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Bij de omslag voorzijde: De Bachtenaar, een molen van de polder Ber-
gambacht die uitmaalt op de Vlist speelt een grote rol in het molenaars-
geslacht Noorlander (foto J.L.J. Tersteeg, 14 januari 1996).

Bij de omslag achterzijde: Tweemaal de molen van Veessen, met links 
de motormaalderij en rechts het molenhuis; een zeldzaam gaaf van 
complexmet een sublieme ligging aan de IJssel (foto G. Kouwenhoven, 
28 augustus 2013).

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.

Er zijn overbekende molenaarsfamilies die van vader op zoon, soms zelfs 
al eeuwen, het molenaarsvak uitoefenen. Dat geldt zowel voor koren- als 
watermolens. Een van die families is de familie Noorlander, vooral bekend 
uit de waarden. Dit jaar is Niels Noorlander zijn vader Jan opgevolgd als 
molenaar op de Haastrechtse molen bij Gouda. In dit nummer duiken we 
vooral het molenaarsverleden van de familie in, terwijl de auteur, Dick 
Kenbeek, in de volgende aflevering het meer in het heden zoekt.
In het vorige nummer stond een kort bericht met foto's over de ongedier-
tebestrijding in de Twiskemolen in Landsmeer. In dit nummer doet Patrick 
van Kessel, vrijwillig molenaar op de molen van Jetten in Uden uit de 
doeken, wat zich onder de doeken afspeelt en meer nog hoe het er aan 
toegaat bij het bestrijden van ongedierte met gas.
Nog meer over de molen van Sassenheim? Op de valreep ontvingen 
we nog belangrijke informatie die met goed fatsoen niet mee kon in het 
vorige nummer. Omdat uit die informatie blijkt dat de gemeente in 1997 
heel goed kon weten, mogelijk zelfs wist van de juiste hoogte van de 
molen, leek het ons toch goed om dit aan de vergetelheid te ontrukken. 
Men had die kennis in ieder geval in huis. 
Vakmanschap mag dan meesterschap zijn, maar zeker 'molenvreemde' 
opdrachtgevers moeten wel weten waar ze op kunnen vertrouwen. Er is 
recent een nieuw certificeringssysteem ingevoerd waar de opdrachtge-
vers op kunnen bouwen. Het wordt in dit nummer toegelicht. 

En Balie Kluiver geeft een stemadvies                                                                        JSB
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Molen Edens in Winschoten ver-
liest windbord

Molen Edens in Winschoten is 31 augustus 
stilgezet nadat door een nog onbeken-
de oorzaak een windbord naar bene-
den is gevallen. Het windbord belandde 
op de grond, waarbij niemand gewond 
raakte en er geen verdere schade ont-
stond. Bij de molen waren veel mensen 
die de festiviteiten bezochten rond het 
250-jarig bestaan van de molen. De mo-
len is uit veiligheidsoverwegingen stilge-
zet, waarmee de 'molenmarathon' van 
25 uur niet kon worden voltooid. 

Windpeluw molen 
Sintjohannesga verrot

De windpeluw van de molen De Her-
steller te Sintjohannesga is ernstig aan-
getast door bruinrot, zo bleek tijdens 
een reguliere opknapbeurt. As, boven-
wiel en wieken leunen voor 90 procent 
op de verrotte windpeluw. Het euvel 
betekent een fikse tegenvaller voor 
Molenstichting De Hersteller. Die is nu 
ruim 10.000 euro meer kwijt, waarmee 
het totale herstel op 25.000 euro uitkomt.

Filmpje voor jonge ondernemers 
van molen De Bente

Een tijd geleden zijn er opnames ge-
maakt door de Kamer van Koophandel in 
Utrecht op de molen De Bente bij Dalen 
met verhalen van ondernemers waar jon-
ge startende ondernemers mogelijk prak-
tische tips uit kunnen halen voor hun ei-
gen bedrijf. Op de website van de Kamer 
van Koophandel staan onder het onder-
werp verhalen vele filmpjes van een hele-
boel verschillende ondernemers met hun 
verhaal. Via de link https://www.youtube.
com/watch?v=1oWF5aei0Ls is het filmpje 
met tekst te zien en te horen.

Molen Edens in Winschoten (foto H. Noot, 
9 juni 2007). 
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Hans Petit en zijn echtgenote hebben 
er zeer enthousiast naar gekeken en 
zijn zeer ingenomen met het interview, 
vooral met de zeer creatieve beelden 
van de camera die met het spoorwiel 
meedraait, maar ook met de wieken 
rond gaat! 

Grondruil Molen van Fakkert te 
Hoonhorst

Een grondruil tussen de gemeente 
Dalfsen en de eigenaar van de mole-
naarswoning van de Molen van Fakkert 
levert veel positieve gevolgen op. Zo 
krijgt de eigenaar van de molenaars-
woning de toegangsweg naar zijn wo-
ning in eigen beheer. Dalfsen krijgt de 
beschikking over een stuk grond naast 
Zaal Kappers en aan Kerkstraat en komt 
een toegangsweg in het beheer van 
de gemeente, die in de toekomst ook 
gebruikt worden voor groot onderhoud 
aan de molen. De grondruil kost de ei-
genaar van de molenaarswoning 900 

euro. Dit bedrag wordt afgetrokken van 
het budget dat de molen heeft voor de 
restauratie.

300ste Vaagsroede gestoken

In 1989 begon de Aaltense molenmaker 
Vaags met het zelf maken van ijzeren 
roeden. De eerste werd gestoken in de 
molen De Hoop van Pijnappel in Oud-
Zevenaar. Vijftien jaar later, in 2004 werd 
de 100ste gemaakt voor de molen van 
Staphorst. Vijf jaar later, in 2009 ging 
de 200ste naar de molen van Dreumel. 
Vier jaar later ging de 300ste naar 
Rotterdam-Kralingen, waar hij op 2 sep-
tember gestoken werd als binnenroede 
in de molen De Ster. Diezelfde dag kreeg 
deze molen ook een nieuwe buitenroe-
de en dat was dan nummer 299. Beide 
roeden vervangen Bremerroeden die 
in april 1968 waren gestoken bij de her-
bouw van de molen. Het molenmakers-
werk in Kralingen werd uitgevoerd door 
de Restauratiewerkplaats Schiedam. 

Molen De Vriendschap te 
Veenendaal in de verkoop

De gemeente Veenendaal is voorne-
mens om molen De Vriendschap aan de 
Nieuweweg voor 400.000 euro te verko-
pen aan Stichting De Utrechtse Molens 
(waarbij de molen beheerd zal worden 
door Stichting het Utrechts Landschap). 
De stichting ontvangt verder van de 
gemeente voor de exploitatie en het 
onderhoud van de molen jaarlijks 21.170 
euro. Met deze transactie is volgens de 
gemeente zowel de instandhouding en 
als het realiseren van een toeristische/
culturele doelstelling van de molen be-
ter gewaarborgd. De stichting beheert 
al 23 molens in de provincie Utrecht, 
waaronder De Nieuwe Molen aan de 
Mulderslaan. 

26 oktober 2013: Molenruilbeurs 
in De Vriendschap te Veenendaal

Nelly Sonneveld heeft de molenruilbeurs 
van Jacques Tersteeg overgenomen. 
Op de laatste ruilbeurs gaf Jacques aan 
dat hij ermee ging stoppen. Aangezien 
de bezoekers wensten dat het voortge-
zet zou worden, heeft Nelly Sonneveld 
de organisatie ervan op zich genomen. 
De beurs zal voortaan wat eerder zijn, 
namelijk op de laatste zaterdag van ok-
tober. De locatie is verplaatst naar mo-
len De Vriendschap te Veenendaal. Op 
26 oktober 2013 zal er in De Vriendschap 
weer een molenruilbeurs gehouden wor-
den van 10.00 tot 15.00 uur.

Tweede Rabo Molendag 
Hoeksche Waard op 19 oktober

Op 19 oktober is iedereen weer van 
harte welkom om op de tweede Rabo 
Molendag Hoeksche Waard de mo-
lens van de Hoeksche Waard te be-
zoeken. Alle molens, behalve die van 
Goudswaard, zijn die dag van 10.00 tot 
17.00 uur geopend voor het publiek. Op 
verschillende molens zijn extra activitei-
ten georganiseerd. Bij de eerste te be-

Het steken van Vaagsroede no. 300 in De Ster in Kralingen (foto Jan Bakker, 4 september 2013).

De fabricageplaatjes van de beide 
Kralingse Vaagsroeden (foto Jan Bakker, 
31 augustus 2013).



zoeken molen ontvangt men een stem-
pelkaart met informatie over de molens. 
Bij 5 stempels kan men tegen korting 
bij verschillende gelegenheden kof-
fie met gebak verkrijgen. Ook het bak-
kersmuseum 'De oude bakkersschuur' 
te Maasdam, het museum 'Het Land 
van Strijen' en de 'Stoomgenerator'in 
Goudswaard zijn deze keer van de partij. 
Ook kan men met paard en huifkar (info 
via: e-mail: pjholster@kpnplanet.nl ) of 
per antieke bus (info via tel: 06-12108588) 
een gedeelte van de molens bezoeken. 
Evenals het vorig jaar belooft het weer 
een leuke dag te worden waarbij in de 
breedste zin veel informatie over molens 
verkregen kan worden. 

Molen de Roos weer terug 
naar eigenaar

Na een periode van bijna vier jaar heeft 
Vereniging de Hollandsche Molen op 
woensdag 4 september haar langst in be-

zit zijnde molen weer terug gekregen. De 
tunnelbuis onder molen De Roos is klaar. 
Dat is een bijzondere operatie geweest, 
waarbij de molen een geheel nieuwe 
fundering heeft gekregen. De molen 
heeft het goed doorstaan en ProRail 
draagt deze in prachtig gerenoveerde 
molen weer over aan de rechtmatige 
eigenaar. Een van de belangrijkste uit-
dagingen in de aanleg van de Delftse 
spoortunnel was de ondertunneling van 
de historische molen De Roos, een blik-
vanger in de Delftse binnenstad. Om de 
verantwoordelijkheden tijdens de bouw 
goed geregeld te hebben, is de molen 
bij aanvang van de werkzaamheden tij-
delijk overgedragen aan ProRail. Tijdens 
de werkzaamheden is er een nieuwe 
fundering onder de molen aangebracht 
en is de molen inclusief fundering tijdelijk 
een meter omhoog gebracht, zodat de 
tunnel kon worden gebouwd. Een span-
nende klus, want hoe komt een eeu-
wenoud, scheefstaand, meer dan vijf-
honderd ton wegend bouwwerk op een 
plaat van gewapend beton terecht? 
Een plaat die op zijn beurt op vijfen-
veertig stalen palen rust? Voor deze bij-
zondere operatie ontving het project in 
2012 de funderingsprijs. Tijdens de over-
dracht overhandigt schrijver Aart Struijk 
het eerste exemplaar van het boek Van 
stadswal naar tunneldak. De geschiede-
nis van molen De Roos in Delft aan wet-
houder Milène Junius. Het boek is vanaf 
5 september verkrijgbaar bij Museum 
Het Prinsenhof, Archief Delft en diver-
se boekhandels.          Spoorzone Delft

Zesde boezemmolen achter 
Haastrecht moet weer malen 

Boezemmolen nummer 6 achter Haas-
trecht heeft de laatste jaren een enor-
me verandering ondergaan. Stond de 
molen jarenlang als een kale romp; sinds 
mei 2011 is de molen weer een echte 
draaivaardige molen. De eigenaar van 
de molen, Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap, heeft echter grotere plan-
nen. Men wil dat de molen weer zijn 
oorspronkelijke functie kan verrichten 
en daarnaast is de wens aanwezig het 
publiek straks te laten zien en beleven 
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De Vriendschap in Veenendaal bij de officiële ingebruikstelling op 18 november 1995 (foto jsb).

Het interieur van de Haastrechtse boeze-
molen No.6. Het begin van het gaande werk 
is er: de spil staat en de wateras ligt klaar. 
Het is de wateras uit de molen De Zwaan 
in Ouderkerk a/d Amstel, gegoten in 1870 
door De Prins van Oranje, no. 712. (foto D. 
Kenbeek, 9 februari 2011).
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hoe het leven van de molenaar en zijn 
gezin vroeger op de molen was. Om dit 
ambitieuze plan waar te maken moet 
er een hoop werk worden verzet. Het 
ontbrekende binnenwerk moet worden 
teruggebracht, de watergangen ge-
restaureerd en voor de opvang van het 
water wil het Zuid-Hollands Landschap 
naast de molen een mini-boezem inrich-
ten. Ondanks het feit dat de middelen 
voor al dit werk nog niet aanwezig zijn, 
heeft het Zuid-Hollands Landschap be-
sloten om niet stil te blijven zitten. Een 
van de eerste stappen van dit plan is de 
oprichting van De Vrienden van de 6e 
Boezemmolen. Deze enthousiaste groep 
vrijwilligers gaat actief aan de slag om 
de benodigde middelen in te zamelen 
zodat de 6e Boezemmolen weer in oude 
glorie hersteld kan worden en jong en 
oud hiervan kunnen genieten. Het Zuid-
Hollands Landschap is dit voorjaar be-
gonnen met de restauratie en inrichting 
van de molenaarswoning. Deze zal he-
lemaal in de stijl van rond 1900 worden 
teruggebracht, inclusief de authentieke 
bedstee. 

Wachtdeur Contramolen in 
Kinderdijk onthuld

Op 11 september is in het Bezoekers-
centrum Wisboomgemaal door Mark 
Stafleu (RCE) en C. van der Vlist (direc-
teur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) 
de oude wachtdeur van de Vierde 
molen van de Overwaard onthuld. De 
wachtdeur werd in 2009 tijdens restau-
ratiewerkzaamheden aan molen No. 4
van de Overwaard gevonden, de zo-
genaamde Contramolen. Hij is gecon-
serveerd door de afdeling Scheeps-
archeologie van de RCE. De wachtdeur 
krijgt een vaste plaats in het bezoekers-
centrum. De molen was enig in zijn soort 
en bezat twee waterlopen met in elk 
een scheprad. Eén om het water van 
de Lage naar de Hoge boezem te ma-
len, net als de andere voormolens van 
de Overwaard. Het tweede scheprad 
werd gebruikt om de Hoge Boezem in de 
zomer leeg te malen zodat het land ge-
bruikt kon worden als weiland. De twee 
schepraderen draaiden dus in tegenge-
stelde richting; vandaar contramolen. 
Uiteraard had ieder scheprad zijn eigen 
wachtdeur. De normale om te voorko-
men dat het water van de Hoge Boezem 
terugstroomde in de Lage Boezem en 
de andere, die dus nu onthuld is, welke 
moest voorkomen dat het water uit de 
Hoge Boezem terugliep in de Lage. De 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk wil het 
tweede scheprad graag terugbrengen in 
deze molen. Dat project is dan ook geno-
mineerd voor de Molenprijs 2013. 

