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Bij de omslag voorzijde: Molen De Star in Balkbrug (foto G.H. Varwijk). 

Bij de omslag achterzijde: Avondstemming bij de Vlietmolen in Lexmond 
(foto Gerard Sturkenboom, 6 september 2012).

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

Het hoofdartikel in het januarinummer van dit jaar was gewijd aan de 
Amsterdamse molengordel. Daarin werd geopperd dat waarschijnlijk 
meerdere Amsterdamse korenmolens elders een nieuw bestaan kregen. 
Daarbij werden met name de voorganger van de nog bestaande koren-
molen Het Hert in Putten en zijn verdwenen plaatsgenoot De Vier Winden 
genoemd. Daar werd ook opgemerkt dat dit veronderstelde Amsterdamse 
verleden moeilijk inpasbaar was bij dat van de molens in Putten voorzover 
bekend. Erwin Esselink pakte de handschoen op en wist het Amsterdamse 
verleden en de geschiedenis van De Vier Winden in Putten aan elkaar te 
knopen. En dat was weer goed voor een boeiend verhaal.
Veelal wordt aangenomen dat het 'verbeteren' van windmolens zoals dat 
in de dertiger jaren van de vorige eeuw plaats vond  wiekverbeteringen 
als van Dekker, Ten Have enz. betreft. Dat spreekt wel het meest tot de 
verbeelding, maar er was meer, zeker bij korenmolens. Het betrof veelal het 
bedieningsgemak, zoals het aanbrengen van een jacobsladder of grote 
karen. Veel hiervan is inmiddels weggerestaureerd. In Balkbrug heeft men 
enige jaren geleden de 'verbeterde' situatie weer hersteld, waarvan in dit 
nummer een verslag is opgenomen.
Met de gebruikelijke rubrieken was dit nummer weer vol.

En Balie Kluiver begrijpt het niet.                                                                         JSB
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(Nog) geen herstel voor molen 
Langwert te Winsum 

Poldermolen Langwert bij Winsum blijft 
voorlopig nog een tijdje gehavend in 
het weiland staan. De gemeenteraad 
van Littenseradiel wil vooralsnog geen 
geld uittrekken voor het opknappen van 
de molen. Wethouder D. Willemsma be-
treurt het standpunt van de raad. Het 
college bekijkt of er in de begroting voor 
2014 toch geld kan worden vrijgemaakt 
voor de restauratie. In september 2011 
rukte de stormachtige wind een van de 
roeden van de poldermolen. Sindsdien 
staat de molen er vervallen bij. Niet al-
leen de roeden, ook andere delen van 

de molen zijn nodig aan een opknap-
beurt toe. De totale kosten zijn becijferd 
op 100.000 euro. De restauratie is aan-
gemeld voor een bijdrage uit de pot 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE). Van de gemeente wordt een bij-
drage gevraagd van 70.000 euro. 

Restauratie Woudagemaal 
in volle gang

Momenteel vindt in en met name rond 
het bijna 100 jaar oude Woudagemaal 
een unieke restauratie plaats. Er worden 
zaken onder handen genomen die in 
de bestaansgeschiedenis nog niet eer-
der onder handen zijn genomen. Zoals 

de smeedijzeren hekwerken rond het 
gemaal, de fundering en de gewel-
ven, en niet te vergeten de oorspron-
kelijke stormvloeddeuren uit 1917. In het 
bezoekerscentrum behorende bij het 
Woudagemaal staat in de belevingsex-
positie een fraai object vol interessante 
informatie over de restauratie. Ook rond 
de werkplekken wordt informatie ver-
strekt door de aannemer. Zo wordt de 
restauratie een extra dimensie gedu-
rende een bezoek aan het grootste nog 
functionerende stoomgemaal ter we-
reld. Een groot deel van de tijd bestaat 
uit voorbereidende werkzaamheden 
om de daadwerkelijke restauratiewerk-
zaamheden uit te kunnen voeren en 
bestaan onder andere uit het plaatsen 
van schotten om in het droge te kun-
nen werken en het plaatsen van bal-
lastgewicht op de vloeren, zodat deze 
niet gaan opdrijven door de waterdruk 
onder de vloeren. Al deze werkzaam-
heden vinden buiten het stormseizoen 
plaats, tussen 1 april en 1 oktober 2013. 
Hierdoor kan het gemaal in het nieuwe 
stormseizoen weer worden ingezet als 
dat noodzakelijk is. 

Expositie molens in Vaassen

In het museum Vaassen Historie is een 
expositie ingericht over de geschiede-
nis van de Vaassense watermolens, het 
complexe stelsel van beken en sprengen 
en de betekenis voor de ontwikkeling 
van de streek. De expositie duurt tot en 
met augustus. Het bezoekadres van het 
museum Vaassen Historie is: Dorpsstraat 
73, 8171 BM, Vaassen. Website: www.
vaassenhistorie.nl

Molen Nieuw Leven te Valburg 
wordt hersteld

Met behulp van vier krikken is de stan-
derdmolen Nieuw Leven in Valburg 30 
centimeter omhoog gebracht. De mo-
len is verzakt en moet hersteld worden. 

Molen Langwert bij Winsum; een typisch Fries watermolentje, maar toen nog in betere dagen 
(foto Willem Jans, 15 april 2004). 
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In 1992 is de molen gekocht door de 
Stichting OpNieuw Leven, die de mo-
len heeft verplaatst en gerestaureerd 
(Molenwereld 2009-12-505). Omdat 
het hout dat daarvoor is gebruikt nog 
'werkt', is de molen verzakt. Hierdoor kan 
de molen moeilijk op de wind worden 
gezet. De werkzaamheden nemen zo'n 
drie weken in beslag. 

Oplaadpunt voor E-bikes in de 
korenmolen van Voorst

Met onder meer een gift van 1000 
euro uit het Coöperatief Dividend van 
de Rabobank realiseerde de Stichting 
Korenmolen Voorst onlangs een oplaad-
punt voor E-bikes.
Molenaar Ab Radstake maakte in sa-
menwerking met de andere mole-
naars een installatie aan de molenspil 
waardoor de draaiende molen groene 
stroom opwekt voor het E-bikepunt dat 
zich bevindt aan de linkervoorzijde bij 
de grote parkeerplaats van de zaal van 
Van Hal.
De molen is hiermee één van de oude 
korenmolens in Nederland die elektri-
citeit opwekt. Dit oplaadpunt is door 
wethouder J.Haverdil van de gemeente 
Oude-IJsselstreek op vrijdagmiddag 14 
juni in gebruik gesteld. Na de ingebruik-
stelling van het oplaadpunt ging een as-
pergetocht van start met onderweg een 
aspergemaaltijd tussen de asperges in 
het veld.      Stichting Korenmolen Voorst.

Molen De Nachtegaal weer 
compleet 

Na een half jaar durende restauratie 
is de kap van molen De Nachtegaal 
in Middenbeemster op 7 juni terug ge-
plaatst. De kap werd in december 2012 
van de molen gehaald en naar de werk-
plaats van molenmaker Kistemaker ver-
voerd op een dieplader. 's-Morgens in 
alle vroegte verzamelden zich al men-
sen langs de Hobrederweg om niets van 
het spektakelstuk te hoeven missen. Om 
10.00 uur gebeurde hetgeen waarvoor 
iedereen was gekomen: een kraan tilde Het plaatsen van de kap op De Nachtegaal in Middenbeemster 

De buitenroe wordt opgehekt, terwijl de
staartbalk wordt aangehangen. Als alles 
volgens plan verlopen is, dan heeft De 
Nachtegaal op 21 juni proefgedraaid. De 
officiële opening is gepland op 4 oktober 
(foto Kees Knijn, 7 juni 2013).
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de kap van de molen op en liet hem 
vervolgens langzaam weer zakken op 
de romp van de molen. Het schouwspel 
duurde ongeveer een half uur omdat de 
kap heel voorzichtig moest worden neer-
gelaten op het Engelse kruiwerk. Om 
acht uur 's morgens was de machinist 
van de kraan aanwezig om met banden 
aan de korte en de lange spruit de kap 
in evenwicht te brengen. Vooraf werd 
eerst de bonkelaar in de molen gehesen. 
Nadat de kap was geplaatst werden 
vervolgens de beide roeden in de askop 
gestoken. Nadat de roeden waren vast-
gezet werd ze opgehekt. Zo op het oog 
lijkt de molen weer compleet. De molen-
maker heeft nog vier maanden om de 
restauratie te voltooien en die heeft hij 
hard nodig. Ongeveer 150 mensen wa-
ren getuige van dit unieke schouwspel. 
Onder hen waren vele vrienden van De 
Nachtegaal, zoals de burgemeester 
van Beemster, H. Brinkman en partner, 
oud molenaars, zoals Sander Hupkes uit 
Purmerend en aanstaande molenaars 
die nu werkzaam zijn op de molen De 
Otter in de Schermer. Daarnaast blijkt 
de belangstelling van de oud-mole-

Herstelwerkzaamheden aan de Groenvelder 
Molen. De kuip is van een merkwaardige en 
zeer oude oude constructie: met keerschijven 
(foto Fred Prins).

Stralende Groenvelder Molen te Sint-
Maarten na uitvoerige herstelwerkzaamheden 
(foto: Fred Prins, 13 juni 2013). 
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naarsfamilies Bijman en Knijn. Elke keer 
zijn ze present als er iets met de molen 
staat te gebeuren. De restauratie van 
de molen zal in rap tempo worden ver-
volgd. Op 4 oktober zal de molen offici-
eel worden heropend door Commissaris 
van de Koning Johan Remkes.

Herstel aan Groenvelder molen 
te Sint-Maarten

Het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier heeft herstel- en onder-
houdswerkzaamheden uitgevoerd aan 
de Groenvelder molen. De werkzaamhe-
den duurden van 25 februari tot 30 mei.
Het schilderwerk was het meest omvang-
rijk. De noodzaak van een aantal andere 
werkzaamheden werd door het schilder-
werk aan het licht gebracht. Het herstel 
van de penanten was geen overbodige 
actie. Het herstel omvatte onder andere:
onderhoud aan het (engels) kruiwerk; 
het aanbrengen van een nieuwe baard 
(was van grenen, thans red cedar, nu met 
1560 als bouwjaar, was 1572); de gedeel-
telijke vervanging van de steunder; het 
metselen van twee nieuwe veldmuren; 
vijf nieuwe penanten onder de achtkant-
stijlen; nieuw hout aan vijzelkast-deuren-
deurstijlen-raamstijlen; een brug over de 
waterloop en een kistraam, gedeeltelijke 
vervanging van het hout van de fokwie-
ken. Tenslotte werd de molen geschilderd 
(door twee schilders gedurende zeven 
weken). Ook is werk aan de kleine molen 
uitgevoerd (herstel overring, herstel lage-
ring spil; nieuw halslager; nieuwe spitijzers 
en roedwiggen; nieuwe kruireep, bezet-
reep; roedtouw, vangtouw en spaak-
touw). De woning tenslotte werd voorzien 
van thermisch glas; er kwam vloerisola-
tie in de woonkamer; isolatie in de twee 
nieuwe veldmuren. Tevens werd herstel 
aan het vloertegelwerk van de sanitair e 
voorzieningen uitgevoerd.             Fred Prins

Toch een molen aan oever 
Uitgeestermeer?

Er is een nieuw initiatief voor de komst 
van een 'originele' houtzaagmolen 
naar de oevers van het Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer, als eerbetoon aan 
de uitvinder Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest. Van een eerder plan om de be-
staande houtzaagmolen De Otter vanuit 

Amsterdam te verplaatsen, is afgezien 
omdat het Stadsdeel West daar niet aan 
wil meewerken. 
De Stichting Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest zet nu in op historiserende her-
bouw. Op de plek waar de houtzaag-
molen moet komen te staan, ligt al een 
fundering, is een balkenhaven en staan 
enkele bijgebouwen. Er is ook een au-
thentieke droogschuur neergezet, met 
op het dak een replica van een lattenza-
ger (Molenwereld 2010-9-305). 
Inmiddels heeft de stichting contact ge-
had met Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer. Daar is positief gerea-
geerd op het initiatief. Het schap voert 
de regie bij de herontwikkeling van het 
erfgoedpark, waar de houtzaagmolen 
een plek moet krijgen. Er is een inschrij-
ving gestart voor ondernemers die hier 
aan de oever van het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer nieuwe plannen wil-
len ontwikkeling. De Stichting Cornelis 
Corneliszoon wil graag samenwerken 
met zo'n nieuwe recreatieondernemer. 

