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R e d a c t i o n e e l

De adresdrager, bevat, voor zover van toepassing, de factuur voor het 
abonnementsjaar 2014. Wij stellen een snelle afhandeling om administra-
tieve redenen bijzonder op prijs.

Bij de omslag voorzijde:De Hoop doet Leven bij Voorhout weerkaatst in spie-
gelglad polderwater met wat je noemt: geen aasje wind. Malen zit er zo 
niet in. (foto Andries Veloo, 24 oktober 2013). 

Het laatste nummer van dit jaar staat nagenoeg geheel in het teken van de 
actualiteit. Op 28 oktober werd noordwestelijk Europa getroffen door een zware 
storm, met uitschieters naar windkracht 12: orkaan! Her en der was de schade 
groot, maar in Nederland viel die aan molens mee. In Duitsland liep het minder 
goed af: een van de beide molens van Greetsiel werd zwaar gehavend terwijl 
een molen in Bunde op een wonderbaarlijke manier aan eenzelfde lot ontsnap-
te. In dit nummer treft u een uitvoerig artikel over het gebeuren en de achter-
gronden ervan aan.
Dit nummer wordt ook verzonden aan de relaties van de Rijnlandse Molenstich-
ting; vandaar extra aandacht voor de molens van deze stichting. Andries Veloo 
brengt De Hoop doet Leven bij Voorhout en zijn molenaar voor het voetlicht, 
terwijl Willem Waltman, de vorige molenaar van deze molen, het verleden induikt. 
Hij informeert ons ook over een andere Rijnlandse molen, de Blauwe Wip bij Ha-
zerswoude die na tientallen jaren nu weer een echte molen is. Verder had u nog 
het tweede deel over de verplaatsing van de Meerburger molen tegoed en dat 
treft u dan ook in dit nummer aan. 
De Babbersmolen in Schiedam was en is een unieke molen, al was het maar van-
wege het bijzondere scheprad dat enig in zijn soort is. Ook deze molen heeft een 
reeks van tientallen jaren aan onttakeling en verval achter de rug. Nu is de molen 
weer een maalvaardige windmolen. Dick Kenbeek doet niet alleen verslag van 
het officieel in bedrijf stellen van de molen maar laat dit vergezeld gaan van een 
flinke dosis geschiedenis. 

Al met al zorgde het ervoor dat dit decembernummer dikker is dan normaal ge-
bruikelijk. Het is dan ook een bijzonder nummer: het maakt de vijftiende jaargang 
vol; 176 nummers. In die vijftien jaar heeft het blad vele veranderingen onder-
gaan. In 1998 werd begonnen met standaard 24 pagina's per nummer; binnen-
werk zwart-wit. Nu telt het minimaal 40 pagina's per nummer, in full colour, terwijl 
de abonnementsprijs nauwelijks omhooggegaan is. Die was in 1998 ƒ 97,50, om-
gerekend € 44,24. Slechts één maal was een geringe prijsverhoging noodzakelijk, 
in 2002. Toen werd de abonnementsprijs € 47,50. We zijn trouwens blij u te kunnen 
meedelen dat de prijs voor 2014 ook weer ongewijzigd blijft. 
Dat is alleen maar mogelijk dankzij het feit dat het aantal abonnees, zelfs in deze, 
voor tijdschriften zo moeilijke tijd, op peil blijft. Per slot is dat de kurk waar het blad 
hoofdzakelijk op drijft. Ik hoef u niet uit te leggen wat er gebeurt als deze kurk te 
klein wordt. Daarom hartelijk dank aan het abonneekorps, waarin wij ook graag 
de adverteerders betrekken die ook een substantiële bijdrage voor het draag-
vlak van het blad betekenen.
De positie van Molenwereld is niet echt riant; in die zin dat het aantal abonnees 
niet zo vreselijk veel boven het vereiste minimumaantal ligt, al mogen we niet kla-
gen. Als u mensen weet in te winnen als abonnee op dit blad dan helpt u buiten 
twijfel mee de toekomst ervan veiliger te stellen. 
Dan is er nog een andere belangrijke kurk zonder welke het blad gegarandeerd 
ten onder zou gaan: de medewerkers die met elkaar het blad inhoud en vorm 
geven. Ik noem geen namen, maar weet dat zij, hetzij structureel of incidenteel 
het de kwaliteit geven die het nu heeft; ook onmisbaar dus, evenals andere me-
dewerkers die hand- en spandiensten verlenen.
Tenslotte, last but not least, de drukker die in niet te overtreffen samenwerking, er 
iedere keer weer in slaagt om punctueel een prachtig tijdschrift te produceren. 
Zelf ben ik bijzonder dankbaar dat ik het werk voor dit tijdschrift kan en mag doen 
en ik hoop dan ook er nog lang de kracht en gezondheid voor te krijgen, maar: 
de Molenwereld gaat voor ú open.

En Balie Kluiver vreest discriminatie.                                                                                     JSB

    I N H O U D                            p a g i n a

Afsluitdatum van de kopij voor het 

januarinummer van Molenwereld:

6 december 2013

MOLENSACTUEEL 423

DE MOLEN VAN RENKUM HEEFT WEER KAP EN WIEKEN 428

NOORLANDER 431

UIT 'T KIJKGAT / ZOEKER 432

DE MEERBURGERMOLEN NAAR ZIJN NIEUWE LOCATIE (2) 434
     Dick Kenbeek

MOLENS RIJNLAND 439

GRENSMOLENS 446

FEESTELIJKE OPENING BABBERSMOLEN 455

INHOUDSOPGAVE 2013 463



Informatie voor deze rubriek: Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols, 

Provincialeweg Zuid 42, 4286 LM Almkerk. Tel.: 06-50283248 / E-mail: bart68@planet.nl 

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Groot herstel voor molen de 
Lelie in Eenrum
Op maandag 30 september zijn de roe-
den uit de molen De Lelie in Eenrum ge-
haald. Na de demontage van de scho-
ren en de staartbalk werd de hele kap 
van de molen gelicht en naast de molen 
op de grond gezet om zo gemakkelijker 
herstel te kunnen uitvoeren aan het bo-
ventafelement en de bovenkanten van 
de achtkantstijlen. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door molenmakers-
bedrijf Dunning uit Adorp. Als alles vol-
gens plan verloopt is aan het eind van 
het jaar alles weer in orde.

Vrijwillig molenaar 

Het vet heeft zijn sporen wel nagelaten op 
De Lelie in Eenrum (foto Martijn Scholtens, 
30 september 2013). 
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Landende molenkap in Eenrum; voor de 
derde keer in 33 jaar komt de kap naast de 
molen te staan. (foto Martijn Scholtens, 30 
september 2013). 

Werk in uitvoering met kraan en hoog-
werker (foto Martijn Scholtens, 30 september 
2013). 

De kruiring wordt in zijn geheel 
afgenomen. (foto Martijn Scholtens, 30 
september 2013). 
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Jakob Oosterhoff overleden

Op 30 okt. j.l. overleed op 64-jarige leeftijd 
Jakob Oosterhoff, vrijwillig molenaar van 
de molen De Meeuw in Garnwerd. Hij had 
in het weekend hartproblemen gekregen 
maar is nog wel naar de molen geweest, 
waarschijnlijk om die stormvast te zetten. 
Vervolgens in het ziekenhuis opgenomen 
waar hij is gedotterd. 's Nachts nadien is 
hij echter overleden. Maandag 4 novem-
ber is hij in het kerkje van Ezinge begra-
ven. Na zijn overlijden zijn de molens van 
Garnwerd, Feerwerd en De Vriendschap 
in Winsum in de rouw gezet.

Restauratie koren- en pelmolen 
Ceres in Spijk begonnen

Vrijdag 8 november werd het startsein 
gegeven door wethouder Jan Wolthof 
van de gemeente Delfzijl voor de restau-
ratie van molen De Ceres in Spijk met het 
uithalen van een roede uit de molen. De 
molen draait al enige jaren niet meer en 
de nu begonnen restauratie moet daar 
verandering in brengen. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door molen-
maker Jellema uit Burdaard.
Dankzij een bijdrage uit het restauratie-
budget van de provincie Groningen, 
een bijdrage van het J.W. Scholtenfonds 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds is het 
mogelijk om deze restauratie te realise-
ren en zo zal Spijk weer een draaiende 
molen krijgen.
Tjasker Nieuw Scheemda 

slachtoffer storm 
De storm van 28 oktober 2013 heeft de 
tjasker van de Molenstichting Oldambt 
in Nieuw Scheemda geveld. De binnen-
roede is aan beide kanten van de askop 
afgebroken en het frame is van de paal 
afgegleden omdat de pen is afgebro-
ken. Zelfs de paal zelf is een stuk naar 
het oosten weggeduwd door de storm, 
terwijl de vang er nog strak op stond. De 
gebroken roede was de zwakste: hij was 
al een keer gerepareerd met stroppen. 
De tjasker stond ongelukkig genoeg 
nog niet in de winterberging. Molen De 
Dellen heeft gelukkig geen schade. Wel 
lagen de schuine vijzeldekken er af en 
ook één vijzeldek boven tussen de krui-
palen was opgewaaid. Dat gebeurt 
vaker bij storm. Boven waren een paar 
hemelhoutplanken opgewaaid; verder 
geen bijzonderheden geconstateerd. 
De vang was niet eens doorgelopen: de 

blokken stonden nog los. Wel stond de 
bezetketting snaarstrak, een teken dat 
de kap verdraaid is door de storm, en 
dat met een voeghoutenkruiwerk.
                                                  Hans Tiddens. 

Nieuwe vijzels voor de 
Krimstermolen in Zuidwolde 

Maandagochtend 18 november is 
de eerste (kleine) van de twee vijzels 
uitgenomen bij de Krimstermolen te 
Zuidwolde. Een dag later is de andere 
(grote) vijzel uitgenomen. Beide vijzels 
worden volledig vernieuwd. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door de 
firma Doornbosch uit Adorp.
De Krimstermolen werd in 1904 gebouwd 
ter vervanging van een op 3 oktober 
1903 afgebrande voorganger. In 1969 
werd de molen stilgezet en werd door 
waterstaatkundige veranderingen het 

Jakob Oosterhoff, gefotografeerd op de 
molen Grote Geert in Kantens (foto H. 
Noot, 17 april 2004). 

De door storm gevelde tjasker te Nieuw-Scheemda (foto: H. Tiddens, 29 oktober 2013).

Het afvoeren van de eerste vijzel uit de Krimstermolen op 18 november 2013 (foto H. Noot).
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werken onmogelijk gemaakt. In 1977 
werd de molen verplaatst naar de plek 
waar hij nu staat en kreeg hij weer een 
bemalingsfunctie.

Molen Windlust te Burum herrijst 
verder uit de as

Langzaam maar zeker krijgt molen 
Windlust in Burum het karakteristieke ui-
terlijk weer terug. Nadat eerder al het 
achtkant overeind is gezet, werd de stel-
ling rondom de molen gemaakt in de 
werkplaats van molenbouwer Kolthof. 
Op 28 oktober werd de stelling terug ge-
plaatst rondom de molen. 
De stelling werd in het geheel met een 
telescoopkraan opgetakeld en pre-
cies over het achtkant heen geplaatst. 
Binnen een half uur was de klus ge-
klaard. De Burumers keken trots toe hoe 
hun molen weer een deel van de oude 
glorie terug kreeg. 
De planning is om de molen voor de 
winter wind en waterdicht te maken. 
Zodoende kan er in de winter aan de 
binnenzijde doorgewerkt worden. Als al-
les mee zit wordt de molen zomer 2014 
opgeleverd.

Roede poldermolen De 
Steendert gebroken

Op 27 oktober, een dag voor de stevige 
najaarsstorm die over Nederland raas-
de, is een roede van de poldermolen in 
natuurgebied De Steendert in Ophemert 
tijdens het malen gebroken. De molen 
zal zodoende de komende tijd noodge-
dwongen stil staan. De voormalige mo-
len van Wadenoijen, die in 2010 naar zijn 
nieuwe locatie in Ophemert verhuisde, 
had twee Buurma roeden gefabriceerd 
en oorspronkelijk gestoken in 1992. Het is 
nog onduidelijk wanneer herstel plaats 
gaat vinden. 
'Stichting molen Den Arend 

Bergambacht' opgericht 

Op maandag 11 november is bij Lint-
notarissen in Bergambacht de akte ge-
tekend voor de oprichting van Stichting 
molen Den Arend Bergambacht. Deze 
stichting zal de molen binnen korte ter-
mijn in eigendom verwerven en zorg 
gaan dragen voor de exploitatie. Op 
korte termijn zijn er twee doelstellingen: 
het maalvaardig restaureren van het 
eeuwenoude gaande werk afkomstig 
uit de voorganger, een wip-korenmolen, 
volgens een ontwerp van Adviesbureau 
Groen in Montfoort en het inrichten van 
een winkel op de begane grond voor 
bak- en streekproducten. Het dagelijks 
bestuur van stichting bestaat uit voorzit-
ter Aad Scheen (exploitant naastgele-
gen pannenkoekrestaurant), penning-
meester Bert Looren (huidige eigenaar) 
en secretaris Willem Roose (molenaar).

Jan Hage onderscheiden 
met erespeld

Op 26 oktober is vrijwillig molenaar 
Jan Hage van Korenmolen De Hoop te 
Hellevoetsluis tijdens de Museumnacht 
onderscheiden met de Jan Blankenspeld. 
Jan Hage kreegt deze Hellevoetse ere-
penning voor zijn jarenlange (25 jaar) 
inzet als vrijwillig molenaar, waarvan 20 
jaar op De Hoop te Hellevoetsluis. Loco-
burgemeester Hofman reikte de onder-
scheiding uit en bedankte Jan Hage 
voor alles wat hij de afgelopen jaren 
voor de molen heeft gedaan. Mede 
dankzij zijn inzet en enthousiasme en dat 
van de andere vrijwillige molenaars, is 
de molen elk weekend open voor be-
zoek. Tijdens de Museumnacht hebben 
de molenaars en vrijwillige medewerkers 
het jubileum van Jan Hage verder ge-
vierd en de molen heeft de hele avond 
nog gedraaid. Enkele molenaars had-
den voor deze gelegenheid de cijfers 25 

in de molenwieken gehangen. De Jan 
Blankenspeld is een Hellevoetse onder-
scheiding die alleen in speciale geval-
len wordt uitgereikt bij uitzonderlijke ver-
diensten. De beslissing voor de uitreiking 
ligt bij het College van Burgemeester en 
wethouders.

Gemeente Molenwaard 
officieel nieuwe eigenaar 
molens Kinderdijk

Het Waterschap Rivierenland heeft 11 
november in Kinderdijk de negentien 
molens officieel overgedragen aan 
de gemeente Molenwaard voor het 
symbolische bedrag van 1 euro. De 
gemeente maakte tevens van dat mo-
ment gebruik om een overeenkomst te 
ondertekenen met de Stichting Wereld 
Erfgoed Kinderdijk (SWEK) om het be-
heer en onderhoud over te dragen. 
Volgens het waterschap is de gemeente 
Molenwaard de aangewezen partij om 
de molens over te nemen, gezien het 
historische en toeristische karakter. Met 
deze overdracht is het waterschap ver-
zekerd van de instandhouding van de 
molens in Kinderdijk.
Samen met de Stichting Wereld Erfgoed 
Kinderdijk (SWEK) wil het gemeentebe-
stuur Kinderdijk beter op de kaart zet-
ten. Het dagelijks beheer en onderhoud 
van de molens is aan de SWEK overge-
dragen om te bevorderen dat dit op de 
meest efficiënte wijze kan plaatsvinden. 
Volgens de wethouder zijn de molens in 
Kinderdijk belangrijk voor de gemeente 
en de regio. De Kinderdijkers beschou-
wen de molens al eeuwen als 'hun' mo-
lens. Met de ondertekening van de over-
dracht is dit officieel bekrachtigd. 