Stichting De Molen van Sassen-
heim geeft de strijd nog niet op

De Stichting de Molen van Sassenheim 
zal in de toekomst nog voor verrassingen 
zorgen. Ze is vastbesloten de molen in 
zijn oorspronkelijke schoonheid herstel-

len, verklaarde voorzitter Gozeling op 10 
september tijdens een vergadering van 
de raadscommissie Ruimte. De uitspraak 
is een reactie op het eerder genomen 
besluit van een meerderheid van de 
gemeenteraad om een nieuw bestem-
mingsplan voor de molen tegen te hou-
den (zie het uitvoerige artikel over de lij-
densweg voor deze molen in het vorige 
nummer en verder ook pag. 360 in dit 
nummer). De stichting is een beroepspro-
cedure bij de Raad van State gestart, en 
hoopt dat deze een streep zet door het 
genomen besluit. Volgens de stichting is 
sprake van onbehoorlijk bestuur van de 
gemeente Teylingen. Verder heeft de 
stichting vergunning aangevraagd voor 
de herbouw van de molen op basis van 
het oude bestemmingsplan dat door een 
bijzondere bepaling mogelijk bleek. Men 
heeft zodoende twee ijzers in het vuur.

De RijnlandRoute vereist verplaat-
sing van de Zelden van Passe 

De RijnlandRoute is de nieuwe provin-
ciale wegverbinding tussen Katwijk en 
de A4 bij Leiden. Deels bestaat deze uit 
een verbreding van bestaande wegen, 
deels wordt nieuw asfalt aangelegd. De 
nieuwe delen bestaan uit een verdiepte 
ligging ter hoogte van Leiden, een boor-
tunnel onder Voorschoten en een deels 
verdiepte ligging in de Oostvlietpolder. 
Provinciale Staten hebben op 26 juni het 
uitvoeringsbesluit voor de RijnlandRoute 
vastgesteld. Deze verbinding is van groot 
belang voor de regio Holland Rijnland. 
Het Leids wegennet (N206) kan de ver-
keersstromen tussen de A4 en de A44 
op dit moment nauwelijks meer aan. Het 
verkeer staat iedere dag vast.
Op 12 september 2013 ondertekende mi-
nister Schultz van Haegen (Infrastructuur 
en Milieu) en gedeputeerde De Bondt 
van de provincie Zuid-Holland hebben 
vandaag een overeenkomst waarmee 
de aanleg van de RijnlandRoute weer 
een stap dichterbij is. De Rijnlandroute 
is van groot belang voor de ontwikke-
ling van de regio. Minder positief is dat 
de molen Zelden van Passe moet ver-
dwijnen van de plaats waar hij al eeu-
wen staat. Hij staat namelijk precies op 
de plaats waar de aansluiting van de 
RijnlandRoute op de A4 is geprojec-
teerd. De provincie zoekt samen met 
de gemeente Zoeterwoude naar een 
nieuwe locatie die past bij de cultuur-
historische en functionele context van 
de molen, zodat de relatie tussen de 
molen en het watersysteem zichtbaar 
blijft in het landschap. Er wordt daarom 
gezocht naar een plek binnen dezelfde 
polder, die is gekoppeld aan de boe-
zemwaterloop Meerburgerwatering. De 
molen Zelden Van Passe is een landmark 
langs de snelweg A4. Bij de verplaatsing 
wordt gezocht naar een punt waarbij 
de molen als oriëntatiepunt zichtbaar 
blijft. Ook wordt rekening gehouden 
met de vrije windvang voor de molen 
(molenbiotoop). Jaren geleden zei de 
toenmalige voorzitter Loek Dijkman 
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Kaart van het knooppunt Vlietland. 
De Zelden van Passe staat precies 
in de afrit van de fly-over vanuit de 
richting Katwijk richting Amsterdam 
(kaart provincie Zuid-Holland).

De Zelden van Passe aan de 
Meerburger-watering in 
Zoeterwoude. Rechts raast het 
verkeer over de A4 (foto Donald 
Vandenbulcke,3 juni 2011). 

Molenwereld 346  | 16e jaargang 2013 nr. 10



16e jaargang 2013 nr. 10 |347 Molenwereld



van de Rijnlandse Molenstichting eens: 
"Wij zijn geen verhuisbedrijf". Voor de 
molens langs de A4, de molensnelweg 
van Nederland gaat toch niet hele-
maal op; er zijn er inmiddels nogal wat 
verhuisd of in staat van verhuizing: van 
zuid naar noord: de Meerburger mo-
len, de Kalkmolen, de Bosmolen, de 
Munnikenmolen en binnenkort dan de 
Zelden van Passe. 

Zeer bijzondere molendag op 
Tholen en Sint Philipsland

Op 7 september vond in Zeeland de 
regionale molendag op de eilanden 
Tholen en Sint Philipsland plaats. Dit was 
werkelijk een unieke gebeurtenis. Niet 
alleen waren alle elf molens op de bei-
de eilanden te bezichtigen, maar alles 
wat wieken heeft - tien molens in totaal - 
draaide en er werd ook gemalen, zij het 
niet op alle. Het moet zo'n 65 jaar gele-
den zijn geweest dat dit voor het laatst 
op beide eilanden, nu één gemeente, 
te zien was. De Hoop in Tholen werd in 
1948 stilgezet en daarna was het steeds 
verder wegstrepen; en niet alleen dat: 
verval sloeg toe en zo werd Tholen qua 
molens een probleemgebied met maar 
weinig lichtpuntjes. Toch kwam het voor-
al dankzij de gemeente tot een 
keer ten goede. Zo werd de molendag 
van 7 september een kroon op het werk. 
In feite is er nog één echt probleemge-
val: De Hoop in de 'smalstad' (stad, maar 
zonder stemrecht in de Zeeuwse Staten) 
Sint Maartensdijk. Volgens de oude defi-
nitie van een complete molen is hij nog 
steeds compleet: er zitten nog resten 
van roeden in de askop, maar verder 
toont de molen zeer aftands. Als we hem 
inderdaad als complete molen aanmer-
ken (en inwendig is hij dat zeer zeker, 
dan betekent het dat er Tholen nog elf 
complete korenmolens staan. De laat-
ste verdwenen molen is De Graanhalm 
in Poortvliet die in 1957 uitbrandde en 
waarvan de romp gedeeltelijk nog be-
staat. De onlangs gerestaureerde ont-
takelde Verwachting in Tholen zou men 
een vervanger kunnen noemen. Dat 
betekent dat het netto aantal Thoolse 
molens sinds 1930 niet is gedaald na de 
onttakeling van diezelfde Verwachting 
in Tholen. Er zijn maar weinig streken in 

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

De Hoop in Sint Maartensdijk is een zeer 
vervallen, maar inwendig een zeer complete 
en interessante molen, die zeker een beter 
lot verdient 'om het Thoolse molenpalet 
compleet te maken'. Het is nu onvoorstel-
baar dat molenaar Leen Heyboer tot eind 
1968 nog met de molen maalde (foto jsb, 6 
september 2008).

De molen van Rijstenbil in Scherpenisse 
was het langste op het eiland beroepsmatig 
in bedrijf tot aan de dood van Jan Rijstenbil 
in 1984, die - om zo maar eens te zeggen - 
in het harnas stierf. (foto jsb, 7 september 
2013). 
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Nederland waar dat van kan gezegd 
worden. Het is eigenlijk nog veel sterker: 
in 1872 bereikte het aantal korenmo-
lens op het eiland met de bouw van De 
Korenbloem in Scherpenisse zijn hoog-
tepunt: 13 maalden er toen. Daar zijn er 
nog 10 van over. Dat levert een 'behoud-
score' op van 77%. Dat wordt nergens 
anders in Nederland in een regio ge-
haald. Als Nederland een molenland is 
dan is Tholen het moleneiland bij uitstek. 
Daar mag men best heel trots op zijn. 

Noodwoning bij molen 
Meeuwen geopend

In het gebied rond de Bergsche Maas 
is hevig gevochten tussen geallieerden 
en Duitsers, eind '44 begin '45. Meeuwen 
en de naastgelegen dorpen werden 

voortdurend beschoten en de bevol-
king moest evacueren. De evacuees 
troffen bij hun terugkeer een nagenoeg 
verwoest dorp aan. In ijltempo wer-
den noodwoningen neergezet. Anton 
Schilders en zijn moeder waren de eer-
sten die in december 1945 in een nood-
woning konden gaan wonen. De meeste 
van deze noodwoningen zijn inmiddels 
verdwenen of werden gebruikt voor an-
dere doeleinden: stal of schuur. De stich-
ting Behoud Meeuwense Noodwoning 
streefde naar het behoud van zo'n wo-
ning als monument dat herinnert aan 
de verwoestingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de wederopbouw in de 
jaren na de bevrijding. Op 12 december 
2012 werd de noodwoning van Schilders 
aan de Meeuwensedijk verplaatst naar 
een plek bij de Witte Molen aan de 
noordzijde van de Provincialeweg. Het 
interieur is helemaal teruggebracht naar 
zoals het eind jaren veertig eruitzag. Zo 
is het keukenblok gehaald uit een soort-
gelijke noodwoning, die inmiddels is 
afgebroken. Net zoals vroeger ligt om 
de noodwoning een grindpad om het 
opspatten van water tegen de muur te 

Op de molen van Oud-Vossemeer werd 
werkelijk gemalen; ook een zeer sfeervolle
en authentieke molen, waarvan het nu 
onvoorstelbaar is dat nog niet zo lang gele-
den in feite slooprijp was (foto jsb, 7 sep-
tember 2013).

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

De Witte Molen in Meeuwen met rechts de nieuwe oude noodwoning. De molen heeft trouwens ook zelf bij het oorlogsgeweld van 
1944/1945 f link te lijden gehad (foto Gerard Barendse, 28 augustus 2013). 
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voorkomen. Veel inwoners hebben spul-
len geschonken voor het interieur. Op 18 
september 2013 is de woning officieel 
geopend. Het gebouwtje harmonieert 
wonderwel met de molen.

Motormaalderij Heensche Molen 
definitief rijksmonument

In Molenwereld 2010-2 verscheen een 
uitvoerig artikel over de in zijn bestaan 
bedreigde bijzondere motormaalderij
- nog met een Dekkers motor - bij de
Heensche Molen onder Nieuw-Vosse-
meer. Op 19 januari besloot 2012 be-
sloot de staatssecretaris van OCW het 
maalderijtje op de rijksmonumentenlijst 
de zetten, maar de eigenaar nam daar 
geen genoegen mee. Hij tekende be-
zwaar aan tegen dit besluit, maar na de 
rechtszaak heeft hij geen beroep aan-
getekend bij de Raad van State. Dit be-
tekent dat het gebouw definitief is aan-
gewezen als rijksmonument.

Cultuurprijs voor Stichting De 
Oude Molen te Oudemolen

'De Stichting De Oude Molen heeft met 
de restauratie van de windkorenmolen 
in Oudemolen een prestatie van for-
maat geleverd.' Zo begint het juryrap-
port dat 6 september werd voorgelezen 
tijdens de uitreiking van de Rabobank 
Cultuurprijs Moerdijk 2013. De cere-
monie voltrok zich in gemeenschaps-
huis 't Sandt in Standdaarbuiten. De 
Cultuurprijs voor de winnende stichting 
bestaat uit een bedrag van 1.500 euro 
en een gekalligrafeerde oorkonde door 
mevrouw Hamstra uit Zevenbergen. De 
werkgroep Cultuurprijs Moerdijk van de 
Stichting Cultuur Moerdijk bestaat uit 
een jury, een onafhankelijke voorzitter 
en twee coördinatoren. De jury over de 
Stichting De Oude Molen: 'De molen is 
onderdeel van de agrarische geschie-
denis van de Brabantse Noordwesthoek 

De gerestaureerde molen van Oudemolen. De molen heeft op de binnenroe als voorheen 
zelfzwichting. Een mooi voorbeeld van respecteren van het historisch eigene van een molen 
(foto H. Van Steenbergen, 27 maart 2011).

De motormaalderij bij de Heensche 
Molen vanaf de wegkant. Het gebouw laat 
zich op het eerste gezicht onmogelijk als 
(complete!!!) maalderij herkennen (foto 
Jan Willem van Beers, 13 maart 2004). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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en is een karakteristiek bouwwerk in het 
uitgestrekte polderlandschap. De res-
tauratie is het begin van veel activiteiten 
in en om de molen.

Verplaatsing molen Beesel stap 
dichterbij

Er komt eindelijk schot in het plan om de 
Grauwe Beer te Beesel te verplaatsen 
naar een hoger gelegen deel van het 
huidige perceel. Als de gemeenteraad 
in december instemt, kan de molen ko-
mend voorjaar al naar zijn nieuwe plek. 
De molen staat te dicht bij het water: 
bij hoog water loopt het water bij de 
Grauwe Beer naar binnen. In 2010 werd 
daarom het plan opgevat om de molen 
enkele tientallen meters te verplaatsen 
op hetzelfde perceel. Het heeft lang ge-
duurd voordat alle vergunningen in orde 
waren, onder meer van het Waterschap, 

dat akkoord moest gaan omdat de mo-
len vlakbij de dijken ligt. De hele verhuis-
operatie duurt ongeveer vier maanden 
en gaat tussen de 250.000 en 300.000 
euro kosten.