Molenstichting 
Goeree-Overflakkee viert 
25-jarig bestaan

Op woensdag 19 juni vierde de Stichting 
tot behoud der molens op Goeree-
Overflakke haar 25-jarig bestaan in het re-
creatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteerde 
Wim Bosdijk het nieuwe logo van de stich-
ting plus te plaatsen informatiepanelen. 
Een hoogtepunt was de presentatie 
van het gedenkboek Met dank aan 
de wind waarvan het eerste exem-
plaar werd overhandigd aan de heer 
J. Franssen, Commissaris van de koning 
in Zuid-Holland en tevens voorzitter van 
de Afdeling Zuid-Holland van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, die daarna een 
dankwoord uitsprak. Na de pauze werd 
de film 'De molenaar' vertoond en hield 
prof.dr. Herman Pleij een lezing over 'De 
molen als houvast - over de noodzaak 
van historisch erfgoed'. 
Tenslotte nam de heer Leen Vroegindeweij 
afscheid als voorzitter om plaats te ma-
ken voor zijn opvolger. De nieuwe voor-
zitter wordt Corstiaan Kleijwegt, de hui-
dige waarnemend burgemeester van 
Goeree-Overflakkee. Per september a.s. 
stopt hij als burgemeester en wordt dan 
de nieuwe voorzitter van de molenstich-
ting.

Molenbiotoop Pendrechtse 
Molen in Barendrecht

Dinsdag 11 juni vergaderde de gemeen-
teraad van Barendrecht over de vaststel-
ling van het bestemmingsplan Noordrand 
waarin de Pendrechtse Molen staat. 
Deze molen is in 1993 verplaatst, omdat 

De Pendrechtse Molen bij Barendrecht (foto: Barend Zinkweg, 30 april 2011).

De informatiepanelen voor de molens van Goeree-Overflakkee (foto Gerard Barendse, 
19 juni 2019
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de omgeving van de molen verbouwd 
werd tot bedrijventerrein en de molen 
zou degraderen tot tuinkabouter. Nu pas 
wordt het bestemmingsplan van de hui-
dige standplaats van de molen aange-
past en dus was het zover dat de molen-
beschermingszone geformuleerd moest 
worden. Het College van B&W wilde zo-
veel mogelijk de handen vrij houden om 
toekomstige ontwikkelingen mogelijk te 
houden. 
Daarvoor koos B&W in het voorontwerp-
bestemmingsplan voor de bescherming 
van de molenbiotoop de minimumva-
riant: de 1 op 30 regel. De molenaar 
heeft daarop een reactie ingediend en 
hij heeft ingesproken tijdens de raads-
commissievergadering hierover. In het 
ontwerpbestemmingsplan handhaafde 
B&W de 1 op 30 regel. De molenaar dien-
de toen een zogeheten zienswijze in en 
hij sprak nog maar eens in op een raads-
commissievergadering.
Rode draad in het verhaal van de mo-
lenaar was steeds, dat het gebied een 
recreatieve bestemming heeft en houdt. 
Hij betoogde dat groen toch niet overal 
12 meter hoog hoeft te zijn, want er zijn 
voldoende alternatieven om een aange-
naam recreatiegebied te hebben met 
lage begroeiing. Bovendien zijn er geen 
toekomstige ontwikkelingen bekend en 

de huidige biotoop voldoet aan de 1 op 
100 regel. Tijdens de raadsvergadering 
dienden de oppositiepartijen een amen-
dement in waarin voorgesteld werd, dat 
de 1 op 100 regel in het bestemmingsplan 
diende te worden opgenomen. In het 
debat slaagde het college er niet in de 
raadsleden ervan te overtuigen dat een 
beperkte bescherming voldoende was. 
Vervolgens schaarde de ene na de an-
dere coalitiepartij zich achter het amen-
dement. Het amendement werd dus met 
algemene stemmen aangenomen en zo 
kreeg de molen de gewenste bescher-
mingszone met de 1 op 100 regel.
                                             Barend Zinkweg.

Molenaarsdochter trouwt: 
versierde molens

Enkele weken geleden, donderdag 23 
mei, trouwde molenaarsdochter, Sietske 
van den Berg met Stephan Stip. De ou-
derlijke molen, Nederwaard 3, werd voor 
deze gelegenheid mooi gezet, evenals 
de molen Nederwaard 1, waar een neef 
van Sietske woont.
De bruidegom kwam zijn bruid halen 
op een motor met zijspan. Dit paste net 
op de smalle boezemkade... De huwe-
lijksceremonie vond plaats in het oude 
Wisboomgemaal. De daggasten wer-

den hiernaartoe gebracht met de rond-
vaartboot. Na de kerkelijke plechtigheid 
werd het feest gevierd in 'De Landhoeve' 
te Nieuw-Lekkerland.
 
Leidse molendag 22 september

Het is een traditie aan het worden dat 
de Leidse molenaars een molendag or-
ganiseren in ieder oneven jaar. Ook in 
2013 zal een molendag gaan plaatsvin-
den en wel op zondag 22 september van 
10.00 tot 17.00 uur. De negen molens die 
Leiden telt, worden dan in werking ge-
steld en bij voldoende wind kan de be-
zoeker zien welke functie de molen nog 
kan uitvoeren. Zoals het opmalen van 
het polderwater naar een hoger niveau, 
of het malen van graan tot meel en het 
zagen van bomen tot planken. Dit alles 
met gebruikmaking van milieuvriendelijke 
energie, 'de Leidse wind!' Van de negen 
molens zijn er acht te bezoeken, dit zijn: 
de Kikkermolen, de Maredijkmolen, De 
Herder, de Stadsmolen, De Valk, De Put, De 
Heesterboom en de Stevenshofjesmolen. 
De Rodenburgermolen is alleen van bui-
ten te bekijken. Extra activiteiten rondom 
de molens zijn nog in voorbereiding, zo-
als demonstratie van oude ambachten, 
meer info hierover volgt op de website 
www.molensinleiden.nl.

De versierde molen No. 3 van de Nederwaard, ter gelegenheid van het huwelijk van molenaarsdochter Sietske van den Berg (foto 23 mei 2013).



Oostmolen te Mijnsheerenland 
officieel geopend 

De beeldbepalende Oostmolen langs 
de provinciale weg in Mijnsheerenland is 
'weer terug van weg geweest' en blijkt 
ouder te zijn dan gedacht. Bij de ingrij-
pende restauratie is de molen in 2011 
en 2012 helemaal uit elkaar genomen, 
in delen vervoerd naar de werkplaats 
van molenmaker Vaags in Aalten en 
tenslotte weer opgebouwd. De molen 
is op 1 juni officieel opnieuw in gebruik 
worden genomen. Een bijzonder onder-
deel van de molen en van de restaura-
tie is een authentieke molenaarswoning. 
Bij de heropening zijn de families verte-
genwoordigd die daar in de afgelopen 
eeuw hebben gewoond. De opening 
werd verricht door de burgemeester 
van Binnenmaas en de voorzitter van 
de Vereniging de Hollandsche Molen. 
Voordat de restauratie begon werd de 
Oostmolen, op basis van in de molen 
aanwezige inscripties, gedateerd op 
1731. Er bestonden wel aanwijzingen in 
archiefstukken dat de molen aanzien-
lijk ouder was, maar te bewijzen was 
dat niet. Doordat de molen tijdens het 
restauratieproces helemaal uit elkaar 
werd genomen bood dit de mogelijk-
heid tot een zeer gedetailleerd bouw-
historisch onderzoek. Bij dat onderzoek 
werd onomstotelijk vastgesteld dat het 
bouwjaar van de molen 1616 is. Zo werd 
de molen in twee jaar 115 jaar ouder. 
Archeologisch onderzoek dat, na verwij-
dering van de molen, ter plaatse werd 
uitgevoerd door archeologen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
toonde bovendien aan dat er daarvóór 
op dezelfde plek ook al een molen heeft 
gestaan. Tijdens de officiële heropening 
werd de publicatie van het onderzoek 
en de bijzondere visualisering ervan ge-
presenteerd.

Karottenfabriekje bij de
plasmolens in Kralingen in 
de uitverkoop

De snuifmolens De Ster en De Lelie aan de 
Kralingse plas in Rotterdam zijn algemeen 
bekend. Minder bekend is dat zij deel uit-
maken van een bijzonder ensemble; een 
aansluitend geheel van de beide molens, 
de villa van voorheen moleneigenaar 
Hioolen (het huidige restaurant de Tuin) 
en het karottenfabriekje achter De Lelie. 
In 1911 debatteert de Rotterdamse ge-
meenteraad over het zogenaamde 
Bosch- en Parkplan; de aanleg van een 
park- en bosgebied rond de Kralingseplas; 
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De gerestaureerde Oostmolen te Mijns-
heerenland bij de opening (foto Erwin 
Esselink, 1 juni 2013). 

Vrijwillig molenaar Fred de Rooij en 
burgemeester Borgdorff van de gemeente 
Binnenmaas lichten de vang van de molen 
(foto Erwin Esselink, 1 juni 2013). 
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de diepe polders op te hogen met bag-
gerspecie uit de te graven Waalhaven. 
Alle onroerend goed in het projectge-
bied wordt onteigend, maar wel besluit 
men dat de molens die er staan behou-
den zullen blijven; alleen Het Lam wordt 
gesloopt voor het nieuwe Kralinger ver-
laat en later zullen er nog drie afbranden: 
De Hoop en De Meerkoet, beide in 1932 
en De Ster in 1962 waarvan de laatstge-
noemde in 1968 is herbouwd. Zo werden 
in 1916 De Ster en De Lelie onteigend en 
vervolgens door de gemeente verhuurd 
waarbij het snuif- en specerijenbedrijf op 
de oude voet werd voortgezet. Het zijn 
waarschijnlijk de molens, die om hun be-
houd te verzekeren, het langst eigendom 
van een gemeente zijn; bijna honderd 
jaar. In 2012 verklaart de woordvoerder 
van wethouder Karakus echter: "de 
molens zijn geen kerntaak van de ge-
meente". Het gevolg van deze uitspraak 
is dat de Vereniging de Hollandsche 
Molen van de gemeente de opdracht 
krijgt een onderzoek te doen naar de 
bestemming van de molens en het karot-
tenfabriekje. De Stichting Vrienden van 
het Karottenfabriekje heft zichzelf halver-
wege dit jaar op. De beheerder van het 

pand, de Dienst Stadsontwikkeling, wil 
van het Karottenfabriekje af en heeft het 
pand te koop gezet op Stadsmakelaar 
Rotterdam.
In feite is daarmee het 'uitbenen' van het 
Hioolen-complex begonnen en wordt het 

ensemble doorbroken. Dit is des te kwa-
lijker omdat het fabriekje een organieke 
eenheid vormt met de beide molens, er 
onlosmakelijk verbonden mee zou moe-
ten zijn en blijven. In het fabriekje werd 
namelijk de grondstof voor de molens, de 
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Het molencomplex aan de Kralingseplas 
vanuit de lucht; van onderen naar boven:
molen De Lelie en rechts ervan de karotten-
fabriek; dan het voormalige woonhuis van 
moleneigenaar Hioolen; vervolgens De Ster 
met daarachter het woonhuis van molenaar 
Van Harrewijen (foto Microsoft Virtual Earth).

Het maken van karotten in de 
karottenfabriek; v.l.nr. Gerrit Dekker, 
bedrijfseigenaar Bukman en Koos Verstoep. 
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tabak, opgeslagen en verder bewerkt 
tot zogenaamde karotten, een halfpro-
duct dat zowel apart werd verhandeld 
als in de eigen molens werd verwerkt. 
(Over het karottenfabriekje, de geschie-
denis en het fabricageproces zie De 
Molenaar 1983-20-762; 1983-21-792; 794 
en 1983-22-828, raadpleegbaar via de 
website allemolens.nl) is het historisch 
al ongewenst de karottenfabriek los te 
koppelen; praktisch nog veel meer.
Hoe is de geluidsoverlast geregeld? Het 
zal duidelijk zijn dat vier maal vijf, twintig 
stampers van de in bedrijf zijnde molen 
een stevige roffel kunnen geven en tel 
het geluid van de zetters er maar bij op. 
Hoe is het recht van overpad geregeld? 
Of je moet over het terrein van de molen 
naar de karottenfabriek of omgekeerd. 
Verder draaien de wieken van De Lelie 
bij heel wat windrichtingen over het dak 
van het fabriekje. Moet het uitdraaien 
op Boekelse toestanden? Zo zijn er nog 
wel meer dingen te noemen. Er zitten 
nogal wat haken en ogen vast aan het 
voorstel; zowel voor een koper als voor 
de molenaars. Het is maar de vraag of 
iedereen hiervan doordrongen is.

Lot Molen van Speelman 
Sassenheim bezegeld?