Presentatie Groot Rotterdams 

Molenboek deel 2

Na anderhalf jaar is nu ook deel 2 van 
het Groot Rotterdams Molenboek klaar. 
Auteurs zijn, net als bij deel 1, Koos 
Rotteveel, Hans van Krimpen, Bas Koster 

Korenmolen Den Arend in Bergambacht in een lang vervlogen tijd. 

Cover Groot Rotterdams Molenboek deel 2.
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en Arnoud Voet. 
De uitreiking van de eerste exemplaren 
vindt plaats op 14 december aanstaan-
de om 15.00 uur bij molen De Zandweg 
in Rotterdam-Charlois. Bij de molen wordt 
een kerstmarkt georganiseerd; nog een 
argument om deze doop mee te maken. 
U bent van harte welkom.
Het boek is weer een mooi ogende uit-
gave met veel nooit gepubliceerde foto's 
erin. Het formaat is hetzelfde als deel 1 
en beschrijft de overige deelgemeenten 
van Rotterdam. Het volgt de Rotte naar 
Hillegersberg en van daar naar Kralingen, 
IJsselmonde, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg 
en Delfshaven. Ook enkele molens net 
buiten Rotterdam worden beschreven zo-
als in Capelle aan den IJssel.
Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Voet, 
(arnoudvoet@online.nl) en kost € 27,95. Bij 
bestellingen voor 1 januari worden geen 
verzendkosten berekend.  
                                         Hans van krimpen.

Sint Laurens wil molen in oude 
glorie herstellen

In Sint Laurens is het initiatief weer opge-
pakt om Molen De Hoop in oude luister te 
herstellen. De molen, waarvan sinds een 
brand in 1943 alleen de romp nog over-
eind staat, is eigendom van de gemeen-
te Middelburg. Molen De Hoop heeft 
de status van Rijksmonument. Volgens 
de initiatiefnemers van de restauratie is 
de inventaris nog grotendeels in tact en 
van bijzondere samenstelling. Maar er 
moet veel gebeuren om de molen waar 
tot eind jaren tachtig nog op de motor 
werd gemalen, weer te laten draaien. 
De kosten worden geschat op ruim 1 
miljoen euro. Het comité 'Tot Herstel en 
Instandhouding van De Molen De Hoop 
te Sint Laurens' heeft daarover een start-
notitie geschreven. Die is 29 oktober aan-
geboden aan de gemeente Middelburg.
Eerder, in 1991, namen molenaar Willem 
Roose en molenmaker Johan Hoefkens 
al een initiatief om tot restauratie van 
de molen te komen, maar dat liep op 
niets uit. In 1999 wilde de gemeente 

Middelburg de romp laten slopen, maar 
de wijkvereniging Sint Laurens en de 
Vereniging De Zeeuwse Molen voerden 
een pleidooi voor behoud en restaura-
tie. De gemeente zwichtte en kocht de 
molen aan. In plaats van sloop werden 
conserverende maatregelen genomen. 
Enkele jaren later, in 2002, wordt De Hoop 
op de rijksmonumentenlijst geplaatst als 
molenromp (zie Molenwereld 2004-2-102). 

Stichting Levende Molens weer 
onder de pannen 

Per 1 september 2011 moest de Roosen-
daalse Stichting Levende Molens het 
klooster Mariadal verlaten, waarin ze ruim 
twintig jaar gehuisvest waren. De laatste 
zusters Franciscanessen verlieten het im-
mens grote gebouw, dat daarna in de 
etalage werd gezet. 
Vervolgens werd Mariadal, een rijksmonu-
ment, verkocht aan de Provincie Noord-
Brabant. Er werd een 'Stichting Mariadal' 

in het leven geroepen en het voormalige 
klooster kreeg een nieuwe bestemming: 
verenigingsverzamelgebouw! Meer dan 
twintig Roosendaalse verenigingen heb-
ben er intussen onderdak gevonden, 
zoals de heemkundekring, een model-
spoorwegvereniging en een fotoclub. 
Achteraf bezien had de molenstichting 
dus net zo goed kunnen blijven zitten 
waar ze zat: in de catacomben van het 
klooster. In plaats daarvan zijn meer dan 
200 grote verhuisdozen met alle collec-
ties overgebracht naar het Provinciaal 
Molenmuseum te Wachtebeke in België 
(MOLA).
Het bestuur ondernam pogingen om op-
nieuw een ruimte te claimen op het oude 
adres. Na een aanvankelijke afwijzing 
kreeg men uiteindelijk een paar weken 
geleden toch groen licht.
Per 1 december 2013 is 'Levende Molens'
dus opnieuw gehuisvest aan de Vincent-
iusstraat 7 te 4701 LM Roosendaal. Ten 
opzichte van de oude situatie gaat de 
stichting er zeker op vooruit. Men krijgt 
namelijk de beschikking over de vroege-
re archiefruimte van Mariadal, compleet 
met bureau, vitrines, kasten en laden. 
Daarnaast ligt nog een kleinere kantoor-
ruimte. Het nieuwe molencentrum is gele-
gen recht boven de ingang, op de eerste 
verdieping. De eerste weken zullen de vrij-
willigers nog druk bezig zijn met de inrich-
ting en verhuizing, daarna zijn bezoekers 
van harte welkom!
Jammer genoeg biedt het nieuwe onder-
komen slechts zekerheid tot 2018. De pro-
vincie wil het gebouw immers tegen die 
tijd verkopen aan een private eigenaar 
en dan zullen alle verenigingen dus waar-
schijnlijk weer op straat staan. Bovendien 
moet de stichting een flinke financiële bij-
drage leveren in de exploitatiekosten van 
het gebouw.
Voor meer inlichtingen: Tel.: (0165) – 564930
of e-mail: molencentrum@home.nl 
UitreikingKorenmolen De Hoop in Sint Laurens (foto G.H. Varwijk, maart 2003). 

De vroegere archiefruimte van het (voormalige) klooster Mariadal in Roosendaal, vanaf 1 
december de vestiging van Levende Molens. Naast deze ruimte krijgt de stichting ook nog de 
beschikking over een naastgelegen kantoortje (foto John Verpaalen, 9 oktober 2013). 
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Henk van Velzenprijs 2013

Afgelopen zaterdagmorgen 9 novem-
ber 2013 is door de vereniging De West-
brabantse Molens voor de zesde keer 
de Henk van Velzen-prijs uitgereikt. De 
Henk van Velzen-prijs is genoemd naar 
molenvriend Henk van Velzen (1927-
2007), bestuurslid van de vereniging De 
Westbrabantse Molens en heeft zich tot 
zijn dood ingezet voor het behoud van 
de molens in West-Brabant. Het doel van 
de prijs is te stimuleren, dat mensen zich 
bezig houden met molenbehoud, bin-
nen het werkgebied van de vereniging 
De Westbrabantse Molens. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk aangegeven, dat de prijs is 
bestemd voor die mensen, de op hun ei-
gen wijze het gedachtegoed van de prijs 
uitstralen. Voor het jaar 2013 is de keuze 
gevallen om de prijs uit te reiken aan 
Herman Schippers, molenaar van molen 
De Arend in Terheijden en voorzitter van 
het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde 
(AKG). De motivatie tot het toeken-
nen van deze prijs luidt als volgt: 'West-
Brabant mag zich gelukkig prijzen met 
een bijna dagelijkse werkzame windko-
renmolen. Herman Schippers is de mole-
naar op deze molen in Terheijden en dat 
is hij in 2013 al 28 jaar! Hij nam de molen 
over van de legendarische molenaar 
Louis Rommens, die helaas op te vroege 
leeftijd is overleden. Louis was even-
eens beroepsmolenaar. Herman was 
ook molenaar in het Gelderse Ingen. 
Uiteindelijk koos hij toch voor Brabant. 
Het ultieme van de molenhobby is uit-
eindelijk toch het malen met de molen. 
Het is Herman Schippers gelukt om van 
zo'n hobby zijn beroep te maken. De mo-
len De Arend is in en rondom Terheijden 
bekend. Menigeen haalt hier zijn of haar 
tarwe, mixen en meel. Ook andere pro-

ducten kwamen daar in de loop der 
tijd bij, want ook de molenaar moet in-
noveren. Tevens combineerde Herman 
de dagelijkse praktijk met het bestuur-
lijke vlak. Hij is voorzitter van het AKG, 
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. 
Door al zijn activiteiten plaatste Herman 
de molen bij de mens. De molen leeft 
dankzij Herman Schippers. Ook al gaat 
Herman met ingang van 1 januari 2014 
aanstaande met pensioen. Het is de ver-
dienste van Herman om zijn molen in het 
midden van de maatschappij te heb-
ben geplaatst. Gelukkig heeft Herman 
voor een opvolger gezorgd. De Henk van 
Velzen prijs is bedoeld voor personen, 

die zich met hart en ziel hebben ingezet 
voor de mens achter de molen. Het is 
Herman gegeven dat hij de mens weer 
terug bracht in de molen. De interesse 
in de molen van Terheijden zal ook na 1 
januari ongetwijfeld worden voortgezet. 
Het is Herman gelukt veel mensen naar 
zijn molen te krijgen onder andere door 
de winkel met het uitgebreide assorti-
ment, waarvan hij zelf het meeste eerst 
heeft uitgetest. We hopen dat Herman, 
ook na deze datum, zich voor de molens 
in het algemeen, maar ook die van ons 
werkgebied blijft inzetten. Het bestuur 
van de vereniging De Westbrabantse 
Molens reikt daarom namens haar le-
den de Henk van Velzen-prijs 2013 uit 
aan Herman Schippers voor zijn daad-
krachtige wijze voor de instandhouding 
van molen De Arend in de leefgemeen-
schap van Terheijden.'         Piet Kruisenga 

In 't kort 

- In oktober is de ondertoren van de 
Oostmolen te Gorinchem van een 
nieuw rietdek voorzien. 

- Woonstichting Vooruitgang huurt 
ruimte in molen De Speelman te 
Sassenheim en stelt die gratis aan de 
wijk beschikbaar voor diverse activitei-
ten ten behoeve van  mensen in de 
buurt.

- Op 12 november heeft wethouder F. 
Dasselaar in het gemeentemuseum 
te Weesp een schaalmodel (1:50) van 
molen De Vriendschap in ontvangst 
genomen, gebouwd door de heer 
Van de Stadt uit Koog aan de Zaan.

- Op 17 oktober heeft de Rotaryclub 
Donkenland een bijdrage van 6.000 
euro geschonken aan de Wouwse 
Molenstichting ten behoeve van her-
stel van De Arend in Wouw. 

Sinds 6 mei 1996 is Herman Schippers voorzitter van het Ambachtelijk Korenmolenaars-
gilde. Hier draagt zijn voorganger, Jan Tollenaar (l.) de voorzittershamer aan hem over (foto 
jsb, 6 mei 1996).

Rietdekwerkzaamheden aan de Oostmolen in Gorinchem (foto: F. Klijn, 21 oktober 2013).



De molen van 
Renkum heeft 
weer kap en wieken

Het begint er weer op te lijken. 
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De korenmolen van Renkum is de 
laatste jaren veel in het nieuws 
geweest. De molen werd in 1858 

gebouwd als bergmolen. Na een halve 
eeuw werd de molen in 1910 het slacht-
offer van een zware bui, waarbij het 
kruis, (roeden, as en bovenwiel) uit de 
molen geslingerd werden. Herstel volg-
de. In 1924 werd de molen in verband 
met de toegenomen windbelemmering 
vier meter verhoogd en verbouwd tot 
baliemolen. In hetzelfde jaar kwam er 
een petroleummotor zodat er ook op 
de motor gemalen kon worden. Volgens 
molenaarszoon Willem Roosenboom is 
er tot 1937 ook nog op de wind gemalen, 
maar de molen bleef wel intact. Dat ver-
anderde nadat de molen in 1944 door 
oorlogshandelingen zwaar was bescha-
digd; van de kap en het kruis is niet veel 
meer over, maar de romp kwam er nog 
redelijk goed af. Verdere onttakeling 
volgde in 1945; in 1949 werd de as ver-
kocht. De romp werd afgedekt met een 
plat dak. Zoals ook elders begon men 
omstreeks 1990 ook in Renkum plannen 
te maken om tot herstel van de molen 
te komen. Dat verliep niet gemakkelijk, 
maar op 24 april j.l. is de restauratie offi-
cieel van start gegaan (zie Molenwereld 
2013-6-222 e.v.). Op 30 oktober werd een 
belangrijke mijlpaal bereikt. De in de 
werkplaats van molenmaker Adriaens in 
Weert gemaakte kap werd op de romp 
geplaatst, de roeden werden gestoken 
en de staart aangehangen. De Hoop 
herkrijgt weer de gedaante die hij tot 
1944 had.                                                      jsb.

Alle foto's: Hans de Kroon

Hij staat.
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De kap onderweg. Het interieur van de nieuwe 
kap met de nieuwe as,gegoten 
door Geraedts uit Baarlo met 
fabricagenummer 27.
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De buitenroede zit; de 
binnenroede wordt opgewacht.

Het aanhangen van de staartbalk.
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Naar aanleiding 
van het artikel in 
Molenwereld 174 
en 175 komt mole-
naar Jaap de Vries
van molen 5 van 
de Overwaard met
enige aanvullingen en correcties, mede 
dankzij zijn collega Cock van de Berg van 
Nederwaardmolen 3. Hij schrijft:

- Nr. 174 blz. 373 middelste kolom. Daar
 staat: 'Op 14 mei 1906 [Gerrit Noor-

lander] trouwt hij in Bergambacht met 
Aaltje Noorlander enz.' 14 mei moet 
evenwel 4 mei zijn (zie affbeelding).

- Bij nr 174 blz. 368 merkt Cock van den 
Berg op dat op de foto links boven 
naast Niek zeer waarschijnlijk Cor staat 
en dat op de foto rechts in nr. 175, blz. 
414 onder Cees Noorlander aan het 
kruien is op de molen No 2 van de 

Molenaars en molenmakers van een halve 
eeuw geleden konden zich het zo steken 
van een roe onmogelijk voorstellen. 

De aankomst van de roeden, gemaakt bij 
Verdonkschot in Wessem, no. 21 en 22. Noorlander

Fragment van de 
huwelijksacte van 
Gerrit en Aaltje
Noorlander

Nederwaard.

