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N.B. Wanneer u nog niet betaald heeft voor uw abonnement op Mo-
lenwereld voor 2014, wilt u dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk doen. De 
administratie is u dan dankbaar.

Bij de omslag voorzijde: De molen van Rockanje lijkt op het eerste gezicht 
een normale grondzeiler-korenmolen, maar schijn bedriegt (foto Donald 
Vandenbulcke, 19 juli 2010). 

Bij de omslag achterzijde: De molen van Woerden in wintersfeer; de mo-
len die voor veel oudere molenliefhebbers altijd de molen van Hoogen-
doorn zal blijven (foto Joop Vendrig, 26 december 2002).

Allereerst en allermeest wensen de redactie, de medewerkers en het 
bestuur van de Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van het eerste
nummer van de zestiende jaargang een in alle opzichten gezegend, 
voorspoedig 2014 toe. We laten onze wensen dit keer vergezeld gaan 
van een bijzonder fraaie middenplaat van de molen van de Grote pol-
der onder Zoeterwoude, de eerste molen langs de spoorlijn Leiden - 
Utrecht, de molenspoorlijn van Nederland en blikvanger langs de N11..
Een bijzonder woord van dank aan allen die ook in 2014 weer helpen om 
Molenwereld in de lucht te houden. Dat gaat niet vanzelf. Daar komt 
heel wat voor kijken. In feite is het publiceren van dit blad alleen maar 
mogelijk dankzij een bijzondere vorm van samenwerking van allen die bij 
dit blad betrokken zijn en met elkaar Molenwereld gestalte geven. Zon-
der drukker, abonnees, adverteerders, redactie, medewerkers en nog 
meer is Molenwereld werkelijk onbestaanbaar.

Het hoofdartikel in dit nummer is gewijd aan de geschiedenis van de 
korenmolen van Wierden, een molen die na een ernstig ongeluk, vorige 
maand 110 jaar geleden, is herbouwd dankzij een grote hulpactie, al is hij
nu niet meer onder ons. Een andere bijzondere historie gaat schuil in de
molen van Rockanje. Ad Boutkam doet die uit de doeken. In het novem-
bernummer stonden twee foto's van de korenmolen De Nachtegaal 
waarvan de bijschriften commentaar opriepen. Het was dan ook alle-
maal wel erg kort door de bocht en de uitvoerige toelichting die u in dit 
nummer aantreft is zeker op zijn plaats. De Stichting De Molen van Sassen-
heim kreeg opnieuw een dreun, nu van de kant van de RCE. Deze stich-
ting is zo ongeveer gestraft met zijn molen, alle inspanningen ten spijt.
De rubriek 'Molensactueel' is minder omvangrijk dan gewoonlijk, maar 
dat is het gevolg van het feit dat het december- en januarinummer als 
gevolg van de feestdagen organisatorisch dicht op elkaar zitten, zodat 
er minder nieuws te publiceren is.

En Balie Kluiver verbaast zich over de productie van de molens van nu.    JSB
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Molen De Onrust in Oude Pekela 
draait even niet

Molen De Onrust in Oude Pekela zal de 
komende tijd niet draaiend te bewonde-
ren zijn. Er worden werkzaamheden uitge-
voerd aan de onderzijde van de houten 
achtkant. De gehele stellingvloer is verwij-
derd, omdat hiervan de balken worden 
vervangen en herstel plaatsvindt aan het 
ondertafelement. De werkzaamheden 
worden verricht door molenmakersbedrijf 
Molema uit Heiligerlee. 

Gemeente Oldambt wil molens 
afstoten

Winschoten staat wijd en zijd bekend als 
Molenstad. Die status heeft de stad ver-
worven met de 18 molens die de stad 
ooit rijk was maar nog steeds kan de 
plaats bogen op drie monumentale mo-
lens die nog altijd het stadsbeeld sieren. 
Burgemeester en wethouders van het 
Oldambt willen de drie molens, eigen-
dom van de gemeente en beter bekend 
onder de namen van hun voormalige 
eigenaren Edens, Dijkstra en Berg, nu af-
stoten. Het is de bedoeling de monumen-
tale bouwwerken onder te brengen bij 
Stichting Het Groninger Landschap dat 
al acht historische molens in bezit heeft. 
Het gemeentebestuur geeft aan dat het 
beheer van de molens niet past in het 
huidige takenpakket van de gemeente 
Oldambt. Bovendien sluit het aan bij de 
bezuinigingsmaatregelen van dit mo-
ment want de gemeente is jaarlijks ette-
lijke tienduizenden euro's kwijt voor het 
onderhoud. 
Naast Het Groninger Landschap is het 
gemeentebestuur ook in gesprek met de 
Molenstichting Oldambt, een stichting 
met als direct oogmerk het in stand hou-
den van molens in de regio. Naast de drie 
molens in Winschoten staat ook koren- en 
pelmolen De Hoop in Ganzedijk uit 1868 
op de nominatie om te worden overge-
dragen. 

De molen van Ulesprong heeft 
weer een echte molenkap

Ruim een jaar geleden rezen de molen-
gemoederen hoog op rond de comple-
tering van de molen bij Ulesprong tot een 
volwaardige molen (zie Molenwereld 
2013-1-16 e.v.). De rechter vernietigt op 
19 november 2012 de omgevingsvergun-
ning voor de completering van de mo-
len, waardoor herstel van de molen op 
zijn minst flink wordt vertraagd omdat er 
eerst een nieuwe vergunning moet ko-

men. Desondanks zit de eigenaar niet bij 
de pakken neer. Het werk aan de molen 
wordt voortgezet voorzover dit mogelijk 
is. De romp heeft afgelopen zomer een 
nieuw rietdek (zie Molenwereld 2013-9-
302, 303) en recent is een nieuwe kap op 
de molen geplaatst, waarmee weer een 
nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis 
van de molen is toegevoegd. 
De kap is gemaakt door het Bouwbedrijf 
Hiemstra uit Tzummarum naar ontwerp 
van Van Reeuwijk Bouwmeester uit 
Arum. 

De molen van Ulesprong met zijn nieuwe kap (foto Popke Timmermans, 28 november 2013).
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Electrische installatie in De Hoop 
te Hellendoorn

Molen de Hoop, een historische koren-
molen uit 1854 in Hellendoorn wordt om-
gebouwd tot een 'echte' energie-cen-
trale. Met een nieuwe installatie kan de
molen elke dag duurzame energie op-
wekken. Hiervoor is Molen de Hoop op 
zoek naar investeerders via crowdfun-
ding. Met het geld van deze crowdfun-
ding actie plaatst ReggeStroom een 
systeem voor groene stroomproductie in
molen De Hoop. Het systeem bestaat on-
der andere uit een omvormer, twee ge-
neratoren en een kleurenscherm met pro-
ductie- en verbruiksgegevens. Voor de 
investeerders is er leuke tegenprestatie. 

Geld voor molen in Reutum 

Molen De Vier Winden in Reutum ont-
vangt een subsidie van 4.300 euro van de 
gemeente Tubbergen voor het aanpas-
sen van de natuur rond de molen. Met 
deze subsidie zal de beplanting rondom 
de molen aangepast worden, waardoor 
de molen beter in de wind en het zicht 

komt te staan. Zo kan men vaker draaien, 
wat weer een meerwaarde is om bezoe-
kers te trekken. Het geld komt voor 75 pro-
cent van de Provincie Overijssel, de ge-
meente Tubbergen draagt de resterende 
25 procent bij.

Onderhoudssubsidie voor 
De Drie Waaien in Afferden

De gemeente Druten heeft een provin-
ciale subsidie van 30.000 euro binnen 
gehaald voor het onderhoud van molen 
De Drie Waaien in Afferden. Het bedrag 
wordt uitgesmeerd over de komende zes 
jaar. De gemeente is blij met het geld 
dat ze ontvangt voor het onderhoud van 
het rijksmonument. De kosten van het 
onderhoud zijn geraamd op ruim 84.000 
euro. Het bedrag waarop de subsidie 
voor een molen is gebaseerd bedraagt 
maximaal 60.000 euro. 

Bezichtiging Renkumse Molen

Op 22 november 2013 mocht een aantal 
gasten de Renkumse molen te Renkum 
bezichtigen, nadat tevoren onder grote 

belangstelling het wiekenkruis al was 
aangebracht. Dit markeerde een be-
langrijke mijlpaal in het herstel van de 
molen. Dat was de aanleiding voor de 
Stichting Exploitatie Renkumse Molen 
om de deuren open te zetten voor do-
nateurs, sponsors en subsidieverstrek-
kers. In kleine groepjes mocht er in de 
molen gekeken worden. Buiten op de 
stelling was ruimte voor een blik naar de 
wieken en de molen. Ook molenbouwer 
Wim Adriaens was aanwezig om over zijn 
ambachtelijke werk te vertellen.

Behoud molen De Otter te 
Amsterdam

Voor molen de Otter langs de Kost-
verlorenvaart (1631) wordt bekeken wat 
de resterende mogelijkheden zijn voor 
behoud en goed gebruik. Voor molen 
De Otter en de bijbehorende droog-
loodsen is - onder auspiciën van Bureau 
Monumentenzorg - overleg gaande met 
de eigenaren. De verwachting is een 
gedragen oplossing te vinden met even-
tuele een derde partij.

Molen bij de Snevert stap 
dichterbij

De molen die aan de Snevert in Schagen 
komt krijgt alleen een woonfunctie. Dit 
heeft het college besloten. Aan de pro-
vincie wordt om een verklaring van geen 
bezwaar gevraagd. 
Het plan van John Paauw dateert al van 
eind 2007 (Molenwereld 2007-10-354). 
Eind 2008 heeft het college besloten in 
te stemmen met het bouwplan.Toen zou 
het een watermolen in belang van het 
waterbeheer in de polder worden. Het 
Hoogheemraadschap was er aanvan-
kelijk blij mee, maar later niet meer. De 
noodzaak voor permanente bemaling 
is er niet en dus werd het een woon-
molen. De Adviescommissie Ruimtelijke 
Ordening (ARO) van de provincie rea-
geerde enthousiast en verwacht wordt 
dat de provincie snel met haar goed-
keuring zal komen. 
De molen komt in de buurt te staan van 
het perceel Snevert 1. De eigenaar heeft 
al eerder laten weten geen bezwaar te 
hebben tegen de komst van de molen. 
De bouwvergunning wordt zes weken ter 
inzage gelegd. 
 
Rietdekkers herstellen stormscha-
de molen de Traanroeier op Texel

Hekstra rietdekkers uit Damwoude her-
stelden begin november de storm-
schade aan molen De Traanroeier op 
Oudeschild. De molen had tijdens de 
zware herfststorm van 29 oktober onder 
meer schade opgelopen aan de klep-
pen van de wieken, de kap en de zijkant 
van de molen. Met een kraan was de 
schade voor de rietdekkers goed bereik-
baar. 

Molenwereld 4  | 17e jaargang 2014 nr. 1

De korenmolen van Afferden (foto Donald 
Vandenbulcke, 22 mei 2009).



Molen De Dog in Uitgeest mist 
tijdelijk zijn kruis

Als gevolg van de najaarsstorm in no-
vember ontbeert De Dog te Uitgeest 
sinds december het gevlucht. De roe-
den worden door de molenmaker voor-
zien van nieuwe fokken. Tijdens de storm 
waaide een van de fokken van de mo-
len. Uit voorzorg worden nu ook de an-
dere fokken vervangen. Het hoogheem-
raadschap, de eigenaar van de molen, 
verwacht dat de molen voor het einde 
van het jaar weer draait.

De Zaansche Molen zet actie op 
voor De Bonte Hen 

De Vereniging De Zaansche Molen is be-
zig met de voorbereidingen voor de res-
tauratie van de fundering van oliemolen 
De Bonte Hen. De molen, die vermoede-

lijk stamt uit 1693, is één van de beeldbe-
palende molens op de Zaanse Schans.
De Bonte Hen is uniek vanwege de van 
steen opgemetselde oliekelders met 
de houten oliepompen. Hoewel de 
molen zich in perfecte staat bevindt, is 
bij een recente inspectie gebleken dat 
de fundering ernstig is verzakt. Om gro-
tere schade te voorkomen is restauratie 
noodzakelijk. Hierbij willen we ook het 
herstel van de unieke oliekelders betrek-
ken, zodat deze voor bezoekers te zien 
zullen zijn.
Voor de financiering van deze restau-
ratie (ruim € 150.000,-) moet Vereniging 
De Zaansche Molen een beroep doen 
op de provincie Noord-Holland, aan-
gevuld met bijdragen uit diverse fond-
sen. Desondanks is de begroting op dit 
moment niet sluitend en daarom zet de 
vereniging een actie op touw om het 
gat te dichten. Voor meer informatie: 

Vereniging De Zaansche Molen, tel. 075-
6215148, www.zaanschemolen.nl

Molenaar in het zonnetje gezet

Op vrijdag 6 december 2013 is vrijwillig 
molenaar Jaap van den Akerboom van 
de molen Nieuw Leven in Hazerswoude–
Dorp, door de gemeente in het zonnetje 
gezet. Hij beheert deze molen al bijna 25 
jaar. 
De aanleiding om Jaap in het zonnetje 
te zetten was tweeërlei:De gemeente 
Rijnwoude, waar Hazerswoude onder 
valt, houdt op te bestaan, en wordt per 1 
januari 2014 samengevoegd met Alphen 
a/d Rijn en Boskoop en gaat op in een 
nieuwe en grotere gemeente Alphen 
a/d Rijn. De molen, nu eigendom van de 
gemeente Rijnwoude, gaat van eige-
naar veranderen en wordt overgedra-
gen aan een stichting. 