Met 13 tegen 12 stemmen hield de ge-
meenteraad van Teylingen op 30 mei 
tegen dat de onderbouw van de Molen 
van Speelman in Sassenheim gecom-
pleteerd zal worden tot een volwaar-
dige molen. Het College van B&W had 
een wijziging van het bestemmingsplan 

voorgesteld (Molenwereld 2013-5-170); 
de bouwhoogte van de molen in het 
bestaande bestemmingsplan moest 
met enige meters worden verhoogd om 
de opbouw in de toekomst mogelijk te 
maken. Dertien raadsleden accepteer-
den de aanpassing niet. Hiermee is een 
democratisch genomen besluit uit 1993 
terzijde geschoven. In het volgende 
nummer hopen we uitvoerig op deze 
onverkwikkelijke kwestie terugte komen. 

De Pelikaan te Maaskantje 
draait weer na 16 jaar

Na een zeer lange en roerige voorge-
schiedenis werd in 2010 met het restau-
reren van De Pelikaan te Maaskantje be-
gonnen (Molenwereld 2010-11-392). Op 
zondag 9 juni had burgemeester Pommer 
van Sint-Michielsgestel de eer om De 
Pelikaan tijdens de plaatselijke braderie te 
openen. Moleneigenaar Jan Toelen is de 
vierde generatie Toelen die het beheer 
over deze molen heeft. De potroeden; 
het voegwerk; de romp en de balkkop-
pen zijn hersteld; de Van Bussel stroom-
lijnneuzen zijn weer aangebracht en het 
kruiwerk is vervangen. Rond de eeuwwis-
seling wilden Toelen al de noodzakelijke 
restauraties uit laten voeren, maar bleek 
het financieel onhaalbaar (Molenwereld 
2005-9-272). Het restauratieproces lag 
jaren stil maar werd uiteindelijk met hulp 
van de gemeente Sint Michielsgestel en 

de provincie toch weer in gang gezet. In 
december 2012 draaiden de wieken van 
de molen weer voor het eerst sinds au-
gustus 1997. Wie de molen ook van bin-
nen wil zien, kan dit doen op afspraak via 
www.dungensemolen.nl. 

De Negen Gebroeders te 
Prinsenbeek onder de 
slopershamer

De romp van molen De Negen 
Gebroeders in Prinsenbeek zal worden 
gesloopt (Molenwereld 2013-2-52). Op 
31 mei is begonnen met de voorbereidin-
gen. Het daadwerkelijke demonteren zou 
beginnen op 3 juni en wordt uitgevoerd 
door de Nederlandse Bouw Unie (NBU) uit 
Etten-Leur, in opdracht van eigenaar Thes 
Nederland. Het sloopwerk zal twee we-
ken in beslag nemen. Daarna volgt nog 
het herstel van het dak van Albert Heijn, 
dat ook zo'n twee weken zal duren. 
Een bijzondere omstandigheid zorgde 
voor uitstel van executie. De gemeente 
Breda heeft ter plaatse vastgesteld dat 
er kauwen broeden en Thes Nederland 
is hiervan op de hoogte gebracht. De 
eigenaar moet wachten met slopen 
tot de nesten weer leeg zijn. Bovendien 
dient de eigenaar nog een onderzoek 
te laten uitvoeren in het kader van de 
Flora- en faunawet. Dit was volgens een 
gemeentewoordvoerster nog niet inge-
diend bij de sloopmelding. Afhankelijk 
van de uitkomst van dit onderzoek kan 
er na het broeden van de kauwen wor-
den gestart met het afbreken van de 
molenromp. Tot die tijd zal de gemeente 

De molen van Sassenheim: gedoemd zo te 
blijven? (foto Stichting Oud Sassenheim, 26 
oktpber 1997). 
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handhaven. Volgens Jan Hermans van 
Thes Nederland zal de sloop worden uit-
gesteld. Er zat een aanzienlijke periode 
tussen de melding en de daadwerke-
lijke startdatum van de sloop, verklaart 
hij. Op het moment van de melding 
waren er geen broedende vogels in de 
molen. Bij de sloopmelding zijn volgens 
Hermans alle toen noodzakelijke stuk-
ken aan de gemeente overlegd. Als 
nu alsnog onderzoek moet worden uit-
gevoerd in het kader van de Flora- en 
faunawet, dan zal dit worden gedaan, 
stelt hij. Dat van uitstel afstel komt zal wel 
een vrome wens blijven.De molenromp 
verkeert in slechte staat en de winkel er-
onder heeft al geruime tijd last van lek-
kages. De romp rust op vier palen mid-
den in de winkel. Na een opknapbeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf zes 
jaar geleden zijn er weer scheuren in het 
voegwerk gekomen. Voor eigenaar Thes 
Nederland was dit reden voor sloop. 
Heemkundekring 'Op de Beek' was niet 
blij met de sloopplannen, maar had nog 
hoop op een andere oplossing.

De ten ondergang gedoemde molen De 
Negen Gebroeders in Prinsenbeek
 foto Erwin Esselink, 2 juni 2013). 
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De op 8 juni officieel geopende molen 
Unicum bij de molen van Aagtekerke. 
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Nieuwe postzegels met molens 
uitgegeven

Op 13 juni werd op molden Rijn en Lek te 
Wijk bij Duurstede de eerste molenpostze-
gel uitgereikt van een nieuwe serie post-
zegels. De molen staat samen met ne-
gen andere molens in Nederland op een 
postzegel. De eerste molenpostzegels, 
gemaakt door tekenaar Joost Veerkamp, 
werden uitgereikt aan de molenaars. 
Elke molenaar ontving de postzegel 
van zijn molen. Op het postzegelvelletje 
Nederlandse molens staan tien verschil-
lende molentypes uit heel Nederland. 
Elk specifiek molentype heeft een eigen 
kleur, tegen een heldere hemel en een 
horizon die van de ene in de andere 
postzegel doorloopt. De postzegelkleu-
ren zijn echte sfeerkleuren, waarin ook 
verschillende tijdstippen in een etmaal 
herkenbar zijn. Zo is de postzegel met de 
Grafelijke Torenmolen een opname van 
een heldere zomernacht, terwijl de post-
zegel met de Kilsdonkse Molen de stem-
ming heeft van een zonnig middaguur. 
De postzegels zijn voorzien van QR-codes 

die kunnen worden gescand voor meer 
informatie over de afgebeelde molens. 
Het postzegelvel is in nauwe samenwer-
king met De Hollandsche Molen tot stand 
gekomen. De landelijke molenvereniging 
viert dit jaar haar 90-jarig bestaan.

In 't kort

- Op 11 juni is molen Berg te Winschoten 
weer voorzien van een compleet ge-
vlucht. Een van de roeden was gede-
monteerd voor groot onderhoud. 
- Rond molen De Zwaluw te Zuurdijk is 
een flink aantal populieren gekapt, waar-
door de biotoop van de molen aanzien-
lijk is verbeterd.
- Molen De Onrust te Naarden heeft in 
juni een maand stil gestaan, vanwege 
restauratie van de windpeluw en de 
voeghouten.
- In het najaar zal het Frans Marspad 
langs Guisveld in Zaanstad worden aan-
gelegd. Frans Mars (1903-1973), beeldend
kunstenaar en onderwijzer te Wormerveer,
 zette zich in voor de redding van het 
culturele erfgoed van de Zaanstreek.
- Op 8 juni is de modelmolen 'Unicum', 
gebouwd door Klaas de Troye, te 
Aagtekerke naast de korenmolen al-

daar weer in gebruik genomen (zie 
Molenwereld 2013-5-192).
- Op 21 juni is de korenmolen De 
Noorman in Westkapelle na restauratie 
weer in gebruik genomen. Bij die gele-
genheid werd een herinneringssteen 
onthuld door wethouder Jaap Melse en 
Piet Roelse, de vrijwillige molenaar van 
de molen. Piet Roelse verzorgde tevens 
een presentatie over De Noorman en de 
andere Westkapelse molens.
- De gemeente Rucphen stopt ruim 
200.000 euro die is overgebleven na de 
restauratie van de Heimolen in de pot 
voor nieuwe wegen om Rucphen. Van 
het overgebleven geld houdt de ge-
meente zelf nog 130.000 euro achter om 
kosten te dekken rond een eventuele 
verkoop van de molen.

Molenkalender 2013

24 augustus 2013 Drentse Molendag
7 september 2013 Molendag Noord- en 
Zuid-Beveland
14 september 2013 Friese Molendag
14 september 2013 Overijsselse Molendag
22 september 2013 Leidse Molendag
28 september 2013 Zaanse MolendagEr wordt druk gewerkt aan de restauratie 

van de stomp van de korenmolen van Waspik 
(foto Erwin Esselink, 2 juni 2013). 



De 'Zoeker' uit het juninummer heeft 
zijn plaats gevonden dankzij de 
heer Van der Drift uit Den Haag. Hij 

schrijft: 'De 'Zoeker' uit Molenwereld 171 is 
een bekend plaatje dat vele verzame-
laars zullen kennen. Het gaat hier om de 
molen van Polder 106 aan de Groenedijk 
(Grienedyk) nabij Sneek. De molen stond 
ook bekend als de Molen van Kuiper. Het 
bouwjaar zou 1832 zijn. Na samenvoe-
ging van een aantal particuliere pol-
ders tot het Waterschap De Oudvaart in 
1919 (Esselink: 1916) deed de molen nog 
een tijdlang dienst voor dit waterschap. 
Omstreeks 1930 is de molen verdwe-
nen. De opname is genomen vanaf de 
brug over de Oude Vaart, kijkend naar 
het oosten. De molen stond juist bij een 
knik in de dijk. Links, juist buiten beeld, 
stond boerderij De Domp die nog altijd 
aanwezig is. Op een andere prentkaart 
wordt de molen dan ook aangeduid als 
"Molen bij de Domp", zie bijlage.
Verder is hier weinig meer terug te vinden 
van het beeld van destijds. De landerijen 
zijn thans volgebouwd met de oostelijke 
stadsuitbreidingen van de stad Sneek.
Eén van die wijken heeft de naam De 

Domp gekregen, naar de hierboven ge-
noemde boerderij. Van de molen is geen 
spoor meer terug te vinden.' Verder wijst 
hij er op dat de meeste gegevens zijn te 
vinden in De Utskoat nr. 55 van septem-
ber 1989, waarin ook de zoekerafbeel-
ding is opgenomen.
Ook de heer Esselink uit Delft brengt de 
molen thuis als de molen van Kuiper en 
voegt daar nog aan toe: 'Op 14 juli 1921 
werd een nieuw elektrisch gemaal voor 
dit waterschap in gebruik genomen bij 
de Domp, voor de bemaling van een 
oppervlakte van 1600 hectare. In het-
zelfde jaar kwamen voor dit waterschap 
nog twee gemalen gereed, te Irnsum en 
Gauw, waardoor in totaal 126 molens en 
windmotoren overbodig werden, waar-

onder de molen op de foto. De molen 
zal niet lang daarna verdwenen zijn, 
maar mij is niet bekend wanneer pre-
cies.' De heer esselink verduidelijkt een 
en ander met bijgevoegde advertentie 
en een topografische kaart.
We danken beide heren voor hun reactie.

De nieuwe 'Zoeker' is een recente foto 
van een molen op verpakkingsmateriaal; 
maar juist dat maakt het zo intrigerend. 
Om welke molen gaat het hier?

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.

Ansichtkaart van de 'molen bij de Domp'. 

Topografische kaart uit 1909 met de situatie van de 
molen aan de Groenedijk. 

Advertentie in De Leeuwarder 
Courant van 10 januari 1922 waar-
in het Waterschap De Sneeker
Oudvaart enige watermolens en 
windmotoren te koop aanbiedt. 
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DUITSLAND
Restauratie voor molen Berdum

Wie bij Oostfriese molens alleen denkt 
aan kapitale achtkante baliemolens 
met zelfzwichting en een windroos 
denkt te smal. Er bestaan ook andere 
typen molens, tot zelfs vrij kleine acht-
kante grondzeilers toe, met name in de 
kreis Wittmund. De molen van Berdum 
is zo'n kleine molen, gebouwd in 1820. 
Hij was tot 1972 in bedrijf, laatstelijk met 
één roede. Daarna sloeg het verval toe, 
maar mede dankzij een plaatselijke 
'Förderverein' werd de molen een 25 jaar 
geleden gerestaureerd. 
Toch was de molen nu aan een nieuwe 
restauratie toe. Op 25 april werd de kap 
met een grote kraan van de molen getild 
en naast de molen neergelegd om daar 
gerestaureerd te worden door Sägewerk 
Böök uit Dunum. Dat een zagerij een mo-
len restaureert lijkt vreemder dan het is. 
Het bedrijf is namelijk ontstaan uit een 
molenmakerij, oorspronkelijk gevestigd in
Esens en vanaf 1929 in Dunum. Daar 
deed men niet alleen aan molenwerk, 
maar dreef men van 1948 tot 1958 ook 

een houtzagerij. In 1995 werd de hout-
zagerij opnieuw opgepakt en die werd 
langzamerhand het hoofdbedrijf, maar 
daarnaast bleef men ook in de molen-
makerij actief; tot op de dag van van-
daag onder Henno Böök. 
Met de restauratie van de kap van de 
molen in Berdum is een bedrag van 
73.000 euro gemoeid en staat een ter-
mijn van acht weken. Als de kap klaar 
is moeten de roeden volgen. De kosten 
daarvan worden op 75.000 euro ge-
raamd.

