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Bij de omslag voorzijde: De Garrelsweersterkloostermolen was een halve 
eeuw een krepeergeval. Men moest wel een onverbeterlijke optimist zijn 
of supergeduldig om te vertrouwen op een goede afloop. Het is er dan 
toch van gekomen zoals blijkt uit deze foto en een artikel in dit nummer 
(foto H. Noot, 4 januari 2014). 

Bij de omslag achterzijde: Molen De Hoop in Garderen in 'oude' sneeuw; 
'nieuwe' is er nog niet veel gevallen (foto Jan Bakker te Soest, winter 2010).

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

Het artikel over het instorten van de standerdmolen in Wierden heeft een 
reactie opgeleverd die de aanleiding werd tot een uitstap naar de or-
kaan van 1 augustus 1674 die veel molens heeft geteisterd, met name 
in Amsterdam en Utrecht, waar de schade nog zichtbaar is, zij het niet 
aan een molen. Verder is er in dit nummer een reactie opgenomen op 
het artikel over het verongelukken van de molen in Greetsiel: een ge-
waarschuwd mens telt voor twee. De Vereniging De Hollandsche Molen 
hield in Olst de gebruikelijke Molencontactdag. Willem Roose doet er 
verslag van in een tot nadenken stemmend verhaal. Karnmolens lopen 
minder in het oog dan wind- of watermolens. Peter Pouwels beschrijft 
een onbekende karnmolen in het Betuwse Overasselt en plaatst deze 
in zijn context. De molen van de Garrelsweersterkloostermolenpolder (ja 
echt, 34 letters) is bijna een halve eeuw een crepeergeval geweest met 
weinig gunstige vooruitzichten. Toch komt het goed...

En Balie Kluiver herinnert aan de zware kanten van het molenaarsleven.
JSB
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Friese Molenaarsdag 2014

Zaterdag 29 maart 2014 vindt de jaarlijkse 
Friese Molenaarsdag plaats. Voor deze 
molenaarsdag worden elk jaar weer 
unieke molens geselecteerd, elke keer in 
een andere hoek van Friesland, die een 
bezoek meer dan waard zijn. Ook voor 
leerlingen en hun leermeesters is dit een 
unieke gelegenheid om eens op andere 
molens te kijken en ervaringen te delen 
met andere molenaars. Hieronder staan 
de vijf molens vermeld welke dit jaar aan 
de Friese Molenaarsdag hun medewer-
king hebben toegezegd. Dronrijp - De 
Puollen, Menaldum - De Rentmeester, 
Marssum- Terpzicht, Franeker - Arkens 
molen, Schalsum-Schalsumer Molen. De 
Friese Molenaarsdag is op 29 maart 2014 
van 10:00 – 16:00 uur.         Martin de Jong

Hans Elzenaar overleden 

Op vrijdag 6 december is op 67-jarige 
leeftijd Hans Elzenaar overleden. Hij woon-
de in Oldemarkt en was timmerman van 
beroep bij Staatsbosbeheer. Hans was al 
geruime tijd ernstig ziek, maar de laatste 
paar maanden ging zijn toestand hard 
achteruit. Donderdag 12 december j.l. is 
de dankdienst voor zijn leven gehouden 
in de kerk van Paasloo en daarna vond 
de uitvaart plaats vanuit uitvaartcentrum 
de Reestborgh te Meppel.
Elzenaar bediende niet alleen als vrijwil-
lig molenaar de spinnenkop bij Ossenzijl, 
maar heeft die in 1982 ook in opdracht 
van zijn werkgever, Staatsbosbeheer, ge-
bouwd en daarna steeds uitmuntend met 

veel zorg en liefde onderhouden. Die zorg 
strekte zich ook uit tot de beide tjaskers 
van het natuurgebied De Weerribben (zie 
Molenwereld 2013-3-88 en 2013-4-134).

Roeden uit standerdmolen 
Batenburg gehaald

De standerdmolen van Batenburg staat 
al weer sinds oktober 2012 stil. Begin 2014 
zijn de roeden er uitgenomen, waarna de 
kapotte as eruit gehaald is. De as ligt bij 
molenmakerij Coppes te Bergharen in de 
werkplaats, om vast te stellen of de as ge-
repareerd kan worden, of dat de as moet 
worden vervangen door een nieuw te 
gieten exemplaar. Naar verwachting is de 
molen in het voorjaar weer draaivaardig.

Vorig jaar voorzag het rietdekkersbedrijf E. W. ter Meer uit Sint Jansklooster De Wicher in 
Ossenzijl van een nieuw rietdek. Hans Elzenaar verrichtte toen nog het nodige timmerwerk. 
Met hem verliest de molen een zorgzame 'molenvader'(foto Hans Elzenaar, 24 januari 2013).
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De Stichting Thorensche Molen 
te Leuth geeft obligaties uit

Voor de herbouw van de Thorensche 
Molen te Leuth is de stichting op zoek 
naar 100.000 euro. Dat geld wil de stich-
ting bij elkaar krijgen met het uitgeven 
van obligaties. De stichting betaalt de 
lening terug met 3 procent rente. Kopers 
van de obligaties lenen het geld aan de 
stichting tegen een aantrekkelijke rente, 
waarbij nauwelijks risico wordt gelopen. 
De lening wordt in principe aangegaan 
voor 20 jaar. 

Brand in molen De Bloem 
te Amsterdam

Woensdagochtend 1 januari 2014 woed-
de een kortstondige brand in het riet-
dek van molen De Bloem aan de 
Haarlemmerweg te Amsterdam.
Vermoedelijk was een vuurpijl de oor-
zaak van het vlam vatten van de met 
riet gedekte onderbouw. De brandweer 
was gelukkig snel ter plaatse en heeft 
met kettingzagen de brandende delen 
weggezaagd. Hierdoor is gelukkig gro-
tere schade voorkomen. 

Tentoonstelling over 
poldermolens in Heerhugowaard

Lange tijd beheersten poldermolens het 
waterpeil. De meeste polders stapten 
sinds het einde van de 19e eeuw over op 
stoomgemalen en later op diesel- en elek-
trische gemalen. Gelukkig zijn er vele mo-
lens behouden gebleven en sieren zij nog 
steeds het Noord-Hollandse landschap. 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier gaat in op de geschiedenis
van de poldermolen en biedt gelegen-
heid het unieke molenlandschap te bele-
ven. Kom daarom voor op 28 maart 2014 
naar de tentoonstelling 'Op de wind' in het 
kantoor van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier in Heerhugo-
waard. De tentoonstelling loopt van 26 
november 2013 tot en met 28 maart 2014. 
Open tijdens kantooruren in de hal van 
het kantoor, Bevelandseweg 1, 1703 AZ 
Heerhugowaard.

Informatiecentrum in 
Museummolen Schermer

In de Museummolen te Schermerhorn 
moet een informatiecentrum over de hele 

droogmakerij van de Schermer komen. De
Schermer Molens Stichting heeft grootse 
plannen om de molens en de droogma-
kerij op de kaart te zetten. De Schermer 
Molens Stichting is per 1 januari 2014 
ontstaan uit een fusie van de Stichting 
Schermer Molens en de Stichting Mu-
seummolen. Nieuwe voorzitter is burge-
meester R. Oosterop van Graft-De Rijp. 
De stichting is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van in totaal vijftien molens, 
waaronder de elf overgebleven molens 
van het Schermer molencomplex. Dankzij 
een omvangrijk restauratieproject zijn 
deze elf molens nu weer maal- en draai-
vaardig. Het oorspronkelijke plan was ook 
de waterbouwkundige infrastructuur uit 
1633/1643 zoveel mogelijk te herstellen. 
Dit heeft inmiddels minder prioriteit, om-
dat het te duur is. De nadruk ligt voorlo-
pig op de Museummolen. Nu trekt het 
museum jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers, 
dat moeten er zo'n 30 à 35.000 worden. 
Om dit te bereiken, moet het museum 
een informatiecentrum over het ontstaan 
van de droogmakerij worden. In het voor-
jaar is er een vrijwilligersmarkt, om zo veel 
mogelijk vrijwilligers te werven die kunnen 
helpen dit allemaal mogelijk te maken. 
De prioriteit ligt misschien niet meer bij het 
herstellen van de oorspronkelijke water-
gang, een eerste stap hiertoe wordt, als 
het aan de stichting ligt, wel gezet. De 
stichting wil de provincie houden aan 
een eerdere toezegging over de aanleg 
van een duiker onder de Noordervaart, 
die het water tussen de Museummolen en 
het Noorderpolderhuis verbindt.

Molenaar Hessel de Vries 
overleden 

Op 30 december 2013 overleed geheel 
plotseling Hessel de Vries uit Zaandijk aan 
een hartstilstand. Hij werd 54 jaar. Het le-
ven van De Vries stond in het teken van 
molens. Hij was al van jongs af aan be-

De Bloem in Amsterdam, een vorst onder de molens; je moet er toch niet aan denken dat die 
een prooi van de vlammen zou zijn geworden? (foto jsb, 31 januari 2006). 
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Hessel de Vries in de hut van De Bonte 
Hen (foto Martin Bus, 16 mei 2009).
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trokken bij de Vereniging De Zaansche 
Molen. Een molenliefhebber in hart en 
nieren die al ruim dertig jaar iedere za-
terdag als vrijwillig molenaar actief was 
op oliemolen De Bonte Hen aan de 
Kalverringdijk. Op 21-jarige leeftijd verwe-
zenlijkte hij zijn droom van een eigen mo-
len met de aankoop van De Jonge Dirk, 
een voormalig specerijmolentje, in het 
Westzijderveld. Sinds augustus 2013 was 
hij parttime in dienst van De Zaansche 

Molen als invalkracht bij molens De Zoeker 
en De Huisman op de Zaanse Schans. Na 
het overlijden werden alle molens van De 
Zaansche Molen in de rouw gezet. 

Hemmes Groep maakt balans 
2013 op

De Hemmes Groep heeft de balans over 
2013 opgemaakt. Een belangrijk aan-
dachtspunt betreft de herbouw van de 

molens op de Hemmes (Zie Molenwereld 
2012-9-300, 301). Het afgelopen jaar heb-
ben is veel tijd gestoken in de technische 
aspecten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om de turbine in de kap van de nieuw te 
bouwen molen(s). In de kap bevindt zich 
naast de generatoren ook software en 
meetapparatuur waarmee de molen vol-
automatisch wordt. Bij te harde wind of bij 
optredende slagschaduw als gevolg van 
een lage zon kan de molen zichzelf stilzet-
ten. Na bijna twee jaar van vergaderen 
en produceren van paperassen is er ein-
delijk iets gebouwd. Er is in opdracht van 
de Hemmes Groep door Pim ten Have 
een fantastisch mooi schaalmodel ge-
maakt van een kap en een deel van het 
achtkant. Dit schaalmodel is gemaakt om 
tot een definitief ontwerp te komen van 
de technische aanpassingen die nodig 
zijn om met een traditionele molen stroom 
op te wekken. De belangrijkste beslissing 
is het vaststellen van het stedenbouwkun-
dig plan voor de Hemmes door het hui-
dige gemeentebestuur, bij voorkeur nog 
vóór de verkiezingen in maart. Een eerste 
gezamenlijke sessie om tot het steden-
bouwkundig plan te komen en de finan-
ciën door te rekenen werd eind novem-
ber gehouden. De belangen blijken op 
cruciale punten nogal uit elkaar liggen.

Jaarverslag 2013 
Pendrechtse Molen

Zoals gebruikelijk ook dit jaar weer een 
korte samenvatting uit het van molenaar 
Barend Zinkweg ontvangen jaarverslag 
2013 van de Pendrechtse Molen. In 2013 
zijn 17 gesprekken nodig geweest, om de 
gemeente Barendrecht ervan te overtui-
gen dat er in het nieuwe bestemmings-
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Molens aan de Zaanse Schans in de rouw bij het overlijden van Hessel de Vies; op de voorgrond De Bonte Hen (foto Martin Bus, 15 januari 2014). 

Het door Pim ten Have voor de Hemmes Groep gemaakte schaalmodel van een kap en een 
deel van het achtkant (foto Hemmes Groep).



plan Zuidelijk Randpark voldoende vrije 
ruimte zou blijven voor de molen. Het 
college liet zich niet overtuigen, maar 
de gemeenteraad was unaniem op de 
hand van de molenaar. De molenma-
ker moest twee maal komen voor een 
noodreparatie. Bij het verwijderen van 
een rollenlager onder de kap bleek dat 
de onderliggende balken zwaar wa-
ren aangetast door de bonte knaag-
kever. De balken moesten vervangen 
worden. Naar aanleiding hiervan wordt 
ook de rest van de molen geïnspec-
teerd. Voor 2014 staat het vervangen 
van de lange schoren op het program-
ma. Aanvankelijk was het plan om één 
schoor deels te vervangen, maar de 
molenmaker constateerde, dat beide 
schoren in z'n geheel vervangen moeten 
worden.
Niet onopgemerkt mag blijven dat 
Barend Zinkweg inmiddels met pensi-
oen is gegaan en is opgevolgd door Jan 
Bruins. Zinkweg blijft als vrijwillig mole-
naar actief.