Verder heeft de auteur ook zelf nog een 
correctie voor het onderschrift bij de foto 
op pagina 376 (nr. 10). Daar wordt als 
jaartal van de opname (Niek bij zijn af-
scheid) 1984 genoemd. Dat moet 1983 
zijn. In 1984 was Niek al overleden. Dan 
is er nog een fout geslopen in het onder-
schrift bij de foto van de Haastrechtse in 
restauratie op pagina 409. De datum 16 
februari 1990 klopt niet; dit moet zijn: 10 
september 1988.

Uiteraard onze hartelijke dank hiervoor 
voor deze verbeteringen
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De 'Zoeker' in het vorige nummer 
wordt thuisgebracht door de heer 
Esselink uit Delft. Hij schrijft: 'De foto 

toont de molens van de Diemerpolder 
(rechts) en de Overdiemerpolder (links). 
Het water in het midden is de Diem. We 
kijken vanaf de Diemerzeedijk in zuidwest-
elijke richting, zie ook het kaartje uit ca.1850,
waarop de beide molens en de kijkrich-

ting staan aangegeven. De 
molen van de Diemerpolder 
zou uit 1641 dateren, maar dat 
moet dan een voorganger
geweest zijn. De molen van 
de foto dateerde van 1785. 
In 1905  werden 'eenige ver-
nieuwingen en herstelling-
en aan den watermolen' aan-
besteed. Laagste inschrijvers 
waren W. en E. Poland te 
Akersloot voor een bedrag van fl. 4280,-, 
maar of zij ook het werk uit-gevoerd heb-
ben is mij niet bekend. In januari 1926 
was er sprake van grote wateroverlast 
in de Diemerpolder. Ondanks dag en 
nacht malen was de molen daar niet 
tegen opgewassen en raakte tot over-
maat van ramp ook nog defect. Om 
aan deze overlast voorgoed een eind te
maken besloot het polderbestuur in maart 
1926 tot de bouw van een motorgemaal 
met centrifugaalpomp naast de molen. 
De molen zelf, die tot het einde met een 
scheprad gewerkt heeft, kwam buiten be-
drijf, maar bleef gewoon staan. In de loop 
der jaren werd de onderhoudstoestand 
steeds slechter, waarna in 1948 een sloop-
vergunning werd afgegeven. De sloop 
had in 1950 of 1951 plaats. Het motorge-
maal pal naast het Amsterdam-Rijnkanaal 
staat er nog steeds.
De Overdiemerpolder was ontstaan uit de 
samenvoeging van de Schoolpolder en
de Hopmanspolder, die elk hun eigen wip-
molen hadden. In 1721 werd er een acht-
kante schepradmolen gebouwd op de
plaats van de molen van de Hopmans-

polder, die de taak van beide molens 
moest overnemen. Deze molen werd in 
de 19e eeuw vervijzeld, mogelijk in 1861 
toen 'het reconstrueren en repareren van 
den watermolen' aanbesteed werd. Door 
de verbreding van het Merwedekanaal, 
nu Amsterdam-Rijnkanaal, moest de mo-
len van de Overdiemerpolder verdwijnen. 
Daarop vooruitlopend werden er in 1934 
twee nieuwe gemalen gebouwd voor 
bemaling van de polder. De molen zelf 
kwam in dat jaar buiten bedrijf en werd in 
1937 afgebroken.'
Ook de heer Keunen uit Utrecht brengt de 
beide molens als zodanig thuis.
We danken beide inzenders hartelijk voor 
deze oplossing.

De nieuwe 'Zoeker', een molen, vermoe-
delijk in de Kop van Overijssel; maar om 
welke molen gaat het precies?

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

Fragment van een topograf ische kaart 
uit 1850 met de situatie van beide molens 
bij Diemen.

Dat het molenaarschap tot immaterieel 
erfgoed is verheven heeft mij enorm goed 
gedaan: in mijn ogen is het ambacht tot 
een erkende hogere heerlijkheid bevor-
derd. Had opa dat nog maar mogen 
beleven. Ondanks dat hij een groot lief-
hebber van zijn vak en van zijn molen was 
vond hij toch vaak dat bij molenaar de 
klemtoon op de laatste lettergreep moest 
liggen. Het was niet altijd even prettig.  
Maar goed; ere wie ere toekomt. Het rij-
tje immaterieel erfgoed is trouwens na de 
molenaars nog weer fors uitgebreid: de 
paardenmarkt in Vianen, het Staphorster 
stipwerk, de bloemencorso van Zundert 
en zelfs het Sinterklaasfeest is er bij geko-
men. Dat laatste heeft mij wel verbaasd 
met alle commotie rond het vermeende 
racistische karakter van Zwarte Piet. Kan 
dat wel met zo'n bevlekt blazoen? 
Er is zelfs een heel rijtje ambachtelijke ac-

tiviteiten ontstaan: het Fries houtsnijwerk, 
het molenaarsambacht, het ambachtelijk 
vervaardigen van klompen, het ambacht 
van de diamantbewerker, het papier-
scheppen, het Staphorster stipwerk en de 
Hennacultuur in Nederland.  De molenaar 
is dus in goed gezelschap. 
Toch ging er bij mij iets knagen: dat het 
Staphorster stipwerk iets typisch van Stap-
horst is wil ik graag geloven. Voor het 
Friese houtsnijwerk geldt net zoiets. Dat dit 
cultureel erfgoed is staat voor mij wel vast. 
Over Sinterklaas zwijg ik liever, want dan 
krijg ik misschien zo een vreselijk verkeerd 
etiket opgeplakt. 
Mijn grote probleem is grensoverschrijdend.
Nederland mag dan het land van klom-
pen, molens en tulpen worden genoemd. 
(moet de bollenboer niet aangemerkt wor-
den als immaterieel cultureel erfgoed? 
De molenaar en de klompenmaker zijn 

het per slot ook), maar het molenaarsam-
bacht kan toch geen typisch Nederlands 
ambacht worden genoemd. Gemalen 
wordt er overal. Molens staan overal. Het 
ambacht is min of meer universeel. Buiten-
staanders zullen lang niet altijd het verschil 
zien tussen bijvoorbeeld Duitse, Vlaamse 
of Nederlandse molens. Ook in Duitse mo-
lens worden stenen gebild en Vlaamse 
molenaars hebben hun eigen vaardighe-
den en gewoonten. Houdt dan het imma-
terieel erfgoed op bij de rijksgrens? Want 
het gaat niet zomaar om een nationale 
onderscheiding. De zorg voor het imma-
terieel erfgoed is nogal liefst gelieerd aan 
de UNESCO! Dat is niet niks. Hollands mo-
lenaarsambacht immaterieel erfgoed en 
het Vlaamse niet? En dat terwijl Vlamin-
gen beweren dat Vlaanderen de ba-
kermat van de windmolen in Europa is? 
Dat riekt naar discriminatie, wel niet zo 
als bij Zwarte Piet, maar ik vind het toch 
onverteerbaar, ook al kun je niet van ra-
cisme spreken. Als het Nederlandse mo-
lenaarsambacht immaterieel erfgoed is 
dan hoort het Duitse dat ook te zijn en niet 
te vergeten het Vlaamse. Natuurlijk is het 
rijtje makkelijk en ingrijpend uit te breiden: 
Deense, Franse, Spaanse enz., enz. Eigen-
lijk zou een VN-commissie moeten opko-
men voor of liever tegen de achterstelling 
van de niet-Nederlandse molenaars.
                                            Balie Kluiver

Discriminatie
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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

A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

Om dit alles te kunnen blijven volgen 
verschijnt er 11x per jaar'Molenwereld'.

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

De opmaak voor de 
advertentie kan eventueel 
door ons (gratis) verzorgd 

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl
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De Meerburgermolen 
naar zijn nieuwe 
locatie (2)

In het vorige nummer werd het eerste traject van 
de verhuizing van de Meerburger molen behandeld: 
over land. Nu is de tweede etappe aan de beurt over 

water naar zijn def initieve bestemming op 
26 september.

Dick Kenbeek

Vlucht 2 kan beginnen.
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Ochtendstemming aan de Does. 

Wachten op de dingen die komen gaan.
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De kraan kon daarna via de A4 en 
de alternatieve ingang omrijden 
naar de loslocatie om daar tegen 

achten weer opgebouwd te worden. 
Het hijsen en plaatsen van achtkant en 
kap op de dit jaar gemaakte betonnen 
onderbouw ging verder snel. Stroppen 
en ander hijsmateriaal waren immers de 
vorige dag al afgesteld en in wezen was 
het een kwestie van aanpikken en neer-
zetten. Dat dit vanwege de zorgvuldig-
heid toch de nodige tijd vergde spreekt 
vanzelf maar voor tienen stond alles op 
zijn plaats.

Afwerking
Volgens een bestuurslid van de 
Rijnlandse Molenstichting zou de mo-
len eind van het jaar klaar moeten zijn 
maar dat zal nog een hele klus worden. 
Voorlopig moet eerst de metselaar aan 
de gang om de betonnen fundering 
en waterlopen met metselsteen te be-
kleden. Ook de molenmakers hebben 
nog genoeg te doen. De Meerburger 
krijgt een nieuwe roede en schoren en 
het buitenscheprad moet hersteld wor-
den. Het binnenwerk zal deels opnieuw 
opgesteld en in ieder geval afgesteld 
worden. Daar zal nog wel enige tijd 
overheen gaan. En als de molen gereed 
is kan er voorlopig nog geen water uitge-
slagen worden omdat aanvoer daarvan 
ontbreekt. Volgens planning zal dat pas 
eind 2015 het geval zijn als de Grondmij 
het dan voormalige depot oplevert als 
waterrijk gebied. 
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De nieuwe fundering wacht op de molen. 
Het scheprad komt buiten de molen; een 
constructie die bij meer kleine molens in 
Rijnland bestond en ook te zien is bij de 
Doeshofmolen.

Het comité van ontvangst.



Naamgeving
Waar bij de plaatsing van de (voorma-
lige) Kalkmolen in de Doespolder volop 
discussie was over de naamgeving is 
dit bij de Meerburger, voor zover schrij-
ver dezes weet, niet ter sprake geko-
men. Het ligt voor de hand dat die gaat 
veranderen. De molen staat nu ten-
slotte in het onbebouwde deel van de 
Munnikkenpolder die hij samen met de 
'echte' Munnikkenmolen moet gaan be-
malen. In analogie met de Lijkerpolder 
zou een aanduiding met Romeinse cij-
fers (I / II) het meest voor de hand liggen. 
We moeten maar afwachten wat het be-
stuur van de Rijnlandse Molenstichting of 
de volksmond er van maakt.
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Vliegkap. 

De kleine molen met de
krachtpatser die het deed.

De kap staat weer op zijn plaats.

De kap wordt aangehaakt. 

De landing.

Het onderwiel reisde mee.
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Beschouwing
Het molenlandschap langs de Does is in 
iets meer dan tien jaar ingrijpend veran-
derd. De Bosmolen heeft elders een plek 
gevonden (de Lagewaardse polder) en 
de Kalkmolen is verderop komen te staan 
in de Doespolder. De Munnikenmolen en 
de Meerburger zijn erbij gekomen. In het 
huidige klimaat (het nieuwe molenbeleid 
van de RCE) zou zoiets in principe niet 
meer mogelijk zijn. 
Hoewel, was er eigenlijk wel een alterna-

De historische Oudenhofmolen in Oegstgeest staat nog op zijn historische locatie, maar is 
functioneel zeker geen historische molen meer (foto Donald Vandenbulcke, 4 juni 2012).

tief? De stedelijke ontwikkelingen zouden 
hoe dan ook doorgegaan zijn. De molens 
laten staan op hun oude standplaats zou 
betekend hebben dat ze nu volledig inge-
bouwd waren met niet of nauwelijks een 
relatie met polder en polderwater. Vissen 
op het droge (een soort 'verdroogde 
krengen' in Rijnlandse termen) of hooguit 
staande aan een vijver (Oegstgeest). Wel 
op hun historische plek voor wat het dan 
nog waard is. Conclusie: Een algemeen 
molenbeleid is goed, waar nodig is maat-
werk beter.

Alle foto's auteur, tenzij anders vermeld.
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Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

Wij herstellen en onderhouden molens in 
Rijnland. Al onze molens worden door 
vrijwillige molenaars bemalen, waarbij wij 
ernaar streven om deze molens zo mogelijk 
en zo nodig in te kunnen zetten voor de be-
maling. 

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke Hollandse 
landschap voor nu en later. Bij dat landschap 
horen de molen en hun omgeving.

"Molens Rijnland" is een uitgave van de 
Rijnlandse Molenstichting en verschijnt 
eens per kwartaal in het maandblad 
"Molenwereld". 

Kees Hoogeveen 
   en 
De Hoop Doet Leven

Cees Hoogeveen is met een zeil bezig. 



Kees Hoogeveen ken ik al vanaf 1996. 
Toen ik bij de Lagenwaardse molen 
woonde, kwam Kees regelmatig een

bakkie doen op zijn vele lange fietstoch-
ten. Het blijkt, dat ik een half jaar geleden
het huis van zijn overleden broer en 
schoonzus heb gekocht. Kees heeft heel 
wat klussen in en om het huis gedaan, 
waar ik nu ook nog steeds plezier aan be-
leef, nog bedankt Kees.
Kees kwam bij mij langs voor een praatje 
voor Molenwereld, dus ik hoefde niet 
naar zijn huis in de Veen. Echter de vol-

gende dag wel naar de molen gefietst 
om wat foto's te maken, wat bij te klet-
sen onder het genot van een bakkie. Dit 
afgelegen poldermolentje heeft met de 
verplaatsing in 2000 elektra gekregen. 
Dat is erg luxe, want 's winters is het zo'n 
stenen romp best koud en het genot van 
een elektrisch kacheltje en een koffieap-
paraat is dan erg fijn.
Afijn, Kees is op 3 januari 1940 geboren
als vijfde kind op de boerderij, een vee-
houderij, aan het Noordeinde 29 te Hoog-
made. Deze boerderij is afgebroken i.v.m. 

de aanleg van de hogesnelheidslijn.
Kees ging naar de lagere school in Hoog-
made, daarna 1 jaar naar de lagere 
landbouwschool te Zoeterwoude-Rijndijk. 
Kees was geen jongen van de theorie, 
maar een praktijkmens. Op 14-jarige leef-
tijd ging hij als boerenknecht aan het 
werk. Hij was 17 toen hij bij kruidenier 
Overmeer in Leiden ging werken. De krui-
denier zelf ging met het boekje bij de 
klanten langs om de boodschappen op 
te nemen. Kees mocht dan de bood-
schappen pakken en ventte ze uit met 
de bakfiets; zo'n loodzwaar houten geval 
met een grote klep. Daarna ging Kees bij 
een groothandel in boter en eieren wer-
ken, op de bestelauto. Na twee lessen 
haalde Kees zijn groot rijbewijs, ervaring 
genoeg. Zijn baas stuurde hem, voordat 
hij dit rijbewijs had, al regelmatig naar 
Barneveld met de vrachtauto om eieren 
en boter te halen. Vroeger keken ze niet 
zo nauw. Later ging hij werken bij trans-
portbedrijf Zonneveld in Voorschoten. Hij 
reed daar o.a. dakpannen en betonnen 
tegels. Bij een ander transportbedrijf reed 
hij o.a. turf en bierbostel. Tot aan zijn vut 
reed Kees op een kiepauto en vervoerde 
o.a. asfalt en zand.
Kees trouwde in 1969 met Mirjam; zij kwam 
uit Assendelft. Zij kregen twee zoons en 
hebben twee kleinkinderen. Halve ma-
rathons lopen en daarvoor trainen deed 
Kees graag en hij heeft meer dan 50 hal-
ve marathons gelopen.
De interesse voor molens begon al erg 
vroeg, vanaf de ouderlijke boerderij kon 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

Andries Veloo

De beroemde impressionistische schilder Claude Monet maakte in 1886 dit schilderij met 
De Hoop doet Leven. De molen op de achtergrond is de korenmolen van Rijnsburg.
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De molen met acht volle zeilen, maar met zelfs dat is met deze wind niet veel gedaan. Kruien: de molen word op de wind gezet.
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je maar liefst 14 molens zien. Van en naar 
school liep Kees langs de Hoogmadese 
molen van Piet van de Pouw Kraan. In 
1993 begon hij met de opleiding bij het 
Gilde, o.a. bij Justin Siebert op de Nieuw-
Groenendijkse molen en bij Ruud Bax op 
de Heerlijkheid, de Hoogmadese wip-
molen. Hij deed examen in 1996 op de 
Windlust te Wateringen.