Walsenstoelen voor molen Bunde

Bunde ligt net over de grens bij Nieuwe-
schans. De molen aldaar voldoet 
wel aan het typische beeld van een 
Oostfriese molen met een hoge onder-
bouw van vier verdiepingen. Deze koren- 
en pelmolen is in 1911 na brand nieuw 
gebouwd en was tot omstreeks 1960 
op windkracht in bedrijf. Van 1974 - 1979 
werd hij gerestaureerd waarna vrijwilli-
gers de molen lieten draaien. Dieter en 
Arno Hunken, vader en zoon zijn er twee 
van. Via internet stuitten de Hunkens op 
vier te koop zijnde walsenstoelen in de 
buurt van Halle bij Leipzig. Zij zagen er 
wel brood in om deze walsenstoelen een 
plaats te geven in de molen van Bunde. 
In eigen beheer werden de walsenstoe-
len gedemonteerd en werden daarna 
door het transportbedrijf Hilbrand de 
Boer naar Bunde vervoerd waar ze in 
april zijn gearriveerd. De volgende stap 
is het maalvaardig opstellen van de wal-

senstoelen en uiteraard er weer mee 
gaan malen. Maar daar zijn waarschijn-
lijk nog enkele jaren mee gemoeid.

Grote gift voor molen Hahnentange

Volgend jaar bestaat de molen van 
Hahnentange bij Rhauderfehn150 jaar. 
Uiteraard moet hij er dan in alle opzich-
ten pico bello bij staan. Het grootste pro-
bleem op dit moment is toestand van de 
achtkantstijlen aan de onderzijde. Die is 
slecht. Verder zijn nieuwe ramen nood-
zakelijk en moet het metselwerk onder-
handen genomen worden. De kosten 
worden geraamd op 20.000 euro. 
De drijvende kracht achter de molen is de
Mühlenverein Hahnentange die maar 
liefst 800 leden heeft. De vereniging neemt
3200 euro voor haar rekening, terwijl de 
gemeente Rhauderfehn met 8000 euro 
over de brug komt. De VR-stiftung van de 
Volks- en Raiffeisenbanken schonk samen
met de Volksbank Westrhauderfehn met 
8800 euro. Verder staat op het verlang-
lijstje de vernieuwing van het bakhuis 
bij de molen, evenals een schilderbeurt 
waarvoor de vereniging 16.000 euro bij-
een moet zien te krijgen.

De molen van Huisinga in Bunde 
(foto H. Noot, 29 december 2007).

Het bakhuis bij de molen van Hahnentange
(foto H. Noot, 18 juni 2006). 

De molen van Hahnentange (foto H. Noot, 18 juni 2006). 
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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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Zoals oplettende lezers weten dankt mijn 
molen naast zijn officiële doopnaam De 
Hoop aan mijn vrouw ook nog twee bij-
namen: De Bodemloze Spaarpot en De 
Wanhoop. 
Dat is haar ingegeven door het geld wat 
er iedere keer weer uit de knip moet om 
hem in ordentelijke staat te houden en 
de energie die van ons vergt. Je bent 
nooit klaar en altijd is er wat. Nu doe ik 
het met alle plezier; daar niet van: een 
mens zijn lust is een mens zijn leven. Maar 
dat hij al tientallen jaren veel meer kost 
dan hij opbrengt staat als een paal bo-
ven water. Er zijn wel eens andere tijden 
geweest en nog niet eens zo vreselijk 
lang geleden. 
Vader vertelde wel eens dat wanneer 
zijn vader aan het eind van het jaar de 
balans bekeek tevreden knikte en zei: 
"'t Benne mooie cijfertjes." Subsidies wa-
ren er in die tijd niet bij, zodat alles uit de 
zaak betaald moest worden; zeg maar 

de kost en de onkosten; de zaak waarin 
de molen het middelpunt was. 
Natuurlijk ging het niet altijd even goed: 
in de crisis kwam het water tot aan de 
lippen; maar toch... 
Opa was zoals veel van zijn collega' s 
een redelijk welvarend molenaar door 
hard werken en een gezond zakelijk in-
zicht. Daar stond hij niet alleen in. 
Ik kan mij nog herinneren dat vader eens 
naar een molenopening geweest was 
bij een collega. De molen was wel klein, 
maar dat zegt niet zoveel. Bij het napra-
ten zegt een collega tegen de molenaar 
van de kleine molen 'dat het maar een 
best molentje is' . "Ja", vervolgt hij, "want 
jij ben er rijk mee geworden!". 
Moet je nu eens kijken; pak weg een 
halve eeuw geleden kon iemand nog 
rijk worden met een molen. De tijden zijn 
wel veranderd. 
In de loop der jaren zijn vele tientallen 
molens overgedaan aan gemeenten 

om te voorkomen dat ze gesloopt zou-
den worden. Het is een van de pijlers van 
het succesvolle molenbehoud in Neder-
land geweest. Als die inzet van gemeen-
ten er niet was geweest dan hadden we
een heel ander molenlandschap gehad.
Kaal geslagen is een te groot woord, 
maar toch... 
Nu willen gemeenten maar al te graag 
van hun molens af. Dat wordt met aller-
lei verhalen omkleed als financiën en 
kerntaken. Nu begrijp ik best dat in deze 
moeilijke tijden gemeenten de hand op 
de knip moeten houden; dat moet ik 
ook. 
Maar wat ik toch maar moeilijk kan be-
grijpen is dat een halve eeuw geleden 
een molenaar (let wel: één man) zijn mo-
len kon onderhouden en er nog rijk mee 
kon worden ook, terwijl je nu zo ongeveer 
de indruk krijgt dat de gemeente om 
een financieel debacle te voorkomen 
echt van zijn molens af moet; soms zelfs 
op een bepaald niet prettige manier, 
terwijl men heel goed kan weten dat 
men het probleem op een bordje van 
een ander legt. Als je leest dat zelfs een 
stad als Rotterdam - ooit een lichtend 
voorbeeld - zijn molens in de etalage zet 
dan laat dat mij toch wel in verwarring 
achter. Wat ging er fout?

                                      Bal ie Klu iver

Een gouden molentje!

Maak uw eigen
   Molenwereldboek!
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De Vier Winden 
te Putten op 

de keper 
bekeken 

In het artikel over de Amsterdamse  stadskorenmolens 

in het januarinummer van Molenwereld komt de 

volgende zinsnede voor: Zo stonden er in Putten op de 

Veluwe op het eind van de negentiende eeuw op het oog 

twee loepzuivere Amsterdamse korenmolens, Het Hert 

en De Vier Winden...

Over de geschiedenis van de huidige molen 't Hert 

en zijn voorgangers is al eerder gepubliceerd, o.a. 

bij het honderdjarig bestaan in 1999, maar het 

verleden van De Vier Winden is wat meer in 

nevelen gehuld. Zo lijkt het bouwjaar een 

Amsterdams verleden uit te sluiten en 

ook de naamgeving van de molen is een 

verhaal apart.
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In 1828 koopt bakker Hendrik van de 
Poll (1760-1847) korenmolen 't Hert in 
het dorp Putten, een voorganger van 

de huidige molen 't Hert. De molen is be-
stemd voor zijn zoon Hendrik (1809-1855). 
De toenmalige pachter van de molen, 
Teunis Drost, moet omzien naar een an-
der molen. 
Hij besluit een eigen molen te laten bou-
wen en richt zich eind 1828 tot Koning 
Willem I met het verzoek om toestemming 
voor de bouw van een derde korenmo-
len in Putten. De twee andere molens 
in die tijd waren de eerder genoemde 
molen 't Hert van Van de Poll in het dorp 
en de Allersche molen of Aldermolen, 
die aan de Molensteeg stond, ongeveer 
halverwege Putten - Nijkerk.
Drost wil de molen oprichten op een stuk 
grond genaamd de Vier Winden, even 
ten westen van het dorp aan de nieuwe 
straatweg. Natuurlijk is Hendrik van de 
Poll, die net 't Hert gekocht had, niet blij 
met dit voornemen en hij dient een be-

zwaarschrift in. Hij vreest, dat niet alleen 
't Hert, maar ook de Allersche molen in 
hun bestaan bedreigd worden. Om die 
reden vraagt hij de gemeenteraad om 
een negatief advies aan de koning uit 
te brengen. Op 27 november 1828 buigt 
de raad zich over het verzoek. Men staat 
niet afwijzend tegenover het verzoek 
van Drost, hoewel men eigenlijk twee 
molens wel voldoende vindt. 
Op 7 januari 1829 komt de zaak opnieuw 
aan de orde. Om ook aan het bezwaar 
van Van de Poll tegemoet te komen stelt 
de raad een aanvullende voorwaarde 
aan de bouw van de molen. 
Men vindt dat de plek, die Drost op het 
oog heeft, te dicht bij de molen van 
Van de Poll ligt (hemelsbreed ongeveer 
500 meter). Daarom wil de raad dat 
Drost de molen bouwt in de buurtschap 
Garwerden (tegenwoordig Gerven ge-
naamd). Gerven ligt in een uithoek aan 
de zuidkant van de gemeente, richting 
Voorthuizen. Drost voelt hier weinig voor 
en wijzigt zijn plannen niet. Op 17 febru-
ari 1829 krijgt hij toch toestemming van 
de koning voor de bouw van een koren-
molen in de Vier Winden. 
Drost wil de molen ook meteen als pel-
molen laten inrichten en dat wordt 
goedgevonden. In december 1829 is de 
molen bedrijfsklaar met één koppel ste-
nen. In januari 1830 kan ook het andere 
koppel stenen in gebruik genomen wor-

den en is de molen voltooid.
De molen krijgt de naam De Vier Winden, 
naar het perceel waarop hij verrezen is. 
Hoewel zeer toepasselijk voor een molen 
is de naam dus ouder dan de molen zelf. 
Overigens zou De Vier Winden als naam 
voor het perceel niet verwijzen naar de 
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De Vier Winden omstreeks 1920. Bij de 
molen werd in 1914 een schuur gebouwd, 
met name bedoeld voor de opslag van 
eikenschors. Eikenschors kon maar gedu-
rende een korte periode 'geoogst' worden 
(mei/juni) en moest daarna droog worden 
opgeslagen. Met beide Puttense molens 
kon eikenschors gemalen worden. 

Putten in 1812. Midden onder staat een voorganger van molen 't Hert, die op dezelfde plaats stond als de huidige molen. Links bij De 
Vier Winden zou in 1829 de gelijknamige molen worden gebouwd. De naam is dus ouder dan de molen! 

Na het overlijden op jonge leeftijd van
de laatste molenaar Drost wordt de molen
in 1858 publiek verkocht. De koren-, run- en
pelmolen De Vier Winden komt dan in
handen van de molenaarsfamilielie Huisman.
Advertentie uit het Overveluwsch Weekblad 
van 15 mei 1858. 



wind uit de vier windstreken, maar naar 
een oude oppervlaktemaat: de wind. 
Vier winden was dus de oppervlakte van 
het stuk land en ook de bijbehorende 
boerderij droeg die naam. Als de molen 
voltooid is neemt Teunis Drost met zijn 
gezin intrek in dit huis, dat voortaan als 
molenaarswoning dienst zal doen.
 