Belevenishek bij molen 
De Lelie in Kralingen

De Stichting De Kralingse snuif en spece-
rijencompagnie 'De Ster' en 'De Lelie', de 
stichting die de beide snuifmolensaan de 
Kralingse plas in Rotterdam exploiteert, 
heeft in samenwerking met het architec-
tenbureau SO-Studio en met behulp van 
diverse sponsoren, een 'belevenishek' bij 
molen De Lelie aan de Plaszoom ontwik-
keld. Dit hek, dat in combinatie met een 
speurtocht voor oud en jong, over de 
historie en het bedrijf van deze laatste 
nog werkende snuif- en specerijmolens 
is ontwikkeld, wil de Rotterdammers en 
toeristen kennis laten maken met een in 
Nederland vergeten tak van industrie. 
Op zaterdag 14 december heeft de heer
Manuel Kneepkens, dichter, publicist en
oud-gemeenteraadslid voor de Stads-
partij dit belevenishek gepresenteerd. 
Na een kort welkom door Sander van 
Lanen lichtte Manuel Kneepkens in een 
korte toespraak onder andere de histo-
rische band tussen Rotterdam en de ta-
baksindustrie toe. Op het hoogtepunt in 
het midden van de 19e eeuw was ruim 1/3 
van de Rotterdamse beroepsbevolking 
werkzaam in de tabaksindustrie. De Ster 
en De Lelie vormen samen met de karot-
tenfabriek achter De Lelie en restaurant 
De Tuin als de voormalige eigenaarswo-
ning een van de weinige tastbare herin-
neringen aan deze periode en daarom 
is het belangrijk om hier zorgvuldig mee 
om te gaan. Hij betreurde daarom ook 
dat de Karottenfabriek momenteel zo 
verwaarloosd wordt. Hoewel het beleve-
nishek een waardevolle aanvulling is om 
de historie van de molens en de tabaks-
industrie onder de aandacht te bren-
gen zou het nog mooier zijn geweest 
als daarnaast in de Karottenfabriek een 
permanente tentoonstelling kon worden 
ingericht. De heer Kneepkens besloot 
zijn toespraak met een gedicht waarna 
het hek onthuld werd. (Rechts) Het hek trekt direct belangstelling (foto Aad J. van Strien, 14 december 2013).

Voor De Lelie: rechts de ontwerper van het belevenishek Sander van Lanen, en naast hem 
Manuel Kneepkens (foto Aad J. van Strien, 14 december 2013).
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(Links) De onthulling van het hek door het weghalen van een molenzeil door Sander van 
Lanen en vrijwillig molenaar Jan Bruins. (foto Aad J. van Strien, 14 december 2013).
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Senioren Cor en Jan Noorlander 
stoppen als molenaar

Zij stoppen dan wel als actief molenaar, 
maar van een echt afscheid kan geen 
sprake zijn. De wieg van Cor Noorlander 
(84) en Jan Noorlander (77) stond in mo-
lens bij Streefkerk en sindsdien zijn zij op-
gegroeid met wind, water en wieken. Cor 
en Jan zijn twee van de vijf kinderen van 
Cornelis Noorlander en Klasina Ansink. 
Cor Noorlander zag in 1929 het levenslicht 
in de Sluismolen, de 'wip' die in 1979 door
brand werd verwoest. Broer Jan kwam in 
oktober 1936 ter wereld in de Achtkante 
Molen, eveneens in Streefkerk. De grond-
legger van het molenaarsgeslacht was 
Aalbert Noorlander, geboren in 1794. 
Vastgesteld is dat er in de loop der de-
cennia in deze regio 28 Noorlanders zijn
geweest, die op 23 verschillende mo-
lens de polderbesturen hebben gediend. 
Waarschijnlijk hebben er nog meer 
Noorlanders tot het molenaarsgilde be-
hoort, bijvoorbeeld in de achttiende 
eeuw in Rotterdam. In 2007 werd in het 
jaarboek van het Centraal Bureau voor 
Genealogie onder de titel 'Levend van 
wind en water' de familie Noorlander 
uitgebreid beschreven als een ge-
slacht van poldermolenaars van 1817 
tot 2007. Met het vertrek van Cor en Jan 
Noorlander komt er nog geen einde 
aan de verbintenis van de familie met 
de molens. 'Het lijntje' wordt echter wel 
dunner, want nu, na het vertrek van va-
der en oom, resteert Cees Noorlander, 
die fier de scepter zwaait over de Oude 
Weteringmolen, eveneens in Streefkerk. 
Cees geniet inmiddels van zijn pensi-
oen en dus komt er eerlang een einde 
aan de relatie Noorlander en molens. En 
ook weer niet helemaal, want opa Cees 
Noorlander vertelt niet zonder trots dat 

zijn kleinzoon Per van der Meijden erg is 
geïnteresseerd in het mooie en nauwge-
zette 'ambt' van vrijwillige molenaar. Wel 
een afscheid, maar Cor en Jan zullen 
ongetwijfeld nog wel een oogje in het 
zeil houden bij de molen van respectie-
velijk hun zoon en neef. Al is het alleen 
maar om gezellig over de vele herinne-
ringen te praten. Cor en Jan Noorlander 
hebben gedurende hun leven de zorg 
gehad over diverse molens. Het eindsta-
tion was voor beiden de Broekmolen in 
Streefkerk. Daar zijn zij in december af-
gezwaaid. Onlangs besteedde SIMAV- 
voorzitter Kees de Bruin tijdens de zoge-

heten jaarlijkse molenaarsavond aan-
dacht aan hun afscheid. In de komende 
wintermaanden wordt dat nog een 
keer dunnetjes overgedaan in SIMAV-
molencentrum De Liefde.                 SIMAV

Landzigt te Zuid-Beijerland 
wisselt van eigenaar
Maarten Hunink heeft zijn molen Landzigt 
te Zuid-Beijerland verkocht. De molen 
die reeds sinds 1975 in zijn bezit is, en in 
1992 na een grote restauratie maalvaar-
dig werd opgeleverd was tot op de dag 
van vandaag nog dagelijks in bedrijf. 
Hunink die in middels 75 jaar is gewor-

Jan (links) en Cor Noorlander zwaaien af als molenaar van de Broekmolen te Streefkerk 
(Foto: Hans de Groot, 9 november 2013).

De Landzigt is de ramp te boven gekomen;
hier malend bij de officiële ingebruikstelling 
op 16 mei 1992 (foto jsb, 16 mei 1992). Maarten Hunink aan het werk in zijn molen (foto Donald Vandenbulcke, 18 juni 2010). 
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den, achtte de tijd rijp voor een nieuwe 
eigenaar die zijn molenbedrijf voort kan 
zetten. Deze is gevonden in Peter Reedijk.

Molenwereld Zeeland rouwt om 
overlijden Mark Witte

Een groot aantal molens in Zeeland stond 
begin december in de rouw wegens het 
overlijden van Mark Witte (54) uit Zierikzee 
op 6 december 2013, vrijwillig molenaar 
in Oosterland. Witte overleed aan een 
ernstige ziekte. Hij draaide zo'n dertig jaar 
met de molen in Oosterland. Witte was 
ook enige tijd secretaris van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars in Zeeland. Voor 
zijn grote betrokkenheid bij en inzet voor 
het bouwkundig, archeologisch/historisch 
en monumentaal erfgoed ontving Witte 
een koninklijke onderscheiding. Hij werd 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 
molenwereld verliest in hem een zeer be-
trokken molenaar en mens.

Opwettense watermolen krijgt 
nieuwe eigenaars

De Opwettense watermolen te Nuenen 
sluit haar deuren voor een verbouwing. 
Drie nieuwe eigenaars gaan de molen 
per 1 maart als horecagelegenheid ex-
ploiteren: Roland Grimberg, Ko Konings en
Marc Fitters. In 2010 werd de molen ge-
restaureerd en werd het al een horeca-
gelegenheid (Molenwereld 2010-9-311). 
Ook werd vanaf dat moment ook weer 
met de watermolen gemalen. Met de 
verbouwing die 1 maart 2014 af moet zijn 
willen de nieuwe eigenaren een Brabants 
gemoedelijke sfeer neerzetten en zorgen 
voor kwalitatief goed eten en drinken te-
gen een eerlijke prijs.

Weinig gemeentelijke steun 
herbouw Koeveringse molen

De Stichting Koeveringse Molen is teleur-
gesteld dat twee van drie gemeentera-
den het plan voor de herbouw van de 
Koeveringse molen niet ondersteunen. 
De fracties van het CDA dienden in de 
gemeenteraden van Schijndel, Veghel 

en Sint-Oedenrode op 19 december 2013 
gelijktijdig een motie in voor de steun voor 
herbouw van de molen die op een zoge-
naamd driegemeentenpunt heeft ge-
staan. Met het oog op de voorgenomen 
fusie van de drie gemeenten leek het 
het CDA een mooi initiatief de herbouw 
als gemeenten te steunen. De gemeen-
te Veghel en Sint-Oedenrode wilden er 
geen geld aan spenderen. De gemeente 
Schijndel paste de motie aan en de ge-
meenteraad vroeg wél steun van het 
college. Hiermee lijkt het er voorlopig niet 
op dat herbouw van de molen kans van 
slagen heeft.

In 't kort

- Op 21 december is Herman Soer (75), 
molenaar op Wissinks Möl te Usselo, to-
taal onverwacht overleden. 

- Ten behoeve van 'd Oude Knegt in 
Akersloot is op 20 december 2013 een 

cheque van 2.500 euro uitgereikt, als 
winnaar van de actie 'Alles en ieder-
een verdient een mooie oude dag' van 
verzekeringsmaatschappij Nationale-
Nederlanden. Met de gift wordt het 
verzakte molenerf van d' Oude Knegt 
opgehoogd en opnieuw bestraat.

- Op 18 december 2013 heeft de provin-
cie Noord-Holland onder andere 71.732 
euro toegekend voor de restauratie 
van Polder Molen Noorder M te Sint 
Maartensvlotbrug.

- Op 14 december werd bij de molen 
De Zandweg in Rotterdam het twee-
de deel van het Groot Rotterdams 
Molenboek gepresenteerd, waarbij 
Frank Roos, bestuurslid van de histo-
rische vereniging Roterodamum en 
voorzitter van de stichting die molen 
De Distilleerketel exploiteert, tevens 
eigenaar van molen Nooit Gedacht 
in het Zeeuwse Colijnsplaat het eerste 
exemplaar van het Groot Rotterdams 
Molenboek aan molenaar Leendert 
Sprong heeft overhandigd. 

- Eind 2013 is door de Stichting Friedesse 
Molen te Neer de 'Vrienden van Frie-
desse Molen' opgericht, om de toe-
komst van de molen te waarborgen.

- Bewoners van de buurt rond de Molen 
van Nijs in Stramproy hebben eind 2013 
gezamenlijk de omgeving van de mo-
len onder handen genomen.

Molenkalender 2014

23 maart 2014 Westbrabantse Molendag
29 maart 2014 Friese Molenaarsdag 2014

Rectificatie januarinummer:
In het januarinummer stond abusievelijk
een verkeerde datum vermeld van de
Westbrabantse Molendag. De Westbra-
bantse Molendag wordt in 2014 gehou-
den op zondag 23 maart 2014.

De meest tragische gebeurtenis in de molenaarsloopbaan van Maarten Hunink: het uitbranden
van het bovendeel van zijn molen tijdens een zware storm op 25 januari 1990. De molen is het 
te boven gekomen, mede dankzij de moed en het doorzettingsvermogen van Hunink. 

v.l.n.r.: Frank Roos, Leendert Sprong en samensteller Hans van Krimpen van het Groot 
Rotterdams Molenboek (foto Erwin Esselink, 14 december 2013). 



In 2011 en 2012 is er door Hobéon en leden
van het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers (NVVM) 
gewerkt aan een opvolger van de oude
erkenningsregeling voor molenmakers,
die reeds uit 2002 stamde. De nieuwe
versie van de erkenningsregeling, de BRL
Erkende Molenmaker 2012, is op 24 no-
vember 2012 vastgesteld door het College
van Deskundigen Restauratiekwaliteit 
van de Stichting Erkende Restauratie-
kwaliteit Monumentenzorg (ERM) en op 
10 februari 2013 is de regeling gepubli-
ceerd op de website van de ERM.

