boeren- als bakkersgemaal vermindert 
snel. Niet voor de eerste keer moet het 
tij gekeerd worden, al roeit Ko hier – en 
dat zou niet voor de eerste keer zijn – fei-
telijk tegen de stroom in. Hij klimt in de 
telefoon en weet te regelen dat hij we-
kelijks zo'n 5 ton tarwebloem kan gaan 
leveren aan Hooimeijer in Barendrecht; 
"Beschuitjongens" noemt hij ze zelf. Door 
zelf kwalitatief goede tarwe in te kopen 
bij Zeeuwse boeren kan hij de bloem te-
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Een feestelijk versierde molen op die 
septemberdag in 1996, een molen in het 
land waar het tarwe malen op windmolens 
volgens oud-redacteur Rijnenberg van 
De Molenaar welhaast tot een kunst was 
verheven; een kunst die in Wolphaartsdijk 
nog steeds met liefde door De Visser 
wordt uitgeoefend; of zoals in de molen 
van Ravenstein stond/staat: 'Hier wordt 
door wind en minnekracht het f ijne graan 
tot meel gebracht' (foto jsb, 14 september 
1996).
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Een fraai tijdsbeeld van De Hoop in 1958: beide roeden zijn op dat moment voorzien van 
stroomlijnneuzen met remkleppen (foto coll. Willem Roose). 

Molenmakers
In 1968 zou De Hoop worden gerestau-
reerd door molenmaker van Beek uit 
Rijnsaterswoude die de stroomlijnneuzen 
vervangt door fokken. In 1988 wordt de 
molen nogmaals gerestaureerd door 
molenmaker Herrewijen en later ko-
men molenmakersbedrijven als Poland 
en Vaags in beeld (waarover verderop 
meer). Duidelijk is dat Ko in de beginjaren 
veel werkzaamheden zelf uitvoert. Heeft 
hij in de beginjaren (veel) contact met 
Zeeuwse molenmakers? Veel Walcherse 
beroepsmolenaars kunnen in die jaren 
wel een boek vol schrijven over het vak-
manschap, maar vooral over de nukken 
van de stronteigenwijze Middelburgse 
molenaar Klaas de Troye, beter bekend 
als 'Kloasje Dutro'. "Ja, dat was de goed-
koopste molenmaker", herinnert Ko zich, 
"die rekende maar 1 gulden per uur, 
maar eigenlijk kwam het erop neer dat 
hij de duurste was, want het duurde al-

lemaal veel te lang". Veel contact heeft 
Ko overigens niet met Klaosje: "Hij is 
nooit op Wolphaartsdijk bezig geweest, 
ik heb wel eens een builkleed bij hem 
gehaald. Hij was toen bezig met de 
Unicum (Recent geplaatst bij de mo-
len van Aagtekerke, zie de recente be-
richtgeving in Molenwereld. WR.) en dat 
was wel heel precies werk; hij plaatste 
de heklatten in de houten roeden zon-
der wiggetjes". Vakinhoudelijk heeft Ko 
dan meer met de Goese molenmaker 
van Riet: "Dat was een vooruitstrevende 
jongen, die kon echt alles". Heeft een 
evenzo vooruitstrevende molenaar als 
Ko dan nooit het van Riet-systeem voor 
De Hoop overwogen? "Het geld was er 
niet", legt Ko uit en het feit dat zijn vader 
niet zo "wind-achtig" was, speelde na-
tuurlijk ook mee. Waarmee het interview 
ineens weer helemaal in 2013 is: "Nu zie ik 
het helemaal zitten!", lacht Ko.



gen een concurrerende prijs leveren: ''Ik 
heb daar toen heel hard voor gewerkt, 
maar toen was ik nog jong en sterk". Hij 
merkt daarbij op dat de molen toen 
nog niet zo efficiënt ingericht was, maar 
daar zou spoedig verandering in komen. 