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

Oliemolen De Bonte Hen in Zaandam (foto M. Bus, 10 juni 2006). 
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Naast het beheren van deze molen heeft 
Jaap als instructeur ook veel leerlingen 
vakkundig opgeleid voor het molenaars-
diploma van De Hollandsche Molen. Des 
te meer een reden om de bijzondere 
verdiensten van Jaap eens uit te lichten, 
vond ook de gemeente Rijnwoude. 
Jaap en zijn gezin werden met een 
smoes naar het gemeentehuis gelokt en

daar waren tot zijn verbazing ook de 
meeste van zijn leerlingen. Die waren 
samen met nog enkele molenaars en 
andere uitgenodigd deze bijeenkomst 
bij te wonen. 
De ontvangst was bijzonder gezellig en 
de genodigden werden getrakteerd op 
koffie met gebak. 
De wethouder van de gemeente nam 
vervolgens het woord en heeft de werk-
zaamheden van Jaap goed belicht. Zij 
gaf aan dat zij trots was dat mensen 
zoals Jaap, zolang en zulk goed vrijwilli-
gerswerk voor de gemeente hebben ge-
daan. Voor haar als wethouder was het 
dan ook geen enkel probleem om voor 
deze gelegenheid haar tijd even te be-
steden aan deze bijzonderheid. 
In haar speech heeft zij nog enkele anek-
dotes aangehaald, maar voornamelijk 
was zij trots dat Jaap de molen op zo'n 
bijzonder wijze heeft beheerd. Altijd net-
jes en zuinig op de molen. 
Vervolgens kreeg Jaap een cadeau van 
de gemeente overhandigd en hebben 
de aanwezigen nog onder het genot 
van een drankje in een leuk onderonsje 
enkele ervaringen met elkaar kunnen 
delen.  Het was een leuke bijeenkomst en 
een verdiende waardering voor het werk 
wat Jaap voor de gemeente, maar ook 
voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
en De Hollandsche Molen heeft gedaan 
en nog zal blijven doen. Veel lof was er 
ook ook van zijn leerlingen en oud-leer-
lingen.                                     Hans de Graaf

Arie Stam overleden

Zondagmorgen 8 december is de water-
molenaar Arie Stam op de leeftijd van 81 
jaar overleden. Arie, meer bekend onder
de naam Ai, bemaalde de Hoge molen
van de polder Nieuw-Lekkerland van ok-
tober 1978 tot maart 2010. Daarna woon-
de hij met zijn vrouw in het onderhuis van 
het Gemeenlandshuis van de Overwaard. 
Verschillende familieleden van Arie waren 
en zijn ook watermolenaar. Ai was een 
markant figuur en bekend in de wijde om-
geving. Hij was een zoon van bakker Nijs 
Stam en hielp eerst in de bakkerij, maar 
was van kinds af aan bij de molens te vin-
den. Later werkte hij bij de zuurstoffabriek. 
Daarna kreeg Stam een baan als mole-
naar en werd hij machinist van het J.U. Smit-
gemaal op de Nederwaard. Op vrijdag 
13 december is hij begraven. 'De molen 
van Ai' staat vanaf de dag van overlijden 
één jaar en zes weken in de rouw. De an-
dere molens in Kinderdijk staan in ieder 
geval tijdens de begrafenis in de rouw.

Brandmelding loos alarm Stella 
Polaris te Dieden

Op 10 november is de brandweer uitgerukt
naar wat in eerste instantie een brand 
leek in de Stella Polaris te Dieden. Uitein-
delijk bleek het te gaan om flinke rookont-
wikkeling in de molen vanwege problemen
met het rookkanaal en was er geen spra-
ke van brand. De brandweer deed mel-
ding van de brand op Twitter. Op het mo-
ment dat ze arriveerde, is ze samen met 
de bewoner van de molen naar binnen-
gegaan om de situatie in de molen te con-
troleren. De Stella Polaris aan de Maasdijk 
in Dieden is al jarenlang buiten gebruik en 
ingericht als permanente woning.

Gemeente Maasdonk wil geld 
steken in Vinkelse molen

De gemeenteraad van Maasdonk wil in 
het voorjaar van 2014 serieus kijken naar 
mogelijkheden om geld te steken in de 
wederopbouw van de Vinkelse molen. Tij-
dens de begrotingsbehandeling op 12 no-
vember maakten VPM en Dorp Vinkel zich 
sterk voor de molen. Het college hield de 
boot enigszins af. Zij wil de Vinkelse molen 
net zo behandelen als de Geffense mo-
lens, een investering is de eerste verant-
woordelijkheid van de stichting die zich in-
zet voor de bouw (Molenwereld 2013-2-53).

Renovatie buitenkant molen 
Vorstenbosch

Al enige tijd wordt gewerkt aan de reno-
vatie van de buitenkant van de molen te 
Vorstenbosch. Verschillende stenen wa-
ren door inwerking van vocht en vorst be-
schadigd en de noordzijde was behoorlijk 
groen uitgeslagen. De slechte stenen zijn 
vervangen en na een schoonmaakbeurt 
krijgt de hele molenromp een goede verf-
beurt. De ruim honderdvijftig jaar oude 
molen zal dan weer stralend wit als trots 
van Vorstenbosch fier in het dorp staan.

Mevrouw Wolters, wethouder van Rijnwoude, overhandigt het gemeentelijk geschenk aan 
Jaap van den Akerboom (foto Philip Pijnnaken, 6 december 2013).

Jaap van den Akerboom bezig op de mo-
len Nieuw Leven, de bekende wipmolen met 
balie in Hazerswoude (foto Hans de Graaf, 
22 oktober 2011).
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In 't kort
-De herbouw van demolen van Burum 

vordert gestaag. De balie zit weer om 

de molen en de rietdekkers hebben 
het achtkant inmiddels van riet voor-
zien. Op de romp staat nu een tijdelijk 
dak in afwachting van de komst van 
de echte molenkap en de rest.

Molenkalender 2014

30 maart 2014 Westbrabantse Molendag

De molen van Dieden op de Maasdijk (foto 
Donald Vandenbulcke, 6 september 2006). 

De rietdekkers aan het werkop xde 
molen Windlust in Burum (foto Popke 
Timmermans, 28 november 2013). 
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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De 'Zoeker' uit het vorige nummer 
wordt thuisgebracht door de heer 
Varwijk uit Dedemsvaart. Hij verwijst 

naar zijn boek Overijsselse windmolens 
van toen en nu, waar op pag. 282 een 
vergelijkbare ansichtkaart voorkomt. De 
molen stond in Steenwijkerwold-Halfweg 
Diep en maalde de Kooispolder af op het 
Steenwijker diep. Hij stond dan ook aan die 
vaart en bestond al in 1853. De laatste mo-
lenaar was Jan de Wagt. Omstreeks 1950 
werd de molen afgebroken. Circa 1921 
stonden er maar liefst negen watermolens 
aan het Steenwijker Diep, maar nu moeten 
we het met de herinnering doen.
De heren Esselink uit Delft en Nauta uit 
Sneek vermelden dat de molen tussen 
Blokzijl en Steenwijk stond. We danken de 
inzenders hartelijk voor hun bijdrage. 

De nieuwe 'Zoeker' is een foto van een 
molen in de laatste fase van zijn bestaan; 
mogelijk een zeer oude binnenkruier van 
de Zijpe- en Hazepolder, 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.

Het molenaarschap mag dan wel imma-
terieel erfgoed zijn geworden, maar soms 
krijg je de indruk dat kennis plaats heeft 
gemaakt voor onkunde, onkunde die nog
grif wordt doorgegeven ook, waardoor dat
immaterieel erfgoed in kwaad daglicht 
komt te staan; althans, zo zie ik het. Het 
ouderwetse vakmanschap sneeuwt onder.
Niet alleen ik kan mijn verhaal over mo-
lens en molenaars aan bezoekers kwijt, 
maar anderen kunnen dat ook. Soms 
constateer ik een spanningsveld...
Zo was er pas een geïnteresseerde bezoe-
ker die het er over had dat een windmo-
len bij een goede wind wel honderd kilo 
in een uur kon malen. Ik stond werkelijk 
met mijn oren te klapperen; honderd kilo 
in één uur? Ik dacht dat de goede man 
mij probeerde in de maling te nemen. Ik 
zei tegen hem: "Ik kan het u nog veel ster-
ker vertellen: de meeste molens malen 
bij een goede wind nul kilo per uur." Dat 
werd mij weer niet in dank afgenomen. Hij 
dacht dat ik de draak met hem stak. Het 

stond toch maar mooi in een folder van 
een molenorganisatie die hij ergens ge-
kregen had. Dat weigerde ik te geloven,
maar hij hield voet bij stuk. Ik zei tegen 
hem dat het dan absoluut zeker een druk-
fout was: er was een 0 weggevallen: die 
100 moest 1000 zijn. Natuurlijk maakt het uit
of het om bakkersgemaal of om veevoer 
gaat. Maar als je als molenaar bij een 
goede wind niet meer dan honderd kilo 
in een uur weet te presteren, dan zijn of 
je spullen (lees stenen) niet in orde, of je 
maakt er een potje van; al moet ik er bij 
zeggen dat wanneer je ter wille van de 
molenaarspret zo lang mogelijk maalplezier
wil hebben van een minimale hoeveel-
heid graan dat je dan - om het met een
Zeeuwse uitdrukking te zeggen - de schud-
debak gaat martelen. Maar met het ech-

te vakwerk heeft het niet zoveel te maken. 
Ik herinner mij nog wel verhalen van opa 
hoe hij bij hoge uitzondering een paar 
keer in zijn leven twee ton in een uur maal-
de. Dat was aanpoten; zakken aanhaken 
en achter zich wegzetten, tijd om te we-
gen was er niet. Hij had, zo zei hij, "de tijd 
niet om zijn neus op te halen". Pas ach-
teraf, nadat hij alles gewogen en geteld 
had, kwam hij tot de conclusie dat hij die 
twee ton gehaald had. De wind was hem 
die dag bijzonder welgezind geweest, 
een krachtige vlakke wind, zodat hij naar 
de molen verder geen omkijken had. Die 
liep als 't spoor.
Destijds waren er onder molenaars vaak 
discussies over hoeveelheden, ook aan de
beurs en zelfs in het vakblad De Molenaar. 
Sommigen weigerden te geloven wat in 
hun oren molenaarslatijn was. Anderen 
hielden bij hoog en laag vol dat het de 
zuivere waarheid was. Toch bleek soms 
dat deze verhalen soms zelfs theoretisch 
goed te onderbouwen waren. Maar ik 
denk dat niemand onder dit gezelschap 
zou durven beweren dat hij bij een goede 
wind wel honderd kilo in een uur gemalen 
had, omdat hij op zijn klompen kon aan-
voelen dat hij flink voor aap zou staan. 
                                            Balie Kluiver

Productie
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BELGIË
Antwerpen
 

Restauratie molen Gierle 
uitwendig nagenoeg gereed

De molen In Stormen Sterk in Gierle werd in
1837 gebouwd ter vervangingen van een
standerdmolen die letterlijk het loodje 
legde bij een storm op 29 november 1836.
De nieuwe molen was tot 1958 in bedrijf,
maar daarna liet molenaar Emiel Rombouts
de molen ook nog wel draaien. In 2003 
draaide de in versukkeling rakende molen
voor het laatst. De familie Rombouts ver-
kocht de molen in 2006 aan de vzw Kem-
pens Landschap, die hem op haar beurt
voor 99 jaar in erfpacht aan de ge-
meente Lille gaf. In 2009 werd de molen
veiligheidshalve onttakeld, maar een 
restauratieplan, opgesteld door ir.-arch.
Sabine Okkerse uit Horebeke lag al klaar
en werd op 1 juni 2011 aanbesteed.

Renotec nv uit Geel herstelde de romp 
onder handen en daarna werd het molen-
makerswerk uitgevoerd door Molenbouw 
Dirk Peusens bvba uit Merelbeke. De to-
tale kosten werden geraamd op ongeveer
700.000 euro. Op 26 september 2013 werd
de vernieuwde kap geplaatst, waarna 
op 29 oktober de roeden werden gesto-
ken. Daarbij kreeg de molen weer een 
geklonken binnenroe ter vervanging van 
een oude Potroe. Deze nieuwe roede is 
gemaakt door Vaags in Aalten (no. 286). 

De molen In Stormen Sterk in Gierle (foto Donald Vandenbulcke, 24 november 2013).

De kap van de molen in Gierle met de windwijzer. De goot moet het afdruipen van het 
water op de romp voorkomen (foto Donald Vandenbulcke, 24 november 2013). 