Willem Waltman was molenaar op De 
Hoop Doet Leven bij de veiling in Rijnsburg 
en ging daarna als semi-beroepsmolenaar
wonen op de ondermolen van de drie-
gang te Aarlanderveen. Kees kwam toen
in 1996 op De Hoop Doet Leven. Toen de 
molen in 2000 verhuisde van de Kamp-
huizerpolder te Rijnsburg naar polder 
Elsgeest te Voorhout werd Kees daar 1e 

molenaar. Met Jan Pieter Molenaar heeft 
Kees gemalen op De Leeuw te Aalsmeer, 
ze hebben daar veel tarwe gemalen, ook 
spelt.
Kees gaat drie keer per week naar De 
Hoop Doet Leven en maakt gemiddeld 
450.000 omwentelingen per jaar. Bart Door-
en gaat er regelmatig op zondag malen.
De molen staat dus sinds 2000 in de polder
Elsgeest. De polder Elsgeest wordt inge-
sloten aan de noord-oostzijde door de 
Dinsdagse Wetering, aan de zuid-oost-
zijde door rijksweg A44, aan de zuidzijde 
door de Vinkenweg van Rijnsburg naar 
Oegstgeest en aan de west en noord-
westzijde door de Voorhouterweg van 
Rijnsburg naar Voorhout. De bepoldering 
ging in op 12 juli 1653. Niet lang daarna 
werd de Trekvaart Leiden- Haarlem ge-
graven volgens een contract van 18 
april 1656 tussen de beide steden. Door 
deze trekvaart werd de polder vanaf de 
Voorhouterbrug tot aan de Postbrug in 2 
delen gesplitst.
De juiste naam van de polder is niet 
Elsgeest, maar Elstgeest en bijgenaamd 
ook wel Bangdijk of Klein Profijt. De polder
is groot 329 ha. Het grootste deel valt on-

der Voorhout, een kleiner oostelijk deel 
onder Sassenheim, een nog kleiner deel 
onder Oegstgeest en het kleinste deel 
onder Rijnsburg. De vorige molen die de 
polder bemaalde was de Zelden van Pas. 
Die stond net als De Hoop Doet Leven 
aan de westzijde van de Trekvaart ,ech-
ter ca. 400 meter meer naar de A44. Het 
gemaal staat nog steeds op die plek. De 
Zelden van Pas had een vlucht van 23 
meter, bijna 8 meter meer dan de huidige 
molen. Bij het gemaal bevind zich een 
duiker onder de Trekvaart, om het ooste-
lijke en westelijke deel van de polder met 
elkaar te verbinden.

Alle afbeeldingen, tenzij anders vemeld: 
Andries Veloo.

Willem Waltman

Tot 1930 bemaalde De Hoop doet 
Leven op windkracht de Kamphuizer-
polder, een polder met een opper-

vlakte van c.a 85 hectare. De opvoer-
hoogte was circa 50 cm.
In 1930 kwam er in de molen een hul-
paandrijving volgens het systeem Eriksson, 
d.w.z dat er door een elektromotor via een
schijfloop het onderwiel het scheprad, kon
worden aangedreven. In eerste instantie 
was de hulpaandrijving bedoeld, zoals de 
naam al zegt, om bij te weinig wind toch 
de polder te kunnen bemalen, maar in 
de Kamphuizerpolder was men er al snel 
achter dat het malen met de elektromo-
tor een stuk makkelijker ging dan op de 
wind malen. De Hoop doet Leven kwam 
hierdoor als windmolen al snel buiten wer-
king. De Erikssonmotor draait, d.m.v een
vertragingskast, 50 omwentelingen per mi-
nuut, en het schijfloop heeft 13 staven, 
werkend op de 44 onderwielskammen. 
Omgerekend betekend dit, dat het schep-
rad op de motor net zo snel loopt als dat 
het wiekenkruis van de molen 96 enden 
per minuut moet maken !
Zo werd De Hoop doet Leven alleen nog 
in stand gehouden als onderdak voor het 
elektrische gemaal en als landschappelijk 
element.

Herstel in ruil voor aardappelen 
en bruine bonen.

In de Tweede Wereldoorlog werd De Hoop
doet Leven 'ontdaan' van het meeste 
houtwerk aan de buitenkant van de mo-
len, zoals staart, schoren en het houten 
gevlucht: de molen werd 'gestript' om 
aan kachelhout te komen.
Toen het door energieschaarste welhaast 
onmogelijk werd om nog met elektriciteit 
te malen, moest De Hoop doet Leven 
weer als 'windgemaal' in werking komen.

Veel comfort biedt de molen niet, maar 
voor een molenaar is het er om een andere 
reden goed toeven.

De Zelden van Pas, de vorige molen van 
de polder staat duidelijk op zijn einde te 
wachten. Het gemaal voor de molen heeft 
de bemaling overgenomen. 

Op de baard het bouwjaar 1783. 

De Hoop doet 
Leven; een molen 
met geschiedenis

De Hoop doet Leven in de jaren '20, van 
de vorige eeuw; sierlijk doch eenvoudig 
geschilderd. Het toen nog open scheprad 
was voorzien van verbreedsellatten (foto 
coll. Willem Waltman).



En zo werd het molentje door de Oegst-
geester molenmaker J. de Gelder in no-
vember 1944 weer voorzien van een nieu-
we houten bovenas, houten roeden, en 
staart en schoren.
Het vereiste hout werd beschikbaar ge-
steld door de gemeente Oegstgeest, ond-
er andere door een eik (voor de boven-
as) uit het bos van Wijckersloot. Het hout 
werd gezaagd bij de firma Mulder, op de
houtzaagmolen de Herder, die toen ook
weer op windkracht werkte. In ruil voor het

weer maalvaardig maken van de molen,
stelde de ingelanden van de Kamphui-
zerpolder aardappelen en bruine bonen 
beschikbaar voor de molenmaker, de 
houthandelaar en diens personeel.
De oorlog kende een vreemde economie!
Voor zover bekend draagt de molen al 
sinds mensenheugenis de naam De Hoop 
doet Leven. Er word wel eens gesugge-
reerd dat de molen in de oorlog deze 
naam gekregen heeft, maar dit blijkt niet 
juist te zijn.

Weer stilstand

Na de oorlog kwam het wiekenkruis van 
De Hoop doet leven weer tot stilstand, en 
werd er weer uitsluitend met de elektro-
motor gemalen. Met wat provinciale sub-
sidies werd de molen in de jaren '50 nog 
wat opgeknapt, maar nadat de molen 
in 1961 onder de monumentenwet was 
gekomen gebeurde er wat meer aan de 
molen. Zo werden, nadat er in december
1960 een houten roe was gebroken, in 
1961 beide roeden vernieuwd. Ook wer-
den toen de korte en lange spruit ver-
nieuwd, en bij die gelegenheid werden 
spruiten, staart en schoren geel geverfd. 
Voorheen waren deze onderdelen don-
kergrijs/ groen geverfd, maar in de oor-
log was dit, ook het wiekenkruis, geheel 
zwart gemaakt, vermoedelijk ingesmeerd 
met verlopen olie. Ook begin jaren '60 is 
de, toen nog houten wateras, vervangen 
door de huidige geconstreerde as met 
'moderne' glijlagers.
Tot 1966 vormde de Kamphuizerwetering, 
de westelijke poldergrens, tevens de grens 
tussen Oegstgeest en Rijnsburg, en stond 
De Hoop doet Leven op grondgebied van 
Oegtgeest, maar toen de gemeentegrens 
in 1966 werd verlegd naar de rijksweg A44, 
kwam de molen op grondgebied van de 
gemeente Rijnsburg.
Ook na 1961 bleef het wiekenkruis stil 
staan, en de volgende restauratie vond 
plaats in 1971, waarbij o.a het windpeluw 
en het riet op de kap werden vernieuwd. 
Weer volgde stilstand van de molen. Er 
was wel eens geprobeerd de molen zo nu 
en dan aan het draaien te krijgen, maar 
het toenmalige polderbestuur liep hier 
niet warm voor, uit angst dat dit wel eens 
tot extra kosten zou kunnen leiden!
In 1979 hield het polderbestuur op te be-
staan, en kwam de Kamphuizerpolder 
onder bestuur van de polderafdeling 
Middengeest, een onderdeel van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Toch weer leven in De Hoop 
doet Leven

Nadat De Hoop doet Leven door de
eerder genoemde polderconcentratie in
eigendom was gekomen van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland, kwam er 
in 1981 weer beweging in het wiekenkruis 
van de molen.
Het was de schrijver dezes, toen 17 jaar 
oud, die met behulp van andere vrijwilli-
gers, de molen weer draaivaardig maakte,
en vervolgens de Kamphuizerpolder weer 
voor een groot deel op windkracht ging 
bemalen. Overigens was dit ook voor een 
groot deel te danken aan de coulante 
opstelling van het Hoogheemraadschap, 
en de goede verstandhouding met de 
machinist van de polder.
In 1991 gingen de polderafdelingen Zuid
en Middengeest, van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland, op in het nieuw 
gevormde waterschap de Veen- en 
Geestlanden, die weer later opging in 
waterschap de Oude Rijnstromen. Het 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

De Hoop doet Leven omstreeks 1955. 
Kort na het plaatsen van de hulpmotor, is 
het scheprad vrijwel geheel omtimmerd, 
wellicht uit veiligheidsoverwegingen. De in 
de oorlog aangebrachte onderdelen, zoals 
staartwerk en wiekenkruis, zijn hier geheel 
zwart (foto coll. Willem Waltman).

De Hoop doet Leven in november 1981; 
na jaren van stilstand weer draaiende met 
volle zeilen (foto Willem Waltman).
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De Erikssoninstallatie in de molen: op de 
elektromotor met de aangebouwde tand-
wielkast zit een rondsel, waarvan de staven 
in de kammen van het onderwiel grijpen. 

De elektrische installatie in de molen. 



nieuwe waterschap maakte al snel een 
plan om, het inmiddels nog resterende 
deel van de Kamphuizerpolder, met een 
nieuw volautomatisch gemaal te doen 
bemalen, en de molen over te dragen 
aan de Rijnlandse Molenstichting.
In 1992 was het nieuwe gemaal gereed,
en werd De Hoop doet Leven overgedra-
gen, evenwel niet aan de Rijnlandse 
Molenstichting, maar aan de in de Kamp-
huizerpolder gevestigde Bloemenveiling 
Flora.
In eerst instantie zou de molen eigendom 
worden van de Rijnlandse molenstichting, 
met dien verstande dat de Stichting de 
molen in een maalvaardige staat zou 
houden. Ook de Bloemenveiling Flora wil-
de onder die voorwaarde de molen wel 
overnemen, omdat zij dachten dan later 
bij verdere uitbreiding van de veilingge-
bouwen 'meer armslag' te hebben voor 
wat betreft het windrecht van de molen. 
Later zou blijken dat dit de veiling 'aardig 
geld' zou gaan kosten.
Als nieuwe eigenaar stelde de veiling 
Flora een 'groot onderhoudsplan' op en 
in de jaren '93/'95, werd in drie fasen het 
onderhoudsplan uitgevoerd, waarbij als 
eerste de houten bovenas (nog uit 1944!), 

en de houten roeden werden vervangen. 
Daarna volgde herstel van het kruiwerk, 
en herstel van metsel en voegwerk aan 
de romp, en verkeerde de molen weer in 
een goede staat van onderhoud.
In 1996 werd ik molenaar in Aarlanderveen, 
en werd Kees Hoogeveen molenaar van 
de Hoop doet leven. Sindsdien ben ik 
tweede molenaar, en zo nu en dan laat ik 
De Hoop doet Leven nog draaien.

De verplaatsing

Halverwege de jaren '90 maakte de bloe-
menveiling Flora bekend dat zij , met de 
gemeente Rijnsburg , het bestemmings-
plan 'Kamphuizerpolder' aan het herzien 
waren, om zodoende een uitbreiding van 
de veiling mogelijk te maken. Het zou 
betekenen dat er aan de zuidkant van 
molen De Hoop doet leven tot op c.a 50 
meter van de molen, 12 meter hoog ge-
bouwd kon worden. Het 'molenbiotoop-
beleid' van de provincie Zuid-Holland 
stond dit echter niet toe, en plannen voor 
verplaatsing naar de Elsgeesterpolder 
werden gemaakt.
De veiling kocht hiervoor de benodigde 
grond aan in de Elsgeesterpolder, en zeg-

de toe het overgrote deel van de kosten 
voor de verplaatsing op zich te nemen. 
Toch ging niet alles zonder slag of stoot, 
want de Rijnsburgse gemeenschap bleek 
ineens heel veel op te hebben met 'het 
molentje aan de Dijk' , zoals De Hoop 
doet Leven in Rijnsburg bekend stond, en 
de nodige acties volgden.
Uiteindelijk volgde in 1999 de verplaatsing 
naar de Elsgeesterpolder in Voorhout, en 
werd De Hoop doet Leven eigendom van 
de Rijnlandse Molenstichting. De notariële 
overdracht vond plaats tijdens de ver-
plaatsing, omdat de molen op dat mo-
ment even 'roerend goed' was !
Sinds die tijd pronkt De Hoop doet Leven 
in de mooie polder Elsgeest, en wordt op 
een voortreffelijke wijze beheerd en be-
malen door Kees Hoogeveen.
Het slagen van deze molenverplaatsing is 
mee te danken aan het eerder genoem-
de molenbiotoopbeleid van de Povincie 
Zuid-Holland, en zeker niet in de laatste 
plaats de rol van de toenmalige stich-
tingsvoorzitter Loek Dijkman, en uiteraard 
de Bloemenveiling Flora.
Bij de verplaatsing is ook de, inmiddels 
unieke, Eriksson installatie meeverhuist en 
in maalvaardige staat opgesteld
Van deze hulpaandrijvingen zijn er slechts 
twee exemplaren bewaard gebleven, te 
weten in de Hoop doet Leven en in de 
Marendijkmolen te Leiden. De Hoop doet 
Leven is door het waterschap officieel 
aangewezen als hulpgemaal, en in tijden 
van waterbezwaar inzetbaar, zij het op 
windkracht of met de hulpmotor.
De Kamphuizerpolder is door verschillen-
de uitbreidingen van gebouwen, als pol-
der nauwelijks nog herkenbaar, en De 
Hoop doet Leven is in de Elsgeesterpolder 
aan een nieuw leven begonnen, en is in 
staat waarvoor de molen ooit gebouwd 
werd, het bemalen van een polder. 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

Roerend onroerend goed (foto jsb, 24 augustus 1999). 