Sport
Daarmee we zijn beland op een as-
pect dat Ko wezenlijk onderscheidt van 
zijn – gemiddeld nogal behoudende – 
Zeeuwse collega's: ''Ik heb altijd getracht 
met die krengen van windmolens eruit 
te halen wat er in zit, een soort sport". 
Vanaf de jaren vijftig richt Ko De Hoop 
stukje bij beetje steeds efficiënter in. 
"Later kon ik de bloem in bulk gaan leve-
ren: met de steen kon ik in de buil malen 
en vanaf de buil heb ik toen een schroef 
naar de bulktank gemaakt; daar kon 5 
ton bloem in". Het bovenste deel van de 
romp – dat aanvankelijk nagenoeg leeg 
was – wordt vanaf dat moment bijna he-
lemaal vol gebouwd met silo's.
Tot in de jaren zeventig wordt bloem 
aan de beschuitbakker in Barendrecht 
geleverd, daarna kan ook Ko profiteren 
van de sterk toegenomen belangstel-

ling voor volkoren tarwemeel ("bruin van 
de molen") die tot de oprichting van 
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde 
zou leiden. Een door het vakblad De 
Molenaar opgestarte actie 'Werk voor 
windmolens", half jaren zestig, verloopt 
aanzienlijk minder succesvol (zie kader-
tekst).
Ko is één van de weinige beroepsmole-
naars die er gedurende vele decennia 
in is geslaagd om het (wind)molenaars-
bedrijf overeind te houden. Ook is hij één 
van de weinige molenaars die al in een 
vroeg stadium serieus werk maakte van 
het efficiënter inrichten van zijn molen. Is 
er een verband? Met andere woorden: 
zouden meer kleinschalige molenaars-
bedrijven het gered hebben als zij – net 
als Ko – hun bedrijven gemoderniseerd 
zouden hebben? Een concreet ant-
woord is op deze vraag moeilijk te ge-
ven. Ko legt uit dat er in zijn ogen altijd 
twee soorten beroepsmolenaars zijn ge-
weest: ''Aan de ene kant had je de 'za-
kelijke molenaars': als ze – bij wijze van 
spreken – met schoenveters langs de 
deur waren gegaan, hadden ze er ook 
nog prima geld aan kunnen verdienen. 

Aan de andere kant had je de vak-lief-
hebbers". Het moge duidelijk zijn dat Ko 
zich – ondanks dat ook hij ontegenzeg-
gelijk een zakelijk instinct heeft – tot die 
laatste categorie rekent: ''Ik ben altijd 
een technicus geweest". 
Het overeind van een (wind)molenaars-
bedrijf was in de jaren vijftig – toen er 
nog geen subsidies waren – alles behal-
ve eenvoudig. Toen was het veelal van 
de nood een deugd maken en roeien 
met de riemen die je hebt: "Molens za-
gen er toen ook heel anders uit", legt Ko 
uit. Op tafel ligt het decembernummer 
van 'Molenwereld' met op de cover de 
strak in de verf zittende molen 't Poeltje. 
Ik heb het nummer meegenomen om Ko 
kennis te laten maken met 'mijn' inter-
view met Sjors Adriaens. Overbodig: Ko 
kent Sjors Adriaens en heeft het artikel 
al gelezen. Al mijn pogingen om zaken 
te duiden in een bepaalde context te 
plaatsen, pareert Ko met een geweldig 
citaat: "Je moet er goed gek van wezen, 
anders zou je er een grote schop tegen 
geven!". Tsja, misschien is dat wel ge-
woon het antwoord op mijn vraag over 
het hoe en waarom.
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Oliver Evans
Toch nog even over de modernisering 
van het molenaarsbedrijf. Is er ooit één 
of andere aanleiding geweest die Ko 
aan het denken zette over modernise-
ring van het maalbedrijf? Ja, Ko heeft 
een brede interesse in molens en weet 
dat molens in het buitenland vaak veel 
moderner en efficiënter zijn ingericht 
dan de Nederlandse. Via zijn dochter 
die in Frankrijk woont, maakte hij al vele 
jaren geleden kennis met het Berton-
systeem: een vooral in centraal-Frankrijk 
veelvuldig toegepast wieksysteem waar-
bij de complete ophekking is vervangen 
door over elkaar schuivende lamellen, 
die tijdens het draaien versteld kunnen 
worden. Ko is onder de indruk, maar nog 
meer indruk maakt een tekening van een 
Amerikaanse vol-automatische molen 
met zes koppel stenen van Oliver Adams. 
De tekening is omstreeks 1960 afgedrukt 
in het vakblad De Molenaar (min of meer 
de voorganger van Molenwereld) in een 
artikel van 'Dirksen': het pseudoniem 
van hoofdredacteur Rijnenberg die al-
tijd erg pro-windmolen was. Ko pakt er 