De molen in Gierle is verbusseld; de askop 
is gegoten bij A. Van Aerschot in Herenthals 
(foto Donald Vandenbulcke, 24 november 2013).
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West-Vlaanderen

Kap gezet op molen van de 
Meetkerkse Moere

Vlaanderen mag tot de Lage Landen bij
de zee gerekend worden, maar veel pol-
dermolens heeft men er niet. De molen
van de Moere bij Meetkerke, een schep-
radmolen, is een van de weinige. Het is
een molen met een geheel eigen, uniek 
karakter die uitvoerig is beschreven in 
een tweetal artikelen in dit blad, 2005-4
en 2005-5. De voltooiing van de toen ver-
wachte restauratie liet lang op zich wach-
ten. In mei 2012 begon bvba 't Gebinte 
uit Erpe-Mere (molenmaker Johan De Punt)
met de werkzaamheden in zijn werk-
plaats te Ronse en op 21 november werd 
de vernieuwde kap op de molen gezet. 

Duitsland
NEDERSAKSEN

Nog een 'narrow escape' in 
Nedersaksen

Op 28 oktober ging nog een molen 
in Nedersaksen door het oog van de 
naald: de molen van Burlage, gemeente 
Rhauderfehn, landkreis Lehr. Daar dreig-
de precies hetzelfde te gebeuren als in 
Greetsiel. De orkaan drukte de molen-
kap ongeveer een halve meter in ooste-
lijke richting die daarop dreigde van de 
molen te vallen. Deze in 1994 herbouw-
de molen op de plaats van een in 1935 
gesloopte molen heeft geen windroos, 
maar een staart. Die was eerst van hout, 
maar is enige jaren geleden vernieuwd 
in staal. Deze staart voorkwam het voor-
over kiepen van de kap. Uit de bericht-
geving valt af te leiden dat deze molen 
met zijn kont in de wind heeft gestaan; 
in zulke omstandigheden uiterste riskant, 
zoals in het vorige nummer is uitgelegd. 
De molen heeft wel schade opgelopen, 
maar die bleef binnen de perken.

De kap staat er op (foto Donald Vandenbulcke, 
24 november 2013).

Het grote gebeuren in Meetkerke staat te beginnen 
(foto Donald Vandenbulcke, 21 november 2013). 

De molen van Burlage (foto H. Noot, 22 mei 2006).
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Twee jaar geleden is bij De Ruiter in 
Vreeland de korte spruit vervangen, 
waarbij ook de staart, een oude 

roe, bij de ophanging is opgelapt. Bij de 
achterkeuvelens zijn meteen de koppen 
van de voeghouten aangegoten. Ook 
is bij deze restauratie een deel van het 
ondertafelement aan de westzijde en 
de onderkant van een achtkantstijl aan-
gegoten. Ons huidige meerjaren onder-
houdsplan behelst nu vooral het regu-
liere onderhoud. Soms kom je dan voor 
onaangename verrassingen te staan.

Het steenbord is al een tijd slecht waar-
door er water naar binnen loopt. De 
windpeluw, welke er pas in 1978 is inge-
komen, wordt steeds slechter. Afgelopen 
voorjaar heeft Verbij een proefboring 
gedaan. Het resultaat: de windpeluw 
heeft schimmels en wordt te slecht. Ook 
de weerstijl vertoont deze verschijnselen. 
Voorlopig kunnen we alleen voorzichtig 
draaien. De eigenaar en de molenaars 

Nieuwe windpeluw voor 
korenmolen De Ruiter 
in Vreeland

Karen Walter 

De Ruiter in Vreeland (foto Donald Vandenbulcke, 21 mei 2009).
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De Ruiter in Vreeland (foto Donald Vandenbulcke, 21 mei 2009).

nemen het advies over van de molen-
maker: vervangen. Bovendien zijn de 
koppen aan de voorkant van de voeg-
houten en van de steunders erg slecht. 
Een goed moment om ook deze aan te 
pakken. 

Na de zomer begint Verbij met de voor-
bereidingen, zij plaatsen een stelling, 
hangend aan de roeden en de rooster-
houten. Het steenbord is totaal vergaan. 
Van Schie uit Mijdrecht hijst de oude 
windpeluw uit de molen. De koppen blij-
ken echt heel slecht en worden na het 
plaatsen van glasfiber staven aangego-
ten.

Na een paar weken komt de nieuwe 
windpeluw de molen in. Met veel geduld 
manoeuvreren de molenmakers deze 
op zijn plek. De baard kunnen we geluk-
kig zelf restaureren. Schilderen doen de 
molenaars natuurlijk zoveel mogelijk zelf 
en na een paar weken komt Verbij de 
hangende stelling weghalen. De as ligt 
weer een stukje hoger en de molenaars 
stellen de vang en de ijzerbalk, zodat al-
les weer soepel loopt. We kunnen weer 
draaien. 

De oude windpeluw ligt bij de Ster in 
Utrecht om tot planken gezaagd te wor-
den, zodat we kunnen kijken wat nog te 
gebruiken is. Want we gooien natuurlijk 
niets weg.

Alle foto' s: auteur, tenzij anders vermeld.

Slechte plek in de windpeluw onder de 
halssteen.

Het goede deel van de voeghout mag 
blijven, waarbij de gaten voor de glasfiber 
staven zichtbaar zijn.

De koppen van de voeghouten zijn 
aangegoten.

De nieuwe windpeluw gaat de molen in.
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J.S. Bakker

Nog een dolkstoot in de rug 
voor de molen van Sassenheim

Sinds 1989 is men in Sassenheim ac-
tief bezig voor het behoud en herstel 
van de plaatselijke korenmolen. Die 

al bijna 25 jaar durende worsteling is uit-
voerig beschreven in het novembernum-
mer van dit blad naar aanleiding van de 
weigering van de gemeenteraad van 
Teylingen om een ooit gemaakte fout te 
corrigeren: een dolkstoot in de rug.
Onlangs kreeg de stichting een tweede 
dolkstoot in de rug te verduren, maar nu 
van de kant van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). 

Ondanks de afwijzing van het bestem-
mingsplan door de gemeenteraad be-
sloot de Stichting De Molen van Sassen-
heim toch een omgevingsvergunning 
aan te vragen voor de completering van
de gedeeltelijk gesloopte molen. Hier-
voor waren namelijk toch termen aan-
wezig. De gemeente besloot om advies 
te vragen bij de RCE, een advies dat op 
12 november jl. werd uitgebracht en ne-
gatief van aard was. De dienst beroept 
zich op het nieuwe beleid ten aanzien 
van het completeren van molens zoals 
dat vastgelegd is in de brochure Een toe-
komst voor molens. Uitgangspunten voor 
de omgang met monumentale molens 

van 2011. Dat is op zich begrijpelijk, maar 
onbegrijpelijk tegenover een stichting die 
dan al meer dan twintig jaar actief is om 
de molen zijn oude glorie te hergeven en 
zich bovendien geruggensteund weet 
door een positief advies van diezelfde 
rijksdienst uit 2005. Dat mag dan door het 
nieuwe beleid wel zijn achterhaald, maar 
het is toch wel spijkerhard en gevoelloos 
tegenover een stichting die al bijna 25 
jaar in de weer is om van de molen weer 
een echte molen te maken. Het is nog 
erger wanneer men bedenkt dat van 
die 25 jaar veel tijd (meer dan tien jaar!) 
en energie is gaan zitten in de slopende 
procedure om de molen op de rijkslijst te 
krijgen; iets wat zeker een vertragende 
factor is geweest. Bij de bespreking van 
de brochure Een toekomst voor molens in 
Molenwereld 2013-2-73 stelde ik dat een 
dergelijk frustreren van lopende activitei-
ten 'op het misdadige af'was en dat 'fat-
soenshalve op zijn minst verwachten mag 
dat lopende projecten afgerond mogen 
worden.' Nee dus. 

Fier prijkt het blauw-witte monumenten-
schildje naast de deur op de molen van 
Sassenheim. Het zorgt nu waarschijnlijk bij 
de stichting voor een zure bijsmaak (foto 
september 2012). 

De molen van Sassenheim in de toekomst 
zoals Andries Veloo die zag. 
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Nog een dolkstoot in de rug 
voor de molen van Sassenheim

zondering te maken op het nieuwe mo-
lenbeleid van de dienst. Op 25 novem-
ber had een delegatie van het bestuur 
een gesprek met mevr. D. Koper-Mosterd 
en de heer G. Troost van de rijksdienst. 
Al snel bleek dat de dienst twee weken 
eerder een negatief advies aan de ge-
meente had gestuurd, maar daar wist 
de stichting niets van. Het gesprek werd 
zodoende een beetje mosterd na de 
maaltijd. Wel vroeg de heer Koornneef 
namens de stichting waarom er niet 
gepraat was met de molenstichting en 
waarom er geen uitzondering kon wor-
den gemaakt. Volgens de dienst kon dat 
niet vanwege hun visie en de vrees voor 
precedentwerking om er meerdere mo-
lens in deze positie zouden zitten. Mijns 
inziens zou het toch niet meevallen om 
meer molens te noemen, waar men al 25 
jaar actief bezig is. Ook met minder zal 
het hooguit om enkele gevallen gaan. 
Wel stelde de dienst dat het om een 
advies gaat en dat de gemeente het 
besluit neemt. Dat lijkt heel mooi, maar 
het is in feite een dooddoener. Gelet op 
het raadsbesluit van 30 mei is het voor-
spelbaar dat de gemeente Teylingen 
het advies innig zal omhelzen. De stich-
ting is dan ook zeer teleurgesteld en er-
vaart het nieuwe advies in het licht van 
het oude als een dolkstoot in de rug. De 

aanvankelijke steun wordt omgezet in 
het tegenovergestelde. Vandaar dat de 
secretaris Van der Elst van de stichting in-
formeerde of men de molen niet van de 
lijst kon af laten halen. Dat zou evenwel 
alleen maar mogelijk zijn na afbraak of 
verplaatsing was het antwoord. 
De druiven zijn voor deze stichting wel 
bijzonder zuur. Men had de status rijks-
monument nodig om de molenonder-
bouw veilig te stellen. Er daadwerkelijk 
van profiteren was voor de stichting niet 
weggelegd. Om sloop voor te wezen 
moest men de onderbouw met eigen 
middelen financieren (zie septembernum-
mer) doordat de status van rijksmonument
zo lang op zich liet wachten. Er kon geen 
aanspraak gemaakt worden op sub-
sidie want het enig subsidiabele deel 
was de restauratie van de onderbouw. 
Die was al voltooid toen de molen werd 
geregistreerd als rijksmonument. Daarna 
was er het positieve advies van 2005 van 
de rijksdienst en dat lijkt nu waardeloos 
geworden te zijn. Geen wonder dat se-
cretaris Van der Elst het met de rijksdienst 
niet meer zo ziet zitten. Onwillekeurig rijst 
de vraag of een traject voor complete-
ring buiten de rijksdienst om niet effec-
tiever en sneller zou zijn geweest. Zou de 
molen er dan mogelijk al gestaan heb-
ben? Het zou mij niet verbazen. 

In 1999 was de restauratie van de onder-bouw voltooid. Iedereen was er van overtuigd dat 
deze mijlpaal een tussenfase was. Het dreigt nu einde verhaal te worden. Omdat de molen toen 
de monumentenstatus nog niet had moest alles uit eigen middelen gefinancierd worden (foto 
Stichting De Molen van Sassenheim). 

Motivering
Natuurlijk wordt het negatieve advies 
geargumenteerd. Men zou verwachten 
dat de Rijksdienst daarbij de rade gaat 
bij het beschermingsbesluit uit 2001, 
want dat is immers de juridische grond 
voor de bescherming. De redenomge-
vende omschrijving voor de bescher-
ming luidt: 'De romp van de Molen van 
Speelman is van algemeen belang van-
wege de cultuurhistorische en typolo-
gische waarden als voorbeeld van een 
molenromp van het type achtkante stel-
lingmolen. Hoewel genoemd molentype 
landelijk gezien vrij veel voorkomt, is dit 
in Zuid-Holland op zich tamelijk zeld-
zaam. Het feit dat de korenmolen ken-
nelijk vanaf een vroeg stadium een peri-
ode van bewoning heeft gekend levert, 
ongeacht het ontbreken van duidelijke, 
fysieke blijken daarvan in de romp, een 
extra score op voor wat betreft het punt 
van de zeldzaamheid van het object. 
Immers, bewoonde korenmolens kwa-
men in het algemeen in ons land weinig 
voor. Daarnaast vormen de visuele kwa-
liteit en de relatieve gaafheid van het 
bouwkundig casco van de molenromp 
argumenten voor een waardering op 
rijksniveau.'Het positieve advies uit 2005 
van de dienst is hier volkomen mee ge-
dekt, maar het negatieve advies van no-
vember is hier onmogelijk mee sporend 
te maken. Zo onderbouwt de RCE haar 
negatieve advies nu met: 'de molen
1)  geldt als zeldzaam voorbeeld van 

een voormalige stellingmolen met in-
pandig woonhuis,

2)  geldt als een inmiddels vrij zeldzaam 
geworden voorbeeld van een molen-
stomp, die in de 19de eeuw als wo-
ning cq bedrijfsruimte geïntegreerd 
werd in de nieuwe (bollen)activitei-
ten op het terrein,

3) geldt als herkenbaar en markant 
voorbeeld van een molenrestant 
(sinds in 1882 de bovenbouw is verwij-
derd).' 