Van Drost naar Huisman
In 1836 wil Drost de molen ook tot run-
molen laten inrichten voor het malen 
van eikenschors. De gemeenteraad van 
Putten heeft hier geen bezwaar tegen.
Teunis Drost ging het in zijn leven be-
paald niet voor de wind. Van zijn zeven 
kinderen overlijden er vijf op relatief jon-
ge leeftijd. Teunis zelf overlijdt in 1848 op 
52-jarige leeftijd. Zijn schoonzoon Gerrit 
Schouten zet het bedrijf voort, maar hij is 

eigenlijk onderwijzer. In 1854 vertrekt hij 
dan ook naar Amersfoort en wordt de 
molen te huur aangeboden: 'eene goed 
onderhoudene en altijd ruim gemaal 
hebbende achtkante wind koren pel- en 
runmolen, genaamd De Vier Winden'. 
De jongste en enig overgebleven zoon 
van Teunis Drost, Aaldert Willem, is on-
dertussen 20 jaar en hij blijft op de mo-
len werken. Hij overlijdt in 1858 op slechts 
24-jarige leeftijd. Dat is de reden voor 
de erfgenamen om de molen publiek te 
gaan verkopen. Bij de finale verkoop op 
28 mei 1858 wordt Gerrit Huisman (1817-
1887) de nieuwe eigenaar. Net als Teunis 
Drost 30 jaar eerder was ook Huisman 
pachter van molen 't Hert en hij grijpt de 
kans om een eigen molen te bezitten. 
Op 6 mei 1884 slaat de bliksem in de mo-
len, maar een begin van brand kan snel 
geblust worden. Na het overlijden van 
Gerrit neemt zijn zoon Elbert (1845-1913) 
de molen over. Zijn jongere broer Derk 
(1852, ook Dirk genoemd) wordt ook mo-
lenaar. Na Elbert wordt diens zoon Gerrit 
(1872-1948) eigenaar van de molen en 
hij zou de laatste molenaar van De Vier 
Winden zijn. Huisman en Van de Poll van 
molen 't Hert waren weliswaar concur-
renten van elkaar, maar in tijden van 
nood hielp men elkaar. Toen de molen 
van Van de Poll op 3 augustus 1899 af-
brandde nam Huisman een groot deel 

van het werk over, totdat de nieuwe mo-
len klaar was.
 
Raadsels rond De Vier Winden
Tot nu toe hebben we geen verband 
met een Amsterdams verleden van 
De Vier Winden kunnen leggen en ook 
het bouwjaar 1829 sluit niet aan bij de 
afbraakgolf van de Amsterdamse ko-
renmolens in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Toch is het een loep-
zuivere Amsterdamse korenmolen, om 
met de woorden van Johan Bakker te 
spreken. De molen was een imposante 
verschijning aan de rand van de Putter 
Eng en van ver zichtbaar. Ongetwijfeld 
behoorde hij tot de grootste van de 
Veluwe. De molen is altijd volop als wind-
molen in bedrijf geweest, al kon er sedert 
1923 ook motorisch gemalen worden. De 
motor was ondergebracht in een stenen 
gebouwtje, dat tegen de molen ge-
bouwd was.
Naast de herkomst is ook het einde 
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Gezicht vanuit het westen op de Putter 
Eng met molen De Vier Winden en het 
dorp Putten op de achtergrond om-
streeks 1900. Uiterst rechts staat het mo-
lenaarshuis van 't Hert. Molen 't Hert 
zelf valt net buiten beeld. (foto collectie 
Vereniging De Hollandsche Molen).

Fragment van een tekening van Jan de Beijer uit 1755 met een gezicht van de Schans (thans Sarphatistraat) op de Muiderpoort en de Baangracht
(thans Plantage Muidergracht). In het midden korenmolen De Valk op het bolwerk Diemen en rechts korenmolen Het Fortuin op het bolwerk 
Weesp. Voor wie minder bekend is in Amsterdam, maar wel de jaarvergadering van De Hollandsche Molen bezoekt: de Muiderpoort is de poort,
waar men vanaf het Tropenmuseum tegenaan kijkt. De Valk stond ongeveer 0,5 kilometer ten westen van het Tropenmuseum. 

- P O R T R E T -

Naast koren- en runmolen is De Vier
Winden ook pelmolen geweest Advertentie 
uit De Harderwijker van 30 oktober 1918. 



van de molen wat raadselachtig. In 
veel beschrijvingen van de molen is 
te lezen, dat deze in februari 1926 ver-
brandde. Dit is waarschijnlijk terug te 
voeren op de aantekening, die Anton 
ten Bruggencate, archivaris bij De 
Hollandsche Molen, maakte op het fi-
che van De Vier Winden. Naspeuringen 
in historische kranten uit die maand le-
verden niets op, zodat de vraag rees of 
de molen wel verbrand was. 
In het vakblad De Molenaar van 24 fe-
bruari 1926 biedt Huisman o.a. een ij-
zeren as te koop aan. Er moet dus wel 
iets met de molen gebeurd zijn. Verder 
terugzoeken in de tijd leverde een 
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Advertentie uit De Molenaar van 24 
februari 1926, waarin o.a. de ijzeren as 
van de molen te koop wordt aangeboden. 
Er is dus 'iets' met de molen gebeurd, 
waardoor deze as niet meer nodig is. 
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De Vier Winden omstreeks 1910, prachtig gelegen aan de rand van de Putter Eng en malend op het noordoosten. Een loepzuivere Amsterdamse
korenmolen, om met de woorden van Johan Bakker te spreken. Zoals gebruikelijk bij die molens had ook De Vier Winden vier baliedeuren. 
Het zandpad langs de molen werd later verhard en is thans de Engweg. In de verte de nog bestaande molen 't Hert met molenaarshuis. 

De Dorpsstraat in Putten eind jaren '50. Rechts de boerderij annex molenaarswoning De Vier Winden. In de loop der jaren werd de 
staat van de woning steeds slechter, zodat deze in 1978 werd afgebroken, samen met de maalderij. Daarna werd er een wijkje met senio-
renwoningen gebouwd, genaamd De Vier Winden.
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advertentie op in het weekblad De 
Harderwijker van 22 januari 1926. Daarin 
deelt Huisman mee, dat hij de zaak op 
dezelfde voet wil voortzetten, na het af-
branden van zijn molen. De molen was 
dus inderdaad verbrand, maar eerder 
dan februari 1926. Verder speuren lever-
de een verslag van de brand op in het 
Nunspeets Nieuws en Advertentieblad 

van zaterdag 23 januari 1926:
PUTTEN. Maandagavond omstreeks 11 
uur ging de brandhoorn. 
Aan de wijze waarop alarm werd gebla-
zen, kon reeds worden afgeleid, dat de 
brand ernstig was. En wie haastig een 
raam openschoof of zich naar buiten 
spoedde zag de lucht roodgekleurd en 
door den mist straalde een vuurgloed 

ver uit. De molen van den heer Huisman 
stond in lichte laaie. Geweldig was de 
brand. Toen we er bij kwamen, had het 
vuur zich reeds medegedeeld aan het 
motorgebouwtje en een groote schuur, 
waarin veel schors was geborgen. 
Het stevig geraamte stond nog trotsch 
te midden van den vuurgloed, maar 
eindelijk - even maakten de wieken nog 
een laatsten rondgang - moest 't zwich-
ten en met donderend geraas stortte de 
molen zich op de brandende schuur. 
Hoog laaiden de vlammen op en een 
geweldige vonkenregen dreef voort op 
den adem van den kouden Zuidooster.
Natuurlijk stond de brandweer weerloos 
tegenover zoo'n vuurzee. Een paard 
kwam in de vlammen om.
Door den mist was de brand alleen op 
betrekkelijk korten afstand zichtbaar. 
Daaruit kan ook verklaard worden, dat 't 
vuur gelegenheid had zich van de over-
winning te verzekeren, alvorens iets van 
den brand werd bemerkt. 
Toen de vlammen naar buiten sloegen, 
was 't binnen reeds één reusachtige 
vuurgloed.
De molen dateerde van 1867, toen hij uit 
de asch herrees.
Nu zal hij waarschijnlijk niet worden op-
gebouwd.
Een jaar of drie geleden werd hij reeds 
met den ondergang bedreigd, maar 
toen wist men 't vuur tijdig te blusschen.
 
Weekblad De Harderwijker vermeldt nog 
dat in de verbrande schuur ongeveer 
300 mud schors was opgeslagen.

De Vier Winden met de gelijknamige boerderij/molenaarswoning, gezien vanaf de Dorpsstraat rond 1920. Naast het molenaarsbedrijf 
dreef Huisman ook een pension.

Luchtfoto van Putten uit 1963, genomen in westelijke richting, met omcirkeld links aan 
de Engweg de maalderij en rechts aan de Dorpsstraat de molenaarswoning. (foto collectie 
Puttens Historisch Genootschap).
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Amsterdamse herkomst?
De molen is dus op de koude, mistige 
maandagavond van 18 januari 1926 
door onbekende oorzaak verbrand. In 
het gedetailleerde verslag van de brand 
staat verder nog een korte, maar be-
langrijke zin: 'De molen dateerde van 
1867, toen hij uit de asch herrees'. Als dat 
jaartal juist is, dan is de molen in dat jaar 
herbouwd met zeer waarschijnlijk onder-
delen van een Amsterdamse stadsko-

renmolen. Het jaar 1867 past ook prima 
in de sloopgolf van Amsterdamse koren-
molens, die globaal tussen 1860 en 1890 
plaatsvond. Onderzoek in het gemeen-
tearchief van Putten leverde inderdaad 
een bevestiging van dit jaartal op: de 
molen De Vier Winden verbrandde door 
onbekende oorzaak op 4 juli 1867.
Het is natuurlijk verleidelijk om te kijken 
welke Amsterdamse korenmolen er naar 
Putten verplaatst zou kunnen zijn. Uit de 

lijst met jaartallen van verdwijnen van de 
Amsterdamse korenmolens, geplaatst in 
het januarinummer van Molenwereld, 
blijkt dat er in 1867 één korenmolen is af-
gebroken, en wel De Valk in het bolwerk 
Diemen. Van deze molen werd eerder 
verondersteld, dat hij in 1866 moest wij-
ken voor de bouw van een militair hos-
pitaal, maar uit krantenberichten blijkt 
dat de molen pas in 1867 is afgebroken. 
In een advertentie in het Algemeen 
Handelsblad van 17 juni 1867 staat dat 
de 'verkooping tot amotie' plaats zal vin-
den op 27 juni en dat het gehele terrein 
ontruimd moet zijn uiterlijk op 28 augus-
tus. Er is (nog) geen enkel hard bewijs 

In december 1922 kreeg Huisman ver-
gunning voor de plaatsing van een gas- of 
oliemotor bij zijn molen. Bericht uit De 
Harderwijker van 9 januari 1923.

Van deze foto is ook een ansichtkaart uitgegeven met als onderschrift: 'Veluwe - Bij den 
molenaar'. De opname is waarschijnlijk gemaakt op de maalzolder van De Vier Winden. 
Wat we zien van het interieur klopt met het exterieur van de molen: het te lood staan 
van het beschot en de deur, de plaatsing van de deur en de deurpost, die doorloopt tot de 
onderkant van het riet. Wie de molenaar op de foto is kon niet achterhaald worden. Het is 
in ieder geval niet Gerrit Huisman (1872-1948), de laatste molenaar van De Vier Winden 
(foto collectie Frans Weemaes, Terneuzen). 

Al in 1929 verkoopt Huisman zijn in 
1926 gebouwde koren- en schorsmalerij. 
Huisman is dan 56 jaar oud en misschien 
was het teruglopen van de schorsmalerij
reden om tot verkoop over te gaan. 
Advertentie uit De Molenaar van 5 juni 1929. 
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Gezicht op korenmolen De Hond op het bolwerk Muiden met op de achtergrond De Valk. Mogelijk is dit de enige foto, waarop De 
Valk te zien is. De Hond werd in 1863 afgebroken, De Valk in 1867. Opname door Eduard Isaac Asser uit de periode 1852-1860. 