een boek bij, het prachtige tweetalige 
molenboek Travailler au moulin / Werken 
met molens (1996), waarin de tekening 
van Oliver Evans ook staat afgebeeld: 
''Een vol automatische meelfabriek in 
1850! Ik heb me geschaamd! Wat wa-
ren we in Nederland toch eigenlijk aan 
het prutsen". Het is voor Ko een extra sti-
mulans om verder te gaan op de inge-
slagen weg van modernisering: "Later 
kwam er een groep Brabantse mole-
naars langs – ja, dat deden ze toen ook 
al – en die hadden zoiets van 'Kijk, die 
heeft het voor mekaar'; toen wist ik dat ik 
op de goede weg was".
Het Zeeuwse molenaarsbestand dunt 
onderhand zienderogen uit. Een heel 
intens contact met collega's heeft Ko 
niet, maar af en toe ontmoeten ze el-
kaar bij het "Duvekot", de veevoeder-
fabriek in Goes (de meeste Zeeuwse 
molenaars dreven destijds handel in 
veevoeders bestemd voor de locale 
boeren). Ook is er aanvankelijk nog de 
Zeeuwse Molenaarsbond met voorzit-
ter Kammeraat die destijds (motorisch) 
maalde in de – nog bestaande – stomp 
van molen De Onderneming in 't Zand, 
vlakbij Middelburg: "Me kruupe oal ach-
ter de dikke rik van Kammeraat" (We krui-
pen allemaal achter de dikke rug van 
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Moulin cavier te Chalonnes-sur-Loire 
(Maine-et-Loire) met zwichtend Berton-
systeem terwijl bij de stenen molen links 
de planken volledig voor de roeden liggen.

Moulin cavier te Érigné (Maine-et-Loire) 
met Berton-systeem 'volle zeilen'.



Kammeraat). Toch loopt ook deze mo-
lenaarsbond langzaam aan op zijn laat-
ste benen (Zeeuwse Molenaarsbond: 
afdeling Zeeland van de Algemeene 
Nederlandsche Molenaarsbond (ANMB),
Kammeraat werd ook voorzitter van de 
landelijke bond en zelfs Tweede Kamerlid 
voor de VVD. Veel molenaars hoopten 
dat hij in die positie wat zou kunnen be-
reiken voor de bedrijfstak. jsb.)
Gedurende de jaren zestig is er echter 
ook goed nieuws: vrijwel alle molens 
(ook De Hoop) worden beschermde 
monumenten en het molenbehoud 
komt langzaam maar zeker op gang. 
Voorvechters van dat molenbehoud (De 
Kramer, De Koning, Korpershoek, Mans) 
komen graag op bezoek bij Ko. Hij be-
waart goede herinneringen aan Arie de 
Koning van De Hollandsche Molen ("hij is 
in hetzelfde jaar getrouwd als ik") maar 
vooral Isaac de Kramer (al in de jaren 
vijftig 'molenconsulent' in de provincie 
Zuid-Holland, maar van Zeeuwse kom-
af): "Dat was een man met een goed 
inzicht. Ik had nogal wat problemen met 
de koppeling in de koningsspil (door de 
verhoging is deze spil op De Hoop ex-
treem lang waardoor de koppeling hal-
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De door Oliver Evans (1755-1819) ont-
worpen automatische molen in zijn bekende 
boek The Young Mill-Wright and Miller's Guide 
uit 1795. 