In oktober j.l. werden de eerste drie initiële 
toetsen in het kader van de nieuwe BRL 
uitgevoerd in de vorm van een pilot. Dit 
gebeurde bij de bedrijven van de be-
stuursleden van de NVVM: Molenmakerij 
Herrewijnen BV, Spijkenisse; Verbij Hoog-
made BV uit Hoogmade, Molenmakerij 
Groot Wesseldijk BV te Lochem. De pilot 
werd gebruikt om de BRL en de manier 
van auditen te testen. Een auditteam 
van Hobéon Certificering constateerde 
tijdens de pilot dat alle drie de bedrijven 
volledig voldoen aan de eisen uit de BRL.

Uitreiking certificaten
De eerste certificaten werden op 6 de-
cember j.l. op het kantoor de ERM door 
Wienke Blomen, directeur van Hobéon 
Certificering, uitgereikt aan Wim Herre-
wijnen, Lucas Verbij, en Jos Geverink. 
Gastheer van de ceremonie was de 
Stichting ERM. Harry van Waveren, voor-
zitter van het bestuur van de ERM, heette 
de genodigden welkom en lichtte toe 
hoe de BRL De erkende Molenmaker 2012 
past in de doelstelling van de ERM om tot 
een restauratie-breed netwerk van BRL-

en en URL-en te komen. In een BRL staan 
eisen aan het bedrijf, de organisatie en 
het vakmanschap; in een URL staan ge-
woonlijk de vakinhoudelijke eisen gede-
tailleerd omschreven. Voor de molenma-
kers ligt een URL (Uitvoeringsrichtlijn) mo-
gelijk nog in het verschiet. 
Na de ceremonie was er ruimte voor fe-
licitaties en een uitwisseling over het res-
tauratievak.

BRL De Erkende Molenmaker 2012
De bestaande erkenningsregeling is om-
gezet in een BRL (Beoordelingsrichtlijn) 
die aan de eisen van de ERM voldoet. 
Deze eisen zijn door de ERM verwoord in 
de ERM Kwaliteitsstandaard. 
De nieuwe regeling bevat eisen op een 
viertal gebieden:

1. Beleid en kwaliteitszorg;
2. Vastleggen van kennis en kunde 
 binnen het bedrijf;
3. Borgen van kwaliteit in de keten;
4. De kwaliteit van het eindproduct.

Een verbetering van 'De Erkende Molen-
maker 2012' ten opzichte van de oudere 

regeling is dat formeel ruimte is gemaakt 
voor eisen betreffende de kwaliteit van 
het gerealiseerde werk. Daarnaast moet 
het molenmakersbedrijf kunnen verant-
woorden waarom het bepaalde techni-
sche keuzes gemaakt heeft. Als laatste 
wordt van het bedrijf gevraagd of het 
kan verantwoorden en beargumente-
ren waarom het bepaalde restauratie-
ethische keuzes gemaakt heeft. Daarbij 
is het uitgangspunt dat de molenmaker 
op de hoogte is van de laatste restau-
ratie-opvattingen van de RCE en zijn af-
wegingen maakt tegen de achtergrond 
van deze uitgangspunten. Deze drie 
toetspunten worden beoordeeld door 
de vakinhoudelijke auditor van het au-
ditteam. Deze is een autoriteit in zijn vak 
en wordt door de molenmakersbranche 
als zodanig erkend. 

Voor meer informatie: 
www.hobeon.nl zie onder; certificering>
organisaties>monumentenzorg
www.stichtingerm.nl

Harry van Waveren feliciteert Luc Verbij, 
Jos Geverink en Wim Herrewijnen en 
overhandigt de certificaathouders een 
attentie namens de Stichting ERM.

Miranda Maring, 
Hobéon CertificeringEerste certificaten BRL De 

Erkende Molenmaker 2012 
uitgereikt

Wienke Blomen reikt de eerste certificaten uit aan (v.l.n.r) Lucas Verbij, Jos Geverink en Wim 
Herrewijnen; rechts, voorzitter van het bestuur van de ERM, Harry van Waveren. 

De molenmakers met hun certificaat 'BRL De Erkende Molenmaker 2012'.
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Molen van De Regt in 
Nieuw-Lekkerland weer 
een stap verder

Het jaar 2014 moet de victorie
voor de korenmolen van De 
Regt te Nieuw-Lekkerland breng-

en; het jaar waarin de molen zal wor-
den voorzien van zijn kap en zijn kruis. 
Als aanzet hiertoe werd op 14 decem-
ber 2013 het kruiwerk op de molen-
romp geplaatst. Naar verwachting 
wordt de kap in februari of maart ge-
plaatst. Hij is dan al gedekt met riet. Er 
zal een overkapping worden aange-
bracht, om er voor te zorgen dat de 
rietdekker zijn werkzaamheden droog 
kan uitvoeren. Vervolgens worden de
roeden gestoken en opgehekt en 
wordt de staart aan de kap gehan-
gen. De molen zou nog voor de zo-
mervakanties maalvaardig opgele-
verd moeten worden.

De lange arm van de autokraan 
reikt ver (foto Nelly Sonneveld, 
14 december 2013).
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Het kruiwerk op de grond; een laatste 
controle voor de luchtreis. Let op de ton-
vormige kruirollen. Het zal wel van invloed 
zijn op het kruien en mogelijk ook op het 
staan.(foto: Jaap de Vries, 14 december 2013). 

Het kruiwerkligt weer op zijn plaaats 
(foto: Jaap de Vries, 14 december 2013). 

Het aanbrengen van een kalksponning op 
de romp (foto Nelly Sonneveld, 14 december 
2013). 

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

... en hoog  (foto Nelly Sonneveld, 
14 december 2013).

Hoogwerkers bewijzen hun dienst  
(foto Nelly Sonneveld, 14 december 
2013). 



In het januarinummer beschreef Erwin 
Esselink het omwaaien van de standerd-
molen van Weggeman in Wierden. Dat 
geval staat niet op zich. In de loop der 
eeuwen zijn veel molens, vooral stan-
derdmolens omgewaaid. Ik heb ze in dit
blad wel eens 'de molens van het ma-
gistrale evenwicht' genoemd, maar als
het mis ging dan was het goed mis, be-
ter nog heel erg kwaad. Naar aanlei-
ding van het artikel in het vorige nummer 
stuurde de heer G.H. Keunen uit Utrecht 
ons een krantenbericht uit de Algemeen 
Schiedamsche Courant van 21 mei 1808 
over het omwaaien van een standerd-
molen in Hattem, dat trouwens ook in an-
dere kranten is gepubliceerd, maar beter 
afliep dan in Wierden. Het luidt als volgt:

'ZWOLLE den 17. Mey. In de vorige week 
had er in het nabuurig Hattum eene ge-
beurtenis plaats, die van zeer ongelukkige 
gevolgen had kunnen zyn, doch zich al-
leen maar bepaald heeft by het instorte 
der Koornmolen die op de Stads Wal staat.
Op den 12. Mey, des middags tusschen 
3 en 4 uuren, als wanneer het tamelyk
goed weder was, en slechts maar even 
zoo veel wind, dat gemelde Molen 
en een Olymolen, die even buiten de 
Dorppoort staat, met volle Zeilen konden 
malen; dat in een oogenblik ontstond er 

een zwaare rukwind dat men denkt een 
Hoos geweest zal zyn, die zyne richting 
nam van het W. N. West, naar het O. Z. 
Oost waar door eerst de Olymolen zoo 
sterk aan den gang raak- te, dat men 
hem niet bedwingen konde, en gevaar 
liep in brand te geraken; dan gelukkig 
brak een Touw, waar door de Molen 
door den Wind draaide, en tot stilstand 
konde gebragt worden.

Doch voor de Koornmolen had het een 
erger gevolg: genoegzaam op hetzelve 
ogenblik viel de rukwind op denzelven 
met zoodanig geweld, dat hy niet alleen 
door de Vang geraakte, maar ook de 
kragt van den wind niet kunnende we-
derstaan, (doordien deeze slechts van
Hout op eene Steene Voetstuk te samen
gesteld) om verre geworpen wierd; ge-
heel het Bovenwerk, als Wieken, As en
Raderen stortte neder, en er bleef niets
staan als een gedeelte van het Buiten-
werk. De Molenaar met zyn Knegt bevon-
den zich in den Molen, doch zyn onbe-
schadigd gebleven, gelyk er ook op dat 
oogenblik gelukkig geen Menschen of 
eenige Kinderen, die doorgaans by den 
Molen hun Speelplaats nemen, daar 
omtrent waren, en dus geen Mensch 
hierdoor beschadigd of omgekomen is.

We danken de heer Keunen hartelijk voor
deze informatie.
De standerdmolen was een voorgan-
ger van de nog bestaande molen De 
Fortuin. Na het omwaaien van de stan-
derdmolen werd op de plaats van de 
molen een achtkante molen gebouwd 
die in 1852 zijn huidige gedaante kreeg. 
De in het bericht genoemde oliemolen 
was De Hoop die op de hoek van de 
Dorpsweg en de Eijerdijk stond. De olie-

Omwaaiende    
molens

J.S. Bakker

Molen De Fortuin in Hattem, waarvan de voorganger in 1808 omwaaide (foto Donald Vandenbulcke, 17 augustus 2009). 

Fragment van de kadastrale minuutkaart 
van Hattem uit het begin van de 19e eeuw 
waaruit blijkt dat de herbouwde molen een 
achtkant was.
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de eerste moolen al daer staende
daer bij het seluer (selver, zelf) hadt gesien
en nessens hem wel duijsen lien
al om het wonder dat waer gaende.

De eerste molen buiten de Wetering-
poort; dat moet dus de voorganger van 
De Geelvink zijn geweest (zie Molen-
wereld 2013-1-28, 31; helaas blijkt in dat 
artikel op de kaart een verwisseling van 
De Zwaan en De Geelvink te hebben 

molen brandde op 28 december 1897 af 
maar was toen al een stoomoliemolen. 
Alleen de boekhouding kon bij de brand 
worden gered. De stichtingssteen van 
de molen wordt bewaard in een plaat-
selijk museum en vertoont een anker, 
het symbool van de hoop. In 1911 waren 
zowel de korenmolen, de stoomoliemo-
len en een grutterij aan de Molensteeg 
eigendom van de familie Blom die dat 
jaar alles in veiling bracht.

Orkaan
Dit omwaaien van (standerd-)molens zijn 
als regel incidentele gevallen, maar het 
kan flink uit de hand lopen. In het okto-
bernummer van 2010 stond Erwin Esselink 
stil bij de stormramp van 1925 die meer-
dere molens vernielde. Er zijn er ongetwij-
feld meer geweest, maar de meeste zijn 
in de vergetelheid weggezonken. Een 
met de stormramp van 1925 te vergelij-
ken storm is die van 1 augustus 1674, die 
nog steeds bekendheid geniet omdat 
toen het middenschip van de domkerk in 
Utrecht instortte door een combinatie van 
constructiefouten en het stormgeweld. 
Minder bekend is dat deze storm een 
groot aantal molens vernielde of zwaar 
beschadigd heeft.; vooral Amsterdamse 
en Utrechtse molens zijn toen zwaar ge-
troffen. De Amsterdamse koopman Gerrit 
Jansz. Kooch heeft aan deze orkaan een 
gedicht gewijd, Hollans Orkaen, dat maar 
liefst 139 coupletten telt. Daarin worden 
vele bijzonderheden vermeld, niet alleen 
in zijn woonplaats Amsterdam, maar ook 
daarbuiten, tot in Vlaanderen toe:

te turnhout en daer omtrent
bleef naeu een molen overent.

en

te oudenbos en rosendael
al 't platte lant daer prinsepael
dien swaeren donder heen passeerde
molens en boomen om gewaeyt
gebroocken en als afgedraeyt.

Over de Utrechtse molens schrijft Kooch:

tot Uttrecht was de schade groot
daer bleven oock veel menschen doot
van al de molens op de wallen
soo sij ons schrijven daer vandaen
er sijnde maer twee blyven staen
de andre al te mael gevallen.

En over die in Amsterdam:

d' schae was on wondeerelijck
twee en twintich saech moolens glijck
ses koren moolens op stads wallen
behalven die aen roe en heck
of aen de kop of aen het deck
beschadicht waren sijn gevallen.

Er zijn dus volgens Kooch in Amsterdam 
maar liefst 22 zaagmolens en zes koren-
molens op de wallen vernield, afgezien 
van schade aan wiekenkruisen bij ande-
re molens. Met 'deck' zal wel het rietdek 
zijn bedoeld. 

Eén molen krijgt speciaal aandacht:

die noch meer wonder weeten wil
een meelmoolen is van de spil
los opgetilt voorwaer een groot wonder
wort om gekeert en soo heel net
weer op de werf neergeset
stont wel perfeckt het bovenste onder.