Molenfietsroute Venray: 
monumenten in meervoud 

Wat kan het rustgevend zijn om op een 
prachtige nazomerdag een draaien-
de molen te bezoeken. Het zoevende 
geluid van de wieken te horen. Of het 
klaterende geluid van het waterrad. 
De koelte te voelen tussen de dikke ste-
nen muren. Het eeuwenoude hout te 
ruiken. Het raderwerk te horen kraken. 
Waar kan dat nog? Een draaiende mo-
len bezoeken, dat kan in Merselo, want 
daar staat de monumentale windmolen 
'Nooit Gedacht' die geregeld open is 
voor bezoekers. Maar er zijn meer mo-

lens in de gemeente Venray, die ook 
bezocht kunnen worden: windmolens 
èn watermolens. Jammer genoeg zijn 
er ook veel molens in het verleden verlo-
ren gegaan. Toch weten we nog precies 
waar deze molens stonden, hoe ze er uit 
zagen, waarvoor ze gebruikt werden en 
van wie de molens waren. De Venrayse 
molenfietsroute brengt u op alle plaat-
sen waar nog molens staan, maar ook 
op plaatsen waar molens hebben ge-
staan. Overal waar een molen staat of 
heeft gestaan, is een informatiebord 
geplaatst over de unieke geschiedenis 
van elk van die molens. Die informatie 
levert u verrassende inzichten over de 
ligging van molens in het landschap, de 
economische bedrijvigheid van molens 
in het verleden en de familiegeschiede-
nis van menig molenaar. De route is dus 
een bijzondere invalshoek om de historie 
van de huidige gemeente Venray be-

De molen Ceres in Bovenkarspel waar binnenkort een zorgbakkerij bij komt (foto Donald Vandenbulcke, 29 april 2007). 
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ter te leren kennen. Daarnaast brengt 
de route u ook qua fietsgebied op zeer 
afwisselende en prachtige plekken. De 
route voert over de hoger gelegen gron-
den, aan de randen van de dorpen, 
waar veel wind gevangen kon worden 
en door de prachtige beekdalen waar 
de waterkracht voldoende was om een 
rad te laten draaien. De route voert ook 
door de mooie Geijsterse bossen, langs 
de oevers van de Maas, door kleine 
historische dorpskernen en gehuch-
ten en door het centrum van Venray. 
De route voert over veel kleine onbe-
kende buitenweggetjes, maar is goed 
bewegwijzerd en er kan overal 'gestart' 
worden. Het initiatief en de uitvoering 
van de molenfietsroute had de stich-
ting Nooit Gedacht in Merselo. De route 
start en eindigt dan ook officieel bij de 
Merselose molen. Op de molen zijn gratis 
route- en informatiemapjes verkrijgbaar, 

evenals bij het VVV-kantoor in Venray en 
bij diverse horecagelegenheden. 
Ook is er een printversie op de website 
www.molenmerselo.nl ; daar is ook de 
route in GPS te downloaden.

In 't kort

- Op 15 september is het 150-jarig be-
 staan van Molen de Helper te Haren
 met diverse activiteiten feestelijk ge-
 vierd. 
- Stichting De Molen van Fakkert in
 Hoonhorst heeft een bedrag van 
 2.500 euro uit het Prins Bernhardfonds
 toegekend gekregen voor de inrich-
 ting van de molen, de ontvangstruim-
 te en het molenterrein. 
- De gemeente Stede Broec wil mede-
 werking verlenen aan de komst van
  een zorgbakkerij bij molen Ceres te
 Bovenkarspel. Zorgbakkerij De Molen-

 wiek uit Oosterblokker zal het bedrijf
 hier voortzetten. 
- De bouw van een 20 meter hoge mina-
 ret behorende bij een te bouwen mos-
 kee, kan de windvang van molen De
 Heesterboom te Leiden negatief beïn-
 vloeden.
- In augustus onderging de Zuid-Hollandse
 molen in Hank een schilderbeurt.

Molenkalender 2013

  5 oktober 2013 Altenase Molendag
  6 oktober 2013 Limburgse Molendag
12 en 13 oktober 2013 Molenweekend 
     Noord-Holland Zuid
19 oktober 2013 Molendag Hoeksche
     Waard
26 oktober 2013 Molenruilbeurs Molen
     De Vriendschap Veenendaal
27 oktober 2013 Rijnlandse Molendag

In augustus gaf de firma Straver uit Almkerk de Zuid-Hollandse molen in Hank een verfbeurt 
(foto Gerard Barendse, 28 augustus 2013).
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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



Op woensdag 19 juni vierde de 
Stichting tot behoud der Molens 
op Goeree-Overflakkee haar 

25-jarig bestaan in het recreatiecentrum 
De Staver in Sommelsdijk. Een hoogte-
punt was de presentatie van het gedenk-
boek Met dank aan de wind waarvan het 
eerste exemplaar werd overhandigd aan 
de heer J. Franssen, Commissaris van de 
koning in Zuid-Holland (zie Molenwereld 
2013-7/8-258), die ook het voorwoord in 
het boek voor zijn rekening nam.

Goeree-Overflakkee behoort tot de 
laatste molenparadijzen van Nederland; 
in die zin dat het een van de streken in 
Nederland is met de hoogste 'overle-
vingsscore' aan molens, zeker voor wat 
betreft de korenmolens. Watermolens 
stonden er niet veel en die zijn alle ver-
dwenen. Rond 1900 stonden er nog 17 
korenmolens, toen het hoogste aantal 
ooit op het eiland. Daarvan zijn er nog 
12 over; een score van ruim zeventig pro-
cent. Dat wordt vrijwel nergens anders 
gehaald; het eiland Tholen bijvoorbeeld 
is met bijna tachtig procent waarschijnlijk 
wel koploper.
De korenmolens op Goeree-Overflakkee 
bleven nog heel lang in bedrijf, maar 
rond 1965 was het eigenlijk toch wel 
voorbij. In die tijd ontstond er een grote 
groep sterk in verval rakende molens 
op het eiland. Van de glorie een halve 
eeuw eerder was niet veel meer over. 
Het dreigde verkeerd te gaan. Gelukkig 
volgde vooral dankzij het ingrijpen van 
gemeenten een keer ten goede. De een 

na de andere molen kwam uit het dat 
omhoog. Tegen die achtergrond werd in 
1988 de Stichting tot behoud der Molens 
op Goeree-Overflakkee opgericht die nu 
11 van de 12 molens onder haar hoed 
heeft. Vergeleken met de tijd rond 1965 
is de staat perfect en dankzij vrijwillige 
molenaars kunnen ze alle draaien en zelfs 
ook malen. Een terugblik is daarom wel 
op zijn plaats, hetgeen gestalte kreeg 
in een voortreffelijk gedenkboek van de 
hand van archivaris Jan Both. 
Na een voorwoord van de Commissaris 
van de Koning en een inleiding van stich-
tingsvoorzitter Leen Vroegindeweij opent 
het boek met een inleiding over molen-
typen, gevolgd door een hoofdstuk over 
de voor het eiland relevante molenfunc-
ties. Het recht rond molens komt aan bod 
als windrecht en dwangrecht. Het sterke 
is dat dit geen algemeen verhaal - en 
daarmee de bekende kost is - maar toe-
gespitst op de situatie op het eiland. Een 
heel interessant hoofdstuk is het werken 
met molens, ook weer toegespitst op de 
regionale situatie. Sterk is de aandacht 
voor de diverse molenaars en molenaars-
families. De molenmaker wordt niet ver-
geten. Het deel over Beversluis komt mij 
heel wat beter voor dan over Dirk David 
van Dijk, de 'molenprojectontwikkelaar' 
dat mij eerder projectie lijkt dan geba-
seerd op historisch feitenmateriaal, laat 
staan archiefonderzoek. Ook de visie 
op de molenmakerij zelf lijkt mij ook eer-
der een verhaal van projectie vanuit de 
huidige situatie. Verder komt het molen-
behoud aan de orde waarbij terecht de 

vrijwillige molenaar niet wordt vergeten. 
De tweede helft van het boek is gewijd 
aan de afzonderlijke korenmolens die 
op het eiland staan en hebben gestaan. 
Dat is werkelijk indrukwekkend goed; zo-
wel qua tekst als afbeeldingen. De keuze 
van het afbeeldingenmateriaal verdient 
een speciaal compliment; divers en bui-
tengewoon boeiend. Het geldt trouwens 
ook voor de afbeeldingen in het eerste 
deel; al lijdt een enkele foto aan moiré 
(ruitjespatroon). 
Een wel zeer bijzondere afbeelding is de 
foto op pagina 40 die een weidemo-
lentje bij de boerderij van Human onder 
Melissant zou voorstellen. De foto geldt 
volgens mij echte een uniek molentje 
met een andere functie. Het drijft een 
pomp aan die zo te zien het water niet 
uitmaalt maar inmaalt; voor welk doel is 
niet duidelijk.
Het is werkelijk een indrukwekkend boek; 
een monument op zich voor de mo-
lens van het eiland. Het doet de kleine 
tekortkomingen verbleken. Daar te-
genover staat dat de auteur veel aan-
dacht heeft geschonken aan wat wel 
genoemd 'human interest'; het menselijk 
interessante, zowel qua feiten als aller-
hande anekdotes Al lezend en kijkend 
kwamen bij mij allerlei herinneringen en 
verhalen bovendrijven. Eén wil ik u niet 
onthouden. In het boek wordt terecht 
het verdwijnen van de Bronsmotor uit de 
molen van Sommelsdijk betreurd. Maar 
niet alleen de motor was bijzonder. De 
drijfriem was een curiositeit op zich. Dat 
was geen keurig nette lange riem, maar 
een eentje die uit allerlei stukken en brok-
ken was samengesteld en niet zo weinig 
ook. Molenaarszuinigheid pur sang! Een 
molenaar vertelde mij dat hij deze riem 
zo bijzonder vond dat hij de gebr. Meijer 
een nieuwe riem aanbood plus ook nog 
eens geld toe voor de oude! Toch ging 
de koop niet door.                                 jsb.

Het boek is te bestellen door overmaking 
van € 31.50 (€ 27.50 + € 4.00 verzendkos-
ten) op rekening no 30 89 07 582 t.n.v. 
Molenstichting G-0. te Sommelsdijk on-
der vermelding van uw adresgegevens. 

Indrukwekkend gedenkboek
Molenstichting Goeree-Overflakkee

Het bijzondere molentje bij Melissant. 
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BELGIË
Antwerpen

De Keesesmolen in Kasterlee 
gedemonteerd
Keeses Molen, aan de Geelsebaan in Kas-
terlee, werd in 1853 gebouwd in Heist-
op-den-Berg, maar was afkomstig van 
Antwerpen, waar hij rond 1650 werd 
gebouwd. Toen in 1921 de houten mo-
len op de Heesbergen in Kasterlee om-
waaide, kwam de huidige molen daar-
voor in de plaats, aanvankelijk als open 
standerdmolen, maar later kreeg de 
molen een gesloten voet. In 1954 werd 
de molen overgebracht naar de hui-
dige standplaats onder impuls van de 
Koninklijke Vereniging voor Natuur en 
Stedenschoon. Hierbij werd de gesloten 
voet weer veranderd in een open voet, 
maar de houten borstroeden werden op-
nieuw gestoken. In 1970 was een restau-
ratie noodzakelijk. Vanaf de jaren 1980
werd de molen weer in werking gesteld.
De laatste herstellingswerken dateren
van 2000-2001. Hierbij werden o.a. de 
kruisplaten en steekbanden vernieuwd, 
werd de vang nagezien en werd de mo-
len volledig geschilderd. Toch verslech-
terde de staat van de molen snel. 
Begin 2011 liet de eigenaar, de Konin-
klijke Vereniging voor Natuur- en Steden-
schoon de molen stutten onder de 
hoekstijlen door 't Gebinte Molenbouw 
bvba (Johan De Punt) uit Erpe-Mere. De 
gemeente Kasterlee kocht de molen in 
hetzelfde jaar aan voor 30.000 euro. In 
januari 2013 demonteerde molenmaker
John de Jongh uit Oerle de staart, de 
trap en de roeden en werd de kast van
de standerd afgehaald en naast de teer-
lingen neergezet in afwachting van een

nieuwe grote restauratie waarvan de kos-
ten op 300.000 euro geraamd werden.
In augustus keurde de gemeenteraad
het bestek goed voor bijkomende onder-
houdswerken. De kosten hiervan worden
geraamd op ruim 13.000 euro. De ge-
meente kreeg wel voor 80 procent subsi-
dies toegezegd.

West-Vlaanderen

Geersensmolen in Klemskerke 
opgeleverd.
Na een lange voorgeschiedenis en tal-
rijke dossiers is de volledig gerestau-
reerde Geersensmolen in Klemskerke op 
vrijdag 6 september 2013 opgeleverd. 
In het voorjaar van 2014, bij de opening 
van het nieuwe molenjaar, zal de molen 

plechtig geopend worden.
De Geersensmolen is een staakmolen 
die voor het eerst is terug te vinden op 
de Grote Kaart van Pieter Pourbus in 1571. 
Van 1864 tot 1993 waarin de Gemeente 
De Haan de molen aankocht- bleef de 
molen in handen van de molenaarsfa-
milie Geersens. De molen was reeds in 
1943 beschermd als monument. De uit-
bouw van de vroegere mechanische 
maalderij belette dat de molen nog kon 
draaien.
De gemeente kon een stuk grond aan-
kopen aan de andere kant van de wo-
ning en in 2004 werd beslist een maal-
vaardige restauratie door te voeren. De 
oude molenwal werd als getuigeheuvel 
behouden. Op 11 september 2007 werd 
de gedemonteerde molenkast ontman-
teld. De bruikbare onderdelen werden 
bewaard en in de gerestaureerde molen 
verwerkt.
Vandaag schittert de molen weer in al 
haar glorie over Klemskerke. Samen met 
de Hubertmolen in Wenduine bezit de 
Gemeente De Haan nu twee waarde-
volle molens.         Gemeente De Haan

Keesesmolen, zo genoemd naar zijn 
toenmalige eigenaar Kees van Laer, op zijn 
oude plaats op de Heesbergen in Kasterlee.

Keesesmolen in Kasterlee voetje gelicht. 
De biotoop van de molen is niet ideaal en 
de laatste jaren sterk verslechterd (foto Ton 
Meesters, 15 juni 2013).

De as met de twee wielen, een in 
Vlaanderen veel voorkomende constructie, 
ligt klaar voor de Geersensmolen. 
(foto Donald Vandenbulcke, 30 mei 2013). 

De bijna voltooide verplaatste en 
gerestaureerde Geersensmolen.
(foto Donald Vandenbulcke, 25 juli 2013). 
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Dat vond ik nou werkelijk een schandalig
verhaal in het vorige nummer van dit 
blad over die molen in Sassenheim. Ik had
de fles 'Pleegzuster Bloedwijn' nodig om 
weer op mijn apropos te komen. Nu zijn 
ze daar in Sassenheim de enigen niet die 
hun vertrouwen in de politiek verloren
hebben. Het herinnert mij aan de boek-
houder van opa. 