De Molendijk in 1953: het land is water 
geworden.... (zie ook pag. 190, foto coll. 
Frans Weemaes). 



verwege noodzakelijks is, WR). 
Ik was nogal wild in die tijd en vandaar 
dat die koppeling vaak kapot ging; de 
Kramer kwam toen met een advies voor 
een zwaardere koppeling: een goed 
advies". 
En nu we het over Isaac de Kramer heb-
ben, toch nog even een mooi verhaal 
uit de oude doos. De Kramer kreeg zijn 

opleiding op de in 1937 gesloopte stan-
derdmolen van Sint Anna Ter Muiden bij 
molenaar Pieter van de Putte. Ko heeft 
de Kramer ooit in geuren en kleuren ho-
ren vertellen dat daar een gang kam-
men vernieuwd moest worden en dat 
duurde allemaal best lang. Toen het 
karwei eindelijk klaar was, stond er een 
forse maalwind. De molenaar legde vier 
volle voor, maar de omstanders hadden 
zoiets van 'zou je dat nou wel doen?'. 
Eigenlijk liep hij bij het derde zeil al door 
de vang, maar er moesten per se vier 
volle voor. Toen de vang gelicht werd, 
ging de molen er met een gigantische 
gang vandoor en prompt braken alle 
nieuw gestoken kammen!

AKG
Zoals reeds gemeld kan ook Ko in de 
jaren zeventig profiteren van de toe-
genomen belangstelling voor volkoren 
tarwemeel. Op vrij grote schaal schaal 
kan hij het (onder andere) leveren aan 
bakkers die zijn aangesloten bij het 
Echte Bakkersgilde. In 1977 wordt het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde op-
gericht en nog tot ver in de jaren tach-
tig wordt er weer op vrij grote schaal op 
ambachtelijke wijze tarwe gemalen op 
tientallen Nederlandse korenmolens. 
Ko is enthousiast over het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde is er ook direct 
vanaf de oprichting bij betrokken. Maar: 
''Erg leuk zo'n opleving, maar het is als 
een vlam uitgegaan; het zijn allemaal 
kruideniers geworden". Hiermee doelt de 
vakmolenaar op de vele molenwinkels 
die sinds de jaren negentig zijn ontstaan 
uit de AKG-bedrijven; 'winkelmolens' zo-
als ze door sommigen enigszins cynisch 
worden genoemd...

"Je eigen concurrenten 
opleiden"
Ondertussen heeft zich een nieuw feno-
meen ontwikkeld: de vrijwillige molenaar. 
Wat vindt Ko hier eigenlijk van? Ko moet 
lachen en imiteert gelijk een aantal – hier 
niet nader te noemen – Zeeuwse collega 
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Ook op de romp van De Hoop werd 
vroeger – zoals op zovele anderen – reclame 
gemaakt voor ochtendvoer van P. Sluis
(onder de stelling).Hoog boven de stelling
is er een reclamebord voor Ster tabak 
aangebracht, een product van de Groninger 
tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer Een 
derde geëmailleerde ijzeren plaat werft voor
Victoria levensverzekering. Dergelijke platen 
zijn nu begeerde verzamelaarsobjecten. (foto 
coll. Frans Weemaes). 