De voorloper van de Amsterdamse ko-
renmolen De Valk, een standerdmolen, 
werd in 1661 overgeplaatst van een bol-
werk in de Tweede Uitleg aan de oost-
zijde van de Amstel, ter hoogte van de 
Nieuwe Amstelstraat. In 1741 werd de 
standerdmolen vervangen door een 
achtkante stellingmolen, die net als zijn 
voorganger De Valk ging heten. Op 22 
augustus 1780 sloeg de bliksem in de mo-
len. De Opregte Haarlemsche Courant 
berichtte hierover het volgende:

Gisteren morgen tusschen 8 en half 9 uu-
ren, is alhier door een felle Donderslag 
een Knecht van de Moolen de Valk, 
aan de Vest, tusschen de Weesper- en 
Muider-Poorten, doodgeslagen, een 

andere Knecht is door schrik bijna le-
vensloos neergeslagen doch wederom 
gered; een groot gedeelte van de 
Moolenwiek is afgeslagen, en wel 10 
Roeden van daar in en Tuintje met het 
eene eind in den Grond gezet, in 't mid-
den gescheurd zijnde.
Van deze blikseminslag is uitgebreid 
verslag gedaan door de Amsterdamse 
apotheker Willem van Barneveld onder 
de titel Het Onweersvuur in zyne richting 
en uitwerksels nagespoort, by het onge-
val van de Koorn-Molen de Valk. Hij be-
studeerde het precieze verloop van de 
blikseminslag en beschreef twee typen 
bliksemafleiders, die zo goed mogelijk 
de bliksem buiten de molen moesten 
houden.
Bij de oprichting van het kadaster (1811-
1832) was de molen eigendom van 
Cornelis van Wijk & Consorten. In 1844 
zijn B. Huyerman & Comp. eigenaar en 
in 1861 laten B. Huyerman en C.C. van 
Wijk, 'bemaalders van den korenmolen 
De Valk weten, dat hunne machine tot 
zuivering der granen op hunnen boven-
genoemde molen in gereedheid is en 
dezelve volkomen aan de bedoeling 
voldoet'. 
De installatie van deze graanreiniger 
hield verband met de modernisering 
van de bloemfabricage in de negen-
tiende eeuw. Eveneens in 1861 be-
sloot de gemeenteraad de bolwerken 
Diemen en Muiden aan het Rijk aan te 
bieden voor de bouw van respectievelijk 
een militair hospitaal en een cavalerie-
kazerne. Deze moesten elders in de stad 
wijken voor de bouw van het Paleis voor 
Volksvlijt. Korenmolen De Hond op het 
bolwerk Muiden werd al in 1863 afgebro-
ken, maar het gedeelte van het bolwerk 
Diemen, waarop De Valk stond, bleef 
in handen van de gemeente. In 1865 
vroeg het Ministerie van Oorlog aan de 
gemeente om ook de rest van het bol-
werk Diemen aan haar af te staan. Dat 
geschiedde per 6 juni 1866. Het lot van 
De Valk was daarmee bezegeld en zoals 
al eerder gemeld werd de molen in de 
zomer van 1867 afgebroken. Op zijn plek 
verrees het Rijks Militair Hospitaal.

dat De Valk naar Putten is verplaatst, 
maar de brand in Putten op 4 juli en de 
afbraak in juli, uiterlijk augustus, van De 
Valk in Amsterdam sluiten naadloos aan. 
Johan Bakker veronderstelde, dat het 
ongeval in De Valk op 10 juli 1867, waar-
bij een werkman van de derde verdie-
ping naar beneden viel, tijdens de sloop 
plaatsvond en dat past ook prima in bo-
venstaand verhaal. 
Een mogelijke gang van zaken is dat De 
Valk aan een sloper verkocht is en via 
molenmaker Wijnveen uit Voorthuizen 
herbouwd werd in Putten. De molen 
kreeg daarbij de naam van zijn voorgan-
ger: De Vier Winden, en net als zijn voor-
ganger werd de molen weer ingericht 
als koren-, pel- en schorsmolen.

- P O R T R E T -
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In de zomer van 1867 wordt De Valk voor afbraak verkocht. Uiterlijk 28 augustus 1867 
moet het terrein ontruimd zijn. Advertentie uit het Algemeen Handelsblad van 17 juni 1867. 

Dat 'iets' was dus een brand in januari
1926, die de molen in de as legde. 
Huisman zit niet bij de pakken neer en 
bouwt zijn zaak weer op. 
Advertentie uit De Harderwijker van 22 
januari 1926. 

De laatste herinnering aan de eeuwenoude naam De Vier Winden: grondstuk, boerderij, 
molenaarswoning, molen; nu een straatnaam (foto: 20 oktober 2012). 
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Na de brand
Gerrit Huisman zit niet bij de pakken neer 
na het afbranden van De Vier Winden. 
Nog dezelfde week laat hij een adver-
tentie zetten in de lokale pers, waarin 
hij meedeelt dat de zaak op dezelfde 
voet zal worden voortgezet. De windmo-
len keert niet terug, maar er wordt een 
nieuwe maalderij gebouwd op de plek 

van de afgebrande molen. De maalde-
rij, bestaande uit twee bouwlagen met 
een plat dak, wordt ingericht voor het 
malen van graan en schors. De aandrij-
ving geschiedt door een 45 PK zuiggas-
motor. Rond Putten was veel eikenhak-
hout te vinden en blijkbaar was er toen 
nog steeds een goede afzetmogelijkheid 
voor run. Toch houdt Gerrit Huisman het 

al vrij snel voor gezien. In 1929 biedt hij 
de koren- en schorsmalerij te koop aan. 
Hij is dan 56 jaar en misschien vindt hij het 
welletjes, of zijn het de slechte tijden die 
hem tot verkoop brengen? De maalderij 
wordt verkocht aan Willem Arendsen, die 
met zijn zoon Reindert een groothandel in 
melkpoeder heeft. Later neemt Reindert's 
zoon Willem het bedrijf over. Nadat hij 
stopte was er nog een aantal jaren koffie-
branderij De Arend in de gebouwen van 
de maalderij gevestigd. In juli/augustus 
1978 worden maalderij en molenaarswo-
ning afgebroken. Ter plekke verrijst een 
nieuw wijkje met seniorenwoningen, ge-
naamd De Vier Winden. Zo blijft de eeu-
wenoude naam nog voortbestaan.
 
Met dank aan de heren G. Hollanders 
en G. Buter van het Puttens Historisch 
Genootschap.

- P O R T R E T -

Schorssteen opgesteld bij molen 't Hert, herkenbaar aan het scherpsel en het ruime kropgat. Verder is de steen ook erg arm in de krop. Het 
malen van schors is op zowel 't Hert, als op De Vier Winden vele jaren een belangrijke bron van inkomsten geweest (foto: 20 oktober 2012). 

Adverentie in het Algemeen Handelsblad van 23 juli 1867 waarin Huisman om een molen voor 
overplaatsing naar Putten vraagt. De datum sluit haast naadloos aan op de advertentie op 
pagina 278.



handgeschreven tekst 'bij Delft, julij 1828 
- B. J.' Deze Jooss is circa 1772 geboren 
in Konstanz in Zwitserland en was vanaf 
1815 tekenmeester aan de Artillerie- en 
Genieschool te Delft. Vanaf 1828 was 
hij leraar tekenen aan de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda. 
Hij overleed in Delft op 28 oktober 1834. 
Uit onze tientallen tekeningen van Jooss 
weten we dat deze tekst oorspronkelijk 

enige bekende afbeelding van de 
Pauwmolen, waarop de molen het 
hoofdonderwerp is. Wat techniek be-
treft was er een opvallende gelijkenis 
met diverse tekeningen van Balthasar 
Jooss (1772-1834) in de collectie Beeld 
en Geluid. Bij het uit de lijst halen werd 
deze veronderstelling waarheid: op de 
achterzijde van het karton was een uit-
geknipt stukje papier geplakt met de 
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Op 'Marktplaats' werd eind febru-
ari 'een prachtig landschapje' 
aangeboden, waarvan de ver-

koper vermoedde dat het een litho was. 
Op de afbeelding was een molen te zien 
met een woning ervoor. De aanbieden 
uit Gelderland vroeg om een reëel bod 
van zo'n € 20,- . 

Deze advertentie werd opgemerkt door 
Erwin Esselink uit Delft, die in de afbeel-
ding de Pauwmolen in Delft herkende. 
Hij leidde dat af van een aanwinst uit 
2002 van het Gemeentearchief; een 
tekening van de molen De Hollandsche 
Tuijn aan de Delfgauwseweg door Isaac 
van Ketweg uit circa 1770, waar de 
Pauwmolen klein op de achtergrond 
afgebeeld was. De heer Esselink stuurde 
mij een mailtje met de vraag of dit iets 
kon zijn voor de beeldcollectie Archief 
Delft. Uit de mailwisseling met de verko-
per werd niet duidelijk wat de techniek 
was van het bewuste landschapje. De 
lage prijs, gebaseerd op het vermoe-
den dat het om een druktechniek ging, 
deed besluiten het werkje te kopen. Ik 
hoopte natuurlijk dat het een originele 
tekening zou zijn, maar 'Marktplaats' 
laat in zijn berichten weten dat als iets 
te mooi is om waar te zijn, dit meestal 
ook zo is. Maar nu niet! De pakketpost 
leverde namelijk een originele penseel-
tekening af van een molen, waarvan we 
pas sinds een aankoop in 2002 van de 
tekening door Van Ketweg weten hoe 
die er uitzag.

Balthasar Jooss 
De nu aangekochte tekening is de 

Molen De HollandscheTuin aan de Delfgauwseweg met op de achtergrond de Pauwmolen; 
penseel in kleuren door Isaac van Ketweg, circa 1770. (B&G Archief Delft).

Delftse Pauwmolen op Marktplaats

Sam Schillemans



onderaan de tekening heeft gezeten. 
Helaas is deze signatuur er eens afge-
knipt en het formaat van de tekening 
(150 x 295 mm) doet vermoeden dat ook 
aan de bovenzijde een stukje is verdwe-
nen. De tekeningen van Jooss hebben 
namelijk meestal een formaat van 180 x 
295 of 300 mm, dus ontbreekt er 3 cm.
Daardoor staan ook de wieken van de 
molen er niet helemaal op. Jammer, 
maar de blijdschap om deze aanwinst 
blijft groot De vlekken bovenaan de 
tekening blijken veroorzaakt door twee 
ophang-haakjes, die zijn gaan roesten. 
Onze restaurator zal voordat de tekening 

opgezet wordt deze en andere vlekjes 
nog behandelen en de uitgeknipte sig-
natuur weer op de oorspronkelijke plaats 
onderaan de tekening bevestigen.
 
Pauwmolen
De afgebeelde molen is de zeventien-
de-eeuwse Pauwmolen, een houten 
wipmolen met stelling, waarvan de eer-
ste vermelding teruggaat tot 1653. 
Het was oorspronkelijk een loodwitmolen 
voor de bereiding van loodglazuur voor 
Delfts aardewerk van plateelbakkerij De 
Pauw en hij eindigde als korenmolen. De 
molen stond in 1828 niet in Delft, maar 
net in de gemeente Vrijenban. Geheel 
links op de tekening staat de grenspaal 
van Delft. De houten molen is afgebrand 
op 23 januari 1855. Op die plek werd 
daarna, waarschijnlijk rond 1857, een ste-
nen stellingmolen gebouwd. De wieken 
en stelling van deze korenmolen werden 

in 1929 verwijderd, waarna er tientallen 
jaren een trieste molenromp langs de 
rijksweg A13 stond. Eind 2000 werd het 
restant met de grond gelijk gemaakt. De 
naam Pauwmolen leeft nog voort in de 
straatnaam Pauwmolen in Delfgauw, in 
het sportpark Pauwmolen en in het be-
stemmingsplan Pauwmolen, een bouw-
plan voor 285 studenten- en starterswo-
ningen aan de Jan de Oudeweg langs 
de A13.

Sam Schillemans is conservator Beeld en 
Geluid bij het Archief Delft.

Met dank aan Erwin Esselink en Wim 
Weve

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

De Pauwmolen bij Delft; penseel in 
blauw en bruin door Balthasar Jooss, 
juli 1828. (B&G Archief Delft).
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De Pauwmolen kort voor de afbraak; 
een ludieke actie 'Hou De Pauw' - zie 
Molenwereld 2000-3, 5 - had geen resultaat 
(foto jsb, 28 december 1999). 

De Pauwmolen als stenen molen 
(foto ir. W. Voerman).
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De terugkeer van de 
jacobsladder 
in de molen 
van Balkbrug

Bert de Ruiter 



drijf; vandaar de link met molen De Star 
te Balkbrug.
Doordat al het maalgoed zes keer met 
de hand verplaatst moet worden is het 
idee ontstaan om de jacobsladder weer 
te completeren. Zes keer komt omdat we 
zelf opzakken bij de fabriek in Dalfsen. Bij 
de molen aangekomen worden de zak-
ken naar boven geluid en op de steen-
zolder opgestapeld.
Tijdens het malen moeten de zakken van 
de stapel in het kaar worden gestort. 
Ook tijdens het malen word het meel op-
gezakt en afgewogen en op de meelzol-
der gestapeld. Als de partij is gemalen 
worden de meelzakken van de stapel 
naar beneden afgeschoten (afschiet-
werk) en op de aanhanger geladen en 
in de fabriek weer van de aanhanger 
met de hand in de stortput gestort. Net 
als vroeger veel sjouwwerk.

Verbeterde molen
In 1936 is molen De Star gemoderniseerd 
en verdekkerd. Tegelijk is er in de molen 
op het spoorwiel een tweede krans met 
kammen aangebracht, voor de aandrij-
ving van het molenbinnenwerk met een 
elektromotor via een haaks kamwerk. Als 
de wind het liet afweten kon men door 5 
kammen uit het bovenwiel te slaan toch 

- B E D R I J F  E N  T E C H N I E K -

Sinds 2009 is de molen van Balkbrug 
weer voorzien van een jacobslad-
der zoals de molen die bezat in 1936 

tot aan de verplaatsing in 1975. Met een 
paar kleine verschillen in vergelijking met 
1936 is de jacobsladder geheel op au-
thentieke wijze terug in de molen geko-
men.
Het plan werd geboren onder het malen 
met de molen. Regelmatig malen we 
1500 kilo maïs of andere graansoorten 
per keer. Dat moet allemaal via het lui-
werk de weg naar de steen vinden.
We hebben een zeer goede band met 
de firma Feijen in Dalfsen, waar we elke 
keer als we ons melden veel mede-
werking krijgen voor een nieuwe partij 
maalgoed. Wij op onze beurt proberen 
zoveel mogelijk overlast voor het bedrijf 
te beperken door zelf op te zakken en 
het gemalen goed te lossen, dan hoe-
ven zij tijdens het laden en lossen geen 
medewerker te missen. Zoals zoveel 
mengvoederfabrieken is ook de firma 
Feijen ontstaan uit een windmolenbe-

De Star in Balkbrug op de standplaats 
waar hij op 12 november 1974 heen werd 
gebracht (foto Donald Vandenbulcke, 
28 juni 2008).