De crisistijd voor de oorlog was voor 
wat wij het midden- en kleinbedrijf noe-
men een bar slechte tijd. Als molenaar 
kon je best je voer wel kwijt. De beesten 
moeten toch vreten, crisis of geen crisis. 
Alleen waren de prijzen die je voor het 
voer kon rekenen om te huilen, om maar 
te zwijgen over het binnen zien te krijgen 
van je centen. Nu hadden de meeste 

boeren het slecht. Bij tijden brachten de 
varkens minder op dan het voeren kost-
te. Over achteruit boeren gesproken! De 
boekhouder van opa had, zoals zoveel 
van zijn collega's, zijn klanten vooral 
onder kleine zelfstandigen. Hij zag hun 
ellende dagelijks zwart op wit. Eigenlijk 
was hij politiek niet geïnteresseerd, maar 
het roer moest om. 
Een frisse wind was noodzakelijk. Daar-
om sloot hij zich aan bij een partij die dat 
ook vond en zei zich sterk te maken voor 
boeren, tuinders, winkeliers en andere 
middenstanders. Een aantal jaren later 
bleek zijn keus totaal verkeerd, ondanks 
dat hij zich nooit actief had ingezet voor 
de partij en bovendien een fatsoenlijke 
kerel was. Het leverde hem wel een tijd 
achter prikkeldraad op om over andere 
onaangenaamheden maar te zwijgen.

Nummer 11 van lijst 11

De 'Zoeker' in het vorige nummer is thuisgebracht door 
de heer Esselink uit Delft. Hij schrijft: 'De Zoeker uit 
Molenwereld 173 is de molen van Goofers, later Peeters, 

te Blerick. Het was een achtkante beltkorenmolen, die in 1912 
gebouwd werd als opvolger van een standerdmolen. Deze was 
op vrijdag 14 juli 1911 's nachts afgebrand. Het achtkant was af-
komstig uit Friesland, maar van welke molen precies is niet be-
kend. In 1923 vierde Lambertus Goofers zijn zilveren jubileum als 
molenaar. Hij werkte eerst bij zijn vader op de standerdmolen en 
later op de beltmolen, waar hij ook eigenaar van werd. In 1936 
verkocht hij de molen aan Peeters van de graan- en meelhan-
del Peeters-Kessels te Maasbree. Eind november 1944 werd de 

Collage, gemaakt door de heer Esselink, als toelichting op de 
vroegere en de huidige situatie rond de gewezen molen van Blerick.

molen door oorlogshandelingen vernield. Het resultaat zien we 
op de foto. De restanten werden twee jaar later opgeruimd. Het 
rijtje beschadigde huizen rechts werd na de oorlog opgeknapt 
en bestaat nog steeds.' Ook de heer Middelkoop uit Leiden 
heeft de molen als zodanig thuisgebracht.

De nieuwe 'Zoeker', een molen uit ongetwijfeld oostelijke regi-
onen: vermoedelijk Gelderland of Overijssel.

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.



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

15e jaargang 2012 nr. 12 |357 Molenwereld

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

Molenwereld 357  | 16e jaargang 2013 nr. 10

www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd   1 11-04-2011   13:51:17

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

Het was hem niet in de kouwe kleren 
gaan zitten. 
Toen hij weer op vrije voeten was, was 
zijn politieke belangstelling geheel ver-
dwenen; niets moest hij er meer van 
weten, maar dan ook helemaal niets. 
Lid worden van een organisatie, op welk 
terrein dan ook: het kon hem gestolen 
worden. Je kreeg er alleen maar ellende 
door. 
"Kluiver", zei hij tegen opa, "ik word van 
zijn levensdagen geen lid meer van wel-
ke vereniging dan ook; zelfs niet van een 
geitenfokvereniging."

Nu kun je van een geitenfokvereniging 
vrij gemakkelijk afstand bewaren. Met 
de politiek is dat toch moeilijker. Nu gold 
in die tijd ook nog eens stemplicht. Een 
stemgerechtigde burger moest gaan 
stemmen anders riskeerde hij een boete. 
De boekhouder was dus verplicht om te 
gaan stemmen, of hij wilde of niet. In dat 
gezagsgetrouwe tijdperk ging je dus, de 
boekhouder niet uitgezonderd. Maar hij 
had er voor zichzelf wat op gevonden: 
hij stemde voortaan principieel op num-
mer 11 van lijst 11. Het maakte voor hem 
niet uit welke partij dit was: nummer 11 

van lijst 11 was zijn man of vrouw. Het was 
zijn manier van protesteren tegen de po-
litiek. Dat heeft hij zo tot aan zijn dood 
toe volgehouden. 
Het lijkt mij sterk dat er in Teylingen elf 
of meer partijen mee doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Maar als het 
zo was en ik een inwoner van Teylingen 
zou zijn, dan zou ik geloof ik nu het voor-
beeld van de boekhouder volgen en 
ook op nummer 11 van lijst 11 stemmen. 
Je gelooft je eigen ogen toch niet!

                                        Bal ie Klu iver
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Nieuwe erkenningsregeling 
voor molenmakers

De in restauratie van molens ge-
specialiseerde bedrijven hebben 
een nieuwe erkenningsregeling

die is vastgesteld door de stichting 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumen-
tenzorg (ERM). Deze regeling stelt eisen 
aan de bedrijfsvoering en aan de te 
leveren kwaliteit bij het (her)bouwen, 
restaureren en onderhouden van klas-
sieke molens. Erkende bedrijven tonen 
met het certificaat aan dat zij op een 
hoogwaardig kwaliteitsniveau kunnen 
restaureren.

Het certificaat wordt verleend na een 
toets door een onafhankelijke instelling 
en kan door alle bedrijven die aan de 
eisen uit de regeling voldoen, worden 
behaald. Dat geldt zowel grote als klei-
ne molenmakersbedrijven, die klassieke 
molens restaureren en onderhouden 
en de jarenlange vakmanschap en er-
varing in zich meedragen. De Stichting 
ERM beheert ook regelingen van andere 
vaklieden in de restauratie: restauratie-
architecten, steenhouwers en restaura-
tievoegers bijvoorbeeld. 

Onderscheid
Luc Verbij, secretaris van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers (NVVM), 
licht toe: "Om het specialisme van mo-
lenrestauratie af te bakenen, om de kwa-
liteit van het specialisme te bewaken en 
om meer structuur aan te brengen, is de 

NVVM ooit zelf met een erkenningsrege-
ling begonnen. Hobéon Certificering is 
voor deze regeling destijds opgetreden 
als onafhankelijke instelling die de audits 
uitvoert. Zo kon men zich onderscheiden 
van 'gewone bouwaannemers'. Het is 
immers een belangrijk specialisme dat 
vaak van generatie op generatie is over-
gedragen. Sommige (familie)bedrijven 
bestaan al meer dan 100 jaar".
"Het Rijk", vervolgt Verbij, "heeft aangege-
ven dergelijke erkenningsregelingen graag
transparanter te willen maken. De NVVM 
werd gevraagd om de oude erkennings-
regeling te laten herzien en bij de stich-
ting Erkende Restauratiekwaliteit Monu-
mentenzorg (ERM) onder te brengen".

Opvolging 'Erkende Molenmaker'
De nieuwe richtlijn volgt de eerste versie 
van 'De Erkende Molenmaker' uit 2002 
op. Tussen 2006 en 2011 is een acht-
tal bedrijven op basis van deze richtlijn 
erkend als molenmaker. Vanaf 2011 is 
gewerkt aan een aanpassing van de er-
kenningsregeling om deze op een hoger 
niveau te brengen. De nieuwe regeling 
wordt beheerd door de stichting ERM. In 
deze stichting stellen opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en overheden kwali-
teitsrichtlijnen op voor het restaureren 

Het deskundigheid van de molenmaker overschrijdt de landsgrenzen, juist omdat die ook 
daar wordt onderkend. (Fabyan Windmill, Geneva, Illinois, USA).

Molen in de steigers: de molenmaker 
aan het werk (Gele Wip, Hazerswoude-
Groenendijk, 25 juni 2008). 



van monumenten. Opdrachtgevers we-
ten dankzij deze richtlijnen beter welke 
eisen zij aan de restauratie van hun mo-
nument kunnen stellen en wat zij van de 
erkende bedrijven kan en mag verwach-
ten. Overheden kunnen het toezicht me-
de baseren op de ERM-richtlijnen. En de 
uitvoerende partijen weten met de richt-
lijnen in de hand aan welke kwaliteits-
normen het werk moet voldoen.
Molenspecialist Gerard Ottevanger van 
de Provincie Zuid-Holland zegt het zeer 
te waarderen "dat de branche op eigen 
initiatief een uniforme kwaliteitsregeling 
heeft opgesteld. In een tijd waarin de 
overheid zich inhoudelijk steeds verder 
terugtrekt en steeds meer waarde hecht 
aan regelgeving, is het heel goed dat 
de molenmakers actief en met inzicht 
in de eigen kennis en kunde, zelf een 
erkenningsregeling hebben opgesteld, 
die 'staat'. Dat dient niet alleen de bran-
che zelf, maar ook de overheid, de sub-
sidiegevers en de opdrachtgevers".

Erkende molenrestauratiebedrijven
NVVM-secretaris Luc Verbij zegt te ho-
pen, "en eigenlijk is het ook de eis van 
het bestuur, dat elk aangesloten lid van 
de NVVM een erkend 'molenrestauratie-
bedrijf' wordt. Want de regeling legt vast 
welke vakinhoudelijke kennis er in huis 
moet zijn en hoe de bedrijfsvoering bin-
nen het bedrijf geregeld moet zijn. Op 
deze manier kunnen we garanderen 
dat rijksmonumentale molens op een 
kundige en kwalitatieve manier geres-
taureerd worden". 
Volgens Verbij is de erkenningsregeling 
goed voor eigenaren, omdat "het zicht 
op kwaliteit biedt. De klant komt niet 
voor vervelende verrassingen te staan, 
er zijn structurele inspanningen gericht 
op het bewaken en in stand houden van 
het vakmanschap. De regeling biedt 
vertrouwen; je hebt als ambachtsman 
namelijk een vertrouwensrol. Je bent 
bezig aan rijksmonumenten die deels 
van de maatschappij zijn en die vaak 
ook deels met publieke gelden worden 
gerestaureerd. Dat moet verantwoord 
gebeuren. Tot slot is de erkenningsrege-
ling goed nieuws voor toezichthouders. 
De uitgevoerde werkzaamheden zijn im-
mers veel beter controleerbaar." 
Voor meer informatie zie:
http://www.stichtingerm.nl/erkennings-
regelingen/regeling-molenmakers

Tekst: Theo van Oeffelt, 
fotografie: Luc Verbij

- B E H O U D -

Vakmanschap betekent ook samenwerken
met andere disciplines als de rietdekker. 
(Hondsdijkse molen Koudekerk a/d Rijn, 
7 juli 2004). 

De molenmaker maakt zowel gebruik van
moderne technieken en gereedschappen 
als van klassieke, zoals hier bij het steken 
van een roe in de molen Hoop doet leven 
in Voorhout, 22 februari 2012 
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Het septembernummer was voor 
een groot deel gewijd aan de 
molen van Sassenheim. Sinds 1989 

zet men zich ter plaatse in voor herstel 
in oude luister wat in feite uitgedraaid is 
op een treurspel met veel te veel afleve-
ringen. We ontvingen recent informatie 
over een eerdere poging, die evenwel 
op niets uitliep. Het was evenwel te laat 
om het met goed fatsoen in het vorige 
nummer te kunnen verwerken; vandaar 
dat we het noodgedwongen moesten 
opschuiven naar dit nummer.

In 1985 ligt het nieuwe bestemmingsplan 
Postwijk ter inzage. Zoals meestal het ge-
val is, is niet iedereen er gelukkig mee. 
Er worden heel wat bezwaren ingediend 
op allerlei punten, maar er is er ook een 
brief waarin o.a. een lans wordt gebro-
ken voor het herstel van de molen van 
Speelman. De schrijver is een inwoner 
van Sassenheim, de heer E.C.R.M. Keijser 
en bepaald niet de eerste de beste. Hij is 
lid geweest van de gemeenteraad van 
Sassenheim voor de partij Progressief 
Sassenheim, een samenwerkingsver-
band van enkele partijen, en van 7 
september 1982 tot 13 maart 1984 zelfs 
wethouder. Hij wist dus heel goed hoe 
de bestuurlijke hazen lopen, ook al van-
wege zijn functie als beleidsambtenaar 

bij de gemeente Leiden. Omdat hij zijn 
werk en het wethouderschap qua werk-
druk niet langer kon verenigen trad hij in 
1984 als wethouder en raadslid terug. 
Toch blijft hij het plaatselijk wel en wee 
blijkbaar actief volgen en zo maakt hij in 
een brief van 25 februari 1985, nog geen 
jaar na zijn terugtreden als wethouder, 
een aantal opmerkingen over het be-
stemmingsplan. Over de molen schrijft hij: 

'Graag zou ik het bestemmingsplan zo-
danig zien aangepast dat het mogelijk 
wordt de stellingmolen "de Roomolen"op 
het terrein van Mecanorma weer te her-
stellen. Er zou een vrijstelling opgeno-
men kunnen worden om de huidige mo-
lenromp te verhogen met 25 á 30 meter.
Wellicht is het wat veel gevraagd maar 
misschien kan er ook wat in de exploita-
tieopzet gereserveerd worden voor her-
stel van de molen.'

Keijser noemt de molen de Roomolen. Die 
naam heeft de molen nooit gedragen. 
Waarschijnlijk heeft hij die geconclu-
deerd uit de naam van de polder waar 
de molen in staat, de Roomolenpolder 
of Roodemolenpolder. Die poldernaam 
is ouder dan de molen en de naam slaat 
dan welhaast zeker terug op de wipmo-
len die de polder bemaalde (vergelijk 
de Rooie Wip in Hazerswoude). Deze 
omstreeks 1930 gesloopte molen van 
deze polder stond aan het eind van 
de Roomolensloot (de vroegere grens 
tussen de gemeenten Sassenheim en 
Voorhout, tevens de hoofdtocht van de 
polder), bij de spoorlijn Leiden-Haarlem 
aan de Dinsdagsewatering. Op oude 
kaarten staat de Roomolenvaart trou-
wens aangegeven als Woensdagse wa-
tering!
Het tweede wat opvalt dat Keijser vraagt 
om een vrijstelling in het bestemmings-
plan voor de hoogte van de molen. Dat 

De Postwijk nu; het gebied is helemaal volgebouwd. Het water tussen de wijk en het polderland is de Roomolensloot, tevens de vroegere 
gemeentegrens. De molen is ook hier met een groene punt aangegeven (foto Google Earth).