Hoewel de omliggende polders onder 
water zijn gelopen, houdt De Hoop – door 
zijn hoge ligging op de dijk – droge voeten 
tijdens de watersnoodramp van 1953 (foto 
coll. Jan de Witte).
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beroepsmolenaars: "Je gaat je eigen 
concurrenten toch niet opleiden?!". Tsja, 
de vrijwillig molenaar is gedurende de 
jaren zeventig en tachtig inderdaad een 
nogal omstreden fenomeen in Zeeland. Er 
zijn op dat moment nog vrij veel beroeps-
molenaars in leven (zij het niet allemaal 
actief) en over de vrijwillige molenaars 
is men het niet bepaald eens. Een deel 
vindt het inderdaad maar niets dat op 
deze wijze 'je eigen concurrenten' wor-
den opgeleid, een ander deel staat er 
veel positiever tegenover. Ko behoort dui-
delijk tot die tweede groep: "Het is fijn dat 
ze er zijn, ze houden het vak in stand en 
ze zijn eigenlijk nog veel gekker dan ik; ik 
vind dat mooi, ze zijn onmisbaar". Zelf leidt 
Ko ook een paar molenaars op, waarvan 
Nico Jurgens – tegenwoordig voorname-
lijk bekend als molenbouwhistoricus van 
Molenbehoud.nl – de bekendste is. Het 
is bovendien fijn iemand te hebben die 
de zaken kan overnemen als Ko door om-
standigheden even niet kan werken: "Hij 
heeft me wel eens uit de brand geholpen 
toen ik last had van ischias" (een rug-aan-
doening).
Dat een zeer ervaren beroepsmolenaar 
nog iets kan leren van een vrijwilliger, lijkt 
onmogelijk, maar Ko wil dat rustig toe-
geven. In de jaren tachtig – als De Hoop 
vrijwel uitsluitend nog tarwe voor bakkers 
maalt – vervangt Ko het koppel kunst-
stenen (de voersteen) door een koppel 
Franse stenen dat hij haalt bij de beken-
de molenmakers gebroeders Peel in het 
West-Vlaamse Gistel. Op de maalbal-
ken van een Franse steen bevinden zich 
kleine, ondiepe streepjes, rhabilage met 
een mooi woord. "Toen heb ik iets van 
een vrijwilliger geleerd: hij vertelde me 
dat je die streepjes veel beter met een 
diamant-slijptol kan aanbrengen dan 
met een scherphamer", vertelt Ko, "die 
moeten trouwens maar heel ondiep zijn, 
anders krijg je een korte zemel". Enigszins 
verslagen stellen we vast dat de vakken-
nis over het malen met Franse stenen 
(die vroeger vrij veel in België werden 
gebruikt) inmiddels zo goed als verloren 
is gegaan. Ko noemt in dat kader Gerard 
Billiet: de inmiddels overleden Vlaamse 

kunststeen speciaal gemaakt voor tarwe 
malen die eind jaren tachtig in Nederland 
werd geïntroduceerd: "die blijven langer 
scherp en hebben ook een grotere pro-
ductie dan blauwe stenen".

Brand
Eind jaren tachtig, begin jaren negen-
tig komt het bedrijf in rustiger vaarwa-
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vakmolenaar die nog tot ver in de jaren 
tachtig veel tarwe maalde op de wind 
in zijn Knokmolen in Ruiselede: "Franse 
stenen malen erg mooi, ze geven een 
grotere zemel dan een blauwe steen, 
maar als ze eenmaal bot zijn, neemt de 
capaciteit snel af".
Later vervangt hij zijn koppel blauwe 
stenen door een koppel flintstenen, een 

De molen van Domburg. Zo ongeveer zou 
de molen van Wolphaartsdijk er in zijn 
oorspronkelijke vorm. 
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ter terecht. In 1988 voert molenmaker 
Herrewijnen uit Spijkenisse een restau-
ratie uit waarbij de (inmiddels) karakte-
ristieke witte fokken worden vervangen 
door groene exemplaren. Begin jaren 
negentig wordt gestart met het malen 
voor de 'Zeeuwse Vlegel": een volkoren-
brood gebakken van volkorenmeel van 
een milieuvriendelijk geteelde Zeeuwse 
baktarwe. Toch gaat het op 1 september 

1993 helemaal mis: door een slippende 
band van een elevator ontstaat brand 
in de kap. Hoewel het wiekenkruis nage-
noeg onbeschadigd blijft en de brand-
weer snel ter plaatse is, moet de kap 
worden afgenomen en staat de molen 
er tijdelijk onttakeld bij. Daarnaast is er 
enorme schade door bluswater: tonnen 
graan en meel worden onbruikbaar en 
zeker in de silo's is er een gigantische rot-

zooi ontstaan. Ko benadrukt dat hij nog 
steeds heel dankbaar is voor de hulp die 
hij destijds kreeg van talloze vrijwilligers 
bij het opruimen.