In feite is er een heel nieuw konijn uit de
hoed getoverd, dat nauwelijks gedragen
wordt door de redengevende omschrij-
ving van 2001. Het is haast komisch, wan-
neer men zich realiseert, dat de Rijks-
dienst gedurende de beschermingspro-
cedure werkelijk alle mogelijke moeite 
heeft gedaan om punt 1 te ontkennen. 
Het is namelijk het enige punt dat men in
de redengevende omschrijving kan terug-
vinden; op zich is het overigens terecht.
Mijn vraag is of het juridisch zo maar 
kan om een bestaande redengevende 
omschrijving te frustreren, zonder be-
langhebbenden zelfs maar te informe-
ren; alle voortschrijdend inzicht van de 
dienst ten spijt. 

Gesprek
De Stichting De molen van Sassenheim 
zag de bui al hangen vanwege het ver-
anderde rijksbeleid en wilde graag met 
de RCE praten om te kijken of het niet 
mogelijk was om op grond van de jaren-
lange activiteit van de stichting en het 
advies van de dienst van 2005 een uit-
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Sporen van 
het verleden 
in de molen 

van Rockanje

Ad Boutkam

In 1338 is aan timmerman Voppe tot het 'doen timmeren van een molen' vergunning verleend 

door Machteld van Voorne. Een aantal malen moest de molen, een standerdmolen, herbouwd 

of vernieuwd worden. Zo ook in 1717; in plaats van een standerdmolen is een met ijsselstenen 

opgetrokken grondzeiler gebouwd. Deze molen is op 20 Juli 1718 begonnen met malen. Vanaf 

1718 tot heden hebben 12 molenaars op de molen gestaan als eigenaar of pachter. De laatste 

bedrijfsmatige molenaar was Koos Klok. In 2008 is de molen in particulier bezit gekomen en 

sindsdien draait hij na restauratie van de kap, een keer per week.

Molen van Rockanje in 2012.
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Maten
De binnendiameters in de molen zijn:
-  meelvloer:  640  cm; 
-  steenzolder  515  cm; 
-  kapzolder  425  cm.
De steenzolder ligt op 410 cm boven de 
meelvloer en de kapzolder ligt weer 296 
cm hoger.
De molen heeft drie maalvaardige kop-
pel stenen, te weten 2 blauwe en 1 kop-
pel kunststenen

Er wordt tarwe gemalen en maïs gebro-
ken.

Gedaante
De oudst bekende foto is uit 1904 (post-
stempel). Sinds die tijd is de molen wei-
nig veranderd; echter bouwsporen ge-
ven aan dat er in het verleden grote 
veranderingen zijn uitgevoerd. De oor-
spronkelijke bouw heeft grote gelijkenis 
met de molen van Goedereede .

Wat direct opvalt zijn bouwsporen van 
de twee deuren op enige hoogte, de 
huidige deuren zijn op maaiveld ni-
veau. Verder treft men binnen de molen 
bouwsporen van balklagen en een rook-
kanaal aan, wat op bewoning duidt.
De romp is aan de onderkant duidelijk 
zwaarder (44 cm) uitgevoerd dan de ver-
dere opbouw (35 cm), wat zou kunnen 
samenhangen met een stelling rondom 
de romp of zoals bij Goedereede, op 

De molen van Rockanje omstreeks 1900.

Aan de buitenkant zichtbaar duidelijk 
gewijzigde raam-/deurindeling.

Dichtgemetselde deur vanaf de binnenzijde; 
hoogte en breedte maken duidelijk dat dit 
onmiskenbaar een deuropening is geweest.

Sporen van een rookkanaal.
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twee bordestrappen. In de romp is de 
bouwstijl van de raamkozijnen verschil-
lend. De drie raamkozijnen op de meel-
vloer zijn met ijzeren frames uitgevoerd 
de andere kozijnen hebben een hout-
constructie in het metselwerk waar ook 
onderling verschillen in zijn te constateren.
Voorheen lag de (woon)vloer circa 60 
cm onder het maaiveld. Tijdens een 

vroegere verbouwing,voor 1904, is deze 
door middel van een houten vloer (nu 
meelvloer) tot het maaiveld verhoogd. 
Omstreeks 1955 is deze houten vloer ver-
vangen door een betonnen vloer. Bij de 
molen in Goedereede ligt de woonvloer 
ook een aantal cm onder het maaiveld. 
Door dat de balklaag voor de steenvloer 
naar boven is gebracht is de spil erg kort 

n.l. 165 cm en uit houten roedelen van 
destijds samengesteld.
Een van de deurdorpels op het Z-W in de 
romp van de molen in Rockanje zal naar 
alle waarschijnlijkheid de deur naar het 
voormalige woongedeelte zijn geweest. 
Voor de andere dorpel is nog geen ver-
klaring.

Gietijzeren raam op de begane grond met 
erboven het de dichtgemetselde deur.

Drie verschillende raamvormen boven 
elkaar.

Dorpels (van vroegere ramen?) aan de 
zuidwestzijde van de molen.

Bordestrap molen Goedereede.Molen van Goedereede met de bordestrap.
Verspringing in de muur op de begane 
grond.
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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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Molenwereld wenst u een voorspoedig, gez egend 2014
De molen van de Grote polder bij Zoeterwoude; foto Dick Kenbeek, 20 december 2010.
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Naar aanleiding van onderschriften 
bij de foto's van De Nachtegaal in
het novembernummer van Molen-

wereld op blz. 386 en 387 schrijft de heer 
Bert Jaarsma, voorzitter van de Stichting 
tot behoud van molen De Nachtegaal: 

'... U schrijft daar dat de molen een to-
taal andere kleurstelling heeft. Wij heb-
ben in navolging van de RCE-doctrine 
alles teruggebracht in de staat van plm. 5
jaar geleden.
Met andere woorden: we hebben ge-

tracht de situatie van voor de restauratie 
zo exact mogelijk terug te brengen. Met 
name op het gebied van de kleuren is 
dat goed gelukt. Wij hebben alle kleu-
ren zeer nauwgezet gedocumenteerd 
en vervolgens teruggebracht.

Kleurstelling De Nachtegaal 
Middenbeemster

De Nachtegaal na restauratie: de Zaan heeft 
toegeslagen (dia J.L.J. Tersteeg, februari 1973)
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Wij vermoeden dat u de foto van na de 
restauratie heeft vergeleken met de foto 
uit 1892. Zoals u zult begrijpen past het 
terugbrengen van die kleurstelling al-
lang niet meer in de doelstellingen van 
de RCE die wij te respecteren hebben. 
Ook voor die kleurstelling geldt: is het 
origineel of zat het er pas 30 jaar op? Wij 
hebben een kleurendeskundige weten-
schappelijk onderzoek laten doen naar 
de oorspronkelijke kleurstelling; met an-
dere woorden: wij denken zeer nauw-
keurig te hebben gewerkt.
Wij begrijpen uw opmerking daarom be-
slist niet!

Ten aanzien van uw opmerking dat de 
molen op een berg staat geldt in feite 
hetzelfde. Het weiland waar de molen 
nu staat ligt laag.
Om te voorkomen dat de molen onder 
water komt te staan hebben wij de be-
gane grond op dezelfde hoogte ge-
bracht als op de vorige plaats van de 
molen, plm. 50 meter verderop.
Wij zouden een rectificatie in uw volgen-
de nummer zeer op prijs stellen.'

Redactie: Inderdaad is op beide punten 
nadere uitleg niet overbodig, te meer 
daar ik aan het bovenstaande in het ge-
heel niet twijfel. Dat staat ook nergens 
en daar zit de pijn dan ook niet. Die pijn 
zit in - wat u heel terecht, zelfs treffend- 
de RCE-doctrine noemt. 
Er is in de loop der jaren heel wat ge-
discussieerd over uitgangspunten voor 
molenrestauratie; ook ten aanzien van 
de kleurstelling. In dit blad is het bij 
meerdere gelegenheden aan de orde 
gesteld. De RCE gaat inderdaad uit van 
de jongste situatie, maar juist dit is voor 
mij veel en veel te kort door de bocht. 
Andere uitgangspunten zijn goed te ver-
dedigen, te meer daar in het verleden 
nogal eens raar omgesprongen is met 
historisch basismateriaal en historische 
gegevens. In dit blad is wel eens de term 

'verpestauraties' gevallen. De vraag is 
of je dergelijke praktijken moet accep-
teren of zelfs koesteren. De RCE meent 
blijkbaar van wel. Dat is een goed recht 
van de dienst, maar in mijn ogen is dit 
(om het met een Duitse uitdrukking te 
zeggen) gute Mienen zum bösen Spiel, 
omdat men willens en wetens een vals 
beeld in stand houdt en juist dat is wat er 
met de molen in Middenbeemster mis is. 

Beeld
Ik heb inderdaad de foto van 1892 beke-
ken, maar dat is beslist niet de enige. Ik 
heb er veel meer gezien uit de tijd erna. 
Daaruit blijkt bijna een eeuw lang - en 
mogelijk zelfs langer - het beschot op het
achtkant een lichte kleur heeft gehad; 
ook het staartwerk was licht van kleur. Dat 
is heel gebruikelijk voor dit soort korenmo-
lens in Noord-Holland; ga ze maar na: 
Schagen, Limmen, Winkel, Warmenhui-zen,
De Cocksdorp, Uitgeest, Krommenie, 

Beets en uiteraard ook Middenbeemster. 
Dit lijstje is bij lange na niet volledig; ik zou 
er zonder veel moeite nog wel meer kun-
nen noemen. In vrijwel alle gevallen is ook 
het staartwerk licht van kleur.
Slechts in enkele gevallen kom je een 
donker beschot tegen, zoals in Koedijk of 
Hoogwoud en op het eiland Wieringen, 
maar dat zijn uitzonderingen. 
De Nachtegaal is oveigens niet de enige 
molen waarbij het beschot later donker-
groen geworden is; veel eerder gebeur-
de dit al bij de korenmolen van Oterleek.

De molen van Hoogwoud, een van de weinige grondzeiler-korenmolens in Noord-Holland 
met een donker beschot op de romp. 

Foto van de korenmolen De Otter in Oterleek omstreeks 1930, ook met licht beschot op de 
romp; nu dus donkergroen. 

De Nachtegaal, zo'n honderd jaar geleden. 
De kleurstelling, zeker op hoofdlijnen, is 
nagenoeg dezelfde als in 1970. Daarna ging 
het fout. Vergelijk ook de foto in Molenwereld 
2013-11-386. De foto laat dankzij de molen-
wagen in één oogopslag zien waarom een 
korenmolen vlak op de grond heel praktisch 
is. De wagen is een disselwagen. De kwaliteit 
van de wegen zal er naar zijn geweest.



Vals beeld
De Nachtegaal lijkt tot aan de restaura-
tie van 1971 in grote lijnen zijn klassieke en 
gebruikelijke kleurstelling behouden te 
hebben zoals die zichtbaar is op de foto 
uit 1892. Bij die restauratie verandert de 
kleurstelling nogal, met name het staart-
werk en de kap die nu een uitgesproken 
Zaans karakter krijgen, maar nog ingrij-
pender is een wijziging een vijftien jaar 
later. De hoofdkleur van het staartwerk 
wordt nu donkergroen en dat geldt ook 
voor het beschot op het achtkant. Beide 
wijzigingen zijn zowel atypisch als ahisto-
risch al twijfel ik er niet aan of het met de 
beste bedoelingen is gebeurd. Maar de 
molen gaat zowel tegenover zijn eigen 
verleden als in het algemeen wel een 
vals beeld uitstralen; sterker nog, door 
de bemoeienis van de RCE nu krijgt dit 
valse beeld een officieel karakter. Dat 
dit conform de RCE-doctrine is doet 
daaraan niet af of toe. 

Overigens vraag ik mij wel af of de nieuw 
kleurstelling bij de restauratie van 1971 
met instemming of op initiatief van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
is toegepast. Ik kan mij dat onmoge-
lijk voorstellen, want dat zou tegenover 
monumentenzorg toch wel van zeer 
onprofessioneel gedrag getuigen. Om 
diezelfde reden kan ik mij onmogelijk 
voorstellen dat voor de nog ingrijpender 
wijziging 25 jaar later door de dienst ver-
gunning is verleend. Dat laatste had wel 
moeten gebeuren.