'k heb het van pieter hoog gehoort
't was buijten de weteringspoort
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Kaart van Utrecht van de hand van de bekende cartograaf Blaeu uit 1649. Op de stadswal 
staan, inclusief de Bemuurde Weert 10 standerdmolens, waarvan er volgens Kooch dan 8 tegen 
de grond zijn gegaan tijdens de storm van 1 augustus 1674. 

Het bekendste stormslachtoffer tijdens de
storm van 1674 was de Domkerk in Utrecht, 
waarvan het middenschip instortte. 
De Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant 
van 4 augustus 1674 plaatste het volgende 
verslag: 'Uytrecht den 2 Augusti. Gisteren 
avont ten half achten ontstont hier een 
schrickelick onweer, dat tot half negen toe 
duurde; doch het slimste was gedaen in een 
quartier-uurs: den hemel stont gedurigh 
in licht en vlam, en 't was schrickelick den 
donder en vreesselycke winden te hooren, 
dat verselt wierdt met het nederstorten van 
schoorsteenen, daecken, gevels ende toor-
nen, dat ieder een ongemeene verbaestheyt 
aenbracht, en dat heeft veele van een aert-
bevingh doen spreecken: de kerck van den 
Dom tot het choor toe lagh met pylaren 
en al ten half achten al onder de voet als 
een puynhoop, sonder dat de Domtoorn 
eenigsints beschadigt is.' Het krantenbericht 
noemt evenals Kooch de betrekkelijk korte
duur van het noodweer. De tekenaar 
Herman Saftleven maakte in opdracht van 
het stadsbestuur een serie tekeningen van de 
verwoeste kerk waarvan dit er een is. 



Het verloop vertoont treffende overeen-
komst met de stormramp in Borculo; Kooch:

Want al die groote stormen swaer
die nacht en dagen naer malkaer
dack en schoorsteem deeden strijcken
die sijn bij deze schade niet
in een cort half uur geschiet
in't minste deel niet te gelijcke.

Naast de korte duur (een half uur) valt 
ook het plaatselijk karakter op:
't was wonder hiet soo dicht bij
dat haerlem bleef daer af vrij
met al de boomen en de tuijnen
tot alleckmaer en daar ontrent
was oock noch boom noch huijs geschent
en dat soo verder naar huijsduijne.

sandam dat kreech oock iet of wat
maer raeckten maer een moolen plat
en't oossaen daer soo bij geleegen
daer sijn de huijsen meesten deen
beschadigt of gevallen heel
seer weijnich die geen schade kreegen.

Toch zijn er meer van dergelijke enorme stor-
men bekend, zoals die van de 18 brumaire 
van het jaar VIII ofwel 9 november 1799, 
die in (Frans-)Vlaanderen tientallen molens 
deed omgaan. Toch is deze datum meer 
bekend van een staatsgreep in Frankrijk die 
Napoleon aan de macht zou helpen. Maar 
dat is weer een ander verhaal.

plaats gevonden: no. 11 is De Geelvink; 
no. 13 De Zwaan; in de tekst staat het 
juist vermeld).

In een buskruitmolen bij Monnickendam 
ging het er ook vreemd aan toe:

een kruijt molen bij monkendam
die mewels en de schot toe quam
so mijn d' heer krooch heeft gaen verhaelen
drie steenen lagen in de gront
ses loopers gingen daer in't ront
glick meen op die wijs 't kruijt moet malen.

die ses loopers die steenen swaer
sijn opgenomen met malkaer
nooyt hoorde imant sulke daden
stijlen en spillen alles net
neffens de leggers neergeset
sonder de steenen te beschaden.

noch meerder wonder hier bij komt
die swaere spillen omgecromt
die bleeuen in de steenen steken
die most men laugh (langh?) saem vijlen af
want men kon sulke ijsers grof
toch met gewelt daer niet uit breken.

Het is niet duidelijk om welke molen 
het gaat. Bij mijn beste weten stond in 
Monnickendam geen buskruitmolen, wel
bij omliggende plaatsen als Purmerend, 

Buiksloot en Nieuwendam. 
Ook op het eiland Wieringen was het raak:

de moolens door dit swaer onweer
beschadicht of heel plat ter neer
soo dat se niet en konden malen
waren gedwongen door den noot
dat men het meel en oock het broot
met schuijten most van verre haelen.

Tekening van Jacob van Ruysdael met vier
standerdmolens aan de noordkant van de
Overtoomse- of Heiligewegsevaart in 
Amsterdam.

De korenmolens aan de Mennonietensloot 
buiten de Weteringspoort in Amsterdam, 
tekening van G. Lamberts uit 1817. De 
eerste molen links is De Vink of Geelvink, 
waarvan de voorganger op 1 augustus 1674 
door storm werd vernield. Dan, achtereen-
volgens de korenmolens De Oranjeboom en 
De Zwaan en de houtzaagmolen De Visser; 
rechts de zaagmolen De Witte Os. 

- ' T  B E T E R E  W E R K -
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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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Roeden gestoken in de molen 
van Neermoor
In Molenwereld 2013-09-308 was een be-
richt opgenomen over de plaatsing van 
de kap op de molen van Neermoor, een 
molen die al tientallen jaren onttakeld 
was. Nadat eerst de staart was aange-
hangen werden op 17 december de bei-
de roeden door molenmaker Molema 
uit Heiligerlee gestoken zodat de molen 
uiterlijk weer compleet is. 

Restauratie van de molen in 
Schiffdorf begonnen
De streek ten westen en rond Bremen is 
heel molenrijk geweest. Niet alleen dit; 
er waren bijzonder mooie exemplaren
bij. Er staan er gelukkig nog, al heeft het 
'Mühlensterben' rijkelijk zijn tol geëist. Een
van die molens is de molen van Schiff-
dorf, kreis Cuxhaven. De kapitale molen 
werd in 1864 gebouwd voor W. Harrje 
en de weduwe van J.N. Harrje door de 
molenmakers Wegener uit Wulsdorf en 
Speckmann uit Lehe met maar liefst 4 
koppelstenen (nu nog 3). Hij bleef lang in 
bedrijf, maar nadat molenaar Otto Frank 
zijn bedrijf gestaakt had vanwege zijn 
leeftijd werd de molen gekocht door een 
in 1977 opgerichte plaatselijke vereniging 
en vervolgens gerestaureerd. Vrijwilligers 
laten de molen draaien en verder wordt 
de molen ook voor andere culturele doel-

einden gebruikt. Ook kunnen er huwelij-
ken worden gesloten. Uiteraard zorgde 
de molen voor wel en wee. Een paar 
jaar geleden werd de windroos tijdens 
een storm zwaar beschadigd, waarna 
men de molen alleen met de hand kon 
kruien. Ook nu is weer een grote restau-
ratie noodzakelijk welke wordt uitgevoerd 
door molenmaker Vaags uit Aalten. Op 8 
januari vond de start plaats met het afha-
len van de kap.

Nog een stormslachtoffer in 
Nedersaksen
Bij een storm rond de jaarwisseling brak 
de buitenroede van de Patentmühle in 
Söhlde, kreis Hildesheim. De in 1880 ge-
bouwde molen is eigendom van de Verein
zur Erhaltung historischer Mühlen in Söhlde
e.V. Nadat de molen buiten gebruik was 
gesteld verviel hij tot een ruïne, in feite 
niet meer dan een kale, lege romp. In de 
jaren1986 - 1988 werd de molen uitwen-

dig geheel gerestaureerd met een roe 
met zeilen en de andere met zelfzwich-
ting. Reconstructie van het binnenwerk 
bleef achterwege en de eerste zolder 
werd ingericht als trouwzaal. Ook wordt 
de molen voor festiviteiten en tentoon-
stellingen gebruikt. Bij de storm is de roe 
met zelfzwichting bij de askop afge-
broken, terwijl van een end van de bin-
nenroe het hekwerk is weggevaagd. De 
molenvereniging telt zestig leden en men 
hoopt van ganser harte dat de verzeke-
ring over de brug komt; anders zal men 
er een harde dobber aan hebben om de 
molen snel te herstellen.
Söhlde is bekend door krijtwinning. Voor 
het vermalen van het krijt waren twaalf 
windmolens in bedrijf, waarvan er niet 
een compleet bewaard is gebleven, wel-
ke enkele rompen. Verder waren er nog
twee korenmolens, waarvan de Patent-
mühle er één was.

De molen in Söhlde voor de roedebreuk (beeld Wikipedia).

De molen van Schiffdorf voor de restauratie
(foto Carsten Lucht, 27 maart 2010). 

De kap zweeft tussen hemel en aarde (foto 
Dennis Berger, 8 januari 2014). 

De molen in Schiffdorf afgedekt met een 
tijdelijke kap (foto Dennis Berger, 8 januari 
2014).
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De 'Zoeker' uit het vorige nummer 
wordt thuisgebracht door de heer 
Esselink uit Delft thuisgebracht als de

molen van de Sammerspolder te Egmond-
Binnen. De heer Esselink schrijft: 'Op de Zoe-
ker van Molenwereld 177 zien we de af-
braak van de molen van de Sammerspolder 
te Egmond-Binnen in 1950. In de database 
van verdwenen molens is dezelfde foto te 
vinden. Daar worden ook met name de 
laatste jaren van de molen beschreven tot 
de uiteindelijke sloop. 
Daar heb ik weinig aan toe te voegen, 
alleen dat de voorlaatste molenaar Jan 
Dirkson de molen vanaf 1901 bemaalde 
tot 1 maart 1939. Hij was kort daarvoor 65 
geworden en heeft de molen dus gedu-
rende 38 jaar bemalen.'
De heer K. Zaal sr uit Alkmaar bevestigt 
deze oplossing en uiteraard zijn we beide 
heren dankbaar voor hun medewerking.
 
De nieuwe 'Zoeker' is een foto van een 
molen aan de andere kant van het land, 
wellicht in Drenthe, 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.

Veel sneeuw hebben we dit jaar nog niet 
gehad, maar er kan nog van alles komen. 
Sneeuw en molens vormen een dankba-
re combinatie voor molenliefhebbers en 
vooral de fotografen onder hen. Nee, ik 
zal 't ook niet tegenspreken; ik vind het 
ontegenzeggelijk ook heel mooi, vooral 
om naar te kijken. Om als molenaar in te
werken ligt het wel even anders. Dat be-
doel ik uiteraard als echte molenaar en 
om precies te zijn met de wagen op de 
weg; en nog erger met zakken op je bult. 
We hadden vroeger een rijknecht en die 
moest niets, maar dan helemaal niets 
hebben van sneeuw. Je hebt er drie keer 
last van placht hij te zeggen: als 't valt, als 
't ligt en als 't weg dooit.  Ik moet nog wel 
eens aan hem denken bij al die mooie 
foto's van molens in de sneeuw; zo mooi 
was de werkelijkheid niet.
Nu molens meer en meer het terrein van 
hobbyisten zijn geworden (nee, dat be-
doel ik absoluut niet negatief, eerder het 

omgekeerde: zonder hen zou bij wijze van 
spreken bijna altijd windstil zijn) sneeuwen 
de zwarte kanten van het vak flink onder; 
men praat er niet over en men weet het 
ook veelal niet (meer) en al helemaal niet 
uit ervaring. De eerste versjouwde vrijwil-
lige molenaar moet ik nog tegen komen, 
versjouwd door de molen althans. Want 
gesjouwd werd er. Uit mijn kindertijd her-
inner ik mij nog zakken tarwe van 80 kg; 
gerst 70. Nu zegt gewicht niet alles. De 
vorm speelt ook een rol: als een zak zich 
makkelijk vormt naar je rug dan is dat heel 
wat comfortabeler dan zakken of pakken 
die zo stijf als een plank zijn. Opa had het 
nog wel eens over Amerikaanse lijnkoe-
ken Die kwamen aan in pakken van 100 
kg. Daar zat dus werkelijk niets aan soe-

pelheid aan: niet te hanteren. Kunstmest 
zat trouwens ook nog heel lang in zakken 
van 100 kg. 
Maar om op die lijnkoeken terug te ko-
men. Opa vertelde van een molen waar 
de plaatselijke beurtschipper die krengen 
van pakken bracht. Aan de waterkant 
stond een hek. De schipper haalde met 
zijn laadgerei een pak uit de schuit en dat 
werd dan op het hek neergezet. Vanaf 
dat hek nam een knecht van de molen 
dat pak over op zijn rug, stak de weg 
over, liep zo over de oprit naar de mo-
len of het pakhuis bij de molen en werd 
daar verlost van zijn vrachtje; uiteraard 
om daarna weer zo'n pak uit de schuit te 
halen. Reken maar dat de knecht bij dit 
soort werk zo weinig lol aan zijn beroep 
beleefde. Niet voor niets zei een mole-
naar dat de klemtoon bij molenaar ook 
wel op de laatste lettergreep lag.