De Star aan de nog niet gedempte Dedemsvaart omstreeks 1950. Voor de molen de 
mengvoederfabriek van de coöperatie die later nog veel groter en hoger zou worden en de 
oorzaak voor de verplaatsing van de molen werd. Het rechtse deel is de oorspronkelijke, 
vooroorlogse maalderij.
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Schematische doorsnedetekening van De Star. 



het hele binnenwerk laten draaien en 
zodoende met de stenen malen en het 
luiwerk bedienen.
Ook zijn er twee silo's in het achtkant ge-
hangen boven de toen aanwezige twee 
koppels stenen. In 1975 is er een derde 
koppel bij gelegd op de plek waar vroe-
ger de pelsteen lag.
Om de silo's te vullen is er een jacobslad-
der met een schroef geplaatst.
De schroef is nodig omdat de jacobs-
ladder in de hoek staat en niet hoog ge-
noeg komt om met stortpijpen de silo's te 
vullen.
Er zijn ook twee aftakkingen op en in de 
silo gemaakt om op plek waar de mo-
len tot 1975 stond buiten de molen in een 
loods een silo te vullen en in de molen 
mogelijk een staande menger (gewenst 
voor gemengd graan of om graan te 
luchten; als het graan te lang in een silo 
kun je het laten doorlopen)
Al met al vier mogelijkheden in één sys-
teem dat toen elektrisch op de jacobs-
ladder liep.

Overblijfselen
Terug in situatie van de jaren 2004-2008: 
de silo's waren nog aanwezig, samen 
met de schroef en de jacobsladderkop.

In 1975 is met de terugkeer van de jacobs-
ladder wel rekening gehouden,door wel 
een jacobsladderput te maken op de 
orginele plek. Bij de verplaatsing in 1975 
zijn helaas door geldgebrek, de origi-
nele kokers, de voet en de riem met de 
bakjes verdwenen.
Ook in de molen is op het spoorwiel de 
tandkrans en het aandrijfwiel nog aan-
wezig.
Met deze wetenschap en onderdelen ,is 
een plan ontstaan om de jacobsladder 
op de wind in plaats van elektrisch aan 
te drijven.

Plannen
We zijn begonnen om de silo boven de 
zuidelijke steen te testen om die met de 
hand te vullen (dus via een ladder met 
een zak op de schouders) en te kijken of 
die sterk genoeg was. Dat was gelukkig 
zo.
Toen hebben we de plek van de jacobs-
ladder op alle zolders bekeken of we niet 
door de bintlagen moesten zagen om 
de jacobsladder te plaatsen. Het bleek 
dat we als we alles een klein beetje op-
schoven de molen geen geweld aan 
hoefden te doen en alles perfect te lood 
konden afstellen.

Ons idee is dat alles verwijderd moet 
kunnen worden en dat nadien geen 
sporen van ons doen achterblijven.

Het werk
Toen de plek bekend was is er begonnen 
de kop te reviseren en licht aan te pas-
sen: kogellagers inplaats van versleten 
bronzen glijlagers en de kop een meter 
verhogen om riemaandrijving via een 
tussenas mogelijk te maken omdat an-
ders de bintlaag van de stortzolder in de 
weg zat.
De schroef hoefde alleen schoonge-
maakt, lagers gesmeerd en van een 
nieuw deksel te worden voorzien.
Op het spoorwiel werd de tandkrans op 
steek gecontroleerd (hart op hart af-
stand van de kammen)en in de bijenwas 
gezet. Met oud hout van de korte spruit, 
is een bok gemaakt voor de aandrijfas. 
Daar werd het nog aanwezige aandrijf-
wiel van de elektrische aandrijfing op-
gesteld ,na te zijn voorzien van nieuwe 
sleuteltjes (borghoutjes) en een nieuwe 
waslaag.
Zo kon na een stilstand van plusminus 
veertig jaar de tandkrans het aandrijf-
wiel weer in beweging bengen.
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Riemaandrijving met rechts de spanrol (foto Henk Duistermaat, 12 februari 2009). 
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De Regt
In Molenwereld werd rond die tijd het 
artikel geschreven 'Recht aan De Regt' 
(2005-10-318 e.v.) over de molen van 
De Regt in Nieuw-Lekkerland die toen 
als molenromp beschreven werd. In dat 
artikel staat een beschrijving van de 
jacobsladder die vroeger met de wind 
aangedreven werd. Het speciale daar-
van is dat de stortkoker aan de zijkant 
onder aan de voet zat gemonteerd om, 
als de molen te langzaam ging draaien 
en de jacobsladder ging retourneren 
(graan valt dan niet meer in de stort-
pijp maar in de tweede koker waar de 
riem met bakjes naar beneden loopt )
dat dan de voet niet vol loopt met graan 
uit de stortput en het vallende graan en 
zodoende de jacobsladder laat vastlo-
pen. (Toch is dit niet het probleem waar 
De Regt en Rijnenberg het over hadden. 
Zij hebben het over het graan dat vanuit 
de koker in de oplopende zijde van de 
jacobsladder valt. Als dat graan onvol-
doende naar boven wordt afgevoerd 
door toerenverlies van de elevator dan 
loopt de voet vol en 'stikt' de elevator 
in het graan dat in de voet beneden 
inloopt; van retourneren is in dit geval 
geen sprake. Doordat De Regt de inval 

liet plaats vinden op het diepste punt 
van de jacobsladder in plaats van aan 
de opgaande zijde krijgt de voet geen 
kans om vol te lopen.jsb)
Omdat bij ons de jacobsladder 15 meter 
hoog is en dus plusminus 35 kilo graan 
onderweg naar boven is als de aanvoer 
is afgesloten is de kans behoorlijk minder 
dat hij vastloopt ( hij blijft altijd bakjes 
vullen ook als hij te langzaam loopt ).

De voet
Dat idee is verder uitgewerkt door de 
voet op een tafel te plaatsen en in de 
voet een bodemschuif te plaatsen zo-
dat als er schoongemaakt of bij verstop-
ping de voet leeg te laten lopen. Dat kan 
door een bak onder de tafel te plaatsen 
opgevangen worden afgevoerd.
Ook heeft dat het voordeel dat de voet 
niet rechtstreeks op de putbodem staat 
(hij is van hout dus altijd het eerste verrot 
zoals gewoonlijk) een put is altijd vochti-
ger als de rest van de molen.
Er is een houten voet gemaakt met een 
stalen as en gietijzeren pouly en twee 
kogellagers met een mogelijkheid om 
de riem te spannen als die uitgerekt is en 
de pouly niet meer meeneemt wat veel 
gebeurt als de jacobsladder elke dag 

loopt (dat is niet zo erg maar de riem 
kan gaan slaan en de bakjes beschadi-
gen die op hun beurt de voet en kokers 
weer beschadigen) als de toevoer onre-
gelmatig is of er ongerechtigheid in het 
graan zit.

Kokers
Na de voet zijn er kokers van boven naar 
beneden gemaakt (boven kon ik niet 
meer schuiven naar beneden toe was 
dat nog wel wat mogelijk om waterpas 
te komen en de plek in de put was groot 
genoeg)
Toen de plek in de put bekend was is 
het luik op de put deelbaar gemaakt 
en aangepast voorals de jacobsladder 
niet word gebruikt er alleen twee kokers 
zichtbaar zijn.
Alles is gemaakt van vurenhout, grenen 
en eiken en dat is weer vastgezet met de 
orginele zwarte platkopschroeven met 
1 sleuf (zwarte schroeven zijn niet ge-
galvaniseerd en roesten uiteindelijk dat 
geeft weer een oud uiterlijk) en alles is in 
kleur van oud hout gebeitst.
Onder het luik is een stortput aan zijkant 
van de voet gemaakt,met een regel-
schuif ,met in de opgaande koker een 
controle glas om de vulling van de bak-

De silo boven in de molen (foto Henk Duistermaat, 12 februari 2009).
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jes te controleren.
In de neergaande koker is aan de ach-
terkant een spanluik gemaakt om de 
riem te spannen voorals de voet verstel-
ling is uitgewerkt (aan de achterkant 
van de riem zitten geen bakjes en kun 
je de riemspanner veel beter kwijt tijdens 
het spannen van de riem).
Daarna is een nieuwe riem gekocht met 
nieuwe graanbakjes en is er een verde-
ling op de riem gemaakt waar de bakjes 
komen.
Graanbakjes zijn bakjes met een diepe 
holle vorm waarin het graan makelijk 
mee word getransporteerd, meelbak-
jes zijn in plaats daarvan ondiep en vlak 
van vorm daarin zet het meel zich niet 
snel vast in de hoeken. Omdat de ja-
cobsladder eigenlijk alleen maar voor 
graan word gebruikt is er gekozen voor 
graanbakjes. 
De capiciteit kan nog worden verhoogd 
door in de toekomst tussen de bakjes er 
bakjes bij te plaatsen. We wisten geen 
formule voor een schroefcapaciteit om 
de hoeveelheid toegevoerde graan te 
berekenen.
Om de omloopsnelheid van de jacobs-
ladder te bepalen tussen 35 en 65 en-
den wisten we dat die tussen de één en 
anderhalve meter per seconde moest 
wezen.
Het aandrijfwiel loopt linksom maar de 
jacobsladder moest rechtstom draaien 
daar voor moest er een tussenas worden 
geplaatst, die heeft twee functies: 
1: riem met een riemspanner om de ja-

cobsladder tijdens het draaien in en 
uit het werk te zetten

2: riem met een slag (riem kruist )om van 
links draaien een naar rechts draaien-
de jacobsladder te krijgen,

Omdat er aan de spil twee hangers 
zitten die het spoorwiel ondersteunen 
was het behoorlijk passen en meten 
om de poulies kwijt te raken zonder de 
molen aan te passen ,wel werd er een 
bok voor de tussenas geplaats waar 
ook de spanrol tussen draait. Die loopt 
weer strak onder de lagerbalk van het 
kammenluiwerk,alles met elkaar een 
behoorlijke versnellingsbak van poulies, 
assen, spoorwiel ,aandrijfwiel die weer 
strak boven het rondsel van de noorde-
lijke steen draait. Maar alles kan werken 
zonder dat de molen is aangepast aan 
de jacobsladder .
Ook hier geld alles kan weer weg zonder 
bouwsporen (op een paar gaten in de 
binten van de bouten na).
Om de schroef die het graan naar de 
zuidkant in de silo transporteert aan te 
drijven, loopt er een aandrijfriem via een 
pouly aan andere kant van de jacobs-
ladderkop naar beneden op de pouly 
van de schroef.
De bodem van de silo aan de noord-
kant is vervangen omdat de houtaan-

Maïs loopt uit de silo in het steenkaar; 
ernaast de kokers van de jacobslader en 
daarachter de andere silo (foto Henk 
Duistermaat, 12 februari 2009). 
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tasting van houtworm zodanig was dat 
het niet verandwoord was om zelfs maar 
de sterkte uit te proberen. Om de oude 
kleur van oud hout te krijgen is hier ge-
bruik gemaakt van oud dakbeschot om 
de bodem net zo oud en gebruikt er uit 
te laten zien als de rest van de silo.
Tegelijk hiermee is er een nieuwe uitloop 
in de silo gemaakt met een juiste hoogte 
voorals je de schuif open laat staan tij-
dens malen dat er dan geen graan over 
de rand van de kaar kan lekken.
In de nieuwe bodem is ook een koker 
naar de jacobsladderuitstort gemaakt 
die tegelijk door middel van een ver-
deelklep de silo vult maar ook als een 
afzakpunt gemaakt als er los graan 
opgezakt moet worden voor de derde 
steen dat geen silo boven de kaar heeft.
Dat kokertje vroeg bijzondere aandacht 
omdat door de vele schuintes van ,mo-
len, silo, glijhoek en berijkbaarheid (zo-
dat je er een beetje recht en makkelijk 
de zakken kunt vullen )er ongeveer twee 
ruitvormige kokers onder een hoek plus-
minus 30 en 40 graden geraaid op el-
kaar kwamen .
Dus onder het mom van drie keer zagen 
en nog steeds te kort is de strijd ook hier 
door ons gewonnen.