Uitgangspunten
Behalve de RCE-doctrine zijn er meer uit-
gangspunten denkbaar. Er zijn mensen 
die bepleiten een molen te restaureren 
naar de toestand waarin hij laatstelijk in 
bedrijf was. Dat zou in dit geval voor het 
uiterlijk betekenen naar de toestand voor 
de restauratie van 1971. Deze en andere 
opvattingen leggen weinig gewicht in de 

schaal omdat men tegenover de RCE 
niet veel in de melk te brokkelen heeft. 
Vandaar ook de opstelling in de Beemster 
tegenover de RCE doctrine; hoe beden-
kelijk die ook kan zijn.
Maar er is nog een uitgangspunt denk-
baar, dat opvallend weinig wordt ge-
hoord, maar wel verankerd ligt in de 
wet- en regelgeving. Plaatsing op de rijks-
monumentenlijst betekent in principe dat 
de molen 'bevroren' wordt in de staat die 
hij op het moment van inschrijving in het 
monumentenregister. Er zijn wel verande-
ringen mogelijk, maar die zijn vergunning-
plichtig. De Nachtegaal werd op 2 mei 
1968 ingeschreven in het rijksmonumen-
tenregister onder nummer 8794. Vanaf dat
moment was de molen onderworpen aan
het regime van de Monumentenwet 1961.
Artikel 14 lid 2 van deze wet luidt: 'Het is 
verboden zonder vergunning van Onze 
minister of in strijd met bij zodanige ver-
gunning gestelde voorwaarden: a) een be-
schermd monument af te breken, te ver-
plaatsen of in enig opzicht te wijzigen'. 
Artikel 15 van die wet regelt de vergun-
ningverlening, terwijl artikel 17 t/m 19 rege-
len hoe er bij overtreding van artikel 14 
gehandeld kan/moet worden. Artikel 17 
lid 1: 'Onze minister kan, zo nodig met be-
hulp van de sterke arm, doen beletten, 
dat wordt gehandeld in strijd met een 
verbod of een voorwaarde, bedoeld in
artikel 14. Hij kan op kosten van de over-
treder ongedaan maken, hetgeen in strijd
hiermede is verricht, en het bescherm-
de monument voor zover nodig in zijn 
vroegere toestand doen terugbrengen. 
Spoedeisende gevallen uitgezonderd, ge-
schiedt dit niet, dan nadat de overtreder 
schriftelijk is gewaarschuwd.' Het kan zijn 
dat de kleurstelling van 1971 vastgelegd 
is in de regeling van de restauratie. In dat 
geval valt er weinig tegenin te brengen. 
Als dat niet het geval is, dan is die wijzi-
ging illegaal geweest en in strijd met art. 
14 van genoemde wet. Voor de nog veel 
ingrijpender wijziging van circa 1986 is ver-
moedelijk geen vergunning afgegeven, 
waardoor deze dan zeker illegaal is ge-
weest en toepassing van art. 17 gerecht-
vaardigd zou zijn. Door nu uit te gaan van 
de kleurstelling voor de verplaatsing sanc-
tioneert de RCE een illegale situatie en is 
in mijn ogen daardoor zelfs medeplichtig 
aan deze ahistorische en atypische kleur-
wijziging. Volgens de wet zou de situatie 
van 2 mei 1968, dag van inschrijving in het 
rijksmonumentenregister, bepalend moe-
ten zijn. Als de RCE en diens voorgangers 
de wet gerespecteerd zouden hebben, 
dan had De Nachtegaal nog nagenoeg 
zijn historische uiterlijk gehad en nu weer 
gekregen, zoals we dat kennen van oude 
foto's. Het zal duidelijk zijn dat ik zowel op 
historische als formele gronden tegen de 
gewijzigde kleurstelling ben en dat ligt 
dan weer ten grondslag aan het onder-
schrift van de foto's op pagina 386 en 387 
ten aanzien van de kleurstelling.

Een vervallen Nachtegaal in 1970, waarvan de kleurstelling nagenoeg gelijk is aan die van 
het begin van de eeuw. Opvallend zijn de ver uitstekende spruit en schoren. Dat was aan het 
begin van de eeuw ook al zo, maar bijde restauratie van 1971 werden zij 'gelijkgeschakeld' 
(dia J.L.J. Tersteeg, 1970). 

De nieuwe fundering ten opzicht van de 
molen op zijn oude plaats (foto Rob Bakker, 
30 september 2011). 
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Molenberg
Voor wat de molenberg van nu, naar 
schatting ongeveer een meter hoog, 
geldt in principe hetzelfde verhaal: aty-
pisch en ahistorisch. Ik heb in tegenstel-
ling tot de vergelijking over de kleurstel-
ling geen enkele gelijksoortige koren-
molen in Noord-Holland kunnen op een 
vergelijkbare molenberg, al zullen ze 
er misschien wel zijn geweest. Dat men 
de molen zo vlak mogelijk op de grond 
neerzette is bedrijfstechnisch logisch: 
anders moest men iedere keer holletje 
op of holletje af; hetzij lopend, hetzij met 
een wagen. Dat lijkt niet zo erg, maar 
met zakken wordt het minder leuk. 
De opmerking: 'Het weiland waar de 
molen nu staat ligt laag. Om te voorko-
men dat de molen onder water komt te 
staan hebben wij de begane grond op 
dezelfde hoogte gebracht als op de vo-
rige plaats van de molen, plm. 50 meter 
verderop.' verbaast mij. De oude molen-
werf ligt ook laag; naar schatting enkele 
tientallen centimeters onder het niveau 
van de Hobrederweg. Dat het weiland 
waar de molen nu staat ongeveer een 
meter lager ligt kan ik haast niet gelo-
ven afgaande op het slootniveau. Ik kan 
het natuurlijk mis hebben, want ik ben er 
nooit geweest. Wel ben ik er van over-
tuigd dat wanneer de molen bij prolon-
gatie van de oorspronkelijke hoogte ten 
opzichte van het maaiveld onder water 
zou komen te staan de Beemster geëva-
cueerd zou zijn. Dat zou nu bij eenzelfde 

waterpeil zeker ook gebeuren.
Maar hoe of het ook zij; ik ben blij dat De 
Nachtegaal weer een juweel van een 
molen is en dat is dan ook een felicitatie 

waard aan het adres van de stichting en 
dat doe ik dan ook van harte al ben ik 
niet met alles even gelukkig. Het waar-
om zal nu wel duidelijk zijn.             jsb. 

De volgende kleurwijziging is nog ingrij-
pender; het zware, donkere groen op het be-
schot en het staartwerk doet de molen totaal 
van karakter veranderen. Dit kleurenschema 
is na de verplaatsing gehandhaafd. (foto J.L.J. 
Tersteeg, mei 1993)

De molen tijdens de restauratie van 1971. De kruilier, die in 1892 (!) ook al aanwezig was heeft 
afgedaan en zal vervangen worden door een kruirad van buitensporig grote afmetingen. Het 
achtkant verraadt een hoge ouderdom voor de molen (foto J.L.J. Tersteeg, augustus 1971). 

De molen heeft altijd laag gestaan ten opzichte van het sloot niveau. De molenwerf lag iets 
bovenmaaiveldhoogte, maar niet veel (dia J.L.J. Tersteeg, februari 1973).
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De molens van 
Weggeman 
in Wierden Erwin Esselink
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Vorige maand was het 110 jaar ge-
leden, dat de standerdmolen van 
het Twentse Wierden al malende 

omviel. Daarbij viel een dode te be-
treuren. Voor molenaar Weggeman en 
zijn gezin betekende dit een ramp. De 
Wierdense gemeenschap trok zich het 
lot van de molenaar aan en startte een 
geldinzamelingsactie om Weggeman 
aan een nieuwe molen te helpen. Die 
actie kreeg een landelijke omvang en 
was succesvol.
 
Tot de Franse tijd moest het dorp Wier-
den, even ten westen van Almelo, het 
zonder eigen korenmolen stellen. Er wa-
ren daarvoor wel pogingen ondernomen
om een molen te stichten, in ieder ge-
val al in 1519. De bisschop van Utrecht, 
die het in die tijd voor het zeggen had 
in Overijssel, stond welwillend tegenover 
een dergelijk verzoek vanuit Wierden, 
maar de Heren van Almelo verzetten zich
hier hevig tegen. Zij betoogden, dat het 
toestaan van de bouw van een molen 
in Wierden hen in grote problemen zou 
brengen. Toen hun vorige korenmolen 
namelijk afbrandde hebben ze veel kos-
ten moeten maken om de molen te her-
bouwen. Verder hadden ze de plicht om
tussen Wierden en Almelo een dijk en 
brug te maken en te onderhouden. De-
ze waren bestemd voor de boeren uit 
Wierden, zodat zij de korenmolen van 
Almelo konden bereiken. Dit protest had 
succes en Wierden kreeg geen toestem-
ming om een eigen korenmolen te bou-
wen.
Pas bij de stichting van de Bataafse 
Republiek in 1795 met Franse steun ver-
vielen de heerlijke rechten. Vanaf dat mo-
ment kon een ieder met plannen om 
een molen te bouwen zich bij de Staten 
aanmelden, waarna deze zouden be-
slissen over toekenning van dat verzoek. 
Wierden zag nu zijn kans schoon en de 
municipaliteit (gemeente) diende in juli 
1795 een verzoek in bij de Staten van 
Overijssel om een korenmolen te mogen 
bouwen 'ten algemeen profijt en ge-
bruik van haar markegemeenschap'. De 
gemeente motiveerde haar verzoek met 
de mededeling 'dat de inwoners ver-
klaarden in grote verlegenheid te zijn 
daar ze veel te ver moesten gaan om 
hun graan te laten malen'. Bovendien wa-
ren sommige molens bij slechte weers-
omstandigheden moeilijk bereikbaar door
onbegaanbare wegen. 
Het verzoek voor de bouw van een mo-
len werd door drieëndertig Wierdenaren 
ondertekend. Ook nu weer kwamen er 
protesten, en wel van de Gravin van 
Rechteren van het Huis te Almelo, en 
verder van molenaars uit Goor, Rijssen 

en Enter. Zij betoogden, dat ze grote scha-
de zouden ondervinden wanneer er in 
Wierden een windmolen gebouwd zou 
worden. Toch hebben deze protesten 
niet kunnen verhinderen, dat Wierden 
toestemming kreeg om een molen te
bouwen. Voortaan hoefde men niet meer
anderhalf uur gaans naar Almelo, Rijssen 
of zelfs Schuilenburg bij Hellendoorn om 
te laten malen.
 
Een eigen molen voor Wierden
In 1796 kwam de molen van het type 
standerdmolen gereed. De molen werd 
gebouwd even ten noorden van het 
dorp richting Hoge Hexel op een natuur-

lijke hoogte, die later aangeduid zou
worden als de Molenbelt. Hoewel in die 
tijd de standerdmolen in Twente nog het 
meest voorkomende type korenmolen 
was, waren de nieuwe molens die in de
jaren net na 1795 in de streek rond 
Wierden werden gebouwd vrijwel alle-
maal bovenkruiers:
- Tubbergen 1796, achtkante stelling-

molen
-  Almelo 1797, achtkante stellingmolen
-  Holten 1798, achtkante stellingmolen
-  Bornerbroek 1799, achtkante beltmolen
-  Haarle 1801, achtkante beltmolen
-  Markelo 1801, achtkante stellingmolen
De Wissinksmolen te Usselo, gebouwd 

Waarschijnlijk de oudst bekende opname 
van de molen, toen deze nog een echte open 
standerdmolen was. Rond 1900 werd de 
helft van de ruimte tussen de teerlingen aan 
de oostzijde afgetimmerd om meer op-
slagruimte te krijgen (foto coll. Historische 
Kring Wederden, Wierden).

De gemeente Wierden exploiteerde de korenmolen niet zelf, maar verpachtte hem in de regel 
voor telkens drie jaar. Advertentie uit de Overijsselsche Courant van 17 december 1822.
 

Dat het molenaarsbestaan rond 1900 geen vetpot was bewijst de letterlijk opgelapte kap. (foto 
coll. Ton Meesters, Breda).
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in 1802, was met de molen van Wierden 
één van de weinige in die tijd nieuw op-
gerichte standerdmolens, al bestaat het 
vermoeden dat de Wissinksmolen twee-
dehands was.
De molen werd door de gemeente 
Wierden publiek verpacht, in de regel 
telkens voor een periode van drie jaar. 
Wie de achtereenvolgende molenaars 
waren is niet precies bekend. Volgens 
het patentregister van 1811 was Bertus 
Nijenhuis in dat jaar molenaar te Wierden 
(patent was een vergunning voor het uit-
oefenen van een beroep). Op de oud-
ste kadastrale kaart (1811-1832) ligt even 
ten noorden van de molen een perceel 
bouwland, eigendom van molenaar 
Hermanes Keizer. Aangenomen mag wor-
den, dat hij molenaar was op de nabij-
gelegen molen.
Met ingang van 1 januari 1835 werd de 
molen door de gezamenlijke ingezete-
nen van oud-Wierden voor drie jaar ver-
pacht aan G.H. Varwijk te Wierden voor 
een bedrag van ƒ 425,- per jaar. In de 
notariële akte, die hiervoor werd op-
gesteld, is o.a. te lezen: Voorts zal de 
pachter gehouden zijn voor zijne reke-
ning zeilen en billen (bilhamers) aan te 
schaffen en te onderhouden of te repa-
reren, zonder voor dit een en ander aan 
de pachtpenningen te kunnen korten. 
Ingeval van reparatie der molen zal de 
pachter, indien de molen langer als 3 

dagen moet stilstaan, gedurende de tijd 
dat dezelve niet kan malen, voor dien 
stilstand, naar rato van de pachtpen-
ningen over het jaar berekend, aan de 
pachtpenningen kunnen korten.
Gerardus Henricus Varwijk was op 21 juni 
1812 te Almelo geboren als zoon van mo-
lenaar Johan Bernard Varwijk. Rond 1850 
vertrok Varwijk naar molen De Hoop te 
Dedemsvaart.