De Hoop doet Leven is een van de weinige 
watermolens met een 'echte' naam. Die 
staat er dan ook fier op. Meestal worden zij 
aangeduid met de naam van de polder. Voor 
deze molen zou dat dan de Kamphuizer 
molen zijn.
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Op vrijdag 19 juli j.l had ik het ge-
noegen om te mogen proef-
malen met de Gere of Blauwe 

wip te Hazerswoude. Voor het eerst na 
56 jaar bracht de Geremolen, met zijn 
geheel vernieuwde en verdiepte schep-
rad , weer water uit de polder Oost- en 
Westgeer op Rijnlands boezem!
Met een matig noord-oosten (zomer-) 
windje, wist de molen, met een relatief 
kleine vlucht van 22,5 m, en een tasting 
van het scheprad van c.a 75 cm, het wa-
ter met gemak 1,90 m op te brengen, en 
zo gaande liep de Geremolen nog aar-
dig door ook!
De eerste indruk is dan ook dat het we-
derom maalvaardig maken van de Gere-
molen, een geslaagde 'operatie' is ge-
worden, en waar de Rijnlandse Molen-
stichting best wel trots op mag zijn, zeker 
gezien het 'moeizame voortraject' van 
vele jaren !
Tot vrijwillig molenaar is benoemd Lia 
van der Kruyk-Slingerland uit Hazers-
woude, dochter van Johan Slingerland, 

molenaar op de Putmolen van de Aar-
landerveense molenviergang, die het 
malen met de molen dus met de paple-
pel heeft binnen gekregen. 
                                       Willem Waltman.

De Blauwe
Wip kan er 
weer tegenaan!

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

De Blauwe Wip in bedrijf op 19 juli; na 56 jaar weer een echte molen! De foto laat zien dat de 
opvoerhoogte door het in de loop der jaren sterk verlaagde polderpeil niet mis is; in 1904 was de 
opvoerhoogte 1,64 m, dertig jaar eerder 1,32 m; nu 1,90 m. (foto Willem Waltman, 19 juli 2013). 

De Blauwe molen heeft er jaren in af-
wachting van restauratie desolaat bijgestaan; 
werd zelfs onttakeld in 1974, maar later 
volgde uitwendig herstel waarna de molen 
in 1988 wel kon draaien, maar echt malen 
was er nog niet bij. De restauratie van deze 
molen is buiten twijfel een van de moei-
zaamste uit de annalen van de Rijnlandse 
Molenstichting. Maar het resultaat is er ook 
naar! (foto Dick Kenbeek, 28 augustus 1977).

444  | 15e jaargang 2012 nr. 12 15e jaargang 2012 nr. 3|444 MolenwereldRIJNLANDSE MOLENSTICHTING 444  | 15e jaargang 2012 nr. 3Molenwereld 444  | 14e jaargang 2011 nr. 6

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

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

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

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

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

Postcode: ..................................     Woonplaats: ....................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: 

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E 
M O L E N S T I C H T I N G
Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Laat de
 

molens 

draaien

✂

De molen geeft weer water! 
(foto Willem Waltman, 19 juli 2013).
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

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

Christian 
mepte molens

J.S. Bakker

K

H

V V

V

P

IJ

SS

Beveiligingen op het 
bovenwiel tegen het 
door de vang lopen: 
1. links de pal op het 
linker voeghout (v) 
tegen het teruglopen; 
de kammen van de pal 
grijpen in die van het 
bovenwiel en wordt het 
achteruit draaien van 
het kruis verhinderd. 
2. losse, klemvaste stut-
ten (s) op de ijzerbalk 
(ij), rustend tegen de 
kruisarmen (k) en de 
plooistukken (p) van 
het bovenwiel en 
3. Zware kettingen tus-
sen de voeghouten en 
haken in het bovenwiel. 
De pijl geeft de draai-
richting van het wiel 
aan en het is duidelijk 
dat op deze manier de 
vang zich rond het bo-
venwiel aanrijgt. Als de 
molen achteruit loopt 
dan werkt de vang zich 
los met narigheid tot 
gevolg (tekening Bas 
Koster).

"Een molenaar kan wel binnen een halve 
minuut arm worden, maar in geen halve 
eeuw rijk" zegt een oude molenaarswijs-
heid. Het verongelukken van een molen 
in het Oostfriese Greetsiel verklaart de uit-
drukking: binnen een halve minuut voor 
een half miljoen euro schade. Andere 
molens leden ook wel schade, maar die 
was nergens zo groot als aan de groene 
molen in Greetsiel, al ging bijvoorbeeld 
de molen van Huisinga in Bunde door het 
oog van de naald. Beide molens hadden 
een windroos en die in Bunde bovendien 
zelfzwichting.

In een van de eerste nummers van Molen-
wereld, om precies te zijn in 1998-6-136 e.v.,
zijn de gevaren van deze modernise-
ringen al aan de orde gesteld. Kort sa-
mengevat omt het er op neer dat zowel 
zelfzwichting als zelfkruiing de producti-
viteit van de molen ten goede komen. 
Daar tegenover staan ook risico's, risico's 
die ook bestaan bij een klassieke molen 
met staart en zeilen, maar die veel gro-
ter worden door de toepassing van een 
windroos en zelfzwichting. Als een molen 
'met zijn kont in de wind staat' is er nor-
maal gesproken niets aan de hand, maar 
dat verandert als die wind overgaat in 
een (zware) storm. Dan kunnen er bedrei-
gende situaties ontstaan die de molen in 
groot gevaar brengen. Veel beroepsmo-
lenaars vonden het dan ook totaal onver-
antwoord om hun molen voor langere tijd 
op een oostelijke richting te laten staan. 
Zeker wanneer er storm dreigde moest de 
molen met zijn kop in westelijke richting 
staan omdat immers de meeste storm-
winden uit westelijke richting komen en 
zodoende de kans minimaal was dat de 
storm de molen te pakken kreeg wan-
neer hij met zijn kont in de wind stond.

1. Zeilen en staart
Normaal rijgt de vang zich aan wanneer 
de molen op de wind staat: de molen wil
door en de vang gaat mee zodat de 
vangende werking toeneemt. Bij een 
storm van achteren wil de molen achter-
uit en de vang gaat weer mee, maar nu 
de andere kant op: de vang verliest zijn 
werking en de molen kan aan de haal, 
maar nu achteruit. 
Daar zijn wel maatregelen tegen en die 
moeten dan ook naar behoren getroffen 
worden:
- kettingen aan de roe van voldoende 

zwaarte;
- een pal of stutten in het bovenwiel. 

Sommige molenaars vertrouwden de 
pal niet en gaven daarom de voorkeur

 aan stutten.Het ergste is dat een ach-

Kettingen aan het 
bovenwiel in de molen 
van Papenburg; geen 
overbodige weelde (foto 
H. Noot, 30 april 2007). 
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teruit draaiend kruis geen tegendruk 
heeft. Als de molen vooruit maalt, dan

 zorgt de penbalk voor voldoende weer-
 stand. Achteruit ontbreekt die waar-

door het kruis als het ware de molen uit-
 geschroefd wordt en vervolgens dompt.
Als een ketting aan de staart breekt kan 
zelfs de hele kap van de molen slaan. 
Dat overkwam bijvoorbeeld molenaar 
Kleppe in Ritthem in september 1944. Er is 
dus alles voor te zeggen om een molen 
met zijn kop op de wind te laten staan; 
zo niet dan loop je in geval van storm 
een groot risico.

2. Zelfzwichting
Als boven, maar met een nog veel groter 
gevaar. De wind drukt of wil de kleppen 
van de zelfzwichting dichtdrukken, zo-
dat de molen als het ware met vier volle 
zeilen in de wind komt te staan, maar 
dan wel van achteren in. Dan gaat een 
molen door het oog van de naald als het 
nog goed afloopt. Kortom; in beide ge-
vallen mag het nooit zo ver komen dat 
een molen bij storm met zijn kont in de 
wind staat. De risico's zijn vele malen gro-
ter dan bij een molen met zeilen, waar 
immers heel veel wind door de hekken 
heengaat.

3. Windroos
Normaal gesproken houdt een windroos 
een molen keurig op de wind, zodat 
de kans gering is dat de kleppen dicht 
slaan. De Rotterdamse molenaar Arie 
Kluit werkte voor de oorlog een tijd op 
molens in Oost-Friesland. Hij stelde op 
grond van zijn ervaring en de verhalen 
die hij hoorde dat zelfzwichting alleen 
veilig was in combinatie met een wind-
roos omdat de molen normaal gespro-
ken altijd op de wind werd gehouden 
waardoor de kleppen niet konden dicht-
slaan. Een uitzondering was dat na een 
periode van windstilte de wind vanaf te-
genovergestelde kant kwam. De wind-
roos gaat dan precies het tegenoverge-
stelde doen van waar hij voor bedoeld 
is: hij houdt de molen niet met zijn kop 
op de wind maar met zijn kont met alle 
gevolgen van dien. Vandaar dat de 
molen ook altijd met de hand moest 
kunnen worden verkruid om die hoogst 
gevaarlijke situatie te ontgaan. Daar-
bij komt dat de kap los op de romp ligt: 
een staart om de molen vast te leggen 
ontbreekt en in verband met de zelfkrui-
ing kan de roe niet vastgelegd worden. 
Alle ingrediënten om de zaak fors uit de 
hand te laten lopen zijn aanwezig, zoals 
ook op 28 oktober bleek. Er zijn heel wat 
grote ongelukken met deze achtergrond 
bekend; niet alleen in Duitsland,  maar 
ook in Engeland, waar molenaars spra-
ken van 'tailwinding', waarbij de molen 
zich met de staart op de wind zet, ook 
al had de molen sinds mensenheugenis 
geen staart meer of zelfs nooit gehad. 

Christian
De storm die op maandag 28 oktober de 
westelijke molen van Greetsiel zo toeta-
kelde kreeg in Duitsland de naam Chris-
tian. In de nacht van zondag op maan-
dag kreeg het zuiden van Engeland al 
te maken met zware windstoten. Op zijn 
weg naar de Belgische, Nederlandse 
en Duitse kustgebieden nam de storm 
in kracht toe vergezeld van zeer zware 
windstoten. De zwaarste windstoot in 
Nederland werd rond het middaguur 
gemeten in Lauwersoog met 152 km/u. 
Voor Nederland was het zelfs de zwaar-
ste storm sinds 1990. Een windstoot van 
194,4 km/u op 28 oktober op het Deense 
eiland Als was de zwaarste windstoot 
van de storm. Er is Nederland veel scha-
de, maar aan molens valt die erg mee. 

In Nispen raakt het Van Riet-wieksysteem 
beschadigd en in Groningen breekt een 
roe van een tjasker.
In Duitsland is de schade aan molens 
groter:

Bunde
In Bunde, net over de grens bij 
Nieuweschans krijgt de kolossale molen 
van Huisinga het zwaar voor zijn kiezen. 
Door nog onopgehelderde oorzaak 
doet de windroos niet wat er van hem 
verwacht wordt: de molen op de wind 
houden; nog erger de kap slaat uit de 
wind en de molen komt met zijn kont 
in de wind te staan. Dan voltrekt zich 
het spookbeeld van een molenaar: de 
kleppen slaan dicht. De kap slaat over 
drie, vier velden heen en weer en de 
orkaan wil de kap ook nog eens been-
tje lichten. Bij tijd en wijle wordt de kap 
aan de achterkant een meter opgetild! 
Het angstaanjagende gezicht van deze 
molen in doodsstrijd - zo mag men het 
zeker noemen - is te zien op een filmpje 
op internet (link: https://www.facebook.
com/photo.php?v=607097459348594). 
De gealarmeerde brandweer kan niets 
uit richten. Het is verbazend dat het 
kruis betrekkelijk rustig blijft en de molen 
niet echt achteruit draait. Dat kap en 
kruis niet voorover slaan mag wel een 
wonder genoemd worden. Dit gevecht 

- G R E N S M O L E N S -

Vastzetten via het bovenwiel in de Noor-
dermolen in Noorddijk; een systeem dat 
ook wel in Oost-Friesland wordt toegepast 
(foto H. Noot, 19 januari 2005). 

De Greupmolen bij Westmaas na het ver-
ongelukken op 28 december 1945. De molen 
stond op het zuidoosten. Helaas stak er een 
noordwesterstorm op, waardoor de molen 
achteruit door de vang liep met dit resultaat 
als gevolg. Enkele dagen tevoren waren er 
twee molenaars op bezoek geweest waar-
van er een gevraagd had aan de molenaar: 
"Durf jij je molen aan zo'n hondenkettinkje 
vast te leggen?" Dat bleek dus niet bestand 
tegen de storm. 

Het spookbeeld van iedere molenaar met 
zelfzwichting: de molen van Bunde met zijn 
kont in de wind tijdens een orkaanachtige 
storm en de kleppen van de zelfzwichting 
dichtgeslagen. 

De storm doet de kap van achteren op-
wippen; gelukkig valt hij weer terug in de 
oude positie. 



tussen de molen en de storm duurt onge-
veer een half uur. 
Daarna gebeurt er nog een groot won-
der: de windroos pakt zijn taak weer op en 
kruit de molen naar de wind. Mogelijk is bij
een ommezwaai door de kracht van de
orkaan de molenkap net voorbij zijn kriti-
sche punt gekomen, waardoor de wind-
roos de kans krijgt zijn werk weer goed te
doen. De kleppen van de zelfzwichting 
gaan weer open en daarmee is het 
grootste gevaar geweken. Het mag al met
al met recht een godswonder genoemd 
worden dat dit zo goed is afgelopen. Hele-
maal zonder kleerscheuren is de molen er 
niet afgekomen, maar de gebeurtenissen 
in Greetsiel maken duidelijk hoe erg het 
mis had kunnen gaan. Desondanks liegt 
de schade er niet om; een taxateur van 
de Ostfriesische Brandkasse heeft in over-
leg met molenmaker Molema de schade 
vastgesteld op 60.000 euro. De schade 
betreft vooral de gietijzeren draaikrans 
van het kruiwerk. Ten behoeve van de re-
paratie wordt de kap afgenomen en de 
romp voorzien van een nooddak.

Ditzumerhammrich
Een tweede molen in de gemeente 
Bunde liep ook flink schade op, te weten 
de poldermolen in Ditzumerhammrich 
aan de Wynhamsterkolk. Daar moesten 
met name de voeghouten het ontgel-
den. De schade is daar zelfs nog groter 
dan in Bunde: 80.000 euro, zo stelde een 
taxateur van de Ostfriesische Brandkasse 
vast in overleg met molenmaker Molema. 
Gelukkig zijn deze beide molens wel ver-
zekerd, in tegenstelling tot de molen in 
Greetsiel. De kap van de watermolen zal 
in de werkplaats van Molema in Heiliger-
lee worden hersteld. Zodra de verzeke-
ringsmaatschappij de schades vrij geeft 
zal met het werk worden begonnen.