Eerdere restauratiepoging 
molen Sassenheim

J.S. Bakker

Molenwereld 360  | 16e jaargang 2013 nr. 10

De Postwijk volgens een kaart uit het in 
1986 vastgestelde bestemmingsplan Postwijk, 
een wijk die genoemd is naar een boer-
derij van die naam aan de Hoofdstraat. 
In 1983/1984 was begonnen met de eerste 
grootschalige woningbouw in het plange-
bied. De molen is met een groene punt aan-
gegeven.



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

In het vorige nummer (2013-7/8-280,281) 
stond een artikel over een oude af-
beelding van de Pauwmolen in Delft. 

De heer J.L. Mulder uit Alphen a/d Rijn 
stuurde een fraaie foto uit 1929 van de 
opvolger van de wipmolen in. Graag 
drukken we ter vergelijking beide foto's af 
en danken de heer Mulder voor de foto
                                                             jsb.

De Pauwmolen 
in 1929

De Pauwmolen zoals Batthasar Jooss 
hem in 1825 vastlegde

De stenen Pauwmolen in 1929 
(foto coll. J.L. Mulder).
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is precies hetzelfde wat de molenstich-
ting wil na het vaststellen van het voor 
deze stichting zo onzalige bestemmings-
plan in 1999. Ewald Keijser had blijkbaar 
een vooruitziende blik.
Het derde is de opgegeven hoogte. 
Keijser vraagt om een verhoging met 25 
à 30 meter (oorspronkelijk stond er 20 à 
30 meter, maar 20 is handmatig veran-
derd in 25). 
Blijkbaar beschouwt hij het hoogste 
puntje van de wiek als hoogte en niet de 
hoogte van de eigenlijke molen. Hoe of 
het ook zij; het klopt uitstekend en blijk-
baar heeft Keijser een veel beter inzicht 
in de hoogte van de molen dan latere 
bestuurders van Sassenheim, zoals uit 
het vorige nummer bleek, die daardoor 
dan ook veel beter hadden kunnen we-
ten; vergeten?
Het vierde is eigenlijk nog het meest 
interessant; de suggestie voor een re-
servering in de exploitatieopzet voor 
herstel van de molen. Dat is namelijk 
exact hetzelfde idee wat men nu in 
Kootwijkerbroek toepast (zie het vo-
rige nummer, pagina 296,297). Maar in 
Sassenheim is het aan dovemansoren 
gezegd. 

Procedure
Op 11 juni 1985 houdt de gemeente een 
hoorzitting over de ingediende bezwa-
ren. Voorzitter van de commissie is H. 
Drenth; de opvolger van Keijser! Enkele 
leden van de commissie zijn ook in het 
vorige nummer al genoemd als J.D.F. 
Hardenberg, de latere voorzitter van de 
molenstichting en (zij het niet met name) 
ir. G.J.G. Bokelman, de man van RBOI. De 
heer Keijser licht zijn bezwaren toe, ook 
ten aanzien van de molen, maar krijgt nul 
op rekest: 'de gekozen stedebouwkun-
dige inrichting van Postwijk kan niet in vol-
doende mate de ruimte bieden die een 
gerestaureerde molen vraagt' en 'binnen 
de nieuwe woonwijk Postwijk kan een 
gerestaureerde molen niet functioneren'. 
Beide stellingen zijn aperte onwaarhe-
den, zoals ook in het septembernummer 
is duidelijk gemaakt. Keijser en anderen 
maken bezwaar na de raadsvergadering 
van 2 juli 1985 waarin het bestemmings-
plan wordt vastgesteld en gaan in be-
roep bij de provincie waar de bezwaren 
op 27 februari 1986 worden behandeld.
Op 18 maart 1986 laat de provincie in 
navolging van de gemeente Sassenheim 
weten, dat de gerestaureerde molen 

in de Postwijk niet kan functioneren (zie 
commentaar hierboven). Maar eigenlijk 
laat de provincie de zaak in het onge-
wisse door te stellen: 'dat niet gebleken 
is van een zodanige cultuurhistorische 
waarde van de restanten van wat eens 
een molen was, dat een aparte bestem-
ming noodzakelijk is' en 'dat het gemeen-
tebestuur er overigens terecht op wijst 
dat binnen de nieuwe woonwijk Postwijk 
een gerestaureerde molen niet kan func-
tioneren.' (zie commentaar hierboven). 
De bezwaren van de heer Keijser worden 
ongegrond bevonden en daarmee ver-
dwijnt zijn idee in het 'vuilnisvat van de 
geschiedenis' totdat het in 1989 weer van 
een andere kant op tafel komt. Blijkbaar 
was het het plan van de heer Keijser toch 
niet helemaal vergeten, want sommige 
formuleringen in februari 1990 sluiten 
naadloos aan bij die uit 1985/1986. Wel 
had men helaas wel een black-out bij de 
door Keijser aangegeven gewenste - en 
correcte - hoogte. Helaas is veel van het 
archiefmateriaal uit die jaren vernietigd, 
zodat we het fijne er niet van weten. De 
heer Keijser verhuist later uit Sassenheim 
naar Bergen (NH) en is in 2007 overleden.
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Uit de lucht gezien; op 
de achtergrond de A50.

Gas verlost de molen 
   van Uden van
schadelijke gasten Patrick van Kessel

Een molen gassen is een bijzondere klus. 
Een molen gassen dat doe je niet zomaar.

Na jaren van onderzoek en rapporten is de molen 
van Jetten in Uden gegast om verlost te zijn van de 

bonte knaagkever. In die tijd zijn diverse deskundige 
van diverse f irma's en instanties benaderd om de 

aantasting te bekijken en een advies uit te brengen.



moeten uitvoeren. Omdat de spruit rot 
was en toch vervangen moest worden 
was het handig om met de molenma-
ker de werkzaamheden af te stemmen. 
Samen met de molenmaker Beijk wordt 
afgesproken om niet alleen de trap, de 
spruit en het balkon maar ook de staart 
van de molen af te halen. Met de eige-
naar en molenaars wordt afgesproken 
een steunconstructie tussen de onderto-
ren en de kast te maken zodat het zeil bij 
gassen strak zou blijven zitten en niet zou 
kunnen klapperen.
Er wordt een compleet plan uitgewerkt 
en een lijst met vragen gesteld om de 
veiligheid te kunnen waarborgen. Voor 
het gassen moeten alleen maar alle le-

vensmiddelen uit de molen; voor het im-
pregneren moeten alle losse spullen die 
in de weg konden staan eruit. Daarom is 
door de eigenaar een zeecontainer ge-
regeld die dan ook flink vol komt. Verder 
moet de molen schoon en nagenoeg 
stofvrij zijn (ten behoeve van het impreg-
neren). Dat is in een veel malende ko-
renmolen een hele uitdaging.
Op de afgesproken datum heeft de 
Firma Beijk de toegezegde onderdelen 
van de molen gehaald en wij molenaars 
de boel leeg en schoon. De lokale scou-
ting groep heeft met houten palen en 
touw een constructie tussen de molen-
voet en de kast gemaakt.

Het begin
Jaime, de gassingleider, staat al om ze-
ven uur 's morgens voor het hek. Al snel 
volgt de rest van het team met alle spul-
len: een volle vrachtauto, een kraan 
en een aanhanger met hekken. Direct 
worden met de door Beijk beschikbare 
hoogwerker alle scherpe randjes met 
tape afgeplakt. Dan wordt de kraan in 
stelling gebracht, wat niet mee valt om-
dat de toegangspoort tot het molenerf 
nogal krap is.
De grootst beschikbare zeilen worden in 
elkaar gedraaid en met veel klemmen 

Zelfs destructief onderzoek werd uit-
gevoerd. Iets wat een andere des-
kundige weer als een grote zonde 

betitelde. De adviezen liepen uiteen van 
plaatselijk gif injecteren, vervangen van 
onderdelen door hout/epoxy, plaatselijk 
behandelen met microwave tot het gas-
sen van de gehele molen.
Maar toen eind 2010 bij het verwijde-
ren van enkele slechte planken van het 
kleedhoud de witte larve in de hoekstij-
len zichtbaar waren en in het voorjaar 
het aantal dode kevers niet meer te 
tellen was werd het duidelijk dat er iets 
moest gebeuren.
Toch heeft het nog twee jaar moeten 
duren voordat we de eigenaar zover 
kregen om een offerte bij de firma van 
Meijel op te vragen voor gassing.
Doordat de molen op zeer veel plaat-
sen (van de kruisplaten tot en met de 
hoekstijlen) was aangetast was er maar 
een doelmatige oplossing mogelijk: De 
gehele molen gassen (alles doden) en 
daarna impregneren (alles weghou-
den).

Voorbereidingen
Al snel staat Johan van Meijel samen met 
een van zijn projectleiders op de molen 
om te bekijken hoe ze dit karwei zouden 

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

Het grote zeil gaat over de molen.De palenconstructie tussen de ondertoren en kast moet nog wat 
uitgebreid worden met latten; de staart en de trap zijn al gedemonteerd.

Een waarschuwingsbord.
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aan elkaar gezet. Er wordt ook een zeil 
om de askop gehangen.
De palenconstructie tussen de molen-
voet en kast moet nog wat uitgebreid 
worden met latten. Daarna volgt de 
lastigste klus. Het grote zeil moet over 
de molen gehangen worden. Pas de 
derde keer blijft de wind rustig en gaat 
het naar wens. Inmiddels zijn er maar 
liefst 2 inspecteurs en 1 stagiaire van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

gearriveerd om toezicht te houden. Met 
een derde grote zeil en nog meer klem-
men wordt de tent gesloten. De gaslei-
dingen worden uitgerold en ook grote 
luchtslangen met ventilatoren om later 
het gas te kunnen afvoeren worden 
aangebracht. Ook worden er meetap-
paratuur en camera's geplaatst en op 
de vrachtauto aangesloten om alles 
te kunnen controleren. Het zeil wordt 
strak om de molen gespannen om alle 
klapperen door de wind te voorkomen. 
Onderaan wordt het zeil op de grond 
gehouden door rollen met zand en een 
grote slang met water. Rond het mole-
nerf wordt een hek met grote waarschu-
wingsborden geplaatst. We moeten alle 
sleutels van de molen aan de gassinglei-
der overdragen.

De gassing
Om 6 uur 's avonds is de molen ingepakt 
en na een laatste inhoudsberekening 
van de molen wordt het gas met afge-
wogen stoten via 2 leidingen in de mo-
len gebracht. Tijdens het eten zit Jaime 
steeds de meetwaarden af te lezen op 
z'n iphone. Hij geeft aan tevreden te zijn 
met de waarden. Daarna is het wach-
ten. Jaime blijft in een hotel in de buurt 

In de zeilen, maar anders dan anders.

Het inlaten van het gas

Uit de buurt blijven!
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Oude jaargangen van 
De Molenaar

De heer Van de Wiel uit Megen (NB) 
beschikt over een groot aantal uit-
gaven van De Molenaar van de jaar-
gangen 1991 t/m 1997. Slechts enkele 
exemplaren ontbreken.
Ze mogen bij hem gratis opgehaald 
worden, omdat hij het zonde vindt ze 
met het oud papier mee te gaan; iets 
voor de liefhebber! 

Kees van de Wiel,
Torenstraat 12,
5366BK  MEGEN
tel: 06-10691925

email: theakeeswiel@hotmail.com

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

om snel te kunnen reageren als er inge-
grepen moet worden. Na ruim 48 uur 
stuurt hij een whatsapp dat de gassing 
geslaagd is omdat de CT waarde ge-
haald is. (CT waarde = Concentratie x 
Tijd).
's Morgens is het tijd om de tent te ope-
nen en het gas langzaam uit te laten stro-
men. Het zeil wordt open gemaakt. De 
luchtslangen met ventilatoren worden 
daarna af en toe aangezet. De concen-
tratie gas wordt voortdurend in de gaten 
gehouden. Steeds meer zeil gaat van de 
molen af, En tegen de middag wordt de 
molen gasvrij (0 ppm) gegeven en zijn 
alle stukjes afplaktape verdwenen. Met 
enige ceremonie krijgen we de sleutels 
van de molen terug samen met gasvrij-
verklaring op papier.

Het impregneren
Daarna wordt de gehele molen geïm-
pregneerd. Vooraf hebben we de de-

len waar het graan of meel direct mee 
in aanraking komt afgeplakt. Wij willen 
geen enkel risco lopen dat er ook maar 
een beetje gif in ons product gaat ko-
men. Gelukkig begrijpt Jaime dit en 
werkt dan ook zeer netjes. Het goedje 
moet 48 uur intrekken en daarna mag 
de molenmaker weer flink aan het werk 
om de molen te voorzien van z'n staart, 
balkon, nieuwe spruit en trap. 
Wij molenaars kunnen nu weer aan de 
slag. In een molen zonder insecten in de 
balken.

Voor een film die Van Meijel heeft ge-
maakt over de uitvoering van een be-
gassing van een molen (Twiskemolen 
in Landsmeer) kunt u terecht op www.
vanmeijel.com/molens-begassen.html 

Alle foto's Patrick van Kessel;
 24, 25. 26 juni 2013.

Het zeil wordt open gemaakt om het gas uit te laten stromen. 

De concentratie gas wordt voortdurend 
gemeten.
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Met ventilatoren en luchtslangen wordt 
het gas uit de molen verdreven.
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Haastrecht 
12-12-12, 

wisseling van de wacht 

Dick Kenbeek
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Woensdag 12-12-12, een zoge-
naamde repeteerdatum. Vaak
reden om een belangrijke ge-

beurtenis te vieren en er zullen die dag
heel wat huwelijken gesloten zijn. Jan
Noorlander, molenaar van de Haas-
trechtse molen op de polder Beneden 
Haastrecht heeft andere plannen. Hij 
draagt op 12 december het molenaar-
schap over aan zoon Niels. Afgezien van 
de datum op zich heeft hij daar nog een 
goede reden voor, hij is op 12-12-12 na-
melijk jarig. Jan vindt het dan een mooie 
gelegenheid om op 67-jarige leeftijd het 
vangtouw 'uit handen' te geven. 