Het tijdperk Weggeman
In 1872 ging de gemeente over tot ver-
koop van de molen. Eigenaar werd 
Gerrit Jan Weggeman. Hij werd geboren 
in 1846 te Kolderveen bij Nijeveen, waar 
zijn vader molenaar was. Hij stamde uit 
een echt molenaarsgeslacht. Zijn over-
overgrootvader Jan Weggemans (1718-
1791) was al molenaar te Coevorden. 
Het molenaarsvak ging van vader op 
zoon over en zo trof men voor kortere of 
langere tijd een Weggeman als molenaar 
aan in Coevorden, Kolderveen, Den Ham,
Hengelo (O), Markelo, Wierden, Marle, 
Nijverdal en Ootmarsum. Ook in het Zuid-
Hollandse Ouderkerk aan den IJssel was 
in de 19e eeuw een molenaarsfamilie 
Weggeman actief, en wel op een voor-
ganger van de latere korenmolen De 
Druiventros. Er kon echter geen familie-
relatie gelegd worden met de Drentse/
Twentse tak Weggeman.
Gerrit Jan Weggeman trouwde in 1875 
met Johanna Hendrika Grevink uit Elsen 
bij Markelo. Haar vader Jan Willem Gre-
vink was daar molenaar op de stenen 
stellingkoren- en pelmolen 'Vreest Niet', 
waarvan de romp nu nog bestaat. Gerrit 
Jan Weggeman en zijn vrouw kregen 
samen zeven kinderen: vijf dochters en 
twee zonen. Zoon Jan, geboren in 1885, 
trad in de voetsporen van zijn vader en 
kwam bij hem op de molen. Ook de on-
getrouwde zwager van Gerrit Jan, Albert 
Grevink, werkte er.
 
De ramp
Het molenaarsbestaan ging zo zijn gang, 
tot die fatale dag in december 1903, 
toen de molen instortte. In Het Nieuws 
van den Dag van 11 december werd 
hierover bericht:
 
De oude molen is omgevallen en Albert 
de knecht zit er onder. Deze treurige tij-
ding ging maandagmiddag omstreeks 
halfvijf van mond tot mond, en een ieder 
spoedde zich naar de plaats in de nabij-
heid van de spoorlijn. Toen wij aankwa-
men werd juist de knecht Albert Grevink, 

Fragment van een topografische kaart uit 1901. Aan de noordkant van het dorp, net over 
het spoor, stond de molen van Weggeman. Aan de westkant stond de andere korenmolen van 
Wierden, de molen van Roeloffzen, later van Van 't Spijker.

Winterse opname van de standerdmolen vanaf de Hexelseweg, gemaakt in of kort voor 1900. 
Hoewel de molen al in 1903 verdween zijn er minimaal zeven foto's van bekend. Voor een 
korenmolen in een plattelandsdorp als Wierden is dat relatief veel. Blijkbaar had de molen een 
zekere aantrekkingskracht op fotografen.
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38 jaren oude, ongehuwd, zwager van 
den eigenaar van den molen, G.J. Weg-
geman, levenloos onder de balken weg-
gehaald. Zijn aangezicht was nagenoeg 
onkenbaar.
Zacht draaiende is de molen omgeval-
len; de eigenaar was met zijn zoon juist 
gaan koffiedrinken, terwijl enkele minu-
ten geleden nog andere personen op 
den molen waren geweest. Men ver-
moedt, dat de steenen poeren onlangs 
met den storm erg hebben geleden en 
thans uit elkander zijn gevallen.

In het Twentsch Dagblad Tubantia van 2 
juni 1934 blikte Jan Weggeman terug op 
die rampzalige gebeurtenis:

Tja, laat eens kijken, hoe lang is dat al 
weer geleden? Ik ben nu negen en veer-
tig en ik was toen achttien jaar .... dat is 
dus geweest in 1903. Er stond hier op den 
Molenbelt toen een standaardmolen 
en mijn vader was de eigenaar daar-
van. De molen was eigendom van de 
gemeente geweest en mijn vader had 
hem van haar gekocht. Een goede hon-
derd jaar zal die stenderkast er gestaan 
hebben. Het was Sinterklaasavond, zoo 
tegen schemerdonker.
Het was toen druk op den molen. Er werd 
geregeld gemalen en zelfs van onder 
Almelo kwamen de boeren met hun zak-
ken graan naar hier. Soms konden we 
het overdag niet af en maalden we 's 
nachts door als de wind sterk genoeg 
bleef. Dat zou ook dien dag gebeurd 
zijn. Het was al schemerdonker. Mijn va-
der en ik hadden den heelen middag 
gemalen. Ik was toen juist zoover, dat ik 
het vak verstond. Je deed er een paar 
jaar over eer je alles onder de knie had. 

Mijn oom, een broer van mijn moeder, 
die ook op den molen werkte, had juist 
wat gerust en kwam ons aflossen. We 
riepen hem goeien dag toe en gingen 
naar ons huis, dat zooals u ziet vlak bij 
den molen ligt. Niemand kon iets anders 
denken dan dat we na een half uur weer 
op de stenderkast zouden zitten. We za-
ten voor de tafel met boterhammen en 
kopjes thee. De lamp hing al te branden. 
Een oude petroleumlamp was dat nog. 
En in eene hoorden we toen een ontzet-
tend gekraak, een geluid zooals we er 
nog nooit gehoord hadden en dat ik ook 
niet meer beschrijven kan. We sprongen 
op en holden naar buiten en wat we 
toen in den schemeravond zagen, ver-

geet ik nooit, De stenderkast was om-
vergevallen, in elkaar gebroken ... en er 
stond niet eens een harde wind. Toen 
we al bij den molen stonden, kraakte 
het nog. Planken scheurden en balken 
knapten af, maar onze eerste gedach-
te was natuurlijk aan mijn oom, die op 
den molen was. We hebben naar hem 
gezocht. Hij lag onder een zware balk. 
Dood. We huiverden. Het had ons ook 
kunnen overkomen als het een kwartier 
eerder was gebeurd. Toen we mijn oom 
gevonden hadden, droegen we hem 
naar binnen.
 
Een kleine correctie op Jan's herin-
nering: de molen viel niet om op 

De borst van de Wierdense standerdmolen 
was met gepotdekselde planken in visgraat-
verband gedekt. In de rest van Nederland 
kwam dat vrij algemeen voor, maar voor 
Twente was dat bijzonder (foto coll. Ton 
Meesters, Breda).

De standerdmolen heeft tot zijn einde altijd met een houten as en houten roeden, zoge-
naamde borstroeden, gemalen. Op de foto te zien, dat de trapbomen naar de hoekstijlen van 
de kast liepen. Dit gecombineerd met een s-vormige staartbalk, die de trap ondersteunde, was 
typerend voor de standerdmolens in Oost-Nederland. Ook vallen de extra steunen op, die van 
de trap naar de onderzijde van de hoekstijlen liepen. Deze moesten zorgen voor extra stevig-
heid. (foto coll. Jan Mulder, Alphen aan den Rijn).

- P O R T R E T -
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Sinterklaasavond, maar twee dagen la-
ter op maandag 7 december.
Over de oorzaak van het ineenstorten 
werd meteen al gespeculeerd. In het 
hiervoor geciteerde krantenbericht werd
het vermoeden uitgesproken, dat de 
stenen poeren (teerlingen) het bege-
ven zouden hebben. Andere bronnen 
noemden als oorzaak het breken van de 
standvinken (steekbanden) of van de 
standerd. Jan Weggeman zei er in 1934 
het volgende over:
'Naderhand hebben we de oorzaak 
ontdekt. In een van de zware balken, 
waarop zoo'n stendermolen staat, was 
het vuur gekomen, zooals ze dat noe-
men. Van buiten zag hij er nog prachtig 
uit, van binnen was alles molm, net ver-
brand hout. Tijdens een novemberstorm 
zal de molen wel wat verschoven zijn, de 
matige wind dien dag was voldoende 
om hem ineen te laten vallen. Als we 
geweten hadden dat die balk verteerd 
was, ja, maar wie controleert nu gere-
geld een molen. Je kijkt toch ook je fiets 
niet iederen dag na...'
Helemaal duidelijk is het nog niet, maar 
waarschijnlijk was een vermolmde steen-
balk de boosdoener.
 
Hulpactie
Voor de dan 57-jarige molenaar en zijn 
gezin was het instorten van de molen 
niets minder dan een ramp, zowel per-
soonlijk als zakelijk gezien. Naast het 
verlies van een familielid was de mole-
naar ook zijn bron van inkomsten kwijt. 
En door de concurrentie van met name 
motormaalderijen in de omgeving was 
het opbouwen van een financiële reser-

ve in de jaren daarvoor niet mogelijk ge-
weest. Maar gelukkig trok de Wierdense 
gemeenschap zich het lot van de mole-
naar aan.
Binnen een week na de ramp werd er 
een commissie van vooraanstaande 
personen in het leven geroepen, die zich 
ten doel stelde 'dit huisgezin voort te hel-
pen en zoo mogelijk zooveel geld bijeen 

te brengen, dat Weggeman geholpen 
kan worden bij het weder opbouwen 
van zijn molen.' Dat de commissie een 
breed draagvlak in Wierden had bleek 
wel uit haar samenstelling. Naast o.a 
de burgemeester, gemeentesecretaris, 
wethouder, notaris, arts waren de predi-
kant van de Hervormde Gemeente, de 
predikant van de Gereformeerde Kerk 

Ingekleurde ansichtkaart van de standerdmolen of stenderkast, zoals dit type molen in Twente en de Achterhoek genoemd wordt (coll. Frans 
Weemaes, Terneuzen).
 

De staakmolens Bonne Chiere (links) en de Sint-Janshuysmolen (rechts) op de Kruisvest te 
Brugge rond 1900. De Bonne Chiere is net als de Wierdense molen al malende omgevallen, 
maar dan twee weken eerder op 21 november 1903. Hier kon de molenaarsknecht het nog na-
vertellen. Hij werd slechts licht gewond onder het puin vandaan gehaald. Deze molen werd in 
1911 herbouwd met een molen uit Olsene en siert nog steeds de stadswal bij de Kruispoort.
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en de pastoor vertegenwoordigd.
De inzamelingsactie werd niet alleen 
ter plaatse onder de aandacht van de 
bevolking gebracht maar ook landelijk. 
Zelfs vanuit het Koninklijk Huis werden bij-
dragen toegezegd. Koningin Wilhelmina 
en Koningin-Moeder Emma schonken ie-
der ƒ 50,- en Prins Hendrik ƒ 25,-.
Ook in de molenwereld werd steun ge-

zocht. Molenaar J.A. Wansink uit Holten 
nam hiertoe het initiatief via een ingezon-
den brief in het vakblad De Molenaar. Hij 
schreef o.a.: 'Spoedige hulp is dubbele 
hulp, want alle verdiensten liggen stil, 
zoolang er geen molen weer staat.' De 
uitgever van De Molenaar, Gos. Eshuis, 
verklaarde zich bereid om de giften in 
ontvangst te nemen en hiervan regel-

matig verslag te doen in De Molenaar. 
Toch had een aantal collegamolenaars 
bedenkingen bij dit initiatief.
De één was bang, dat een nieuwe mo-
len, gezien de concurrentie, nooit meer
lonend zou kunnen zijn. De ander vrees-
de dat de ingezamelde gelden opgeëist
zouden gaan worden door de hypo-
theekverstrekker van de oude omge-
waaide molen. Maar de heer Wentzel, 
secretaris van de Wierdense commis-
sie, kwam met de geruststellende me-
dedeling, 'dat de schuld, die molenaar 
Weggeman nu heeft, in overleg met 
de geldschieter en de borgen, thans 
zodanig is geregeld, dat van de bijeen-
gebrachte gelden nimmer tot aflossing 
dier schuld iets behoeft te worden ge-
bruikt'. Verder schreef hij, dat de com-
missie van plan was om elders een ko-
renmolen aan te kopen, af te breken en 
in Wierden weer op te laten bouwen. 
Naar schatting was daarvoor een drie à 
vierduizend gulden nodig.
Begin februari 1904, dus ruim een maand 
na de ramp, was er al ƒ 1.800,- gulden in-
gezameld. Op 18 februari 1904 kon pen-
ningmeester J.H. ter Haar meedelen, dat
er al ruim ƒ 2.800,- was binnengekomen,
en dat de commissie een sterke acht-
kantige molen had aangekocht. Die 
molen was pelmolen De Poort of de 
Drie Gebroeders in het Oostzijderveld 
te Zaandam. De molen was toen eigen-
dom van de bekende molenslopers 
Gebroeders De Boer te Oostzaan. Naar 
Jan Weggeman in 1934 meedeelde, 
was zijn vader mee geweest naar de 
Zaan om de molen uit te zoeken:
'.. en zoo kon mijn vader naar de 

De standerdmolen malend bij een stevige zuidwestenwind, niet lang voor de ineenstorting. 
Uit de indeling van het trapbint valt af te leiden dat de molen een zogenaamde driezolder was. 
Het onderschrift bevat een aantal verschrijvingen, zoals de datum van de ramp. Dat moet zijn 
7 december in plaats van 14 december. Bericht uit het geïllustreerde weekblad De Prins van 25 
december 1903.