De molen van Huisinga in Bunde die op 28 oktober door het oog van de naald ging (foto 
H. Noot, 29 december 2007. 

De kap slaat onder het stormgeweld heen 
en weer.
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De in 1804 gebouwde watermolen in 
Ditzumerhammrich was tot omstreeks 
1955 in bedrijf en bemaalde een gebied 
van circa 160 ha. In 1989 werd de molen 
maalvaardig gerestaureerd. Ook in 2008 
werd de molen bij een storm beschadigd 
en hersteld, zodat de geschiedenis zich nu 
herhaalt (foto H.Noot, 14 augustus 2005)



Greetsiel
In Greetsiel vaagde Christian de hele 
bovenboel van de groene molen. Mole-
naar Frank Schoof werd gewaarschuwd 
dat de molen door de vang liep; voor-
uit. Hij probeerde met een medewerker 
de molen tot bedaren te krijgen door 
samen op de vangbalk te gaan staan; 
helaas zonder het gewenste resultaat. 
Wel begon het in de kap nu naar brand 
te ruiken en Schoof vreesde dat de mo-
len in vlammen op zou gaan. Daarom 
probeerde hij de molen uit de wind te 
krijgen. Dat lukte en de molen kwam 
tot stilstand. Door een stormvlaag sloeg 

de kap achterstevoren en kwam met 
zijn kont in de wind te staan. Zo heeft de 
molen ongeveer een uur gestaan, als het 
ware met het mes op zijn keel. Toen stoot-
te Christian door en werd de kap met al-
les er op en er aan worden rond 13.00 uur 
van de molen gevaagd. Tijdens de val 
brak de as en werd ook een groot deel 
van de balie weggevaagd. De schade is 
enorm en wordt geraamd op circa een 
half miljoen euro. Tot overmaat van ramp 
is men niet verzekerd tegen stormschade, 
maar volgens Frank Schoof is vanwege 
de kosten vrijwel geen enkele Duitse mo-
len tegen stormschade verzekerd. 

De 'Zwillingsmühlen'van Greetsiel; links het stormslachtoffer (foto H. Noot, 19 maart 2012). 

- G R E N S M O L E N S -

1 2 3

1 De molen in Greetsiel vlak voordat de kap 
van de molen valt. Er is flink wat ruimte 
tussen de askop en de kap. De as is naar 
buiten gekomen en dat doet uiteraard aan 
de stabiliteit geen goed. 

2 De complete kap wordt van de molen 
gevaagd, inclusief het kruiwerk. 

3 Van het rechtse eind is het halve hek afge-
broken. Het kruis moet dus gedraaid hebben 
en is waarschijnlijk tegen de romp geslagen. 
Ook zijn er gaten in de balie zichtbaar. 
Blijkbaar heeft het kruis de balie geraakt 
en er doorheen geslagen; wat op zich geen 
wonder is door het grote gewicht. 
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4 5 6

4 De kap valt en het onderste eind slaat 
voluit tegen de romp. 

5 Vervolgens valt het kruis voor de kap uit. 

6 De kap haalt het kruis toch nog in. 

7 En kantelt. 

8 Vervolgens slaan kap en kruis op de grond; 
de balie is voor een groot deel weggevaagd; 
zelfs in minder dan een halve minuut. 
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9

10 11



7 8

9 De ravage; het rechter voeghout is com-
pleet gebroken (foto Christoph Wagener, 
28 oktober). 

10 Ook de romp is niet onbeschadigd geble-
ven (foto Carsten Lucht, 2 november 2013).

11 De zwaar gehavende molen 
(foto Christoph Wagener, 28 oktober). 

12 De dinsdag na het verongelukken van de 
molen wordt de ravage opgeruimd en de 
nog bruikbare onderdelen opgeslagen op de 
gemeentewerf. Niet alleen de molen maar 
het totale aanzicht van Greetsiel is gehavend; 
hopelijk niet voor lang (foto Carsten Lucht, 
2 november 2013). 

- G R E N S M O L E N S -

12

De verongelukte molen van Greetsiel in betere dagen (foto H. Noot, 19 maart 2012). 



Een vierde molen die schade opliep was 
de molen van molen van Worpswede, 
waar een roe brak die evenwel bleef 
hangen. Verder braken ook de houten 
roeden van de molen in het Deense 
Åstrup op het eiland Funen, waarbij 
merkwaardigerwijze drie einden op 'half 
zeven 'bleven hangen. Funen ligt niet ver 
van Als, waar de zwaarste windstoot van 
de storm werd gemeten. Verder brak 
een roe af van de Nymølle in Ry, ge-
meente Skanderbog, Midden-Jutland; 
ook in Denemarken. In Zweden (Skåne) 
brandde 's avonds tijdens de storm de 
molen van Brandstorp (ten noorden van 
Helsingborg) tot op de grond toe af. De 
oorzaak is niet duidelijk; mogelijk brand-
stichting.

Terugblik
Terugkijken is altijd betwistbaar. Al gauw 
lijkt het alsof er beschuldigende vingers 
worden uitgestoken; u weet wel: die van 
de beste stuurlui aan de wal. Toch zijn er 
vragen waarvan de beantwoording zeer 
zinvol is: niet zozeer voor wat er gebeurd 
is, maar voor de toekomst. Herhaling is 
niet aanbevelenswaardig. Zulke zware 
stormen met orkaankracht zullen ook in 
de toekomst voorkomen. Dan is voorko-
men in een andere betekenis beter dan 
genezen.

- G R E N S M O L E N S -

De molen van Worpswede met de geknakte roe (foto Hartmut Weßling, 30 oktober 2013).

Dergelijke ongelukken zijn niet van vandaag of gisteren. Zo zag de molen van Apen in de 
kreis Ammerland er uit na de storm die diezelfde dag - 10 augustus 1925 - o.a. Borculo teis-
terde (zie Molenwereld 2010-10-345 e.v.). De overeenkomst met Greetsiel is frappant. Het lijkt 
niet aannemelijk dat die het lot van deze Mühle zur Klampen deelt; na het ongeluk is deze 
gesloopt tot op de onderbouw en vervolgens in 2006 geheel. 
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De al eerder genoemde 
Rotterdamse molenaar Arie 
Kluit nam geen enkel risico: 
je moet de problemen voor 
wezen. Hij was dan ook 
zeer secuur in het vastleg-
gen van de molen en nam 
zijn maatregelen. "Ik wil 's 
nachts rustig in bed blijven liggen", zei hij 
altijd. Blijft de vraag of en welke maatre-
gelen er in Greetsiel zijn genomen voor-
dat de storm losbarstte en zo ja, waarom 
zij niet werkten. Een groot nadeel en te-
vens gevaar bij zelfkruiing is dat de kap 
in feite los ligt; noodzakelijk om de wind-
roos zijn werk te kunnen laten doen. Als 
dan de molen onverhoopt toch aan de 
haal gaat dan kan men tijdens zo'n or-

De verongelukte molen van Greetsiel gefotografeerd vanaf zijn gelukkiger 
buurman. De romp is aan de bovenzijde smal en kruiwerk nog smaller, terwijl 
de kap zeer lang is. De overhang van de kap is daardoor opvallend groot waar-
door het zwaartepunt van het kruis ver buiten de molenromp komt. Normaal 
gesproken is het geen probleem, maar er kunnen bedreigende situaties ontstaan 
(foto D.J. Tinga, 20 april 1991)

kaan niet veel meer beginnen. Het met 
de hand kruien van de molen vanaf de 
windroosbok in zo'n orkaan vergt doods-
verachting; levensgevaarlijk bij zo'n 
stampende en slingerende kap. Men 
doet er ommeer dan een reden goed 
aan de problemen voor te wezen, maar 
ook dan kan er nog van alles misgaan. 
Het is heel vreemd dat in Bunde de zaak 
goed uitpakte en in Greetsiel de kap 
van de molen kwam. Eigenlijk zou men 
het omgekeerde verwachten. De mo-

len in Greetsiel had geen zelfzwichting 
en woei de wind dus door de hekken. In 
Bunde was wel zelfzwichting en sloegen 
de kleppen dicht. Die molen was toen 
volgens het boekje nagenoeg redde-
loos. Toch overleeft hij de orkaan. 
Waarom ging het in Greetsiel dan fout? 
Mijns inziens vanwege een combina-
tie van factoren. Als men foto's van de 
molen in Greetsiel bekijkt dan valt de 
enorme overhang aan de voorkant en 
de achterkant van de kap op. Achter 
is geen probleem; in tegendeel zelfs. 
Maar voor ligt het anders. Hoe verder de 
voeghouten naar buiten uitsteken, des 
te verder komt de windpeluw naar bui-
ten. Die windpeluw draagt het overgrote 
deel van het kruis. Hoe verder dat naar 

Oude foto's van de molen in Greetsiel 
laten zien dat deze molen ook vroeger al 
zo'n ver uitstekende kap had (ansichtkaart, 
coll. Ton Meesters). 

- G R E N S M O L E N S -

De molen van Cantrup (kreis Diepholz) 
bij de afbraak in 1969 ten behoeve van de 
overplaatsing naat het openluchtmuseum in 
Kommern (Eifel). Hier ligt de windpeluw 
zo ver als mogelijk naar binnen, waardoor 
de kans op dompen van het kruis, met of 
zonder kap, minimaal. Het grote verschil 
met de molen in Greetsiel is overduidelijk. 
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buiten komt des te groter wordt de nei-
ging van de kap om te dompen. Je ziet 
het in Oost-Friesland vaker, maar het is 
levensgevaarlijk. Vandaar ook mijn waar-
schuwing in Molenwereld 2010-12-423 bij 
de molen van Ditzum. Zolang de windroos 
zijn werk doet is er geen probleem: het 
kruis wordt de molen ingedrukt, maar wee 
je gebeente, wanneer de molen met zijn 
kont in de wind komt te staan: dan is zo'n 
overhang overkill. Dat wordt nog erger als 
het kruis naar buiten schuift onder invloed 
van de orkaan; mogelijk doordat de mo-
len achteruit draait of achteruit gedraaid 
heeft. Daardoor schuift het zwaartepunt 
ook naar buiten. Op de foto van de mo-
len van Greetsiel is te zien hoe het kruis 
een centimeter of twintig naar buiten is 
geschoven en uiteraard deed het zwaar-
tepunt dit ook. Werkelijk, de molen kwam 
met een mes op zijn keel te staan en had 
nog maar een kleine stoot nodig. 
Het is opvallend hoever in Greetsiel de 
kuip binnen het achtkant ligt: de diame-
ter is daardoor vrij klein en de overhang 
groter. In Nederland is het gebruikelijk 
dat de kuip zelfs over het achtkant heen 
steekt. Hierdoor wordt de diameter van 
de kuip en uiteraard ook de overring gro-
ter en de overhang minder zodat de kans 
op dompen minder is. Toch komt men dit
in Duitsland ook wel tegen, maar ook 
mijns inziens te grote kappen die, zoals hier-
boven beschreven letterlijk risicodragers 
zijn, zoals de groene molen in Greetsiel 
laat zien. Nu kan zoiets vele jaren, zelfs een

molenleven lang goed gaan. Als Christian 
het kruis op 28 oktober in de molen had 
gedrukt was het er niet uitgevallen. Met 
de kont in de wind ging het - haast voor-
spelbaar - wel fout. In feite is het een com-
plex van factoren die het verongelukken 
van de molen bewerkstelligd heeft. 

- G R E N S M O L E N S -

De Zwillingsmühlen van Greetsiel zijn een 
begrip; zoiets als de onafscheidelijke 
Castor en Pollux, maar dan anders. 
Het kan en mag niet zo zijn dat er één 
van definitief ontbreekt. Hopelijk vindt 
men de weg en de middelen tot een 
snel herstel. 

De molen van Lunteren heeft een enorm wijde kuip en uiteraard ook een kruiwerk van grote diameter. Dit is wel extreem, als regel is het wel 
wat minder, maar de consequentie is duidelijk: het zwaartepunt van het kruis ligt zo dicht mogelijk bij de molenromp. Vergelijk ook de foto van 
de molen van Worpswede (foto H. Noot, 28 mei 2006).

De kap van de molen in Greetsiel steekt ver buiten het achtkant; vergelijk de molens van 
Lunteren, Cantrup en ook Worpswede. De laatste jaren zijn in Oost-Friesland bij restauraties 
vaak verhoudingsgewijs enorme kappen gemaakt zoals in Papenburg, Ditzum en Logabirum. 
Het houdt een risico in (foto H. Noot, 19 augustus 2007). 



  Feestelijke 
 opening     

Babbersmolen
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De Babbersmolen is weer een plaatje om te zien; 
het verschil met de foto uit 1969 is enorm. 

Dick Kenbeek



Op vrijdagmiddag 18 oktober is 
de weer volledig maalvaardige 
Babbersmolen in Schiedam fees-

telijk geopend door de heer mr. Michel 
van Haersma Buma, Dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, en 
de heer Willem Pieter Post, kleinzoon van 
de laatste molenaar. Officieel begon 
een uur tevoren de inloop met koffie en 
thee maar al ruim voor die tijd stroom-
den de gasten toe, een duidelijk blijk dat 
dit herstel bij velen leefde. De inleider, 
voorzitter Reinier Scheeres van Stichting 
de Schiedamse Molens, en de Dijkgraaf 
kwamen in hun toespraken met veel his-
torische feiten die schrijver dezes graag 
met u wil delen.

Geschiedenis
De Babberspolder bestaat al in 1335 
zoals blijkt uit de jaarrekening van de 
Grafelijkheid Holland van dat jaar. De 
polder maakt dan (ook) deel uit van het 
Sluisambacht Vrijenban. De eerste ver-
melding van bemaling dateert van 13 
april 1562. Op 9 mei 1574 vraagt het be-
stuur van de Hargpolder, nadat hun mo-
len is afgebrand, toestemming om de 
kade naar de Babberspolder te mogen 
doorsteken zodat de Babbersmolen met 
de bemaling kan helpen. In 1710 wordt 
de huidige molen als stenen grondzei-
ler gebouwd en is daarmee de oudste 
nog bestaande stenen poldermolen in 
Nederland. 