De Noorlanders stammen uit een be-
kende Zuid-Hollandse molenaarsfamilie.
Tegenwoordig wordt de naam Noorlan-
der vaak geassocieerd met de Alblasser-
waard maar de oorsprong ligt toch echt 
aan de andere kant van de Lek, in de 
Krimpenerwaard. 
Het geslacht gaat terug tot het eind 
van de 16e eeuw waar een Claes 
Noorlander genoemd wordt. Van hem is 
verder niets bekend, wel van zijn nako-
melingen. Stamvader van de molenaar-
stak is Aalbert Noorlander, geboren op 
28-01-1794 in Bergambacht (Zuidbroek) 
die vanaf 1818 de Westmolen van de 
polder Bergambacht zal bemalen. Van 
hem stammen alle huidige molenaars 
Noorlander af. Weliswaar waren een ge-
neratie eerder al enkele Noorlanders in 
het Rotterdamse op twee molens actief 
maar dit stopte na drie generaties.
In 1848 steekt een Willem Noorlander 
als eerste de Lek over om molenaar te 
worden op de Oude Weteringmolen van 
Streefkerk. Ook op andere Streefkerkse 
molens zullen daarna Noorlanders lang 
actief zijn en dat geldt ook voor de mo-
lens van de polder Nieuw-Lekkerland 
en de Kortlandse Molen. Op Kinderdijk 
zijn in de Overwaard twee Noorlanders 
korte tijd molenaar geweest maar daar 
spelen andere molenaarsgeslachten 
een hoofdrol.
In het familieboek (Parenteel van Claes 
Noorlander) lezen we dat er in het Zuid-
Hollandse 28 Noorlanders actief zijn ge-
weest op 23 verschillende molens. Hierbij 
zijn de vrijwillige molenaars niet meege-
rekend. Van die molens bestaan er nog 
13 en dat is een verrassend hoog aantal. 
Het gaat hier om een opgave uit 1998 en 
mogelijk was die toen al niet compleet. 
In ieder geval is er sinds 12-12-12 weer 
een molenaar bij in de persoon van Niels 
Noorlander.

Van Aalbert tot Niels
In deze lijn vinden we de volgende mo-
lenaars Noorlander:

1. Aalbert (stamvader), geboren 28-01-
1794 (Bergambacht, Zuidbroek), over-
leden 01-08-1856. Bij zijn huwelijk in 
1813 is hij nog boerenknecht. Bemaalt 

de Westmolen (Polder Bergambacht) 
van 1818 – 1856. 

2. Gerrit, geboren 21-01-1831 (Westmo-
len), overleden 09-02-1908. Bemaalt 
de Westmolen van 1856 – 1908. Zoon 
van 1.

3. Cornelis, geboren 16-03-1858 (West-
molen), overleden 08-03-1939. Bemaalt 
de Bachtenaar van 1 juli 1880 – 1935. 
Zoon van 2.

4. Leendert, geboren 31-12-1882 (Bach-
tenaar), overleden 1964 op de Haas-
trechtse Molen. Bemaalt tot 1911 
Boezemmolen No. 3 in Haastrecht, 
daarna de molen van de polder Vlist-
Westzijde. Na de afbraak verder als 
machinist aldaar. Zoon van 3.

5. Nicolaas, geboren 30-01-1914 (Vlist-
Westzijde), overleden 19-05-1984. Be-
maalt de Bachtenaar van 1 januari 
1941 – 1 april 1946. Daarna molenaar 
op de Haastrechtse Molen tot 1 juli 
1983. Zoon van 4.

6. Jan, geboren 12-12-1945 (Bachtenaar). 
Molenaar op de Haastrechtse Molen 
van 01-07-1983 tot 12-12-2012. Zoon van 
5.

7. Nicolaas (Niels), geboren 20-10-1973 
(Beneden Haastrecht). Molenaar op 
de Haastrechtse molen van 12-12-2012 
tot heden. Zoon van 6.

Familiegeschiedenis
Hoewel het hier het afscheid van Jan 
Noorlander betreft kunnen we niet voor-
bij gaan aan een stuk familiegeschie-
denis. Het verhaal begint dan ook met 
zijn vader Niek Noorlander, in 1914 ge-
boren op de molen van de polder Vlist-
Westzijde waarop diens vader Leendert 
molenaar is. Leendert (1882) trouwt in 
1907 met Hendrika Anker en uit dit hu-

De Westmolen van de polder Bergambacht, 
de 'stammolen' van de familie Noorlander.

Gerrit Noorlander (1831-1908), een der 
eerste molenaars in de Noorlanderlinie, 
molenaar op de Westmolen van Bergambacht 
van 1856 – 1908. 

Leendert Noorlander (1882 - 1964) als 
militair.

Leendert Noorlander met zijn echtge-
note Hendrika Anker; de ouders van Niek 
Noorlander.



welijk worden acht kinderen geboren 
waarvan er drie jong tot zeer jong over-
lijden. Twee oudere broers van Niek, 
Jan (1911) en Cornelis (1912) zullen ook 
poldermolenaar worden. Jan eerst op 
molen No. 6 van de Overwaard (1945 – 
1950) en daarna tot 1970 op de molen 
van Bonrepas in Schoonhoven. Hij volgt 
daar zijn oom Cornelis op (1892) waar-
van niet bekend is vanaf welk jaar hij 
de molen bemalen heeft. Broer Cornelis 
bemaalt eerst de Bachtenaar van 1935 
tot 1938 als opvolger van zijn opa, ook 
een Cornelis (1858). Daarna is hij mole-
naar op verschillende molens van de 
polder Nieuw-Lekkerland, achtereenvol-
gens de Oude Molen (1939 tot 1944), de 
Kleine Molen (1944 tot 1948) en de Hoge 
Molen (1966 tot 1978).

In 1929 wordt de forse wipmolen van 
de Vlist-Westzijde vervangen door een 
gemaal en gaat zijn vader verder als 
machinist. Het gemaal, gelegen vlakbij 
de toegangsbrug naar Boezemmolen 
No 6, is ook al weer geruime tijd buiten 
gebruik maar is als zodanig nog goed 
herkenbaar. Niek zal de molen goed ge-

Twee broertjes Noorlander; links Niek. 

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

Jan Noorlander, de broer van Niek 
Noorlander aan het werk op de molen 
van Bonrepas bij Schoonhoven (foto jsb,
1 mei 1985).

De molen van de polder Vlist-Westzijde, 
van 1911 tot de afbraak bemalen door 
Leendert Noorlander. De zeilen zijn wegge-
slagen op de manier zoals bij de watermolens
in deze streek gebruikelijk was; zie ook de 
foto's van de Westmolen en de Bachtenaar.



kend hebben maar gezien zijn leeftijd bij 
de afbraak (15 jaar) zal hij het vangtouw 
wel niet vaak in handen hebben gehad. 
Op zekere leeftijd gaat hij aan het werk 
als boerenknecht bij Leen Rijneveld van 
Hoeve Oudervrucht, Vlist No. 104. Bij 
zijn vertrek krijgt hij een mooi 'Gedrags 
Getuigschrift' mee met de volgende tekst:

Ondergetekende verklaart hierbij dat 
Nicolaas Noorlander tot zijn volle tevre-
denheid ruim 5 jaar bij hem in dienst 
is. Ook wat zijn gedrag betreft, heb ik 
zoowel als mijn vrouw nimmer reden tot 
klagen gehad. Zoo dat ik dan ook niet 
anders kan doen, dan Ued hem ten 
zeerste aan te bevelen!
w.g. L. Rijneveld, bij de molen

Toch lijkt het molenaarsschap volop aan 
Niek te trekken en als de Bachtenaar 
weer in gebruik gesteld gaat worden 
voor de polder Bergambacht waagt 
hij een kans. Omdat deze polder en de 
Bachtenaar een belangrijke rol spelen 
in de familiegeschiedenis eerst een stuk 
historie van deze polder.

Polder Bergambacht
De polder waterde aanvankelijk via drie 
sluizen uit op de Lek. Toen in 1285 de 
Hollandsche IJssel bij Klaphek afgedamd 
werd en de ebstanden op deze rivier hier-
door aanzienlijk lager werden ging ook de 
polder Bergambacht gebruik maken van 
natuurlijke afwatering op de IJssel. Al in 
1295 werd vergunning verkregen om een 
deel van het polderwater door middel 
van een voorganger van de Bachtenaar 
via de Vlist op de IJssel te lozen. Dit 
bleek na verloop van tijd niet meer vol-
doende. Op 28 juni 1341 gaven Jan van 
Henegouwen, heer van Beaumont, en 
Jan van Arkel toestemming om een we-
tering te graven vanaf Bergambacht via 
Schoonouwen, Stolwijk en Bilwijk naar 
Haastrecht. 
Deze wetering, de Bergvliet, waterde via 
een sluis ten westen van Haastrecht op 
de IJssel af. Na een aantal jaren werd 
de lozing van het polderwater op de 
IJssel vanwege de tragere waterafvoer 
en daardoor toenemende slibafzet-
ting steeds moeilijker. Daarom ging de 
polder Bergambacht al in 1473 over tot 
het stichten van een boezem ten wes-
ten van Haastrecht. De heemraden 
van Bergambacht kochten daartoe 
van de heemraden van Bilwijk een stuk 
land met een oppervlakte van 23 mor-
gen. De koopbrief werd op 4 novem-
ber 1472 bezegeld door de schout van 
Bergambacht. 
Een tweetal molens dat aan de Lek 
stond werd verplaatst naar de uitwate-
ring van de Bergvliet op de Hollandsche 
IJssel. In 1659 valt het besluit om bij de 
Bergambachtse Boezem een derde mo-
len te bouwen om twee hoog te kunnen 
malen. Deze molen ging fungeren als 
bovenmolen voor de twee andere. Deze 
'hoge molen' werd in 1817 na brand her-
bouwd. Laagste inschrijver was molen-
maker J.C. van Limbeek uit Schoonhoven 

voor een bedrag van 4250 gulden. 
Deze achtkante molen had een vlucht 
van 29,10 meter, de middellijn van het 
scheprad bedroeg 5,90 meter met een 
schoepbreedte van 0,67 meter. Voor de 
twee ondermolens (beiden wipmolens) 

waren de maten: 25,84 m, 5,60 m, 0,54 m
en 25,84 m, 5,70 m, 0,47 m. Opvallend is
de grote vlucht van de bovenmolen maar 
die moest dan ook twee ondermolens 
voorblijven en een fors scheprad trekken.
Deze situatie bleef bestaan tot 1879 toen 

16e jaargang 2013 nr. 10 |369 Molenwereld

Het gebied rond de Vlist met links de Krimpener- en rechts de Lopikerwaard; het 'stamland' 
van de molenaarsfamilie Noorlander op een topografische kaart van omstreeks 1850. Links 
onder de Hoeksche molens; de stenen molen bestaat nog niet. Aan het einde van de Nieuwe 
wetering staan de Oost - en de Westmolen, met meer naar de rivier de voormolen, ook een 
wip. Bij Haastrecht de Haastrechtse molens van de polder en aan de zuidkant van de polder 
Vlist Wz bij de Vlist de Bachtenaar. Links ten zuiden van de Hollandsche IJssel de polder 
Beneden Haastrecht die dan nog bemalen wordt door een wipmolen aan de Tiendweg.



in Haastrecht ter plaatse een stoom-
gemaal met scheprad gebouwd werd 
waarvoor op 18 juni 1879 de eerste steen 
gelegd werd door de toenmalige pol-
derschout P.J. Smits. Het scheprad, met 
gebogen schoepen, had een middellijn 
van 8,40 meter en een schoepbreedte 
van 0,87 meter.
Het polderbestuur besloot de molens 
voor sloop aan te bieden. De achtkante 
molen en het bovenhuis van één van de 
wipmolens werden in 1884 voor 660 gul-
den gekocht door Marinus Breedveld uit 
Oud Alblas, een bekende molensloper. 
De ondertoren van de meest zuidelijke 
wipmolen bleef bestaan en werd als wo-
ning in gebruik genomen. Dit nog steeds 
bestaande molenrestant, hersteld in 
1992, staat nu nog bekend als de 'mo-
len van Hol' naar de laatste molenaar 
en bewoner/eigenaar. Ook het gebouw 
van het gemaal (nu woning) met uitwa-
tering bestaat nog en heeft als naam 
'Aleida'.

Zoals hierboven vermeld werden de 
twee oorspronkelijk aan de Lek staan-
de molens in 1473 naar Haastrecht ver-
plaatst. Toch wordt er in oude docu-
menten al weer gauw melding gemaakt 
van bemaling op de Lek zodat aan-
nemelijk is dat de oorspronkelijke situ-
atie al snel hersteld werd of dat er in het 

Haastrechtse toch nieuwe molens zijn 
gebouwd.
In de zeventiende eeuw bestond het 
gemaal aan de Lek uit twee ondermo-
lens en een bovenmolen, genaamd de 
Hoeksche Molen, allen wipmolens. Niet 
zelden werd lozing op de Lek gehinderd 
door hoge rivierstanden en daarom 
werd in 1871 besloten tot de bouw van 
een ronde stenen stellingmolen met 
scheprad die zonodig de hoge boezem 
op de Lek moest afmalen. Door verbete-
ring van de benedenrivieren en de daar-
mee gepaard gaande gunstiger afvoer 
van het rivierwater werd deze molen in 
1917 al weer buiten gebruik gesteld.
In het begin van de jaren twintig van de 
vorige eeuw is er sprake van een najaar 
met uitzonderlijk weinig wind. Hoewel de 
molens continu in de zeilen staan kan er 
nauwelijks gemalen worden en ontstaat 
er grote wateroverlast. Dat is uiteindelijk 
de aanleiding de uitwatering geheel 
naar de Lek te verplaatsen. Het stoom-
gemaal in Haastrecht en de drie over-
gebleven molens aan de Lek komen 
daardoor buiten gebruik en worden in 
1926 vervangen door een nieuw diesel-
gemaal met twee centrifugaalpompen 
met een capaciteit van 180 m3 per mi-
nuut. 
De Bachtenaar bleef echter in bedrijf, 
waarschijnlijk door zijn ligging in het 

Fragment van de kadastrale minuutkaart 
van omstreeks 1830 met de molens van de 
polder Bergambacht bij Haastrecht. Van de 
beide wipmolens rechtsonder bestaat de on-
dertoren van de zuidelijke, het meest rechts 
onder, nog steeds. De voormolen staat even-
wel vermeld al 'Steene Water Molen'. Het is 
goed zichtbaar hoe flexibel deze bemaling 
was. Volledig natuurlijke lozing, zonder be-
maling was mogelijk, maar ook met alleen 
met de wimolens. 