- P O R T R E T -

Van pelmolen De Poort in het Oostzijderveld te Zaandam zijn geen duidelijke foto's bekend. Deze foto werd omstreeks 1895 gemaakt vanaf 
pelmolen De Tol. We zien De Poort in het midden en oliemolen Het Honingvat rechts. De molens malen op het noordwesten. Door de bouw van 
een woonwijk is de omgeving later onherkenbaar veranderd.
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Zaanstreek gaan en kijken of daar een 
goede molen te koop was. Tusschen 
Zaandam en Oostzaan stond er één: 
De Poort heette die. Een mooie, ruime 
molen, prachtig van vorm en nog in zeer 
goeden staat. Er werd onderhandeld en 
het slot was, dat mijn vader eigenaar 
van dien molen werd en dat met den 
sloop werd begonnen.'
 
De Poort
Toen De Poort in 1904 werd aangekocht 
om in Wierden herbouwd te worden 
had hij er al ruim 200 jaar als gerstpel-
molen opzitten. De windbrief voor De 
Drie Gebroeders, zoals de molen aan-
vankelijk heette, werd in 1694 afgege-
ven aan Sijmon Willemsz. Louw. Zoals 
zovele pelmolens stond ook De Poort 
in het Oostzijderveld te Zaandam. De 
molen werd in een partenrederij gedre-

ven, d.w.z. dat er meerdere eigenaren 
waren. Na goede en slechte tijden en 
veel verschillende eigenaren kwam de 
molen in 1818 in het bezit van de pellers-
firma Zwaardemaker. Zij pelde nog tot 
1880 met de molen. In dat jaar werd de 
molen verkocht aan Willem Aten, die er 
nog ruim twintig jaar mee zou werken.
Uiteindelijk moest ook De Poort het af-
leggen tegen de stoompellerijen, die 
aan het eind van de 19e eeuw sterk in 
opkomst waren. Het had trouwens wei-
nig gescheeld of de molen had om een 
andere reden de strijd moeten opgeven.
Op donderdagmiddag 13 augustus 1885
trok er een zwaar onweer over het Oost-
zijderveld, waarbij maar liefst vier mo-
lens door de bliksem getroffen werden: 
De Bootsman, De Vrede, De Poort en De 
Roosenboom. Op De Poort raakte één 
van de knechten door de blikseminslag 
gewond, maar er brak geen brand uit.
In 1902 werd De Poort verkocht aan de 
gebroeders De Boer te Oostzaan, waar-
na de molen in afwachting van een ko-
per bleef staan. Die koper diende zich 
dus begin 1904 aan vanuit Wierden.
 
Herbouw
In april 1904 werd bekend gemaakt, dat 
de herbouw van de molen in Wierden 
was opgedragen aan de Gebroeders 
De Graaf, molenmakers te Zwolle. Naast 
geld werd er ook hulp in natura ont-
vangen. Een aantal kranten plaatsten 
het verzoek om hulp aan Weggeman 
gratis of voor een gereduceerd tarief. 
Door de firma W. Ambrosius, Teurlings en 
Manders, fabrikanten van kunstmatige 
molenstenen te Woudrichem werd een 
kunststeen ter beschikking gesteld.
Op 3 mei 1904 werd de Hinderwetver-
gunning afgegeven aan G.J. Wegge-
man voor de bouw van 'eene door wind 
te drijven korenmolen'. Eind juni 1904 was 
de herbouw van de molen in volle gang 
en het ingezamelde bedrag was opge-
lopen tot boven de ƒ 3.000,-. Op zater-
dagmiddag 6 augustus 1904 was het 
zover, dat de nieuwe molen onder grote 
publieke belangstelling in gebruik kon 
worden genomen. De heer Rijnenberg, 
voorzitter van de commissie en predi-
kant van de Hervormde Gemeente, 
voerde het woord waarin hij terugblikte 
en vooruitkeek:
'Wij herinneren ons allen, hoe den 7en 
December van het vorige jaar een treu-
rige tijding door Wierden rondging. De 
oude molen was ingestort en iemand 
daarbij omgekomen. Het is een droevige 
herinnering, dat iemand in den bloei des 
levens bij deze ramp zijn leven moest la-
ten. En thans zijn 8 maanden voorbij ge-
gaan en hebben wij heden den nieuw 
opgebouwden molen in werking gezien. 
Ons volk heeft altijd de goede karakter-

trek bewaard voor een goede zaak iets 
over te hebben. Ook deze molen is er 
weer een getuigenis van. Wij wenschen 
een woord van hulde en dank te bren-
gen aan allen, die tot de totstandko-
ming dezer zaak hebben medegewerkt. 
En daarbij wel in de eerste plaats aan 
ons Koninklijk Huis, waar achtereenvol-
gens H.M. de Koningin-Moeder, H.M. de
Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederl-
anden een ruime bijdrage hebben 
gezonden. Ook neem ik deze gelegen-
heid waar, ook onzen ijverigen secreta-
ris, den Heer Wentzel te bedanken voor 
alle moeiten, die hij zich in zijne kwaliteit 
heeft willen getroosten. Ik wensch ook 

Binnen een week na de ramp werd in 
Wierden een commissie in het leven geroe-
pen om Weggeman aan een nieuwe molen 
te helpen. Advertentie uit Het Nieuws van den 
Dag van 21 december 1903.

Door de firma W. Ambrosius, Teurlings 
en Manders, fabrikanten van kunstmatige 
molenstenen te Woudrichem, werd een 
kunststeen gratis ter beschikking gesteld. 
Advertentie uit vakblad De Molenaar van 26 
maart 1902.

Herbouw van De Poort als korenmolen in 
Wierden in de zomer van 1904. In het mid-
den met pijp molenaar Gerrit Jan Weggeman. 
De andere personen zijn waarschijnlijk mo-
lenmakers van de firma De Graaf uit Zwolle.
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den heeren de Graaf uit Zwolle, bouw-
meesters van dezen molen, geluk met 
hun volbracht werk. Met voldoening 
kunnen zij op hun arbeid terugzien. Zij 't 
hun met hunne medehelpers gegeven 
in hun vak nog veel te mogen tot stand 
brengen tot nut van hunne medemen-
schen. Waar ook het rietwerk aan dezen 
molen getuigenis aflegt van degelij-
ken arbeid, wil ik ook den rietdekker uit 
Gorsel een woord van welgemeenden 
dank voor zijn werk brengen.
En thans, waarde Weggeman, staat gij 
gereed uw beroep weer ter hand te ne-
men. Het zal u tot blijdschap zijn, dat gij 
dit, na uw lange, gedwongen rust weer 
doen kunt. Geve de Almachtige, dat gij 
nog vele jaren met zegen uw beroep 
moogt uitoefenen in dezen molen in 
welks totstandkoming wij eene toepas-
sing mogen zien van het evangelisch 
gebod: draagt elkanders lasten en ver-
vult alzoo de wet van Christus.
Het spreekt voor zich, dat Weggeman 
zichtbaar geroerd was en hij dankte de 
commissie voor alles wat zij voor hem en 
zijn gezin tot stand had gebracht. Vader 
en zoon Weggeman kregen de beschik-
king over een prachtige, ruime molen, 
beter dan ze ooit hadden gehad en 
waarmee ze jaren vooruit konden.' Zoon 
Jan zei hierover in 1934:
'Bijna geruischloos liep “De Poort”. Er zijn 
molens, die lawaai maken als ze draai-
en. Je hoort dan het knarsen van de ra-
deren. Hier hoorde je zowat niets. In de 
Zaanstreek had deze molen dienst ge-
daan als pelmolen. Wij hier hebben hem 

echter alleen als meelmolen gebruikt en 
we hebben er drukke jaren op gehad. 
Geen dag ging er voorbij, of we hadden 
er de zeilen voor. Later is dat anders ge-
worden. De boeren, die zelf meegehol-
pen hadden om den molen naar hier te 
halen, bleven weg en gingen met hun 
graan naar de twee coöperaties, die 
zich hier vestigden.'

Schematische bouwtekening van de nieu-
we molen uit 1904, gemaakt door de mo-
lenmaker, firma de Graaf uit Zwolle, schaal 
1 op 50. De oude indeling van de pelmolen 
bleef gehandhaafd met de stenen ter hoogte 
van de stellingzolder, maar dat was in ooste-
lijk Nederland sowieso streekeigen. De dia-
meter op maaiveldhoogte bedroeg ongeveer 
10 meter en de stellinghoogte 3,50 meter. De 
vlucht moet ongeveer 22,5 meter geweest 
zijn. Verder lijken er op de begane grond een 
soort halfzolders aanwezig te zijn, die het af-
zakken van het meel en het beladen van een 
wagen moesten vergemakkelijken (tekening 
coll. familie Weggeman, Wierden). 
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Moeilijke jaren
In 1921 overleed Gerrit Jan Weggeman 
op 75-jarige leeftijd, waarna zoon Jan 
het molenaarsbedrijf voortzette. De zwa-
re concurrentie, o.a. van de plaatselijke 
coöperaties, en de crisistijd lieten het 
molenaarsbestaan niet onberoerd. Dat 
ging ten koste van het onderhoud aan 
de molen. Dit bleef niet onopgemerkt 
door de inwoners van Wierden. In 1927 
schreef de hoofdonderwijzer G. Müller 
van de dorpsschool een verzoek aan 
de Vereniging de Hollandsche Molen ter 
ondersteuning van de molenaar, maar 
hierop werd afwijzend beschikt. Ook de 
plaatselijke notaris deed in 1930 nog een 
beroep op de vereniging, waarbij hij 
aangaf dat de molenaar de molen voor 
afbraak wilde verkopen. De Hollandsche 
Molen stelde voor een koper-molenaar 
te zoeken. Dit werd ook aan de eerder 
genoemde hoofdonderwijzer voorge-
steld. Als antwoord hierop schreef de 
inmiddels gepensioneerde Müller dat er 
een poging tot verkoop is gedaan, maar 
dat bij de veiling een te laag bedrag is 
geboden. Müller dacht dat het hoogste 
bod ƒ 950,- was. Weggeman zelf wend-
de zich ook tot de Hollandsche Molen, 
om geldelijke ondersteuning te zoeken. 
Hij schreef o.a.:
'Ik ben van kind af aan molenaar ge-
weest en voel daar zeer veel voor, maar 
de macht niet heb om mijn zaken door 
te zetten, veel heb te tobben gehad met 
mijn huishouding.'
Dus door de moeilijke tijd en persoonlijke 
omstandigheden was het molenaarsbe-
drijf enigszins verlopen. Weggeman pro-
beerde daarop de molen dan maar te 
verkopen, maar er werd te weinig ge-
boden. De Hollandsche Molen zegde 
ƒ 50,- toe, maar Weggeman gaf aan 
dat hij daarmee niet geholpen was. Om 
de zaak weer op gang te krijgen had hij 
veel meer geld nodig. Hij vroeg aan de 
Hollandsche Molen of zij voor een voor-
schot kon zorgen. Ook wilde hij de mo-
len wel overdragen aan De Hollandsche 
Molen, om deze vervolgens weer terug 
te huren.
 