Volle kracht vooruit
September 1993 is toevallig ook de 
maand waarin Ko de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt. Buitenstaanders 
verwachten wellicht het einde van het 
molenaarsbedrijf, maar insiders weten 
beter: Ko gaat voor de complete restau-
ratie van de molen en – zoals dat reeds 
een halve eeuw het geval is – voor een 
verdere verbetering en modernisering 
van de molen. Molenmaker Poland uit 
Broek op Langedijk voert de restaura-
tie uit en in 1995 kan de molen weer op 
windkracht malen. De volgende veran-
deringen en verbeteringen zijn dan uit-
gevoerd:
-de stelling wordt verbreed, waardoor 

deze weer dezelfde breedte heeft als 
voor de tweede wereldoorlog;

-de romp wordt hoger opgemetseld 
waardoor de vlucht met ruim één me-
ter kan worden vergroot;

-de nieuwe bovenas wordt doorboord 
waardoor de remkleppen in de fok-
ken ook tijdens het draaien te bedie-
nen zijn (de oude as wordt afgekeurd 
maar hergebruikt in 't Welvaren in 
Grijpskerke die op dat moment puur 
voor het zicht wordt gecompleteerd);

-het oude hoge kapmodel keert terug 
(bij de restauratie van 1968 was deze 
door een plat model vervangen);

-Er komt een binnenvangstok in de kap 
waardoor de molen gemakkelijker ''in 
zijn werk'' gezet kan worden, als nèt 
een kam van de bonkelaar vóór een 
kam van het bovenwiel staat;

-er komt een kneppel: niet bepaald 
Zeeuws, maar wel erg handig als de 
molen eens flink doorloopt. ''Een kind 
kan de was doen".

 
Vooruit blikken
Genoeg teruggeblikt. Inmiddels zijn we 
weer bijna 20 jaar verder, sinds de laatste 
grote restauratie. Ko is nog bijna iedere 
dag om 8 uur 's ochtends op de molen te 
vinden en als het een beetje waait wordt 
de molen losgegooid, al was het maar 
voor de draaipremie. Malen op de wind 
vergt aanzienlijk meer kracht (en dus 
wind) – temeer daar er altijd met twee 
koppel stenen tegelijk wordt gemalen; 
Ko houdt nog steeds niet van 'keutelen' 
– maar ook dat gebeurt nog met enige 
regelmaat. Met een week-productie van 
zo'n twee ton wordt er op De Hoop nog 
steeds zeer veel gemalen in vergelijking 
tot het gros van de andere Nederlandse 
korenmolens. "De Zeeuwse Vlegel" vormt 
het belangrijkste deel van de omzet: na-
dat deze eerder wat was ingezakt, gaat 
het nu weer iets beter.
Natuurlijk, Ko wordt een jaartje ouder, 
maar gelukkig krijgt hij veel hulp van zijn 
zoon Leo: een allround technicus met 
twee rechter handen: ''als hij iets ouds 
koopt, wordt het als nieuw". Met hem 
verbreedde en verlengde Ko de rem-

Onderhoudswerkzaamheden in vroeger tijden. De binnenroede wordt geschilderd en de zei-
len zijn daartoe in het hekwerk gedraaid, maar de windborden zijn merkwaardigerwijs niet 
uitgenomen...(foto coll. Frans Weemaes). 
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kleppen na de restauratie en het is Leo 
die met de vrachtwagen naar de bak-
kers rijdt; om maar eens een paar (van 
vele) zaken te noemen.
Dankzij een nieuwe heup die Ko in 2008 
kreeg ("daar ben ik hartstikke blij mee") 
gaat het lopen en trappen klimmen weer 
een stuk gemakkelijker. Toch nemen zijn 
krachten af: "Dat is erg: een zak van 25 
kg weegt tegenwoordig net zo veel als 
een zak van 75 kg vroeger". Dat heb ik 
van meerdere oude maar nog actieve 
beroepsmolenaars gehoord: toch maar 
eens een winkeltje beginnen? Dan hoef 
je alleen zakken van 1 kg, hoogstens 5 
kg op een plank te zetten... Daar ziet Ko 
de humor wel van in: "Dat zou voor mijn 
leeftijd eigenlijk mijn ambitie moeten 
zijn", lacht hij.
Maar als het aan Ko ligt wordt er gewoon 
verder geïnvesteerd in de wind-maalde-
rij: vorig jaar kreeg hij de afgedankte 
elektrische kruilier van molen De Kraai 
in Westbroek, met dank aan adviesbu-
reau Groen uit Montfoort. Doordat er 
nogal wat onderdelen ontbraken werd 
deze niet gebruikt, maar het vormt wel 
de inspiratie voor een elektrische lier met 
rondgaande ketting waar zoon Leo mo-
menteel mee bezig is. "Leo wil ook een 
afzuiging gaan maken". En dan was er 
ook nog iets met van Rietwieken; of wor-
den het misschien Ten Have-kleppen?
Voor de nabije toekomst wil Ko ech-