'Op de molen, dat lieflijke oord,
vliegen mijn dagen
zacht en ongestoord'

Ja, ja, je gelooft het. 

                                            Balie Kluiver

Sjouwen
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De maatschappelijke ontwikkelin-
gen staan niet stil. Terwijl uw ver-
slaggever bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE) zit voor de 
verslaglegging van het "Molenforum" (zie 
Molenwereld november 2013) spreekt 
Koning Willem Alexander over een nieuw 
fenomeen: de participatiemaatschap-
pij. Het is op dat moment 17 september 
2013, Prinsjesdag, en zelden zorgde een
(nieuw) woord voor zoveel reuring en 
discussie. Goed twee maanden later 
lijkt De Hollandsche Molen de bood-
schap begrepen te hebben. De aloude 
'verzorgingsstaat' loopt op zijn einde, 
of is op zijn minst niet meer vanzelfspre-
kend. Mensen zullen zelf aan de slag 
moeten. En zo moeten ook de deelne-
mers aan deze Molencontactdag – voor 
het eerst – niet meer alleen luisteren en 
applaudisseren, nee, ze zullen zelf aan 
de slag moeten: kennis delen, proble-
men benoemen en zelf oplossingen 
aandragen. De 'workshops' van deze 
Molencontactdag vormen een onver-
wacht, maar aangenaam intermezzo; 
verderop meer...

Vrijdagmorgen 22 november 2013: in een
bewolkt en koud Olst begeven de tien-
tallen deelnemers van deze Molen-

Molencontactdag 2013
Willem Roose 

De Hollandsche Molen anticipeert op de 
t ijdgeest : bescheiden maar MET vis ie

Sommige molenaars lijken wel een onuitputtelijke creativiteit te hebben om het publiek bij de molen te betrekken, zoals hier een wedstrijd 
meelzakknopen bij de molen De Bente; op de achtergrond de te winnen trofee: de gouden meelzakknoop (foto Hans Petit, 25 augustus 2007). 

Ansichtkaart met het interieur van de korenmolen te Egmond a/d Hoef; voor de 'puristische' 
molenliefhebber ongetwijfeld een gruwel, maar het moet naar de huidige inzichten van de RCE 
ongetwijfeld van grote cultuurhistorische waarde zijn, om over de zeldzaamheidswaarde maar te
zwijgen. Reconstructie van het oorspronkelijke moleninterieur zou daarom geschiedvervalsing zijn.
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contactdag zich naar het Holstohus, 
onderdeel uitmakend van het Kulturhus. 
Na de vele informele kennismakingsge-
sprekken, het opdoen van de badges 
(het is – hoe informeel soms ook – altijd
wel handig om te weten wie je ge-
sprekspartner is) en een kort welkomst-
woord van voorzitter Nico Papineau 
Salm, steekt Leo Endedijk, directeur van 
De Hollandsche Molen, meteen goed 
van wal. "Molenbehoud in 2023" is het 
onderwerp, dus wordt er vooral vooruit 
gedacht, sterker: er wordt een beroep 
op de aanwezigen gedaan om samen 
serieus aan de slag te gaan, op naar 'die 
stip op de horizon'...

Erfgoedsector versus kunstensector
Als men de recente bezuinigingen op 
de erfgoedsector (daar waar molens 
onder resulteren) vergelijkt met die op 
de kunstensector, mag rustig geconclu-
deerd worden dat de eerste er nogal 
genadig van af is gekomen. Werd op de 
kunstensector maar liefst een derde van 
het budget weg bezuinigd; de erfgoed-
sector werd redelijk gespaard. Endedijk 
analyseert dat de kunstensector zich 
heeft 'vervreemd van de maatschappij' 
en men zich 'teveel in zichzelf heeft ge-
keerd', althans voor een belangrijk deel 
van de maatschappij. Met name bij de 
PVV-aanhang (maar niet uitsluitend 
daar) is het beeld ontstaan van "geeft u 
ons maar een zak geld, dan zoeken wij 
het wel uit". 
Om niet in dezelfde kuil te trappen als de 
kunstensector is een grondige analyse 
nodig om tot gerichte toekomstplannen 
voor de erfgoedsector, dus ook voor de 
molensector te komen. Een eerste ana-
lyse van de huidige stand van zaken 
stemt positief:
- 90% van de molens verkeert in goede 

staat
- er zijn ruim 200 molenorganisaties actief
- er zijn ca. 2000 vrijwillige molenaars 

actief
- in totaal houden zo'n 5000 vrijwilligers 

zich actief bezig met molens

Toekomstmuziek
De toekomstige ontwikkelingen beschou-
wend, zijn er nog een aantal positieve 
factoren:
- het maatschappelijk draagvlak voor 

molens wordt groter ("Molens hebben 
een hoog knuffelgehalte", merkt en 
deelnemer even later niet ten onrech-
te op)

- er is een toenemende belangstelling 
voor molens. Te pas en te onpas dui-
ken logo's van molens op; recent was 
er zelfs een website voor Nederlandse 
Jihad-strijders met daarop prominent 
een windmolen. De site is inmiddels uit 
de lucht: "deze weg moeten we na-
tuurlijk niet opgaan", merkt Endedijk 
op, met gevoel voor relativering;

- er zijn goede samenwerkingen met 
andere organisaties in de erfgoedsec-
tor, zoals bijvoorbeeld landschapsor-
ganisaties die steeds vaker molens in 
eigendom verkrijgen en beheren.

Er zijn echter ook minder positieve ont-
wikkelingen, zorgen zogezegd:
- er wordt steeds vaker gesproken over 

een participatiemaatschappij (daar 
is dat woord weer): de overheid trekt 
zich terug, waardoor ook subsidies 
minder vanzelfsprekend worden;

- min of meer daaruit volgend: professi-
onalisering vindt uitsluitend nog plaats 
''in het veld zelf", maar niet (meer) bij 
de overheid;

- terugtrekkende overheid op regionaal 
niveau: provincies trekken zich terug, 
gemeenten bezuinigen;

- vrijwilligerswerk staat onder druk van-
wege de vergrijzing.

Een in 2011 uitgevoerd onderzoek naar 
molens in Zuid-Holland (Zicht op molens) 
laat min of meer een zelfde beeld zien: 
hoewel 2,4 miljoen mensen (!) meer wil-
len weten over erfgoed, zijn er te weinig 
prikkels om molens open te stellen voor 
publiek of anderzijds te exploiteren. Met 
betrekking tot die laatste geste doet 
vooral het woord 'herbestemmen" veel 
mensen in de molenwereld gruwen. 
Straks meer hierover.

Lange aanloop...
De voorlopige conclusie luidt dat de 
molenwereld er tot dusver in ieder geval 
prima in is geslaagd om molens te res-
taureren; vanuit andere delen van de
erfgoedsector wordt er zelfs vaak met 
enige jaloezie naar 'ons' gekeken. In een
lange aanloop naar beantwoording van
de centrale vraag 'Hoe ziet het molenbe-
houd er in 2023 uit?' formuleert Endedijk 
een doelstelling 'Molens teruggeven 
aan de maatschappij via voortbouwen 
op wat bereikt is'. In een 'integrale visie' 
(zeg maar: waar we vandaag met zijn 
allen over discussiëren) komen termen 
als herstructurering, professionalisering 
en 'het verhogen van het maatschap-
pelijk rendement van molens' voorbij.

Voor een echt goede discussie zijn de 
volgende punten van belang:
A. Hoe om te gaan met monumen-

tale waarden? Zie ook de inmiddels 
welbekende 'discussie Bazelmans'. 
Endedijk noemt in het bijzonder het 
plan voor de molen van Vessem dat 
meedong naar de Nationale molen-
prijs (zie MW oktober 2013): Is zo'n plan 
echt te conflicterend met de monu-
mentale waarde van de molen of 
moet het gewoon maar kunnen?

B. Her- en nevenbestemming; wat kan 
wel? Wat kan niet?. Een kwart eeuw 
geleden zou de complete molenwe-
reld in de gordijnen zijn gesprongen 
bij het horen van het woord 'herbe-
stemming'. Endedijk tempert de ge-
moederen preventief: 'het is geen to-
vermiddel; in meer dan de helft van 
de molens is zoiets niet mogelijk, bij 
kleine grondzeilers is het zelfs geheel 
onmogelijk' 

C. Financiën en organisatie: 'een com-
plexere maatschappij vraagt om pro-
fessionalisering' 

D. Draagvlak en fondsenwerving: zaak 
is vooral dat de molenwereld hierbij 
een positieve boodschap uitdraagt; 
'een vak apart'...

E. Biotoop: optimale windvang en/of 
landschapsbeleving?

F. Vrijwilligerswerk: Hoe houdt men het 
in stand? Samenwerking met het GVM

  noodzakelijk.

Veel vragen, geen antwoorden (maar zo 
hoort dat ook bij een discussie). Endedijk 
heeft duidelijk gemaakt dat hij vooral 
antwoorden verwacht van de deelne-
mers aan deze Molencontactdag: 'De 
Hollandsche Molen gaat u niet vertellen 
wat u moet doen, maar we kunnen u er 

Het is uitgesloten om voor alle molens een
winstgevende nevenbestemming te creëren, 
zoals deze tjasker in Nijbeets (foto H. Noot, 
19 september 2005). 

In de meeste gevallen kregen voorheen 
slechts 'opgegeven' molens een andere be-
stemming, molens die naar alle waarschijn-
lijkheid anders zouden verdwijnen, zoals deze
Elderse Molen in Mierlo die in 1941 geres-
taureerd werd en ingericht als woonhuis. De 
toestand van deze molen is nu niet florissant 
te noemen; herbestemming wil niet automa-
tisch zeggen dat de problemen opgelost zijn. 
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wel bij helpen'. Voor de zomer van 2014 
hoopt hij dat de discussie is afgerond.

Aan tafel!
Hoogste tijd om zelf aan de slag te gaan. 
De participatiemaatschappij ontvouwt
zich in Olst als een interactief 'prikbord', 
maar dan met 'molenmensen' in leven-
de lijve. De eerder genoemde badges 
blijken voorzien te zijn van een gekleurde 
stip en iedere kleur staat voor een be-
paalde discussiegroep, vier in totaal. Uw 
verslaggever blijkt 'groen' te zijn en tesa-
men met een dertigtal andere 'groenen' 
worden wij naar een vergaderzaal ge-
loodst alwaar wij gaan discussiëren over

de financiën van de molenwereld onder
leiding van DHM-medewerker Mark Ra-
vesloot. Dat de vergrijzing ernstig heeft 
toegeslagen, blijkt al snel bij het bin-
nen treden van de betreffende verga-
derzaal, doch dit even slechts geheel
ter zijde. 'Stel: over 10 jaar beschikt u
over 50% minder subsidies dan tegen-
woordig; hoe zou u dat compense-
ren?' is de centrale vraag.
Naast bekende geldwervingsstromen 
als subsidies, zelfwerkzaamheid en spon-
sors (al dan niet in natura) komen er min-
der voor de hand liggende inkomsten 
als verhuur (lunch, trouwerij etc.), fami-
lie-uitjes / arrangementen en 'de nieuwe 

rijken' voorbij. Kortom: er valt nog wel het 
nodige financieel te winnen, maar de 
methoden daartoe zouden controversi-
eel kunnen zijn (zie de eerder genoem-
de opmerking over 'herbestemming').

Waar zou behoefte aan zijn indien er 
daadwerkelijk 50% minder subsidie is 
over 10 jaar? (dat is natuurlijk geen vast-
staand feit, maar regeren is vooruitzien). 
Geopperd wordt om tot een standaard-
website te komen, alsmede een data-
bank met uitkomsten van deze contact-
dag; niet geheel toevallig wordt hierbij 
naar De Hollandsche Molen gekeken. 
Verder wordt gepleit voor een sterkte 
lobby richting locale politiek (met we-
derom een hypothetische glansrol hierin 
voor De Hollandsche Molen) en wordt 
de afschaffing van de VUT de grootste 
bedreiging voor het tegengaan van de 
vergrijzing genoemd. Conflicterende ge-
dachte van uw verslaggever: komt het 
gros van het 'grijs' niet juist uit de VUT?

Na afloop worden de resultaten van de
vier discussiegroepen centraal geëvalu-
eerd. De Hollandsche Molen-mede-
werkster Nicole Bakker roemt het maat-
schappelijk draagvlak voor molens en 
Mark Ravesloot spreekt over 'kennis zat' 
en ''enthousiasme zat'. 'Molens zijn ei-
gendom van de gemeenschap en wij 
mogen ze beheren', zo luidt het devies. 
Verder wordt benadrukt dat molens 
vooral veel geopend moeten zijn en 'dat 
de handen best vuil mogen worden'. Dit 
kan bereikt worden door:
- een goede PR rond de molen
- samenwerking met andere organisaties
- mobiliseren van vrijwilligers 
Leo Endedijk toont zich bijzonder positief 
over zoveel enthousiasme en zegt toe 
spoedig een 'community' op te richten 
om elkaar blijvend te kunnen ontmoeten 
en ervaringen te delen, maar – laat dat 
duidelijk zijn – 'De Hollandsche Molen is 
geen betweter!': Bescheiden maar met 
visie zogezegd.