Herstelplannen
In april 1931 gaf de bekende molendes-
kundige Adriaan Dekker uit Leiden aan, 
dat de stelling nodig moest worden gere-
pareerd en dat hiermee 'ca ƒ 300.- ge-
moeid zal zijn, en eenige tegemoetko-
ming onzer Vereeniging zou hier ook 
goed besteed zijn'. In hetzelfde jaar 

De nieuwe molen komt precies op de plek 
van zijn voorganger te staan. Om de onder-
delen van de kap naar boven te hijsen is een 
roe als hijsmast overeind gezet (foto coll. Jan 
Mulder, Alphen aan den Rijn).
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De ijzeren as wordt op zijn plaats gehesen. 
Let op de merkwaardige manier, waarop het 
bovenachtkant staat op/tussen de stijlen van 
het onderachtkant. Was dit gedaan voor extra 
stevigheid?
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draaide de molen voor het laatst. In 
een stenen gebouwtje voor de molen 
was ondertussen een Crossleymotor ge-
plaatst, die de taak van de windmolen 
overnam.
In januari 1933 stelde Dekker een rap-
port op, waaruit bleek dat, wil de molen 
als goed maalwerktuig kunnen fungeren, 
herstellingen ter waarde van 1.000 gulden
nodig waren. Dekker rapporteerde o.a.:
Deze fraaie achtkante bovenkruier met 
stelling staat reeds eenige jaren buiten 
bedrijf, en is daardoor in verval geraakt. 
Grootendeels verkeert hij echter in goe-
den staat, en daarom is zijn behoud alle-
zins gewettigd. Het bedrijf wordt nu door 
den benzine-hulpmotor gedreven, doch 
de molenaar-eigenaar zal weer gaarne 
de windkracht benutten, maar de her-
stelkosten van zijn molen gaan te zeer 
boven zijn draagkracht.
De gemeente Wierden gaf aan niet in 
staat te zijn in de kosten bij te dragen en 
vroeg De Hollandsche Molen de kosten 
geheel of gedeeltelijk op zich te willen 
nemen.
Een volgende stap is dat de firma A. 
Wijnveen uit Voorthuizen gevraagd werd 
een kostenbegroting te maken en dat 
gebeurde in november 1933. Wijnveen 
constateerde dezelfde gebreken als 
Dekker eerder dat jaar, maar beschreef 
ze uitgebreider.
Daardoor weten we dat de molen op 
dat moment een ijzeren en een houten 
roede had, die nog uit de Zaan moeten 
zijn meegekomen. Het hekwerk was aan 
vernieuwing toe, evenals beide korte 
schoren, en er waren ook twee nieuwe 
zeilen nodig. Verder moesten er nieuwe 
kammen in vangwiel en bonkelaar ge-
stoken worden. De kruineuten dienden 
verhoogd te worden, omdat de voeg-
houten over de kuip schuurden. Er moest 
een nieuwe 'tong' (steunder) onder de 
windpeluw aangebracht worden en een
nieuw voorschild met windluiken. De 
stel-ling verkeerde in een slechte staat en 
diende zo goed als geheel vervangen te
worden. En tenslotte moest het rietdek 
nagezien en de molen geheel geschil-
derd worden. Wijnveen kwam op een to-
taalbedrag van ƒ 1.890,-, dus behoorlijk 
hoger dan Dekker begrootte. Eventueel 
zou het gevlucht nog gestroomlijnd kun-
nen worden voor een meerprijs van ƒ 850,-
waarbij dan inbegrepen was het ver-
vangen van de houten roede door een 
gebruikt ijzeren exemplaar.

De nieuwe molen voltooid in augustus 1904. De tweede man van rechts op de stelling is zo 
te zien molenaar Gerrit Jan Weggeman en rechts naast hem staat mogelijk zijn zoon Jan. De 
molen heeft bij de herbouw in Wierden zijn voor een pelmolen typerende ophekking, een z.g. 
pelmolenkruis, behouden: een diepe zeeg met brede windborden, die bovendien een flinke op-
stand hebben. Onder bij de molen liggen nog resten van de standerdmolen, zoals links as met 
aswiel en rechts de standerd (foto coll. Vereniging De Hollandsche Molen).

De nieuwe molen op de oude Molenbelt, nog zeer herkenbaar als Zaanse molen (coll. Frans 
Weemaes, Terneuzen).

Dankbetuiging van Gerrit Jan Weggeman, 
geplaatst in het vakblad De Molenaar van 7 
september 1904.
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Brand
Daarna bleef het stil, tot Weggeman op 
10 september 1934 aan de Hollandsche 
Molen schreef dat de molen op 20 au-
gustus door brand geheel vernield was. 
In deze brief meldde Weggeman o.a.: 
'Hoewel ik de Molen wel had verzekert, 
zal toch het bedrag hetwelk ik van de 
Verzekerings Mij krijg uitbetaald hoogst-
waarschijnlijk wel wat aan den lagen 
kant zijn om een behoorlijke windmolen 
ter plaatse te doen opbouwen.'
In het Twentsch Dagblad Tubantia van 
20 augustus 1934 werd verslag gedaan 
van de brand:

De molen te Wierden afgebrand
Hedenmorgen om ongeveer half zes 
ontstond brand in den molen van den 
heer G.J. Weggeman op den Molenbelt 
te Wierden.
In een oogenblik stond de kurkdroge 
molen in lichter laaie. Tientallen meters 
sloegen de vlammen omhoog. De ge-
alarmeerde brandweer van Wierden arri-
veerde met de motorspuit en legde een 
slang uit. De mooie molen, welke sedert 
eenige jaren niet werkte, was echter 
voordat water kon worden gegeven to-
taal vernield. Aan blusschen viel niet te 
denken. In drie kwartier was van den 

eenigen molen van Wierden niets meer 
over dan een ruïne van verbrande bal-
ken en verkoolde planken. Een aangren-
zende kleine loods met aannemersma-
teriaal werd ten deele vernield. De scha-
de wordt voor een deel door verzekering 
gedekt. In verband met het buitenwer-
king stellen van den molen was het ver-
zekeringsbedrag kort geleden verlaagd. 
De oorzaak is vermoedelijk broei.
 
Daarmee verloor Wierden zijn laatste 
molen. De molen van Van 't Spijker was 
in de jaren 20 al onttakeld en later afge-
broken.
Hoewel de molen totaal verloren was 
gegaan werden toch pogingen onder-
nomen om weer een nieuwe windmolen 
op te richten.
 
Opnieuw herbouw?
Op 13 oktober 1934 kwam Wijnveen 
opnieuw langs bij Weggeman, nu niet 
meer voor een herstelplan, maar om 
een plan voor nieuwbouw op te stel-
len. Hij zou een begroting maken en dat 
doen toekomen aan Weggeman en De 
Hollandsche Molen.
Wijnveen kwam met een begroting voor 
een stenen molen, die ƒ 8.400.- moest 
gaan kosten. Bij een lichtere uitvoering 

zou dat bedrag ƒ 1.400,- lager worden, 
maar dat werd afgeraden. De vlucht zou 
22 meter zijn. Een andere mogelijkheid, 
zo gaf Wijnveen aan, was een molen 
'met roeden lang 16 m. met Bilauwieken 
en alles geheel niew automatisch krui-
werk en 15der stenen voor de totale prijs 
van ƒ 7.500.-. Dit is een heel niew model 
waarbij het drijfwerk voor steenen op 
een geheel andere manier wordt uitge-
voerd.' Helaas werd door Wijnveen niet 
vermeld hoe dit zou werken of eruit zag.
De verzekering keerde ƒ 3.000,- uit en 
dat bedrag was veel te laag om een 
nieuwe molen te kunnen bouwen. Eind 
1934 viel het doek. Weggeman schreef 
aan de Hollandsche Molen, dat hij af-
zag van herbouw van de molen:
'Tot mijn leedwezen kan ik u berichten als 
dat het mij onmogelijk is om een windko-
renmolen te laten bouwen daar mij het 
bedrag veel te hoog wordt er nu maar 
heb besloten om een motormaalderij bij 
huis aan te plaatsen wat voor mij veel 
voordeliger is. Als ik over een flink kapi-
taal beschikte zou ik er geen oogenblik 
over hebben gedacht, maar nu moet ik 
er maar vanaf zien, wat mij zeer spijt.'
Toch probeerde notaris H.H. Kreeftenberg
begin 1935 nog een actie op touw te zet-
ten om daarmee ƒ 5.000,- of ƒ 6.000,- 
bijeen te krijgen. Helaas moest Kreef-
tenberg op 21 februari melden dat 
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De molen aan het eind van de jaren 20. Er 
is een aanbouw bij de molen verrezen, waar-
in een hulpmotor werd opgesteld. De Zaanse 
wijze van beschilderen van de askop bleef in 
Wierden gehandhaafd (foto coll. Historische 
Kring Wederden, Wierden).

Op deze foto uit het weekblad Het Noorden 
in Woord en Beeld van 17 januari 1930 is de 
molen nog als windmolen in bedrijf, maar 
een jaar later zou de molen definitief stilge-
zet worden.
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Weggeman alleen als hij op zeer korte 
termijn geholpen zou kunnen worden, 
maatschappelijk zou kunnen overleven. 
En daarmee was het doek voor een 
nieuwe windmolen in Wierden definitief 
gevallen.

Motormaalderij
De nieuwe maalderij werd ontworpen
door de Wierdense architect H. Lodewe-
ges en werd gebouwd door bouwbedrijf 
Schipper voor een bedrag van ƒ 1.800,-.

Het gebouw verrees niet precies op de 
plaats van de verbrande molen, maar 
ongeveer vijftig meter zuidelijker.
Voor de inrichting van de maalderij bood 
de firma Wijnveen een tweedehands 
dubbele maalstoel aan, voorzien van 
een koppel 16der en 15der stenen. Het 
drijfwerk bestond uit ijzeren wielen met 
azijnhouten kammen. Alles nagezien en 
waar nodig vernieuwd. Inclusief opstel-
len en één jaar garantie voor de prijs 
van ƒ 700,-. Naar wens kon er ook nog 

een koekenbreker, een elevator en een 
elektromotor geleverd worden. Volgens 
mededeling van de familie Weggeman 
is men op dit aanbod ingegaan, maar 
voor de aandrijving werd een gloei-
kopmotor van Engels fabricaat, merk 
Petter, gebruikt. Deze voldeed maar 
matig en toen in de loop van de Tweede 
Wereldoorlog brandstof schaars werd, 
werd deze begin 1944 vervangen door 
een zuiggasmotor.
In het midden van de jaren 50 werd deze 

Ingekleurde ansichtkaart van omstreeks 1925. De meisjes links zijn mogelijk twee dochters van Jan Weggeman: Hillie en Na. (coll. Frans 
Weemaes, Terneuzen).

In de vroege ochtend van 20 augustus 1934 ging de molen van Weggeman door brand geheel 
verloren. Het stenen gebouwtje, waarin de motor stond opgesteld, staat nog overeind. Bericht 
uit het weekblad Panorama Ons Land van 31 augustus 1934 (coll. Frans Weemaes, Terneuzen).

Een krantenfoto van de molen uit het 
voorjaar van 1934, één van de laatste foto's 
die van de molen gemaakt is. De molen 
stond toen al drie jaar stil (foto coll. familie 
Weggeman, Wierden).
 



motor op zijn beurt vervangen door een 
tweedehands Thomassen dieselmotor 
van 25 PK. Jan's zoon Gerrit Jan (1922-
2008) nam ondertussen het bedrijf over. 
Jan Weggeman overleed in 1968 op 
83-jarige leeftijd. Tot omstreeks 1980 
werd de Thomassen dieselmotor nog 
gebruikt en al die jaren heeft hij zonder 

mankementen gedraaid. Ook nadat de 
motor buiten bedrijf gesteld was bleef 
Gerrit Jan Weggeman deze als hobby 
goed onderhouden. Uiteindelijk werd 
de motor verkocht aan een liefhebber in 
Nieuwleusen.
Rond 1950 was de omzet gegroeid tot 
1.000 ton mengvoeders per jaar, in 1983 

was dit vertienvoudigd. In 1977 werd 
het veevoederbedrijf overgenomen 
door Henk Dekker, die tot dan in dienst 
was als werknemer. De bedrijfsnaam 
Weggeman bleef gehandhaafd, maar 
men was ondertussen wederverkoper 
geworden van UTD Mengvoeders. De 
mengvoeders in bulk werden recht-
streeks door UTD geleverd, het zakgoed 
werd bezorgd met eigen vrachtwagens. 
Gerrit Jan Weggeman legde zich met 
zoon Jan toe op de verhuur van vorkhef-
trucs, terwijl zijn vrouw de dierenspeci-
aalzaak runde. In 1980 werd er nog een 
grote nieuwe loods naast de maalderij 
gebouwd, waarin als herinnering aan 
de molens een gevelsteen met daarop 
een windmolen aangebracht werd. In 
1992 beëindigde de familie Weggeman 
haar activiteiten en werden ook woon-
huis en gebouwen verkocht aan Dekker. 
Een blauwe molensteen werd als herin-
nering meegenomen en ligt nu in de tuin 
van Jan Weggeman, achterkleinzoon 
van de eerste molenaar Weggeman in 
Wierden. Rond 2009 werd de handel in 
veevoeders in Wierden gestaakt.
 
Met dank voor verstrekte informatie aan:
 
Arian Smit, Heiloo
Theo Pigge, Historische Kring Wederden, 
Wierden
Jan en Marijke Weggeman, Wierden
Erika Thijs, Gemeente Wierden
Erik Stoop, Stichting Molendocumentatie 
Amsterdam

In 1980 werd er bij de maalderij nog een 
nieuwe loods gebouwd. Daarin werd een 
gevelsteen aangebracht met een voorstelling 
van een windmolen. Naast 1980 werd ook 
het jaartal 1872 aangebracht, als verwijzing 
naar het jaar waarin Gerrit Jan Weggeman 
de molen van de gemeente overnam (foto 
Theo Pigge, Wierden, 14 september 2013).

Jan Weggeman (1885-1968) met zijn vrouw Femia Weggeman-Gombert omstreeks 1960. Jan 
Weggeman was de laatste windmolenaar van Wierden en maakte de ondergang van beide mo-
lens mee: het omvallen van de standerdmolen in 1903 en de brand van de stellingmolen in 1934. 
(foto coll. familie Weggeman, Wierden).

- P O R T R E T -

De maalderij uit 1935 bestaat nog steeds, maar is al jaren niet meer als zodanig in gebruik 
(foto Theo Pigge, Wierden, 14 september 2013).
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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