Afwerking
De eindafwerking bestond uit het verbe-
teren van de spanrolconstructie. Die was 
versleten omdat er gebruik is gemaakt 
van een gebruikte elektrisch spanrollui-
werk met riemen, dat nog erg mooi was 
maar de lagerpunten waren wel be-
hoorlijk ingelopen.
Tevens moesten er nog bouten worden 
afgewerkt. Dat was nog niet gebeurt 
omdat we na zoveel tijd in dit projekt te 
hebben gestoken we heel erg nieuws-
gierig waren en er stond 800 kilo maïs te 
wachten die naar boven moest. 
Ook moest er nog een bedienings pa-
neel gemaakt worden om de samen-
loop van negen bedienings touwen 
overzichtelijk te maken om te zien hoe 
en waar het graan word gestort (silo 1, 
silo 2, afzakpunt, spanrol in werking of vrij 
van de riem.)
Tevens moesten er nog een paar be-
schermkappen onder de riemaandrij-
ving worden gemaakt om te voorkomen 
dat, wanneer de riem breekt, die niet 
in het spoorwiel valt en zodoende veel 
schade kan veroorzaken.
Al met al moesten er nog wel wat puntjes 
op i gezet worden om dit projekt voledig 
afgewerkt op te leveren .

Om de steen aan de noordkant aan het 
malen te krijgen moesten ook hier nog 
wat onderdelen afgewerkt, afgesteld 
en vervangen worden zoals een nieuw 
taatslager onder de onderspil. Verder 
moest de regulateur nog worden afge-
werkt: een betere afstelling was noodza-
kelijk. 
Dat was lastig omdat de regulateurstang 
eigelijk veel te kort is (het probleem is 
dan dat de regulateur te snel reageert 
met vlagerige wind). Kortom, er was nog 
wel wat werk aan de winkel. 
Ons einddoel is de molen met 3 koppel 
stenen met regulateurs; 2 silo's; 1 jacobs-
ladder; 1 zakkenklopper; 1 luiwerk; 1 af-
schietwerk; 1 klopbuil met de touwaan-
drijving en de bovenaandrijving op het 
spoorwiel zoveel mogelijk te krijgen in de 
staat waarin de molen in 1936 na de mo-
dernisering is opgeleverd.
Dat is natuurlijk nooit helemaal mogelijk 
omdat het derde koppel stenen, de zak-
kenklopper en de buil van veel recente-
re datum zijn, maar wel het molenaars-
bedrijf wel erg mooi aanvullen.
Ons doel is tevens om zo goed moge-
lijk weer te geven hoe de molen van 
1858 tot 1967 in bedrijf is geweest en 
hoe in het werken ermee het vakman-

De aandrijving op het spoorwiel; rechts het kroonwiel dat aangedreven wordt door de 
tandkrans op het spoorwiel met ernaast het riemschijf voor de aandrijving van de jacobs-
ladder (foto Henk Duistermaat, 12 februari 2009). 
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schap van toen duidelijk blijkt. Voor dat 
doel hebben wij, Hans Hoekman, Wim 
Wassink, Dethlef ter Haar, Desiree Oost, 
Gerard Vos, Henk Duistermaat en ik ons 
ingespannen zodat De Stat weer echt 
eenlevende molen is en kan blijven.

Literatuur:
- D.J. Abelskamp: Rond zingende ste-

nen, met name de formules voor riem-
snelheden;

- artikel 'Recht aan De Regt' in 
Molenwereld 2005-10-318 e.v. voor de 
opbouw van de voet van de jacobs-
ladder.
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De voet van de jacobsladder in de mo-
len van De Regt voor de restauratie. De 
koker uit het stortkaar ligt plat (rechts), 
maar het is duidelijk zichtbaar dat hij in 
bedrijfsstand uitkomt bij de bodem van de 
elevatorvoet. Zelfs al zou de molen stil-
vallen dan loopt de voet niet vol. Dat zou 
wel gebeuren als de koker, als gebruikelijk, 
zou uitlopen aan de oploopkant (foto jsb, 
7 oktober 2004). 
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De molen in de buurtschap Appel bij 
Nijkerk is een sieraad in zijn soort; bij-
zonder mooi van verhoudingen. Ter 
gelegenheid van het 600-jarig bestaan 
van de stad Nijkerk en meer nog het 
125-jarig bestaan van de molen zelf 
is een interessant boekje uitgebracht 
waarin vooral de geschiedenis van 
deze molen voor het voetlicht wordt 
gebracht, maar niet alleen die. 

Het boekje 125 jaar 'Molen De Hoop' in 
Nijkerk en de 360 jarige geschiedenis van 
de 'Appelse Molen' is samengesteld door 
de vrijwillige molenaars Bert de Lange en 
Wieke Goofers en begint met een korte 
algemene inleiding over molens, waar-
na kort de korenmolens die in Nijkerk en 
Hoevelaken gestaan hebben de revue 
passeren. Vervolgens valt het licht op de 
voorgangers van de bestaande molen 
van Appel, waarvan de oudste ongetwij-
feld een standerdmolen is, die al in 1653 
een vermeld wordt. Aan de molen zijn na-
men van bekende molenaarsfamilies ver-
bonden als Van den Born, Ebing en Van 
de Poll. In 1860 wordt de standerdmolen 
wegens bouwvalligheid vervangen door 
een achtkante baliemolen die in 1887 
afbrandt waarna op andere plaats de 
bestaande molen wordt gebouwd waar-
toe men de afgebroken Zwolse oliemo-
len De Hoop gebruikt. In 1963 wordt het 
molenaarsbedrijf beëindigd, waarna 
een wisselvallige periode voor de molen 
begint. De molen wordt dan woning/
vakantiewoning. In 2002 wordt de molen 
verkocht aan de familie Krijnen en dan 
komt de molen weer uit het dal omhoog, 
te beginnen met een grote restauratie. 
Hoofdstukje over de molentaal, de vrijwil-
lige molenaars en technische gegevens 
sluiten het boekwerkje af. Het 44 pagina's 
tellende boekje op A5-formaat is zeer in-
formatief en steekt zeker voor wat betreft 
de historische gegevens boven de mid-
delmaat uit. Soms gaat er iets mis: de foto 
op 27 laat geen molen met fokwieken 
zien en verder zet ik vraagtekens bij het 
verhaal over de ijzeren roeden en vooral 
de as. De getekende rosmolen op pagi-
na 6 is een atypisch geval. Ik kan mij niet 
voorstellen dat een molenaar/molenma-
ker normaal gesproken zo'n geval bouwt. 
Maar het doet allemaal niets af van de 
waarde van het boekje. Het boekje kost 

€ 3.50, te vermeerderen met deporto-
kosten: € 2.10 en is te verkrijgen bij de 
eigenaar van de molen: Kees Krijnen, 
Barneveldseweg 178, 3862PD Nijkerk; tel. 
0342-461512 of 06-46734143 email: kees-
krijnen24@gmail. com 

n.a.v: Bert de Lange en Wieke Goofers: 
125 jaar 'Molen De Hoop' in Nijkerk en de 
360 jarige geschiedenis van de 'Appelse 
Molen'; Nijkerk 2013; 44 pagina's, gebro-
cheerd, geïllustreerd.                                             jsb.

Er zijn in Nederland heel wat molens 
geweest die de Broek- of Broekermolen 
werden genoemd. De Broekmolen bij 
Woerden was er een van. Hij bemaalde 
de polder Papekop en Diemerbroek en 
werd later verbouwd tot motorgemaal. 
Het in 2012 verschenen boekje Verhalen 
rond de Broekmolen van Winny van Rij 
bevat niet alleen de geschiedenis van 
deze molen, maar staat nog meer stil 
bij het leven op deze molen en later het 
gemaal. Het is een echt 'mensenboek'. 

Het in Molenwereld 2012-6-207 al aange-
kondigde boek valt uiteen in drie delen. 
Deel 1, 'Beginjaren' bestaat voornamelijk 
uit de geschiedenis van de molen en zijn 
voorgangers; waarbij natuurlijk de brand 
van de oude molen op 7 oktober 1874 
en de daarop volgende herbouw spe-
ciaal aandacht krijgt. Het ontwerp voor 
de nieuwe molen is van de Delftse water-
bouwkundige P.A. Korevaar. Het vertoont 
dan ook voor hem typische trekken als de 
gebogen schoepen in het scheprad. In 
1879 wordt een hulpstoomgemaal bij de 
molen gebouwd, eveneens ontworpen 
door Korevaar. Vanaf 1916 bemaalde de 
familie Van de Wijngaard de molen en la-
ter vanaf 1927 het gemaal; tot 1986 toe. 
Deze continuering van molenaar als ma-
chinist is bepaald niet uitzonderlijk.
Het tweede deel gaat over de tweede 
generatie, na de oorlog. Het is een boei-
end relaas over het leven, wonen en wer-
ken bij het gemaal. Ook de ervaringen in 
de oorlog komen aan de orde. Het derde 
en laatste deel gaat over de tegenwoor-
dige tijd waarbij ook weer sterk de nadruk 
valt op het menselijke aspect. Een molen-
wandel- en een molenfietsroute sluiten 
het boekje af.

De uitvoering van het boekje, dat 80 pa-
gina's telt en in een harde kaft gebonden 
is verdient een compliment. Ook inhou-
delijk is het sterk, niet zozeer vanwege het 
technische verhaal, maar juist vanwege 
het weergeven vanhet dagelijks leven op 
zo'n afgelegen molen, later gemaal. De 
verbazing over het niet beschermd zijn 
van dit architectonisch en technisch bij-
zondere gemaal delen we volkomen (zie 
Molenwereld 2013-2-47, 73). Het verdient 
zeker een plaats op de rijksmonumenten-
lijst.

N.a.v.: Winny van Rij: Verhalen rond de 
Broekmolen is uitgegeven door Stichting 
Stichts-Hollandse Bijdragen, reeks num-
mer 38, ISBN: 978-90-814805-3-6. De prijs 
van het boekje is € 10,- Het wordt tegen 
een meerprijs van € 3,50 ook worden 
toegezonden na betaling op bankreke-
ningnummer 5231877 t.n.v. H. van Vuuren 
sponsorrekening boekje. Bestellen kan via 
e-mail vuad@kpnplanet.nl of telefonisch 
0348-433892.                                                       jsb.

Boekaankondiging Bestekken van 
sarrieshutten bij de Groninger
korenmolens, gebouwd en 
herbouwd in de periode 1630-1805
In dit 296 pagina's tellend boek, gedrukt 
op A4-formaat, wordt via vele bestek-
ken een beeld geschetst van de ontwik-
keling van dit kleine gebouwtje. Een sar-
rieshut stond altijd naast een korenmo-
len en was de woning van de chercher, 
die moest controleren of men de belas-
ting op het gemaal wel had betaald, 
voordat men het graan liet malen. De 
sarrieshutten werden na een decreet 
in 1630 bij de molens gebouwd en ver-
volgens veelvuldig gerepareerd en her-
bouwd. Voor het laatst gebeurde dat in 
1805, toen o.a. de sarrieshut te 't Zandt 
geheel opnieuw werd opgebouwd. 
Uiteindelijk zijn er ruim 100 sarrieshutten 
gebouwd, zowel in de stad Groningen 
als op het platteland. Na 1810 werd de 
functie van de sarrieshutten opgeheven 
en werden ze verkocht. Vele zijn in de 
loop der jaren verdwenen, zodat er nu 
nog zes over zijn. In het boek wordt niet 
alleen de geschiedenis van de sarries-
hutten beschreven, met zijn bouwers, 
aannemers en bewoners, maar ook de 
bouwgeschiedenis, zoals uit de vele op-
genomen bestekken valt af te lezen Ook 
het uitgebreide bestek van 1805 is er in-
tegraal in opgenomen. Tegelijk met het 
boek over de Bestekken van sarrieshut-
ten bij de Groninger korenmolens zal er 
een monografie over de sarrieshut van 
't Zandt verschijnen. Deze sarrieshut is 
als enige in de originele staat bewaard 
gebleven, het huisje heeft dan ook de 
status van monument. Intekenaars zul-
len geïnformeerd worden wanneer en 
waar de boeken officieel zullen worden 
gepresenteerd en afgehaald kunnen 
worden. Zeer waarschijnlijk zal dit o.a. 
in het Open Monumentenweekend zijn. 
Zie ook: http://www.bdpoppen.nl/be-
stekken-boek.html.                  Bob Poppen 

Geschiedenis Appelse 
molen op schrift

Verhalen rond de 
Broekmolen
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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.