Een stukje pragmatisme...
Al het bovenstaande lijkt een trend-
breuk met het verleden. Cynisme zou 
op de loer kunnen liggen bij oudgedien-
den. Wat men ook moge denken van 
die al dan niet vermaledijde term 'par-
ticipatiemaatschappij', er lijkt toch wel 
een verandering op komst. 'Geeft u ons 
maar een zak geld, dan zoeken wij het 
wel uit'. Dat dus. Of beter: die beeldvor-
ming dient het 'molenveld' te allen tijde 
te voorkomen. Ook uw verslaggever 
ontkomt er niet aan: was het bemalen 
van een bepaalde korenmolen tot voor 
kort niet veel meer dan een hobby (lek-
ker malen en verder vooral genieten van 
deze 'splendid isolation'), tegenwoordig 
houd ook ik me bezig met fondsenwer-
ving, het creëren van lokaal draagvlak 
en het oprichten van een winkel met 
streekproducten etc. Wat gezegd moet 
worden: De Hollandsche Molen antici-
peert niet ten onrechte op de tijdgeest. 
Tijd voor de lunch.

Bij sommige bedrijfsmolens staan nog altijd oude pakhuizen of maalderijen. Zij bieden vaak 
uitkomst bij het ontwikkelen van andere activiteiten, zelfs zo dat de molen 'ongeschonden' kan 
blijven. De molenvan Bodegraven is een mooi voorbeeld met links het molenaarshuis en rechts 
achter de molen de oude maalderij/pakhuis. Helaas zijn in het jongste verleden te veel van dit 
soort gebouwen gesloopt en bleef de molen 'kaal' achter, terwijl men de ruimte voor allerlei 
doeleinden nuttig en in stijl had kunnen gebruiken (foto Donald Vandenbulcke, 27 april 2011). 

Winkels in molens hebben groter vlucht genomen bij ambachtelijke molenaars, die langs deze 
weg hun omzet (moeten) verhogen doordat de ambachtelijke bakkerij, vanouds het primaire af-
zetdoel van de molenaar sterk aan betekenis heeft ingeboet. Sommige molens, zoals hier De Lelie
in Ommen, hebben dan ook een goed geoutilleerde winkel met een breed assortiment, waarin 
vaak ook ruimte is ingericht voor andere, verwante, activiteiten (foto H.Noot, 9 mei 2009).

17e jaargang 2014 nr. 2 |61 Molenwereld



Molenwereld 62  | 17e jaargang 2014 nr. 2

Elektriciteitsopwekking
Het middagprogramma staat in het te-
ken van elektriciteitsopwekking met tra-
ditionele windmolens en de aange-
scherpte voorwaarden voor de ANBI-sta-
tus voor molenorganisaties. Om met die
 eerste te beginnen: helemaal vreemd is 
de gedachte natuurlijk niet om met tra-
ditionele molens stroom op te wekken. 
Vele honderden windmolens draaien 
wekelijks zonder daadwerkelijk iets te 
doen: graan malen, de polder op peil 
houden etc. Het stroom opwekken met 
windkracht is zonder meer een sympa-
thie idee, alleen de uitwerking ervan 
roept de nodige vraagtekens op. Kan 
het? Moeten we het wel willen? Het is 
op zijn minst curieus om vast te stellen 
dat uitgerekend Gerard Troost van de 
RCE hier minder terughoudend tegen-
over staat dan Leo Endedijk van De 
Hollandsche Molen (zie Molens nr 110, 
mei 2013)
In Olst geven Mark Ravesloot – voor-
noemd – en Ron Spuijbroek (een spe-
cialist op het gebied van duurzame 
energie) een voordracht over dit enigs-
zins omstreden onderwerp. Ja, het is va-
ker geprobeerd. Na de oorlog zijn een 
aantal molens voor dit doel ingericht 
(wellicht beter: verbouwd) waarvan De 
Traanroeier in Oudeschild en De Kraai in 
Westbroek waarschijnlijk de bekendste 
zijn. Al in de loop van de jaren '60 werd 
duidelijk dat het geen succes zou wor-
den: de zware belasting leidde tot tech-
nische mankementen, de kosten waren 
(te) hoog, de opbrengsten laag etc. Het 
zal de lezer van Molenwereld reeds be-
kend zijn. 

Sympathiek
Ook Spuijbroek moet tot zijn spijt er-
kennen dat nieuwe initiatieven van de 
afgelopen twee jaar (Zwiep, Ruurlo, 
Santpoort en zelfs de Nolet(!)) niet het 
gewenste resultaat hebben opgeleverd. 
De capaciteit van onze traditionele 
windmolens blijkt – op dit gebied althans 
– helaas tegen de vallen. Kort door de 
bocht: het kost meer dan het oplevert. 
Gaat de geschiedenis zich herhalen? 
Dat is weer net iets tè kort door de bocht: 
Ravesloot wil de nieuwe initiatieven niet 
op voorhand afschrijven. Daar komt 
nog iets anders bij: geloofde men na 
de oorlog daadwerkelijk in een nieuwe, 
rendabele functie voor onze traditionele 
windmolens, nu gaat het voornamelijk 
over positieve beeldvorming richting het 
grote publiek. Een in de zaal aanwezige 
molenaar rekent een veelzeggend prak-
tijkvoorbeeld voor: bij 500.000 omwente-
lingen per jaar, kan hij er zeker 300.000 
gebruiken om 'groene stroom' op te 
wekken (dat is in zijn situatie in de prak-
tijk wel haalbaar). Dat is weliswaar niet 
rendabel, maar wel genoeg om in eigen 
stroom te voorzien (woning in molen) en 
wellicht nog een paar oplaadpunten 
voor elektrische fietsen. En zo creëer je
toch een positieve presentatie van Groe-
ne stroom voor het grote publiek. Dat 
belichaamt waarschijnlijk het best het 

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

De molen van Stavenisse is waarschijnlijk de eerste molen in Nederland geweest waarmee 
elektriciteit werd opgewekt. De installatie kwam, meer dan een eeuw geleden, op 9 maart 1912 
in bedrijf. Een ander vroeg voorbeeld is de korenmolen van Waardenburg. Successen zijn het in 
de verstreken eeuw nooit geworden. 

De Traanroeier in Oudeschild werd in 1963 geheel aangepast voor elektriciteitsopwekking, 
zelfs volautomatisch bedrijf was mogelijk; het korenmolenbinnenwerk verdween. Erg succesvol 
was het allemaal niet en in 1999 werd de molen heringericht als korenmolen (afbeelding De 
Traanroeier energie-monument van het verleden - Amsterdam1977). 
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opwekken van elektrische stroom met 
traditionele windmolens in de (nabije) 
toekomst: niet rendabel, maar wel een 
sympathiek presentatie naar een breed 

Scepsis ten aanzien van elektriciteits-
opwekking met klassieke windmolens
is niet nieuw. In het vakblad De Mo-
lenaar van 9 september 1953 was het 
onderstaande ingezonden stuk te le-
zen:

VERLOREN ZAAK.
Het is al weer ongeveer 2 jaren gele-
den dat de dagbladen met veel tam-
tam gewag maakten van de groottes-
ke plannen: 'Electriciteitsopwekking 
door windmolens'. 
Met veel bombarie, werd een nieuwe 
toekomst aangekondigd, voor de wei-
nige, ogenschijnlijk tot verdwijning-
gedoemde, overblijfselen van ons, 
eertijds prachtige molenbezit. In de
kring van de Vereniging "De Hol-
landsche Molen" werd een stichting 
opgericht, die de plannen hiertoe 
verwerkelijken zou.
Wat wij als molenaars er van hoorden,
was haast te mooi om waar te zijn!
Inmiddels zijn we een paar jaar ver-
der, en is de vraag gewettigd hoe-
ver we thans gevorderd zijn.Als mijn 
inlichtingen juist zijn, is er behalve de 
molen van de Benthuizer polder waar 
de proeven mee genomen zijn, nog 
geen enkele molen ingericht voor zijn 
nieuwe taak.
Naar men zegt, moeten er werktui-
gen voor uit Amerika komen!
In Duitsland kan men het wel zonder 
Amerika, maar hier moet men voor 
alles en nog wat eerst altijd een stu-
diereis maken naar het land der on-
begrensde mogelijkheden!
Wat zou er gebeuren met de duizen-
den die voor deze plannen zijn uitge-
trokken? Misschien zijn deze ook al 
op reis!
De molenaars die zich opgaven voor
de inschakeling via de Stichting 
Electriciteitsopwekking door Wind-
molens horen echter nergens van.
Toen schrijver dezes, echter onlangs 
deze plannenmakerij besprak met 
een der heren van het provinciaal 
electriciteitsbedrijf, kreeg hij ten ant-
woord dat deze gehele actie niets 
anders bedoeld, dan de molenaars 
te stimuleren hun molens in stand te 
houden, doch dat de plannen verder 
van geen waarde worden geacht.
Indien dit juist is, zijn we dus het slacht-
offer van luchtkastelen! (cursivering jsb)
Dus Collega's, laat U niet in de luren 
leggen, en wees niet zo naïef het 
weinige dat de fiscus U overlaat, te 
verknoeien aan Uw oneconomisch 
maalwerktuig : De Windmolen. 
Zorg dat ge met Uw tijd mee gaat, en 
schaf U een hamermolen aan.

EEN WINDMOLENSLACHTOFFER.

publiek. En zo is er onverwacht ook een 
duidelijke link met het ochtendprogram-
ma van deze Molencontactdag...

ANBI-status 
Ernst Jan de Roest is medewerker van 
het gerenommeerde belasting-advies-
kantoor Mazars en geeft aansluitend 
een toelichting op de veranderde (lees: 
aangescherpte) voorwaarden voor de 
ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen 
Nut Beogende Instelling en feitelijk alle 
Nederlandse molenorganisaties hebben
deze status, of zouden deze moeten heb-
ben. Met een ANBI-status zijn schenkin-

gen en giften aan zo'n stichting of ver-
eniging belastingvrij voor de donateur. 
Ook wordt een ANBI-status vaak ver-
plicht gesteld indien een (molen-)orga-
nisatie geld aanvraagt bij een fonds.
Per 2014 zijn de voorwaarden voor een 
ANBI-status aangescherpt. Belangrijkste 
verandering is dat de financiële gege-
vens van een organisatie transparant dus
openbaar dienen te zijn. Deze dienen 
ook op internet (via een eigen website) 
gepubliceerd te worden. Zaken als een 
actueel beleidsplan en – indien van toe-
passing – beloningsbeleid dienen even-
eens op internet te worden gepubliceerd.

De Nolet in Schiedam, gebouwd in 2005; uiterlijk een klassieke molen, maar hypermodern 
ingericht om elektriciteit op te wekken. De molen is uitvoerig beschreven in dit blad, 2008-1-
18 e.v. (foto Jan Bakker), 



Uiteraard komt deze aangescherpte 
wetgeving, vol van transparantie en ver-
antwoording, niet uit de lucht vallen: in 
het recente verleden gingen 'goede-
doelen-instellingen' als Pink Ribbon en 
Alpe D'Huzes behoorlijk de mist in met 
aan bestuurders uitgekeerde gelden, 
zonder dat de geldschieters (zeg maar: 
het publiek) hier enig zicht op hadden 
en zelfs werden misleid. Dat wil men in 
de toekomst voorkomen en daar valt 
natuurlijk veel voor te zeggen.
Er volgen nog wat rekenvoorbeelden 
over onder andere ''extra stimulans gif-
tenaftrek tot 1 januari 2017' en 'schen-
kingen en testamentaire verkrijgingen', 
maar dan begint het te duizelen. De 
Roest spreekt over 'leuke rekensomme-
tjes', maar dat 'leuke' geldt waarschijnlijk 
alleen geredeneerd vanuit zijn vakge-
bied... Ergens in mijn ooghoek zie ik een 
fictieve man met een hamer staan die 
mij genadeloos gaat afstraffen als ik later
dit jaar zelf de ANBI-status moet gaan aan-
vragen voor de inmiddels opgerichte stich-
ting voor de eerder genoemde koren-
molen, maar dat zijn zorgen voor later...