In de tweede helft van de 19e eeuw 
komt de familie Post in beeld als mole-
naar. Dit gaat aanvankelijk niet vanzelf. 
Op 1 januari 1862 wordt molenaar Dirk 
van de Leur formeel opgevolgd door 
Jacob de Bruin maar Dirk heeft nog 
geen zin om te stoppen. De Bruin haakt 
dan af en dat geldt daarna ook voor 
een neef met dezelfde naam. Zelfs als 
Leendert Post wordt benoemd gaat Van 
de Leur met instemming van Post nog 
even door. Deze molenaar moet dan 
ook in een heel goed blaadje bij het pol-
derbestuur hebben gestaan. Circa 1865 
wordt Leendert Post dan toch molenaar, 
gevolgd door zijn zoon Willem Pieter en 
diens zoon, ook een Willem Pieter, die 
de laatste molenaar zal zijn van deze 211 
hectare grote polder. 
Een andere Leen Post, een kleinzoon van 
de hierboven genoemde naamgenoot, 
geboren in de Babbersmolen, wordt in 
1957 molenaar op de Prinsenmolen in 
Hillegersberg. Bij zijn sollicitatie verbaast 
hij zich erover dat hij niets moest aanto-
nen van zijn kunnen en kennen. 'Nee',
is het antwoord, 'Je komt uit een goed-
nest'. Hij zal op de Prinsenmolen tot 1969 
molenaar blijven.
In 1888 wordt de molen verhoogd vanwe-
ge de aanleg van de spoorlijn Rotter-
dam – Hoek van Holland. De spoordijk
zorgt voor windbelemmering en de ver-
hoging wordt dan ook betaald door 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij. Het werk wordt zeer net-
jes uitgevoerd want het metselwerk 
wordt eerst drie meter afgebroken om 
daarna weer vijf en een halve meter 
opgemetseld te worden. Dat levert een 
romp van fraaie vorm op.
Negen jaar later, in 1897, wordt het 
houten scheprad vervangen door een 
ijzeren exemplaar naar ontwerp van de 
Rotterdamse waterbouwkundige Ir. W.J. 

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

Ansichtkaart met gezicht op de Babbersmolen voor de spoorlijn Schiedam-Hoek van 
Holland omstreeks 1910 met rechts van het zomerhuis de spoorbrug over de Poldervaart. 
Boven de baliedeur links op de romp de havermoutreclame. Het is duidelijk zichtbaar dat 
de baliehoogte is afgestemd op de hoogte van de spoorlijn. Maar had het polderbestuur geen 
rekening gehouden met de eventuele bouw van een seinwachtershuis?

De onttakelde Babbersmolen omstreeks 1935 met het nieuw gebouwde machinistenhuis. De 
spoorlijn werd in 1927 geëlektrificeerd.
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Het oude scheprad nog op zijn oorspron-
kelijke plaats. Gelet op de zijwaartse persing 
van het water zullen de verbreedsellatten 
langs de schoepen geen overbodige weelde 
zijn geweest. (foto Piet van den Bosch, 
maart 1972). 



Brandsma Jzn. Het scheprad krijgt een 
diameter van 6,70 meter en een schoep-
breedte van 0,40 meter om een opvoer-
hoogte van 1,80 meter te overbruggen. 
Bijzonder is dat de schoepen gootvormig 
zijn uitgevoerd om het 'slaan'op het wa-
ter te verminderen. Het rad wordt gele-
verd door de Koninklijke Nederlandsche 
Grofsmederij in Leiden. Ook krijgt de 
Babbersmolen een nieuwe, holle ijzeren 
wateras. Deze as werd bij het herstel on-
der de vloer teruggevonden en draait 
nu weer in de molen! 
Ondanks deze verbetering wordt in 1924 
de windkracht vaarwel gezegd. In juli / 
augustus van dat jaar volgt onttakeling 
tot romp en het scheprad wordt voortaan 
aangedreven door een Deutz dieselmo-
tor. Na 30 juni 1955 neemt de Hargpolder 
de bemaling over en de romp blijft lang 
zo staan. (zie ook Molenwereld 1999-11-
227, 228)

Behoud
De weg naar behoud en herstel is een 
heel lange geweest die in feite begint 
in 1973. Leendert Sprong, één der eerste 
Schiedamse molenvrijwilligers, schrijft 
een brief naar de gemeente waarin hij 
aandacht vraagt voor de molen. Deze 
reageert afwijzend, waarschijnlijk omdat
herstel en behoud van de grote Schie-
damse korenmolens al genoeg aan-
dacht vragen. Toch koopt de gemeente 
in 1975 de molen voor een bedrag van 
Hfl. 10.000.
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De Babbersmolen in 1969 in zeervervallen staat, maar de Quaker Oats reclame komt weer
triomfantelijk door de oude verflaag heen! (foto jsb, 4 oktober1969).

De situatie met de Babbersmolen in 2013 
tussen de spoorlijn en de Poldervaart op een 
Google Earthfoto. In het volkstuincomplex 
is evenwijdig aan de spoorlijn de oude mo-
lentocht herkenbaar.

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



Het nieuwe scheprad.

In 1980 wordt de Babbersmolen als vo-
gelasiel in gebruik genomen door de 
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging 
afdeling Waterweg Noord. De vereni-
ging vraagt de gemeente toestemming 
om de Deutz motor en het scheprad te 
mogen verwijderen. Ondanks dat de 
dienst Gemeentewerken bezig is voor 
romp en bemalinginstallatie plaatsing 
op de rijksmonumentenlijst aan te vra-
gen wordt die toestemming toch ver-

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

Molenwereld 458  | 16e jaargang 2013 nr. 12

leend en in augustus 1980 worden motor 
en scheprad naar de schroothoop ge-
bracht. Enkele vrijwilligers rijden achter 
de vrachtauto met materiaal aan en we-
ten na veel bidden en smeken een deel 
van de unieke constructie te redden. Dit 
heeft mede als basis gediend voor de 
reconstructie van het rad en is nu op één 
van de zolders van de herstelde molen 
te bewonderen. 
In het zelfde jaar houdt Jan Kies, ook een 

Door Bas Koster gemaakte reconstructietekening van de Babbersmolen. 



vroege Schiedamse molenvrijwilliger, in 
het blad Scyedam van de Historische 
Vereniging een warm pleidooi voor be-
houd en herstel.
Het is 1999 als Jan Kies en Rob Batenburg 
in de pen klimmen om de molen op de 
rijksmonumentenlijst te krijgen. Dat wordt 
in 2003 gehonoreerd en de molen komt 
in de categorie 'incomplete molens'. 
Na ruim twee en een half jaar praten 
en onderhandelen verkrijgt Stichting de
Schiedamse Molens op 10 april 2003 de 
Babbersmolen in eigendom. Er is wel eni-
ge twijfel omdat men ook bezig is met 
de herbouw van moutmolen De Kameel 
maar de Stichting beschouwt het als 
een dure plicht en erezaak om de molen 
te herstellen. Wel krijgt De Kameel voor-
rang.
Januari 2004 overlijdt heel plotseling Jan 
Kies. Een bord in de molen zal blijven her-
inneren aan deze bevlogen voorvechter 
van de Schiedamse molens. In 2008 be-
gint de eerste fase van de restauratie.

Herstel en completering
De eerste fase omvat voornamelijk het 
herstel van de romp. Ramen en deuren, 
zolderbalken en vloeren worden aange-
pakt. Zo ook het metselwerk dat het bo-
venste deel van de romp (onder de krui-
vloer), de waterloopmuren, herstel van 
de wielbak, nieuwe schermmuur en der-
gelijke omvat. De kosten van deze fase, 
die in 2009 wordt afgerond, bedragen € 
260.000. De provincie Zuid-Holland subsi-
dieert met een bijdrage van 25% van de 
subsidiabele kosten.
In 2011 is de Babbersmolen een sterke 
kandidaat voor de BankGiro Loterij 
Molenprijs maar wint niet. Het genereert 

wel veel publiciteit. Bij de provinciale 
molenbiotoopprijs is de Babbersmolen 
wel winnaar en dat levert het mooie be-
drag van € 10.000 op. Daarmee wordt 
een groot stuk groen gerooid om de 
molen beter in het zicht te brengen. De 
jury noemt de Babbersmolen 'het best 
bewaarde geheim van Schiedam'.
Eind 2011 begint de tweede fase met het 
aanbrengen van de nieuwe stelling. Bij 
Restauratie Werkplaats Schiedam wordt 
de kap gereed gemaakt die op 21 au-
gustus 2012 geplaatst wordt. De roeden 
(Vaags, nummers 275 en 276) met een 
vlucht van iets meer dan 25 meter wor-
den op 14 november gestoken en op 30 
november gaat het wiekenkruis voor de 
eerste keer rond. Het scheprad is deels 
in eigen beheer gemaakt waarbij het 
gietwerk wordt verricht door Gieterij 
Geraedts in Baarlo, het snij- en zetwerk 
door de firma Prins Staal in Haarlem 
en het smeed- en klinkwerk door IJzerij 
Paulus in Rotterdam. 
De tweede fase kost circa € 700.000 
waaraan de provincie weer 25% van 
het subsidiabele deel voor haar reke-
ning neemt. Hoewel het een incomplete 
molen betreft draagt de RCE niet bij, 
conform het nieuwe molenbeleid. Er is 
een substantiële donatie van het Fonds 
Schiedam Vlaardingen e.o. die in feite 
het totale project mogelijk maakt en ook 
Stichting de Schiedamse Molens draagt 
uit eigen fondsen bij. 

Opening
Om vier uur begint het officiële gedeelte 
met een toespraak van de heer Reinier 
Scheeres, voorzitter van Stichting de 
Schiedamse Molens. De heer Scheeres 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Het bewaard gebleven restant van het oude scheprad.



mag met recht een oude rot in het vak 
genoemd worden want hij vervult de 
functie van voorzitter al sinds de oprich-
ting in 1981. In dat jaar was hij ook wet-
houder van financiën en economische 
zaken en van januari 1984 tot septem-
ber 2006 vervulde hij het ambt van bur-
gemeester in Schiedam. In al die jaren 
heeft hij wel bewezen uit het juiste mo-
lenhout gesneden te zijn.
De genodigden worden toegesproken 
vanaf de stelling en de heer Scheeres 
verwelkomt als eerste de eregasten, te 
weten Dijkgraaf Van Haersma Buma, de 
heer Post en jeugddijkgraaf Doris van 
den Heuvel. Hij memoreert dat de mo-
len voor de Stichting een buitenbeentje 
was en in feite gold dat ook voor de mo-
lenmakers van Restauratie Werkplaats 
Schiedam. Toch heeft er bij de Stichting 
geen enkele aarzeling bestaan om de 
opdracht tot herstel aan de Werkplaats 
te geven. Wat helpt is dat de originele 
bestekken van de bouw in 1710, de verho-
ging van 1888 en het bestek en tekenin-
gen van het ijzeren scheprad zich in het 
archief van het Hoogheemraadschap 
bevinden zodat de completering een 
historisch verantwoorde basis heeft.
Vervolgens geeft de voorzitter een over-
zicht van de weg naar behoud en herstel 
zoals eerder in dit verslag weergegeven.
De tweede spreker is de Dijkgraaf die 
aangeeft dat hij al eerder in zijn loop-
baan met een molenromp te maken 
heeft gehad. Dat is in 1986 als hij aan-
treedt als burgemeester van Markelo en 
daar de romp van de molen van Buursink 

aantreft. Mede op zijn initiatief wordt in 
1988 een vriendenstichting opgericht 
wat in 1991 tot volledige herstel leidt. 
Toeval wil dat de Vrienden van de Mölle 
van Buursink dit jaar 25 jaar bestaan en 
dat de heer Van Haersma Buma voor 
de volgende dag uitgenodigd is om dit 
mee te vieren.
De Dijkgraaf noemt vervolgens een aan-
tal historische feiten over polder, molen 
en molenaars (zie 'Geschiedenis') daar-
voor ongetwijfeld puttend uit het archief 
van het Hoogheemraadschap. Delfland 
blijft in de toekomst betrokken bij de mo-
len want, hoewel niet meer nodig voor 
de waterhuishouding, de Babbersmolen 
leent zich uitstekend voor watereduca-
tieprojecten. Een activiteit die tegen-
woordig bij alle waterschappen onder-
deel van het beleid is.
Voordat de vang gelicht wordt neemt de 
heer Scheeres nog een keer het woord. 
De stelling rond de molen is namelijk nog 
niet helemaal voltooid omdat het woon-
huis van de machinist dat verhindert. 
Dat huis is in 1925, na de onttakeling, 
tegen de molen aangebouwd. Er zijn 
vergevorderde plannen een aanbouw 
te maken, daarna een deel van de op-
bouw te verwijderen en de stelling te vol-
tooien. De vergunningen voor de aan-
bouw zijn al aangevraagd bij Gemeente 
en Hoogheemraadschap. Molenaar Erik 
Batenburg, die de woning al in gebruik 
heeft, kan dan over een goed onderko-
men beschikken. 
De schuur, het voormalige zomerhuis, zal 
opgeknapt worden om als ontvangst-
ruimte te dienen. Dat geld ook voor de 
molenzolders en desgewenst kunnen de-
ze ruimtes gehuurd worden.
Verder werd gememoreerd dat de 
Babbersmolen ook in de sociale media 
veel aandacht heeft gekregen door 
de activiteiten van Lisa Baas, de vrien-
din van molenmaker Bas Batenburg. Zij 
heeft de vorderingen van het herstel 
zeer regelmatig op Facebook vermeld 
en kreeg daarvoor als dank een mooie 
bos bloemen.
Vervolgens werd na aanwijzingen van 
Erik Batenburg de vang gelicht door de 
Dijkgraaf en de heer Post waarvoor bei-
de heren als dank een fles Schiedams 
water van een gerenommeerd merk 
ontvingen.

Vooruitzichten en terugblik
Hoewel de molenbiotoop in termen 
van zicht en windvang al verbetering 
heeft ondergaan is hier nog veel werk 
te verrichten. Molencoördinator Jan 
Klitsie van de Stichting meldde dat 
men hierover in gesprek is gegaan met 
de mensen van het Volkstuincomplex 
Vijfsluizen. Ook is de te bemalen opper-
vlakte te klein om de molen veel werk te 
laten verrichten. De Stichting is met het 
Hoogheemraadschap in overleg over 
de aanleg van een rondmaalcircuit. 

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

Van links naar rechts: de heren Scheeres, Post, dijkgraaf Van Haersma Buma, de jeugddijkgraaf Doris 
van den Heuvel. 

De heren Post en Van Haersma Buma 
halen de vang op. 

Zo'n kruilier is bepaald niet algemeen in 
Zuid-Holland!
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Van links naar rechts: de heren Scheeres, Post, dijkgraaf Van Haersma Buma, de jeugddijkgraaf Doris 
van den Heuvel. 

Op de openingsdag liet de wind het afwe-
ten; bij de open dagen er na was het beter. 
De vorm van het scheprad veroorzaakt een 
merkwaardig uitstromingsverloop van het 
water vergeleken met een gebruikelijk rad. 
(foto E.G.M. Esselink, 20 oktober 2013). 



- M O L E N S A C T U E E L -
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Waterstaatkundig zal dat weinig proble-
men opleveren omdat de Poldervaart, 
waar de molen op uitslaat, al jaren af-
gedamd is.
Tenslotte zal de nu nog nauwelijks her-
kenbare reclame voor Quaker Oats (fa-
brikant van havermout met de bekende 
slagzin: 'Wij eten H-O'), daterende van 
voor 1940 weer hersteld worden. De re-
clame was vanaf het spoor duidelijk 
zichtbaar en zal het polderbestuur wel 
een vergoeding opgeleverd hebben. In 
de Tweede Wereldoorlog is de reclame 
als uiting van de vijand (Amerika) in op-
dracht van de Duitsers overgekalkt maar 
brak desondanks later toch weer door 

de verf heen. Deze zal binnen afzienba-
re tijd weer in ere hersteld worden.
De lezers zullen zich misschien afvragen 
of de Stichting al een volgend ambitieus 
molenproject op de plank heeft liggen. 
Dat is niet het geval. Desgevraagd zei 
voorzitter Scheeres dat men zich nu gaat 
richten op consolidatie en behoud.