Het verwisselen van de houten vijzel in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
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oosten van de polder, op geruime af-
stand van het gemaal, waardoor de 
molen het door westelijke winden naar 
die hoek opgestuwde water op de 
Vlist kon uitslaan en daardoor voor de 
polder nog van nut kon zijn. Toch werd 
de Bachtenaar in 1938 stilgezet maar 
door het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog was dit van korte duur. In 
december 1941 wordt in de vergadering 
van gecommitteerden Ingelanden be-
sloten de Bagtenaarsmolen (let op de 
schrijfwijze!) weer in gebruik te stellen en 
de bediening hiervan op te dragen aan 
Niek Noorlander. Daar ging wel wat aan 
vooraf.

De Bagtenaarsmolen en 
zijn molenaars
Deze molen werd vele jaren bema-
len door Cornelis Noorlander (opa van 
Niek), in 1858 geboren in Bergambacht. 
Zijn molenaarsschap begon op 1 juli 
1880 en in 1930 werd zijn vijftigjarig jubile-
um als molenaar op de Bachtenaar ge-
vierd. Op 76-jarige leeftijd nam Cornelis 
in 1935 afscheid als molenaar om vier 
jaar later te overlijden. Of hij op hoge 
leeftijd de molen nog altijd zelf bema-
len heeft weten we niet maar hij wordt 
opgevolgd door zijn kleinzoon Cornelis, 
oudere broer van Niek Noorlander. Deze 
Cornelis zal de molen tot 1938 bemalen 
en vervolgens molenaar worden op de 
molens van de polder Nieuw-Lekkerland 
aan de andere kant van de Lek. Daarna 
zou volgens het familieboek Marinus 
Noorlander, zoon van de eerstgenoem-
de Cornelis Noorlander, molenaar zijn in 
1939 en 1940. Dat is vreemd want volgens 
gegevens uit de molendatabase zou de 
molen sinds 1938 stilstaan. Wellicht gaat 
het hier alleen om bewoning en gezien 
zijn beroep (koopman) lijkt dit een rede-
lijke veronderstelling. 
Hoe dan ook, in 1939 blijkt Niek 
Noorlander zijn zinnen gezet te heb-
ben op het molenaarsschap op de 
Bagtenaarsmolen. Er is echter een pro-
bleem, hij heeft geen verleden als mo-
lenaar. Daarom zoekt hij steun bij de 
voorzitter van de polder Vlist Westzijde, 

Vlist Oostzijde en Bonrepas. Na een ge-
sprek schrijft deze een warme aanbeve-
lingsbrief aan het bestuur van de polder 
Bergambacht:

Polder Vlist Westzijde,
Vlist Oostzijde en Bonrepas

Vlist, 15 Juli 1939

Mijne Heeren,

Zoo juist had ik bij me N. Noorlander van 
welken ik vernam dat hij solliciteerde om 
molenaar bij Uwen polder te worden.

Nu kan ik het volgende zeggen: zijn va-
der is sinds jaren (omstreeks 30 jaar) in 
onzen dienst, eerst als molenaar en later 
als machinist en heeft op beide gema-
len steeds tot volle tevredenheid van het 
bestuur gewerkt.
Een oudere broer van eerstgenoemde 
heeft als noodhulp voor ons gemalen en 
zoodanig, dat ik ook dien een goed ge-
tuigschrift kon meegeven.
Hoewel eerstgenoemde niet in onzen 
dienst is geweest, kan ik toch zeggen 
dat hij van den tijd welke hij over had, 
veel doorbracht bij zijn broer (Cornelis) 
op den Bachtenaar molen en in zijn va-

De Bachtenaar in optima forma, toen hij 
nog in bedrijf was. De molen behoort zeker 
tot de mooiste wipmolens van Nederland 
en staat prachtig in het polderland. Dat 
redde hem zelfs zijn leven. Na de oorlog 
verspeelde molen 2 van de Tweemanspolder 
onder Zevenhuizen een roe. Men wilde dat 
oplossen zoals in die tijd gebruikelijk was. 
Je zocht een stilstaande molen en kocht die 
voor de roe of wat je nodig had. Als regel 
draaide dat op sloop van de donormolen 
uit. Zo kwam de Moerkapelse molenmaker 
Dirk Ottevanger ook bij de Bachtenaar. 
Daar kwam hij zeer onder de indruk van 
deze molen. "Nee", zei Ottevanger, "die 
twee (roeden-jsb) moste me maar bij me-
kaar houe" en zo vertrok hij onverrichter 
zake. Vervolgens werd de wipmolen van Het 
Land van Essche onder Strijen het haasje; 
desalniettemin ook een juweel. 
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cantie zijn vader hielp bij het nazien van 
den motor.
Waarmee ik maar zeggen wil dat hij, ge-
boren op een molen, altijd er veel voor 
heeft gevoeld, en zooals ik meldde, er 
niet vreemd tegen over staat.
Trouwens bijna al zijn familieleden aan 
vaders zijde zijn molenaar en zelfs zeer 
goede molenaars, redenen waarom 
aangenomen mag worden dat ook 
deze Nico het molenaarsbloed wel in 
zijn aderen zal hebben.
(Ondertekening onleesbaar) voorzitter
Dat van het molenaarsbloed blijkt la-
ter ook te kloppen. Toch duurt het nog 
ruim een jaar voordat hij daadwerkelijk 
aan de gang kan. Volgens een brief 
van A. Oskam Dz, de secretaris van de 
polder, aan Niek Noorlander is besloten 
de Bagtenaarsmolen met ingang van 1 
januari 1941 weer in werking te stellen en 
de bediening daarvan aan hem op te 
dragen. In juli 1941 volgt nog een acte 
van aanstelling waaruit blijkt dat de be-

noeming is geschied voor onbepaalde 
tijd en dat daaraan een bezoldiging is 
verbonden van f 476 's jaars.
In de tussentijd is Nicolaas Noorlander 
op 6 december 1939 in Moordrecht 
in het huwelijk getreden met Neeltje 
Maria van Tilburg, roepnaam Nees. Het 
molenaarsschap en de bijbehorende 
woning komen dus goed van pas en 
het één zal wellicht met het andere te 
maken hebben gehad. Uit dit huwelijk 
worden acht kinderen geboren waar-
van vier (Leen, Ali, Hennie en Jan) op de 
Bagtenaarsmolen. Jan komt ter wereld 
op 12 december 1945.
Het molenaarschap op de Bachtenaar 
komt na het einde van de Tweede we-
reldoorlog weer snel aan zijn eind. Het 
weer voldoende verkrijgbaar zijn van 
brandstof voor het gemaal zal hier-
bij wel een rol gespeeld hebben. Niek 
Noorlander ontvangt kort voor de jaar-
wisseling van 1945 / 1946 de volgende 
brief van secretaris C. Oskam Az:

In de vergadering van het bestuur met 
Gecommitteerde Ingelanden van den 
Polder Bergambacht, gehouden den 
12 december 1945, is besloten om een 
April 1946 de Bagtenaars molen buiten 
werking te stellen waardoor U op dien 
datum Uw werkzaamheden als water-
molenaar op bovengenoemde molen 
als geéindigd kunt beschouwen.

Een wel erg kort en zakelijk briefje zonder 
bedankje voor bewezen diensten. We 
weten niet of dat later nog heeft plaats-
gevonden en een getuigschrift komen 
we ook niet tegen. Wel is er één van de 
polder Bonrepas waaruit blijkt dat Niek 
daar als reservemolenaar heeft gefun-
geerd. De brief luidt als volgt:

Vlist, 7 Dec. '45

(n.b.: Dit is voor het officiële besluit de 
Bachtenaar stil te zetten en wellicht 
heeft Niek de bui al zien hangen)

Het steken van een lange spruit met behulp van een bok, zo'n zestig jaar geleden
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De ondergeteekende, voorzitter van 
de polder Vlist Westzijde, Vlist Oostzijde 
en Bonrepas, verklaart gaarne dat N. 
Noorlander, molenaar te Bergambacht, 
bij de polder Bonrepas als reserve in 
dienst is geweest en deze dienst tot volle 
tevredenheid heeft volbracht.
Ook heeft onderget. het uitzicht op de 
Bachtenaar molen en kan vanuit zijn 
woonkamer constateeren dat genoemde
Noorlander een zeer goed molenaar is.

Het getuigschrift is ondertekend door de 
voorzitter die ook de aanbeveling van 
1939 schreef.
Bij zijn ontslag blijkt de jaarwedde Hfl. 566
te bedragen. Voor de pensioengrond-
slag komt daar nog een geschat bedrag 
van Hfl. 100 voor vrij wonen bij en bedra-
gen van Hfl. 10 voor vrij gras en Hfl. 14 
visrecht.
De molenaarsloopbaan van Niek is hier-
mee gelukkig niet ten einde. Hij kan dat 
voorzetten op de molen van de polder 
Beneden Haastrecht, waar hij ome Gert 
kan opvolgen, een andere Noorlander.

De Haastrechtse Molen
De circa 310 ha grote polder Beneden/
Haastrecht werd oorspronkelijk bemalen 
door een wipmolen die gelegen was 
aan een tiendweg op ruime afstand van 
de IJssel. Door middel van een ongeveer 
10 ha grote boezem met sluis waterde 
de polder op de rivier af. 
De bouw van de huidige molen was een 
rechtstreeks gevolg van de aanleg van 
de Waaiersluis in de Hollandsche IJssel 
net boven Gouda in 1860, niet ver van 
de molen. Hierdoor verdwenen de lage 

ebstanden en was verbetering van de 
bemaling noodzakelijk. Dat gold jaren 
later ook voor de Hooge Boezem onder 
Haastrecht en de polder Bergambacht.
De nieuwe molen werd op 6 septem-
ber 1861 aanbesteed en uiteindelijk 
aangenomen voor een bedrag van 
Hfl. 16.900. Voor de betrekkelijke kleine 
polder een grote investering. De molen 
werd gebouwd onder toezicht van de 
Moordrechtse opzichter Nicolaas Exalto, 
een bekende naam op waterstaatkun-
dig gebied.
Op 15 maart 1862 was de molen maal-
vaardig, twee weken eerder dan in het 
bestek was opgenomen. De aannemer 
kreeg hiervoor een beloning van hon-
derd gulden.
Tot 1905 zijn er in een tijdsbestek van 
43 jaar vijf verschillende molenaars op 
de molen actief geweest. Het lang-
ste dienstverband bedraagt dertien 
jaar. In 1905 begint met de indiensttre-
ding van Gert Noorlander de periode 
´Noorlander´ die tot op de dag van van-
daag voortduurt.
Gerrit Noorlander is een oudere broer 
van Leendert Noorlander, de vader 
van Niek. Gerrit wordt geboren op 8 
oktober 1880 op de Bachtenaar. Op 
14 mei 1906 trouwt hij in Bergambacht 
met Aaltje Noorlander, ongetwijfeld fa-
milie. Gerrit zal vanaf 1 januari 1905 de 
Haastrechtse Molen gaan bemalen. Die 
datum komt naar voren in pensioenpa-
pieren die via omzwervingen bij klein-
kinderen in Nieuw-Zeeland uiteindelijk 
bij Jan en Nely terechtgekomen zijn. Uit 
die papieren kan indirect een beeld ver-
kregen worden over het molenaarsloon 

in de jaren van zijn dienstverband. Met 
een brief gedateerd 2 april 1924 bericht 
de Pensioenraad dat op grond van de 
Pensioenwet van 1922 en zijn diensttijd 
de inkoopsom van het pensioen be-
paald is op Hfl. 529. In 1926 wordt dat bij 
gewijzigd besluit verlaagd tot Hfl. 463. In 
1935 bedraagt de pensioengrondslag 
volgens bericht van het polderbestuur 
Hfl. 489 en in 1945 is dat opgelopen tot 
Hfl. 563.
Op 1 april 1946 krijgt Gert Noorlander 
op zijn verzoek eervol ontslag na een 
diensttijd van 41 jaar en drie maanden. 
De lange diensttijd in combinatie met 
de ontvangen wedde leveren een pen-
sioen van Hfl. 364 per jaar op, vast geen 
vetpot. 

Niek Noorlander in Haastrecht
In april 1946 betrekt het gezin Noorlander 
de Haastrechtse Molen. Jan Noorlander 
is dan maar een paar maanden oud. In 
de loop van de jaren worden er nog vier 
kinderen geboren, te weten Han, Rika, 
Nel en Corrie.
In het archief van de polder, dat nu bij 
het Hoogheemraadschap berust, is 
geen aanstellingsbrief aanwezig te vin-
den evenmin als tussen de bij de familie 
aanwezige papieren. Gezien het feit dat 
veel andere documenten wel zorgvul-
dig zijn bewaard ligt de veronderstelling 
voor de hand dat zo'n brief er nooit ge-
weest is.
Bij het molenaarschap hoorde ook het 
schoonhouden van de aanvoertocht, 
in huize Noorlander 'de vliet' genoemd. 
Verder was Niek boerendaggelder 
en visser. De gevangen vis werd ver-

Fragment van de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 met de Beneden-Haastrechtse boezem. De molen, een wipmolen staat nog aan 
de Tiendweg en zal pas later vervangen worden door de bestaande stenen vijzelmolen die buitendijks aan de IJssel buiten de sluis zal komen 
te verrijzen. Dergelijke grote bergboezems kwamen rond de IJssel veel voor om met de schepradmolens in te kunnen spelen op de wisselende 
waterstanden op de IJssel, een getijdenrivier. Met een vijzelmolen kon men het water hoger opmalen, waardoor de boezem overbodig werd. De 
bouw van de vijzelmolen hangt samen met de kanalisatie van de Hollandsche IJssel achter Gouda die in 1862 werd voltooid. 
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kocht waarvoor een vergunning nodig 
was van het Produktschap voor Vis en 
Visprodukten. De vergunning geeft toe-
stemming 'ingevolge de Verordening 
Regeling Verkoop Zoetwatervis 1959' 
tot het verkopen voor menselijke con-
sumptiedoeleinden van Zoetwatervis. Er 

zijn aan het visrecht echter ook kosten 
verbonden. Voor het vissen in het water 
dat eigendom is van de polder moet 
Hfl.2,50 per jaar aan het bestuur betaald 
worden. Daarnaast is er viswater dat ei-
gendom is van de boeren in de polder. 
Hiervoor wordt in 1956 een huurovereen-

komst gesloten voor een periode van 
zes jaar waarin Noorlander het visrecht 
huurt in en om de betreffende landerij-
en. De huurprijs varieert per boerderij en 
aantal hectares en bedraagt in totaal 
Hfl. 26 per jaar.
Verder werden er roeiboten verhuurd 
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Het gezin Noorlander voor de molen omstreeks 1955.