Bökkersmölle
Tot slot is er gelegenheid om de nabijge-
legen Bökkersmölle te bezoeken. Ooit,
eind jaren '70, was dit een parade-
paardje van het AKG, maar omstreeks 
1990 was toch het verval toegeslagen. 
Nu is de molen alweer zo'n 20 jaar – op 
bescheiden schaal – opnieuw in gebruik 
als korenmolen. De bijna oogverblin-
dend schone molen oogt als door een 
ringetje te halen en loopt – onbelast – 
een lekker gangetje in een welhaast on-
geschonden biotoop. Alles is hier nieuw, 
of oogt op zijn minst als zodanig. Alleen 
de steenzolder (hier tevens de stelling-
zolder) oogt nog een beetje oud, met 
allerlei bouwsporen uit het recente ver-
leden. Maar nee, ook deze zal binnen-
kort vernieuwd worden. Uw verslaggever 
is duidelijk niet de enige die dit een vol-
strekt onzinnige actie vindt. Zijn we in-
middels allemaal geïnfecteerd door het 
Jos Bazelsmans-virus? Kijkt en oordeelt u 
zelf. Wij doen slechts wat ons vandaag 
is opgedragen: zelf denken, zelf pro-
blemen benoemen en zelf oplossingen 
aandragen. Noem het: participerende 
verslaggeving...

Bijzondere activiteiten lokken publiek 
naar de molen, zoals hier de opvoering van 
de 'Klucht van de molenaar' van Bredero. 
Toch kan men zich afvragen in hoeverre dit 
bijdraagt tot meer beleving van de molen in 
het algemeen. Of degradeert de molen tot 
een decorstuk? (foto Stichting Het Utrechts 
Landschap, 14 september 2008)

De Bökkers Mölle in Olst heeft een bij zon-
dere geschiedenis; ooit ging hier op 2 februari
1977 het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde 
naar buiten toe van start; in feite sloeg het 
korenmolenaarsvak een nieuwe weg in (foto 
Donald Van den Bulcke, 15 augustus 2008).

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

Ambachtelijk molenaar Hans Petit heeft aandachtig publiek bij het demonstreren van het 
luiwerk in zijn molen De Bente bij Coevorden (foto 25 augustus 2007).



Windroosgedrag
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Naar aanleiding van het artikel in het 
decembernummer over het verongelukken 

van een molen in Greetsiel en het bijna 
verongelukken van de molen in Bunde reageert 

de heer J. Hofstra uit Aalsmeer

De molen van Koningslaagte ontsnapte op 
26 februari 2002 tenauwernood aan een nog 
groter ongeluk (foto H. Noot, 27 februari 2002).
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'In Molenwereld 176 staat dat als een 
molen met zelfkruiing met zijn kont in 
de wind komt te staan de windroos 

de molen in die positie houdt. Volgens 
mij klopt dat niet. Wel is het zo als bijvoor-
beeld de noordwestenwind wegvalt en 
er later een zuidoostenwind opsteekt die 
precies van achteren komt, de windroos 
stil blijft staan en de molen met de kont 
in de wind blijft staan. Afhankelijk van 
de wrijving in het hele systeem zal de 
windroos pas beginnen te draaien als 
de wind een bepaald aantal graden 
is geruimd of gekrompen, maar als dat 
eenmaal het geval is, zal de windroos de 
molen op de wind zetten.
Bij de Stommeermolen heeft de overring 
maar weinig speling in de kuip. Als ik de
molen meer dan 90 graden moet ver-
zetten en ik zet de krui- en bezetketting 
strak, dan hangen ze vooral bij veel wind 
na verloop van tijd weer slap. Door het 
malen gaat de kap helemaal achter in 
de kuip staan en blijkbaar zit er in het 
hele systeem toch nog zoveel speling 
dat de kettingen slap gaan hangen. Ik 
heb me dan ook al jaren afgevraagd hoe
ze bij zelfkruiing kunnen voorkomen dat 
de tandwielen in blijven grijpen bij het 
overkruiien van de kap. Tandwielen van 
ijzer grijpen nu eenmaal vrij ondiep in.

Windwijzer
Bij de molen van Bunde is dat volgens mij 
de oorzaak van het probleem geweest. 
Door de winddruk op de kap is de mo-
lenkap zo naar achteren gedrukt dat de 
tandwielen niet meer in elkaar grepen. 
Een molenkap is net een windwijzer; het 
wiekenkruis wil altijd van de wind af. Dit 
effect wordt door velen onderschat.

Ik moest eens het bovenlager van de spil 
van molen de Eendracht te Kimswerd 
nakijken. Hierbij moest ik de spil boven 
achteroverhalen, maar in de kapzolder 
zat maar aan 1 kant een luikje waardoor 
ik de molen op het noordoosten moest 
zetten om hier gebruik van te kunnen 
maken. De molen stond op het zuidwes-
ten en er stond een zuidwestenwind. 
Bij het kruien dacht ik nog: "Wat is de 
molen goed gesmeerd", want het ging 
heel licht. Na afloop van de inspectie 
ging ik de molen weer terug kruien en 
toen ging het opeens heel zwaar! Toen 
pas realiseerde ik me wat voor effect de 
wind heeft op het wiekenkruis. Het was 
me eerder opgevallen dat als de molen 
bijna op de wind staat het kruien opeens 
een stuk gemakkelijker gaat.
Nog een verhaal in dit verband is de 
storm van januari 1990. Bij molen Victor 
te Wanswerd had de molenmaker een 
paar dagen van te voren de molen met 
de kont in de wind gezet om in de luwte 
te werken aan het wiekenkruis. Tijdens 
de storm ging het riet van het wolfsend 
ruien. Vanaf de naastgelegen boerderij 
werd dit waargenomen en de boer bel-
de de molenaar op. Die kwam net uit zijn 
werk en was zo verstandig om zijn broer 
en vader mee te nemen. Met drie man 
lukte het om de molen op de wind te zet-
ten, maar ze waren helemaal kapot. Als 
je alleen bent dus nooit aan beginnen.
Bij de molen van Bunde is de zelfkruiing
waarschijnlijk uitgepikt waardoor de kap
als een windwijzer is gaan werken en 
zo met de kont in de wind is komen te 
staan. Je ziet op het filmpje de kap ook 
heen en weer bewegen met de wind-
richting. In Friesland en Groningen zit-

ten de asjes van de zelfzwichtkleppen 
ongeveer op 1/3 uit de voorkant of nog 
meer naar het midden. In Duitsland 
zag ik dat dit wel een 1/4 was, want zij 
gaan er vanuit dat wind van achteren 
niet voorkomt. Als dat toch onverhoopt 
gebeurt zijn de kleppen ook vrijwel niet 
open te houden.
Je ziet de molen langzaam door de 
vang lopen en op het moment dat de 
kap wordt gelicht staat het wiekenkruis 
toevallig net recht, waardoor de roede
op de stelling stuit en de kap keert. 
Na de windvlaag valt de kap terug en 
daarbij moeten de tandwielen weer grip 
hebben gekregen en wordt de molen 
weer op de wind gezet. Als de molen net 
overhek had gestaan was de kap er hier 
ook afgegaan.
De molen van Kimswerd had vroeger op 
beide roeden zelfzwichting en was ver-
dekkerd. Bij een storm uit het oosten is 
het daar ook voorgekomen dat de klep-
pen dichtsloegen en dat de kap achter 
werd gelicht. Ook hier kwam de roede 
in de grond te staan en keerde de kap. 
Volgens molenmaker Westra stond de 

In de kap van de molen van Koningslaagte 's daags na de storm. Met een staaldraad om de as is het kruis tegen vallen gezekerd. Zou een der-
gelijkoplossing de molen in Greetsiel ook hebben kunnen redden? (foto H. Noot, 27 februari 2002)

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

Tekening, behorend bij het patent van 
Robert Lee van 9 december 1745 voor 'a 
self-regulating wind machine' en 'back sails'. 
De tekening toont een vorm van zelfzwich-
ting (self-regulating) en een windroos (back 
sails). Op 19 januari 1747 gaven de Staten 
van Holland en West-Friesland octrooi voor 
zijn uitvinding in Holland. Afgezien van een 
uitzondering zou de de toepassing nog zo'n 
anderhalve eeuw op een meer algemene 
toepassing moeten wachten, mondjesmaat 
en langs een omweg (Duitsland).



staartbalk bijna horizontaal. Ze konden 
de boel zo weer op zijn plek kiepen 
waarbij alles nog heel bleek te zijn. Ook 
de Kornwerdermolen heeft vlak na de 
laatste restauratie wind van achteren 
gehad met gevolgen. De molen stond in 

de zomer op het oosten, maar over het 
IJsselmeer kwam een windhoosje die de 
kleppen dicht deed slaan en de kap zo-
ver optilde dat de overring boven op de 
kuip terecht kwam.
Zo verongelukte de molen van de 

Koningslaagte in Groningen. Deze is ge-
stroomlijnd en dat heeft als nadeel dat 
je met veel wind snel uitgemalen bent. 
Omdat er extreem veel regen tijdens 
storm viel dreigde het molenaarshuis 
te overstromen waardoor de molenaar 
toch met de molen ging malen. Dit kon 
alleen door de molen een stuk uit de 
wind te kruien, maar hierdoor werd het 
"windwijzereffect" natuurlijk heel groot. 
De staartkettingen krijgen het dan dus 
voor de kiezen en in dit geval braken ze 
waardoor de molen ineens met de kont 
in de wind ging staan. Door de gyrosco-
pische werking verhief de bovenas zich 
waardoor het voorkeuvelens omhoog 
werd gedrukt en losraakte van de wind-
peluw (zie Molenwereld 2002-4-96).
Ik heb er dan ook altijd een hekel aan 
om ver onder de wind te staan; je roept 
hierbij allemaal krachten op waarvan je 
niet weet wat ze doen.'

Naschrift
Voor wat betreft het windroosverhaal 
heb ik zelf ook mijn aarzelingen gehad, 
voortvloeiend uit de zijwaartse druk van 
de wind op de bladen van de windroos. 
Ik heb het verhaal van de Rotterdamse 
molenaar Arie Kluit, die voor de oor-
log een tijd in Oost-Friesland heeft ge-
werkt bij de molenaarsfamilie Heyken 
in Ostermarsch en op meer molens 
daar heeft gemalen (Dornum, Nesse). 
Dornum was een standerdmolen, maar 
de beide andere molens hadden zelf-
zwichting en een windroos. Kluit heeft 
daar dus het nodige gehoord en gezien 
en er uiteraard ook mee gewerkt. Wat 
mij parten ging spelen was dat ik het ver-
haal inmiddels zo'n kleine halve eeuw 

De overbrenging van de windroos op de tandkrans op het achtkant in de Westgaster Mühle in Norden. Boven het rondseltje is het Engels krui-
werk zichtbaar, eronder het boventafelement (foto H. Noot, 29 oktober 2007). 

- ' T  B E T E R E  W E R K -
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geleden heb gehoord; stond het mij na 
zo'n lange tijd nog wel helder voor de 
geest? Wat voor mij de doorslag heeft 
gegeven om te schrijven zoals ik het ge-
schreven heb is de Engelse vakuitdruk-
king 'tailwinding', wat het beste aansluit 
bij dit verhaal. Overigens stond tailwin-
ding voor de Engelse molenaars min of 
meer gelijk met je bovenboel verspelen. 
Het kwam nogal eens voor. Alleen zat ik 
er met mijn idee over tailwinding naast. 
Mijn zoon Jan verwees naar het boek
Power from wind, a history of windmill
technology van Richard L. Hills (Cam-
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bridge 1996-2). 'Hier wordt tailwinding 
uitgelegd als het zo snel omgaan van 
de wind dat de windroos het niet kan 
volgen. Vaak zijn volgens het boek wel 
2000 omwentelingen van de windroos 
nodig voor compleet omdraaien. Met 
100 omwentelingen per minuut (wat al 
behoorlijk hard is) doe je er al een 20 mi-
nuten over.
Er wordt niet gezegd dat de windroos 
de wind van achteren houdt. En dat 
kan eigenlijk ook niet. Stel dat de molen 
dwars op de wind staat. De windroos 
als zal dan altijd het kruis naar de wind 

draaien, vergelijk het dan met een mo-
len die slecht op de wind staat, ook al 
komt de wind flink ruimend of krimpend 
in, hij gaat nog steeds vooruit; zo ook de 
windroos.'
Het kruis krijgt dus de wind van achte-
ren doordat de windroos de wind niet 
bijbeent; met fatale gevolgen en niet 
doordat zoals ik meende de windroos 
de molen verkeerd op de wind houdt. 
Eén ding is wel buiten kijf; een molen, ze-
ker zelfzichting, met zijn kont in de wind 
bij een zware storm is vragen om proble-
men.                                                    jsb.