Stichting de Schiedamse Molens heeft 
een lange weg afgelegd om het herstel 
van de Babbersmolen, een erezaak, tot 
een goed einde te brengen. Het persbe-
richt zegt dan ook: 'Schiedam is vooral 
bekend om zijn reusachtige brander-
molens in het historische centrum. De 

Babbersmolen ligt echter verscholen in 
het groen aan de rand van de stad. En 
onbekend maakt onbemind'. Gezien 
de grote belangstelling bij de opening 
zal dat inmiddels niet meer het geval 
zijn. Het best bewaarde geheim van 
Schiedam is nu ontsloten. 

Alle foto's auteur, tenzij anders vermeld.

Bij de bouw van het machinistenhuis zal 
men wel geen moment gedacht hebben aan 
herstel van de molen (foto E.G.M. Esselink, 
20 oktober 2013).
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Molenprijs voor Molen van Fakkert in Hoonhorst  385

Rijk zet rosmolen in Kampen in de etalage  87

Raadscommissie positief over verbouwing Watermolen Bels 3

Start project Hulsbeker watermolen te Oldenzaal  48

Molen Konijnenbelt te Ommen staat al een jaar stil   3

Molen Konijnenbelt te Ommen weer draaivaardig 

  na herstel  296

Herstel spinnenkop en tjasker te Ossenzijl  88

Fondsbijdrage voor Pelmolen te Rijssen  385

Biotoopzorgen rond molen Sint Jansklooster  168

300ste Vaagsroede gestoken  344

Alternatieve bestemming watermolen Wenum  49

Energieopwekking door Begijnemolen te Arnhem  48

Restauratie watermolen Sonsbeek  129

Subsidie voor molens in Bronckhorst  129

Gevolgschade door brand bij De Zuidmolen te Groesbeek  88

Restauratie molen Herveld flinke stap dichterbij  168

Herbouw molen Kootwijkerbroek weer een stap dichterbij  297

Deal ten gunste van herbouw Thornsche Molen te Leuth?  88

Geen geld voor Thornsche Molen vanuit uitkijktoren   130

Laatste middelen beschikbaar voor herstel 

 Thorense Molen  213

Roede poldermolen De Steendert gebroken  425

Herstel molen Renkum van start  168

Eindelijk dan in Renkum J.S. Bakker 222

Herstel molen Renkum vordert  297

De molen van Renkum heeft weer kap en wieken  428

Expositie molens in Vaassen  255

De verhoging van Daams´ molen in Vaassen verfilmd  4

Molen Nieuw Leven te Valburg wordt hersteld  255

Oplaadpunt voor E-bikes in de korenmolen van Voorst  256

Wapenveldse molenaar Willem Vrieze overleden  385

Jan-Willem Bökkers plotseling overleden  49

Geen toekomst als molen voor watermolen Winterswijk?  298

Fijnstofscherm langs A2 bedreigt Utrechtse molens  4

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en vecht ziet 

 taak voor watermolens  114

Nieuwe molenkaart uitgereikt tijdens Molendag   213

Restauratie Kockengse molen voltooid  169

Tweede herstelfase De Trouwe Wachter te Tienhoven  214

Molen De Vriendschap te Veenendaal in de verkoop  344

Verkoop Molen De Vriendschap Veenendaal uitgesteld  386

26 oktober 2013: Molenruilbeurs in De Vriendschap 

 te Veenendaal  344

Korenmolen De Kraai te Westbroek feestelijk in 

 gebruik genomen  214

Zienswijze leidt tot wijziging van het verbod op windturbines 49

Boekpresentatie Weidemolens in Noord-Holland  88

Molenweekend Noord-Holland-Zuid 12 en 13 oktober 2013   298

Noord-Hollandse Provinciale Molenprijzen uitgereikt   386

Bas Kruk 60 jaar molenaar op De Viaan   214

Molen De Nachtegaal weer compleet   256

Feestelijke heropening Korenmolen de Nachtegaal  386

Restauratie Varnerbroekermolen Heiloo van start   49

Twiskemolen te Landsmeer ingepakt   298

Provincie accoord met bouw Snevertmolen in Schagen   4

Nieuw te bouwen 'molen' aan Schager Wiel  215

Herstel aan Groenvelder molen te Sint-Maarten  258

Toch een molen aan oever Uitgeestermeer?  258

Nieuwe roede voor De Schoolmeester te Westzaan  88

Molenschilderij van Monet geveild  169

Bij het overlijden van Cees Otter  387

Anderhalf miljoen voor Zuid-Hollandse rijksmonumenten   6

1,5 miljoen euro restauratiegeld rijksmonumenten 

 volledig benut   298

Nieuwe sponsor voor SIMAV  388
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Tweede Rabo Molendag Hoeksche Waard op 19 oktober  344

Zestiende Rijnlandse Molendag op 27 oktober 2013  299

Afscheid Cor Stravers als lid SIMAV  52

Molenstichting Goeree-Overflakkee viert 25-jarig bestaan  258

Twintigste Westlandse Molendag op 29 juni 2013  130

Stichting Molenviergang Aarlanderveen viert jubileum  233

Souburgse molen wind- en waterdicht gemaakt  299

Kap van Souburgse Molen geplaatst  388

Jaarverslag 2012 Pendrechtse Molen  88

Molenbiotoop Pendrechtse Molen in Barendrecht  258

'Stichting molen Den Arend Bergambacht' opgericht  425

Windmotor van de polder Zuidbroek bij Bergambacht 

 in oude luister hersteld  215

Molenstomp wordt ecologische atelierwoning  4

Molen de Roos weer terug naar eigenaar  345

Hertogweidemolentje bij De Jonge Sophia in 

 Groot-Ammers   300

Zesde boezemmolen achter Haastrecht moet weer malen   345

Jan Hage onderscheiden met erespeld  425

Molenaarsdochter trouwt: versierde molens  259

Wachtdeur Contramolen in Kinderdijk onthuld  346

Poedelprijs van 6.330 euro voor Contramolen in Kinderdijk  388

Gemeente Molenwaard officieel nieuwe eigenaar

 molens Kinderdijk  425

Leidse molendag 22 september  259

Flat Leiden ten koste van biotoop Stadsmolen  130

Oostmolen te Mijnsheerenland officieel geopend  216

Oostmolen te Mijnsheerenland officieel geopend  260

Werk molen De Regt in Nieuw-Lekkerland vordert  50

As voor de molen van De Regt in Nieuw-Lekkerland 

 ligt klaar  300

Actie voor molen De Regt in Nieuw-Lekkerland  388

Gemaal 't Hooft Van Benthuizen geen gemeentelijk 

 monument  51

Presentatie Groot Rotterdams Molenboek deel 2  425

Karottenfabriekje bij de plasmolens in Kralingen 

 in de uitverkoop  260

Zienswijzen tegen de wederopbouw van de molen

 van Sassenheim  170

Lot Molen van Speelman Sassenheim bezegeld?  262

Stichting De Molen van Sassenheim geeft de strijd

  nog niet op  346

De Drie Koornbloemen krijgt groot onderhoud   388

Feestelijke opening Babbersmolen Dick Kenbeek 455

De Babbersmolen kan weer draaien   5

Overdracht Kees Bakker bankje te Streefkerk   300

Aeolus te Vlaardingen verlicht  5

Stelling van De Hoop te Zoetermeer vervangen  130

Verplaatsing Zelden van Passe gehandhaafd in 

 nieuwe plannen  170

De RijnlandRoute vereist verplaatsing van de 

 Zelden van Passe   346

De Meerburgermolen naar zijn nieuwe locatie (1)

   Dick Kenbeek 400

De Meerburgermolen naar zijn nieuwe locatie (2)

   Dick Kenbeek 434

Gedaanteverwisseling Dikke Molen Zwammerdam

   Dick Kenbeek 10

Overlijden Joop van Hartingsveldt  131

Zeer bijzondere molendag op Tholen en Sint Philipsland  348

Opening het Unicum te Aagtekerke  301

De Graanhalm in Haamstede voorzien van 

 Ten Havewieksysteem  52

Inrichtingsplan voor gebied bij De Vijf Gebroeders 

 te Heinkenszand  170

Sint Laurens wil molen in oude glorie herstellen  426

Kap De Noorman Westkapelle teruggeplaatst  89

Derde Altenase Molendag op 5 oktober 2013  302

Laatste Altenase beroepsmolenaar overleden  217

Gemeente Best in gesprek met enige gegadigde 

 overname molen   7

Subsidie in tweede aanleg verstrekt voor de 

 Kilsdonkse Molen  303

Stichting De Boekelse Standerdmolen opgeheven  389

De Heimolen te Bosschenhoofd hersteld en te koop  7

De Pelikaan te Den Dungen heeft gevlucht terug  7

Nieuw bezoekerscentrum moet Kilsdonkse Molen te Dinther  7

Bouw bezoekerscentrum De Kilsdonkse Molen van start  171

Opnieuw poging tot herstel Hertogin van Brabant 

 te Drunen  52

Herstel Hertogin Johanna van Brabant te Drunen 

 terug bij af  89

Nieuwe deuren inrijpoort De Hoop Keldonk  7

Geen uitstel verkoop molenromp Schuddebeurs 

 te Lage Zwaluwe  90

Bijval voor behoud molen Schuddebeurs Lage Zwaluwe  131

De Pelikaan te Maaskantje draait weer na 16 jaar  262

Noodwoning bij molen Meeuwen geopend  349

Molen de Korenbloem in Mill wordt gerestaureerd  389

Moergestel mag bouwen op Reuselhof  131

Motormaalderij Heensche Molen definitief rijksmonument  350

Molenaar gezocht voor de Kerkhovense Molen  132

Cultuurprijs voor Stichting De Oude Molen te Oudemolen  350

Molenromp Prinsenbeek in de gevarenzone  52

De Negen Gebroeders te Prinsenbeek onder 

 de slopershamer  262

Stichting Levende Molens weer onder de pannen  426

Herstel standerdmolen Rosmalen afgerond  303

Uitreiking Henk van Velzenprijs 2013  426

Gas verlost de molen van Uden van schadelijke gasten

   Patrick van Kessel 362

Restauratie Venbergse watermolen te 

 Valkenswaard afgerond  303

Jacobus te Vessem naar stichting  303

Informatiebordje bij het beeld van de mulder 

 in Vorstenbosch  171

Landerd dreigt De Witte Molen met dwangsom  53

Onderspoeling Venbergse Watermolen opgelost  8
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Stichting De Vinkelse Molen stel plannen bij  53

Vragen bij besteding middelen Molenstichting

 Heusden en Altena  8

Grensoverschrijdend molenproject in Limburg  53

Oprichting Molenstichting Leudal  8

Verplaatsing molen Beesel stap dichterbij  351

Verzet tegen verplaatsing van De Grauwe Beer in Beesel  389

Start herstel De Welvaart in Horn  390

Subsidie voor herstel watermolen Leudal  133

Nieuwe schoren voor molen Nooit Gedacht te Merselo  390

Onderscheiding molenaar Nooit Gedacht Merselo  390

In Memoriam Thei Nijs  53

Biotoopverbetering rond molen De Nijverheid in Stramproy  91

Subsidieaanvraag herstel De Hoop Swartbroek  217

Molenfietsroute Venray: monumenten in meervoud   351

Provinciale subsidie voor restauratie Wilhelmus Hubertus  133

Eigenaar wil Wilhelmus Hubertus verbouwen  390

Wijziging instandhoudingsregeling: Brim 2013  9

Ruilbeurs op 13 april 2013 te Dordrecht  55

Molenfotograaf Joop Vendrig overleden  92

BankGiro Loterij: 64 miljoen voor cultureel erfgoed  93

Naar een Nationale Monumentenorganisatie   93

Nieuwe erkenningsregeling voor molenmakers  93

Nieuwe ansichtkaarten en boekaankondiging  133

Bezoek de molenaar tijdens Nationale Molendag 2013  172

Actie voor herstel van De Zwaan in Michigan   172

Ambacht molenaar wordt immaterieel cultureel erfgoed ! 217

Nieuwe postzegels met molens uitgegeven  264

 Uit 't kijkgat
Onbegrip  13

Elektriciteitsopwekking  56

We kunnen niet alles bewaren  119

RCE-missionarissen  139

Rijksmuseum  176

Een gouden molentje!  269

Zomeravond   309

Nummer 11 van lijst 11  356

Valbeveiliging  394

Discriminatie  432

 Molens Rijnland
Hugo Witteman en de Buurtermolen Andries Veloo 101

Andries Veloo en de Lagenwaardse molen  Andries Veloo 229

Hans Lippens en de Vrouw Vennemolen Andries Veloo 311

Kees hoogeveen en De Hoop doet Leven Andries Veloo 439

De Hoop doet Leven; een molen met 

 geschiedenis Willem Waltman 441

De Blauwe Wip kan er weer tegenaan! Willem Waltman 444

 Papiermolen
De molens van Dongen  67

De harenmakerij  67

Het Keezending en een ontbrekend hoofdstuk J.S. Bakker 106

Cornelis van der Zaal (1762-1839) aan het woord J.S. Bakker 122

De molens van Vlaardingen J.S. Bakker 135

Voorbeeldige biografie van een Groninger watermolen

   J.S. Bakker 174

Geschiedenis Appelse molen op schrift J.S. Bakker 290

Verhalen rond de Broekmolen J.S. Bakker 290

Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger korenmolens

   Bob Poppen 290

De Nieuwe Molen in Veenendaal  309

Indrukwekkend gedenkboek Molenstichting 

 Goeree Overflakkee J.S. Bakker 354

Mengvoederfabrieken in Europa J.S. Bakker 417

Molina: nieuw Duits molentijdschrift Willem Roose 417

Sarrieshutten  418

De sarrieshut van 't Zandt  418

 Portret
De Bernissemolen in Geervliet J. Rotteveel 148

Molen gestolen ... en wat er aan voorafging 

 (Chicago - Amsterdam) J.S. Bakker 156

De molen van Wolphaartsdijk in beeld 

   Lennart van der Torren 200

De Vier Winden te Putten op de keper bekeken 

   Erwin Esselink 271

Teylingen: dolkstoot in de rug voor de molen van Sassenheim

   J.S. Bakker 315

 Van rompen en stompen
Treurspel Ulesprong (126) J.S. Bakker 16

 Taal en cultuur
De Amsterdamse molens op rijm J.S. Bakker 24

Molenmaker of molenbouwer? J.S. Bakker 105

Delftse Pauwmolen op Marktplaats Sam Schillemans 280

Zoeker
Molen 5e afdeling waterschap Reiderland  13

Ondermolen Drooggemaakte Gelderswoudsche 

 polder Zoeterwoude  57

Molen Winkelpolder Abcoude  100

Standerdmolen te Heumen-Molenhoek  139

Molens Watergraafsmeer Amsterdam  175

Molen van Polder 106 aan de Groenedijk bij Sneek   226

Korenmolen van Loosbroek  265

Korenmolen van Goofers te Blerick  305

Korenmolen van Teuge  356

Watermolens te Diemen  394

Watermolen in de Kop van Overijssel  432
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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 2014. 

❑ "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 175 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.