ter eerst onze mening weten over iets 
anders (dat wil zeggen: de mening 
van schrijver dezes en Lennart van der 
Torren). Hij staat op van de keukentafel 
en komt even later terug met drie lapjes 
zeildoek: wit, donkerbruin en knalrood. 
De Hoop krijgt binnenkort nieuwe zeilen 
en aan ons de vraag welke kleur onze 
voorkeur heeft. Ko voelt wel iets voor de 
knalrode zeilen: ''Ik ben mijn hele leven 
vernieuwend bezig geweest, dus dacht 
ik zo...". Tsja, dat vinden we eigenlijk iets 
tè en Ko's vrouw – die inmiddels weer 
thuis is – is het met ons eens. Als Ko dan 

toch iets anders wil, dan wellicht beter 
witte zeilen?... Het laatste woord hierover 
is natuurlijk aan de vakmolenaar zelf.  

En zo wordt een gesprek van ruim drie 
uur terugblikken toch afgesloten met 
een blik vooruit. Een zelfde blik vooruit 
die typerend genoemd mag worden 
voor Ko's ruim 70-jarige molenaarscarriè-
re. Ko, bedankt voor het interview, gefe-
liciteerd met beide jubilea en dat je nog 
de nodige jaren je prachtige vak mag 
uitoefenen op jouw molen De Hoop! 

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

"Werk voor windmolens": een sympathieke, maar vergeten en mislukte actie

Het was hoofdredacteur Rijnenberg van vakblad De Molenaar die in de 
jaren zestig van de vorige eeuw een actie bedacht om de weinige destijds 
nog werkende wind-korenmolens aan meer werk te helpen. "Zonder enige 
hulp kan een windmolenaar maar moeilijk mededingen in het economische 
verkeer", schrijft hij in 1966. Een citaat over de dan net opgebouwde molen 
"De Zwaan" in Holland-Michigan-USA klinkt anno 2013 zelfs profetisch: 
"Molenmaker Dick Medendorp maalt daar nog altijd mee en verkoopt aan 
de toeristen kleine zakjes tarwebloem voor een dikke prijs".
De bedoeling is dat de ambachtelijke wind-korenmolenaars ook volkoren-
tarwemeel gaan malen voor grote afnemers. Om een homogeen product 
te garanderen zou al het meel naar een centraal punt gaan waar het meel 
gemengd zou worden. Ko kan zich er nog wel iets van herinneren: "Die molen 
zou toen een soort 'mengpunt' worden, maar het liep allemaal op niets uit".



De molen van 
Wolphaartsdijk in beeld

Lennart van der Torren

1



1 De malende molen, hoog op de Molendijk. 

2 De stortput voor de ontvangst van los-
gestort graan; een ‘moderniteit’ die maar 
zelden bij windmolens voorkomt, maar wel 
een enorme vooruitgang is in het moderne 
molenaarsbedrijf. 

3 Op de begane grond in de molen: de regu-
lateur herinneringen aan de oude Potroeden. 
Achter de regulateur de buil. 

4 Nogmaals de begane grond: de meng-
ketel met er onder de bascule en rechts de 
maalbak. Door te malen in de mengketel 
kan men grotere hoeveelheden direct achter 
elkaar aftappen; iets wat uiteraard bij een 
maalbak niet kan. 