De houten vijzels worden opgevolgd door een ijzeren (foto 30 oktober 1961). 



voor Hfl. 0,50 per dag aan mensen die 
in het binnendijks gelegen wiel wil-
den vissen. Dit was het werk van moe-
der Noorlander. Op den duur legden 
ook verschillende middenstanders uit 
Gouda hun bootje bij de molen die ook 
verhuurd mochten worden. Het was zelfs 

zo dat als men zijn eigen bootje wilde 
gebruiken er gewoon 50 cent huur be-
taald werd. Zo ging dat in die tijd. Op het 
hoogtepunt had men tien roeiboten die 
op zaterdag en zondag vaak allemaal 
verhuurd waren. 
Toen de kinderen groter werden moest 

er meer geld binnen komen en trad 
Niek in dienst bij wasserij Van Leeuwen 
in Haastrecht. Als hij niet hoefde te ma-
len bediende hij daar de stoomketel en 
andere apparatuur. Een grote overgang 
voor Niek die altijd gewend was buiten 
te werken.

Het steken van een nieuwe roe in de Prinsenmolen in Hillegersberg door de f irma De Gelder; met pet: Niek Noorlander, links achter 
hem Jan van Rijswijk, de opvolger van Jan Noorlander op de Bonrepas (foto jsb, 15 september 1970).
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De molen van de polder Beneden-Haastrecht voor de oorlog.
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Tijdens een restauratie aan de molen 
ging Niek meehelpen bij het hijs- en ta-
kelwerk. Waarschijnlijk is dat begin jaren 
zestig geweest bij het steken van nieuwe 
roeden respectievelijk een nieuwe vij-
zel. Hij deed dat werk zo goed dat hij in 
dienst kon treden bij Molenmakerij De 
Gelder in het Zuid-Hollandse Valkenburg 
onder Henk van der Vegte en zich daar 
het molenmakersambacht eigen kon 
maken. Bij de molens in het werkgebied 
van De Gelder was hij een bekende ver-
schijning die altijd verscheen op zijn on-
afscheidelijke brommer. 
Als molenaar heeft hij nooit brokken ge-
maakt maar als molenmaker is hem wel 

een flink ongeluk overkomen. Tijdens 
werk aan een molen in Groot-Ammers 
begaf een steiger het en viel hij twaalf 
meter naar beneden. Het liep nog goed 
af. Niek had alleen maar een gebro-
ken lendenwervel en zijn maat een ge-
scheurde nier.
Voor de groeiende inboedel werd in 
1967 een verzekering afgesloten bij 'De
Vereniging tot ONDERLINGE BRANDVER-
ZEKERINGEN voor VLIST, POLSBROEK EN 
OMSTREKEN. Gezien de omschrijvingen 
op het formulier is de verzekering ty-
perend voor een agrarische gemeen-
schap. Zo kon allerlei vee verzekerd wor-
den, voorraden kaas en boter, hooi en 

stro, bandenwagens en hooiharken om 
maar wat te noemen. Voor de familie 
Noorlander is dat niet van toepassing 
maar de verzekerde bedragen geven 
een aardig tijdsbeeld: 

- Huisraad, kleding, goud en zilver, ra-
dio, T.V. en verdere huishoudelijke ar-
tikelen: f 15.000,-

- 4 Rijwielen à f 100,- pst; 4 Bromfietsen à 
f 750,- pst.: f 3.400,-

- Handwerk (tuigen): f 800,-
- Vistuig (fuiken): f 200,-

In totaal een verzekerd bedrag van f 
19.400 waarvoor een premie van f 217,50 
betaald moest worden, inclusief schat-
ting en zegel.

Bezoldiging
Uit de bewaarde papieren kan een in-
druk gekregen worden van het inkomen 
van een molenaar uit die tijd. Vermeld 
wordt de pensioengrondslag die opge-
bouwd is uit de jaarwedde en een be-
drag voor vrij wonen. Dat geeft het vol-
gende beeld:

Die wedde werd oorspronkelijk één keer 
per jaar uitbetaald maar op verzoek van 
moeder Noorlander werd dat later ver-
anderd in twee keer. Daarnaast kregen 
de Noorlanders een paar mud kolen en 
olie voor het malen 's nachts. 
De volgende vermelding is bijna twintig 
jaar later.

Vergeleken met 1957 is de beloning aan-
zienlijk gestegen maar het is nauwelijks 
vast te stellen in hoeverre dit parallel 
loopt met de algemene stijging van de 
welvaart in Nederland.

Het Nieuwsblad voor Zuid-Holland en 
Utrecht (de Schoonhovense Krant) meld 
op 5 april 1971 dat N. Noorlander een 
kwart eeuw molenaar is op de laatste 
balie-watermolen. Het jubileum wordt 
gevierd op donderdag 1 april waarbij te-
vens de pas geïnstalleerde elektromotor 
met enig vertoon in gebruik genomen 
wordt. Die dag staat de molen in traditi-
onele feeststand met de driekleur wap-
perend vanaf het puntje van de hoogste 
wiek.
'Poldervoorzitter D. Verstoep bood na 
een korte toespraak de jubilaris een 
gouden horloge met inscriptie aan. 
Weliswaar gaat met de ingebruikstel-
ling van de krachtige motor weer iets 
van de oude molenaarsromantiek ver-

Datum  Jaar- Vrij
   wedde wonen
1 januari 1951 f 656 f 115
16 maart 1951 f 689 f 115
1 januari 1954 f 750 f 115
1 januari 1956 f 850 f 115
1 juni 1956 f 850 f 120
1 januari 1957 f 939 f 141

Niek Noorlander bij zijn afscheid als molenaar op 8 juni 1984. 

Datum  Jaarwedde
31 december 1974 f 2959
01 januari 1975 f 3539
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loren, maar niettemin toonde de heer 
Noorlander zich in zijn nopjes met de 
nieuwe aanwinst. 
"Nu kunnen ook mijn kinderen de bema-
ling verzorgen", aldus de jubilaris, die als 
hoofdberoep het ambacht van molen-
bouwer uitoefent en nu niet meer op de 
meest onverwachte momenten naar 
huis hoeft te gaan als de wind opsteekt.'

De jaarwisseling van 74/75 bete-
kent ook het einde van de polder 
Beneden-Haastrecht als zelfstandige 
bestuurlijke eenheid. De polder gaat 
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In Molenwereld 2013-04-158 e.v. publi-
ceerde ik een artikel over de molen 
van Blooker op de wereldtentoonstel-

ling in Chicago. Ik opperde de moge-
lijkheid dat de molen aldaar gebouwd 
was door de Amsterdamse molenma-
ker Peppink. Dit blijkt toch niet zo te zijn 
geweest. De heer Barendse uit Poeldijk 
verwijst naar een artikel dat werd ge-

De molen in Chicago kort na de voltooiing. Links van het Blookerpaviljoen is de molen in aanbouw die als basis moet gaan dienen voor 
de windmotor van Aermotor (zie foto Molenwereld 2013-4-158) .
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Bouwer molen Blooker in Chicago

op in het Hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard. Ter gelegenheid van 
de opheffing van de polder wordt op 
7 mei 1975 een diner gegeven in het in 
de streek bekende en nog steeds be-
staande café-restaurant De Witte Hof in 
Haastrecht. Het menu is door de familie 
Noorlander bewaard en ziet er, hoewel 
wat gedateerd, nog steeds zeer smake-
lijk uit. En Niek Noorlander is vanaf 1 ja-
nuari 1975 ambtenaar in de zin van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet.
In 1979 gaat Niek als molenmaker met 
pensioen en in juli 1983 trekt hij na een 

37-jarig molenaarschap uit de molen 
en wordt opgevolgd door zijn zoon Jan. 
Niek heeft dan in januari 1981 zijn vrouw 
verloren na een ziekbed van een jaar. Hij 
gaat in Haastrecht wonen, sinds lange 
tijd weer in een gewoon huis. Nog geen 
jaar later overlijdt hij na een zeer kort 
ziekbed op de leeftijd van 70 jaar en dat 
is een grote schok voor de familie. Een 
molenmaker van De Gelder zegt dan 
'ouwe bomen moet je niet verplanten' 
maar tegen de ziekte van Niek is geen 
kruid gewassen.

schreven door Adri Verdonk te Rhenen, 
gepubliceerd onder de titel 'Tussen 
ZAAN en ZEE' in het gedeelte Personalia 
(2), blz. 127-136, van het basisdeel van 
de Genealogie van de Geslachten 
Verdon(c)k - GGV, verschenen in sep-
tember 1999 (uitgave 63), uitgege-
ven door de Stichting Genealogisch 
Onderzoek Verdon(c)k - SGOV. Daaruit 

blijkt dat de molen gebouwd is door 
de Zaandamse molenmakers Verdonk. 
Hun vader Hendrik Verdonk (18-3-1863) 
was een inventief man die op meerdere 
manieren van zich deed spreken. Zo ver-
kreeg hij op 20 december 1840 octrooi,  
samen met Cornelis Koeter, voor een wa-
termolen met horizontaal schep- of drijf-
rad. (wordt vervolgd)                             jsb.



De molen in Vessem is genomineerd 
voor de Bankgiroloterij-molenprijs 
2013, een prijsvraag op touw gezet 

door vereniging De Hollandsche Molen. 
Op www.molenprijs.nl kan wie dat wil zijn 
stem uitbrengen en het project dat de 
meeste stemmen krijgt wint. Als de prijs 
gewonnen wordt, wil men op de begane
grond van de molen in Vessem (een rijks-
monument) van binnenuit een doorbraak 
maken door de molenmuren, om zo een
ontvangstruimte te scheppen in een groot
deel van de huidige molenberg. De mo-
lenberg wordt daartoe deels ontgraven. 
Om de ruimte van daglicht te voorzien, 
zal er volgens de plannen een drietal op-
vallende, rechthoekige of vierkante sta-
len kokers worden aangebracht die ho-
rizontaal door de berg heen naar buiten 
steken. De kokers worden van dik staal 
gemaakt en zijn meer dan manshoog.
Ik heb begrepen dat deze forse ingreep 
in de hoofdconstructie en inbreuk op de 
verschijningsvorm van de molen bedoeld 
is om gelden voor behoud te genereren. 
Dat dat zal lukken, lijkt me bij voorbaat 
een illusie. Afgezien daarvan begaat het 
dorp Vessem een onherstelbare vergissing 
door hier met die kokers moderniteiten (in 
zowel materiaal, uitvoering als functie) te 
willen aanbrengen die het uiterlijk van het 
oude bouwwerk wezenlijk veranderen en 
daarmee de monumentale waarde aan-
tasten. We steken toch ook geen stalen 

kokers door een gotische kerktoren of 
door de gevels van een oude boerderij? 
Dat deze plannen tot ontwikkeling heb-
ben kunnen komen getuigt van een 
gebrek aan kennis van en respect voor 
historische bouwkunst. Dat valt de lo-
kale plannenmakers zelf aan te rekenen, 
maar meer nog degenen die op landelijk 
niveau deze monument-schendende in-
grepen in aanmerking willen laten komen 
voor een prijs.  
Alles is nog niet verloren, want de monu-
mentenvergunning moet nog door de 
gemeente worden verleend. "Iedereen is 
enthousiast over de plannen", zo klinkt het 
echter onheilspellend uit het Eerselse ge-

meentehuis. Enthousiasme en gemeen-
schapszin zijn mooi, maar mogen nooit de
dragers zijn voor dergelijke ingrepen. Dan
is er ook nog de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed (RCE), die in het kader van 
de vergunningverlening waarschijnlijk ad-
vies zal uitbrengen over de plannen. Dit 
overheidsorgaan heeft in zijn recente vi-
sie op hoe met molens moet worden om-
gegaan, aangegeven dat er meer dan 
in het verleden gelet moet worden op de 
oorspronkelijkheid van molens, en dat bij 
veranderingen de monumentale waar-
den niet in het gedrang mogen komen. 
Daarom staat de RCE  kritisch tegenover 
het in alle gevallen laten draaien van 
molens, omdat dat tot verlies van monu-
mentwaarden (historisch materiaal) kan 
leiden, en wenst de dienst ook niet langer 
mee te werken aan grote veranderingen 
zoals completeringen, verhogingen en 
verplaatsingen. Men zou denken dat het 
binnen dit strenge kader ook uitgesloten 
is dat een molen door ‘eigentijdse’ ingre-
pen die geen enkel doel dienen wordt 
verminkt, zoals nu in Vessem dreigt te ge-
beuren. Maar de wegen van de RCE zijn 
ondoorgrondelijk. Als de veranderingen 
toch worden toegestaan, zou dat een 
schande zijn voor de overheidsinstanties 
die over onze monumenten waken, maar 
ik vind de molen, als de plannen door-
gaan, straks vooral een schandvlek voor 
het landelijke dorp Vessem zelf. Vessem, 
keer daarom zelf op uw schreden te-
rug, en laat dat wat de molen tot molen 
maakt, en dat zijn niet alleen de wieken 
maar het gehele gebouw, intact! 

Verminkt Vessem 
zijn molen?

Jan Scheirs

De molen in Vessem met de geprojecteerde kokers.

De molen van Vessem nog als echte mo-
len, volop in bedrijf. De molen werd ge-
bouwd in 1893, vermoedelijk met onderde-
len van een molen van de Aargang van de 
Vierambachtspolder onder Ter Aar. Bouw- 
en sloopjaar corresponderen; evenals de
overbrenging in de kap. Enthoven leverde 
in 1857 een as aan deze polder, terwijl de as
in Vessem ook uit dit jaar en van Enthoven
is. Helaas vermeldt de kwitantie van Ent-
hoven geen asnummer.  
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De molen in Vessem zal niet de eerste 
beltmolen zijn waarvan de belt een wezens-
vreemde metaformose ondergaat; voor de 
Bataaf in Winterswijk geldt het nog veel 
sterker (foto D. Kenbeek, 24 april 2013).
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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.