5 De centrifugaalbuil op de begane grond. 

De molen van Wolphaartsdijk is een 
opmerkelijke verschijning. Door de 
verhoging kreeg hij een merkwaar-

dige indeling die in de vroegere molentijd 
met zijn vele loongemaal beslist minder 
verkeerd was dan men op het eerste ge-
zicht zou denken omdat de maalvloer de 
begane grond was en de zolder erboven 
de steenzolder. Dat was met het komen 
en gaan van klanten alleen maar ge-
makkelijk. Het bespaarde viel loopwerk, 
waar uiteraard wel de bediening van de 
windmolen tegenover stond, want daar-
voor moest men wel naar boven. 
In de twintigste eeuw verandert het 
windmolenaarsvak ingrijpend. Het loon-
gemaal maakt plaats voor handelsge-
maal dat veel meer opslagruimte vergt. 
De loonkosten stijgen, waardoor perso-
neel te duur wordt. En zo is er nog wel 
meer te noemen. De molen werd er ei-
genlijk steeds lastiger door. Wil men dan 
met een windmolen in het algemeen 
uit de voeten kunnen dan eist dat al de 
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nodige aanpassingen, maar voor een 
molen als die in Wolphaartsdijk, de ver-
momde grondzeiler, is het helemaal een 
bijzondere opgave. Maar als er één mo-
len in Nederland is waar van de nood 
een deugd is gemaakt dan is het die in 
Wolphaartsdijk. Eigenlijk heeft De Visser 
de nadelen van de molen uitgebuit. Zo 
kwam er siloruimte in het ‘loze’ opzetstuk. 
Er is werkelijk gewoekerd met de ruimte. 
Het verraadt niet alleen een technische 
knobbel bij de molenaar, maar ook een 
enorm bedrijfsmatig inzicht. Voeg daar 
bij het werkelijk woekeren met de ruimte. 
De molen is dankzij De Visser een heel 
bijzonder monument van bedrijf en tech-
niek geworden en weerspiegelt zo ook 
de ontwikkeling van het molenaarsam-
bacht. Je zou er een boek over kunnen 
schrijven.
In deze fotoreportage met foto’s van 
Lennart van der Torren wordt dat bijzon-
dere karakter zo goed als mogelijk duide-
lijk gemaakt                                                                            (jsb).

2
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6 Het spoorwiel op de steenzolder met er-
onder de aandrijving voor de buil; rechts de 
steen. 

7 Nogmaals de steenzolder; de stofzuiger 
ontbreekt niet, onontbeerlijk in een hygië-
nisch molenaarsbedrijf. 

8 De motoraandrijving op het spoorwiel. 

9 De dieselmotor die het spoorwiel aandrijft 
staat op de begane grond. 

10 De bovenkant van de mengketel op de 
steenzolder. 

11 De trap naar de baliedeur. De trap staat 
op de voormalige kapzolder uit de grond-
zeilertijd. Tekenend voor het woekeren met 
de ruimte is de pletter achter de trap.  

12 De staart met de elektrische kruilier. 

13 De balie met de regenkraag. De kaars-
rechte vorm van het ‘opzetstuk’komt goed 
tot uiting.
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14 De ene thuisbasis vanuit de andere. 

15 De graanreiniger. 

16 De spil tussen de silo’s. 

17 De elektrische lier op de kapzolder. 

18 De schuiftrap op de kapzolder met 
contragewicht. 

19 De verschuifbare ijzerbalk waardoor de 
spil in en uit zijn werk kan. De kap kruit op 
een Engels kruiwerk. 

20De bediening van de remkleppen. 

21 De vangbalk ligt zoals bij meer molens 
in het zuiden en in Vlaanderen boven het 
voeghout.
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22 Ter beveiliging is de bonkelaar aan de 
bovenzijde afgedekt. 

23 De molenwagen met reclame voor de 
Zeeuwse vlegel. 

24 De ruimte in de molen is zo beperkt dat 
De Visser er niet aan ontkomt om ook de 
ruimte buiten de molen te gebruiken Naast 
de molen de machinekamer met de uitlaat 
voor de motor. 

25 De Visser in zijn domein: op de steen-
zolder. 
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2013 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

❑ "JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van € ........ Ik maak mijn donatie over op 

Postbankrek. 4506935 of Rabobankrek.no 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

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

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

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

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

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

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

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

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

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

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

Meer dan 160 nummers en 
VIJFTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

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

Bovendien kost u een abonnement over 2013 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van 
die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

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

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

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