Nogmaals de aandrijving van het kruiwerk, ook in de Westgaster Mühle. De schuin staande spil komt van de windroos. Het kleine tandwieltje 
erop drijft het verticale tandwiel op de liggende as aan. Deze as brengt het grote horizontale tandwiel in beweging dat op de spil zit aan welks 
ondereinde het rondseltje zit dat we op de andere foto zien. Aan het rechtereinde van de horizontale as zit een nog waarop een slinger kan wor-
den geschoven zodat er ook met de hand kan worden gekruid. De draairichting staat aangegeven. Het tandwieltje op de spil van de windroos kan 
uit zijn werk geschoven worden met de rode hefboom. (foto H. Noot, 29 oktober 2007). 

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



Werking
De melk werd te romen gezet en de 
room werd de volgende dag gekarnd. 
Karnen is het bereiden van roomboter uit 
melk, die in de karnton werd gedaan. Dit 
gebeurde met een karnpols, een schijf 
met gaten aan een stok, langdurig een 
op en neergaande beweging door de 
melk in de karnton te maken. Een bijpro-
duct van dit proces is ondermelk die aan 
varkens werd gevoerd of als karnemelk 
werd gedronken.

Geschiedenis
Tot het eind van de 19e eeuw was het 
nog de gewoonte, dat de boerin zelf 
aan de karnpols stond. Op grote boer-
derijen had men een karnmolen, aan-
gedreven door een hond (tredmolen) of 
een paard (rosmolen). In de traditionele 
weidestreken, Friesland en Noord- en 
Zuid-Holland, met z'n veerassen die van 
oudsher bekend stonden om hun grote 
melkgift, had de veehouderij zich speci-
aal toegelegd op het maken van boter 
en kaas. Friesland was een streek dat in-
ternationaal bekend stond om zijn boter, 

Een karnmolen
in Overasselt

Peter Pouwels

Aan de doorgaande weg van Overasselt naar Grave 
staat net buiten de bebouwde kom een karnmolen. 
Jarenlang heeft dit gebouwtje, staande achter een 

boerderij, een min of meer verborgen bestaan gehad. 
Sinds de boerderij eind 2011 is afgebroken, staat 

dit opvallende gebouwtje volop in de kijker. 
De voormalig rosmolen krijgt na een werkzaam 

leven als karnmolen de functie van schuur en 
kippenhok. Dank zij het behoudende beleid van 

de vorige en huidige eigenaar, is behalve het 
achtkantige gebouw met rieten puntdak, ook nog 

een gedeelte van de aandrijving aanwezig. 
Het gebouw is als monument onbekend en wordt 

ook niet in het Gelders molenboek vermeldt. 
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Het gebouw van de karnmolen, kort na de 
sloop van de boerderij. 
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hier wordt in 1660 al melding gemaakt 
van een roskarnmolen te Stiens. Vanaf 
de tweede helft van de 17e eeuw wor-
den bij de meeste grote boerderijen in 
Friesland inpandig roskarnmolens voor 
de boterbereiding gebouwd.
Op de Noord-Hollandse boerderijen werd
vooral kaas gemaakt, terwijl in Zuid-
Holland veel boter werd bereid. In Zuid-
Holland waar een kleiner type boerderij 
stond, werden de karnhuisjes naast de 
boerderij gebouwd. Ook in Brabant en 
Gelderland langs de Maas was een ge-
bied waar veel boter gekarnd werd. Hier 
werden vanaf de 19e eeuw bij de wat 
grotere (pacht)boerderijen z.g. karnhuis-
jes geplaatst. Deze investering werd niet 
door de boer gedaan maar door lokale 
grootgrondbezitters, die veelal tot de 

adellijke stand behoorden. Bijna alle bo-
ter die in Friesland en Zuid-Holland en de 
regio Brabant Gelderland werd vervaar-
digd ging voor de export naar Engeland. 
In de streek Brabant/Gelderland waren 
de families Van den Bergh en Jurgens 
actief met de boterhandel. Deze handel 
was ontstaan door de ruilhandel op het 
platteland. Aanvankelijk dreven de bei-
de families handel in koloniale waren en 
manufacturen. Doordat de boerinnen 
goederen voor vaten boter ruilde, ont-
stond er een handel in boter. De export 
van boter was zo groot dat de families 
Van den Bergh en Jurgens zelfs boter uit 
andere landen hier naar toe haalde, om 
deze naar Engeland door te verkopen. 
Om een bepaalde kwaliteit te kunnen 
garanderen moest het verschil in kwa-

liteit worden genivelleerd. Hiertoe werd 
de boter door de handelaar versneden. 
Later stappen de families Jurgens en 
Van den Bergh over op de produktie van 
kunstboter, de magarine. Mede door de 
bekendheid van de beide families met 
de boterhandel, groeit de onderneming 
uit tot een groot succes. Omstreeks 1880 
heerste er een algemene malaise in de 
landbouw en veeteelt o.a. doordat de Ne-
derlandse zuivel geduchte concurrentie
uit het buitenland kreeg. Pas in 1886 met 
de oprichting van de eerste coöpera-
tieve zuivelfabrieken aangedreven door 
een stoommachine kwam verbetering 
in deze situatie, doordat deze sneller en 
goedkoper konden werken. In 1895 wa-
ren er in Nederland 483 boterfabriekjes, 
waarvan 216 coöperatief werkten. In 
1908, was het aantal reeds 930, waarvan 
685 coöperatieve en 245 particuliere.

Verdwijning karnmolen
Van de duizenden karnmolens die ooit 
bestaan hebben is maar weinig van 
overgebleven. De enkele complete exem-
plaren die nog bestaan vinden we thans 
in het openluchtmuseum. De doodsteek 
voor de vele kleine rosmolens is de door 
de regering in 1915 ingevoerde maatre-
gel, dat uitsluitende gepasteuriseerde bij-
producten van de zuivelfabrieken mo-
gen worden teruggeleverd naar de 
boerderijen. Dit ter bestrijding van tu-
berculose, in die tijd een gevreesde 
volksziekte, en mond-en-klauwzeer bij 
het vee. De vele handkrachtfabriekjes 
konden aan deze eis niet voldoen en 
werden gedwongen te stoppen. Mede 
door de opkomst cöperatieve melkfa-
brieken rond 1900 en introductie van de 
magarine (Van den Bergh en Jurgens) 
is in een kort tijdsbestek het thuis karnen 
geheel overgenomen door de produktie 
in fabrieken.

Ansichtkaart van een karnmolen in een Friese boerderij.

Boerderij met erachter de karnmolen van de Schoonenbergerweg af gezien (foto Google 
Streetview, juli 2009). 

De boerderij aan de Schoonenbergerweg 
met de karnmolen haast tegen de voorgevel 
van de boerderij (foto Google Earth, 2005). 

karnmolen
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Omschrijving van de roskarnmolen
Het achtkantige gebouw is samenge-
steld uit een bintconstructie, met z.g. dek-
balkgebinten, zoals in de boerderijbouw 
wordt toegepast. De vier vier houten 
binten, bestaan uit acht hoekstijlen, vier 
dekbalken en acht schoren of korbelen. 
De constructie heeft twee kleine binten 
met een overspanning van 2,30 m, en 
twee grote binten met een overspan-
ning van 5,40 m, welke alle noord-zuid 
gepositioneerd zijn. In de oostelijk gevel 
staat een klein bint gevolgd door twee 
grotere binten in het midden, met aan 

het eind in de westelijke gevel weer een 
klein bint. De binten zijn onderling, met 
zes muurplaten en 12 windschoren, met 
elkaar verbonden. De binten die met 
pen gat verbinding in elkaar zitten en 
voorzien zijn van schoren worden door 
houten toognagels bijeen gehouden. 
Zes van de acht wanden bestaan uit 
steens gemetselde muurtjes, waarbij de 
koppen en strekken aangebracht zijn 
in een wat onzuiver staand metselver-
band. De afmeting van de baksteen is 
23 x 10 x 5 cm. Bij twee wanden (N en 
NW) is de buitenzijde met riet afgewerkt 
en de binnenkant met eternietplaten be-

kleed. Aan de bovenkant van de wand 
ligt een muurplaat welke op de ligger 
met hoekstijl steunt. De dakconstructie, 
een puntdak, is gemaakt van rondhout 
en gedekt met riet. De molen heeft twee 
deur openingen (NO en ZW) de lage 
deur in de ZW gevel met bovenlicht, is 
de toegangsdeur voor het paard naar 
het aangrenzende weiland geweest, de 
deur in de NO gevel is toegang vanaf 
het erf van de boerderij. Er zijn drie ven-
ters (O, ZO en Z) in de gevels, in de oos-
telijke gevel zit een groot venster met in 
totaal 12 ruiten met boven een zes ruit 
scheplicht, in de zuidoostelijke gevel zit 
een klein venster met 6 ruiten en in de 
zuidelijk gevel zit over de gehele breed-
te een venster met 11 ruiten, waarvan 
de bovenzijde afgewerkt is met houten 
planken. Van de aandrijving is de koning 
met het spoorwiel nog aanwezig.

Spoorwiel
Het spoorwiel met een diameter van 
3,97 cm heeft 156 kammen op een steek 
van 8 cm. De kammen zitten met een 
staart door de velg gemonteerd en wor-
den geborgd met een spie in de staart. 
Aan het slijtbeeld van de kammen is dui-
delijk de afdruk van de kam, met van 
het gedreven wiel nog te zien. Hieruit is 
af te leiden dat dit wiel kammen had 
i.p.v. staven! Ook de breedte van de 
kammen, van circa 4 cm is nog uit de 
afdruk af te lezen. Tevens is het mogelijk 
hieruit de draairichting (looprichting van 
het paard) te herleiden; dat liep hier dus 
rechtsom. De velg van het spoorwiel zit 
gemonteerd op twee échte kruisarmen, 
welke op gelijke hoogte door de koning 
steken en van onderen met een spie zijn 
opgesloten. Tussen de kruisarmen
(12 x 9,5) zitten een viertal plooien (11 x 

Karnmolen Overasselt

Lager
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Varkenswiel

Kruk
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Polsstok
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Karnton

Koning
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Trekboom
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Tekening van het gaande werk van de karnmolen.
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Karnmolen Overasselt

Doorsnedetekening (afbeelding links) van de karnmolen en de liplas in de velg van het spoor-
wiel. Bovenaanzicht (afbeelding rechts) en exterieur karnmolen. 

Het spoorwiel is licht van constructie, 
vergeleken bijvoorbeeld met dat in een grut-
terij. Dat zal samengehangen hebben met de 
aard van het werk.
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7,5), waaruit oorspronkelijk in totaal acht 
radiale korte armen of spruiten (6,5 x 6,5 
lengte circa 1 m) staken, die de velg on-
dersteunden. Het spoorwiel rust op de 
vier kruisarmen en acht spruiten, welke 
oorspronkelijk vanaf de onderkant van 
de koning door in totaal 12 schoren on-
dersteund werd. De bevestigings sporen 
hier van zijn nog terug te vinden. De velg 
bestaande uit acht delen zit met een z.g. 
liplas aan elkaar en wordt ter plekke van 

de las bijeengeklemd door een smeed-
ijzeren bout met een vierkante steel en 
ronde bolle kop. De vierkante schacht 
van de bout loopt uit naar rond waarop 
schroefdraad zit, hierop zit een vierkante 
moer die het geheel borgd.

Koning
De vierkante eiken balk van de koning 
(20 x 20) is halverwege afgeschuin tot 
een achtkantig vorm die naar onder toe 

rond wordt. Aan de bovenzijde heeft de 
koning een ijzeren tap van circa 100 mm 
die in de busbalk draait, de bus waar-
in de tap draait is afgesloten met een 
klamp. De busbalk ligt in het midden, 
boven op de twee legeringsbalken van 
de beide grote binten, deze balk wordt 
met twee grote hand gesmede ijzeren 
bouten op zijn plaats gehouden.
Aan de bovenzijde zitten twee kruisar-
men door de koning gestoken, welke 
door middel van een leidzame spie zijn 
opgesloten, ze vormen hier als het ware 
een kruis met vier armen waarop het 
spoorwiel rust.
Onder aan de koning zit een taps toe-
lopende ijzeren pen, de taats. De taats 
draaide oorspronkelijk in de taatspot, 
die met olie gevuld is, en rust op een 
poer van 50 x 50 cm die onder de ko-
ning zit rust. De taatspot met taatsplaat 
ontbreekt hier. Aan één zijde zit op circa 
1 meter hoogte een diagonale uitspa-
ring in de koning, waaraan oorspronklijk 
de trekboom bevestigd zat. Ook hieruit 
valt af te leiden dat wat de trekkende 
kant van de boom is geweest, en hier-
mee de loop richting van het paard. 
Verschillende legeringsbalken en bal-
ken uit de constructie dragen nog oude 
telmerken.
 
Spilbalk
Aan de noordzijde hangt onder de twee 
legeringsbalken van de beide grote 
gebinten een spilbalk waarin een rond 
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De beet van de kammen 
in het spoorwiel.
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Het spoorwiel in de molen. 



blind gat met een diameter van 4 cm en 
een diepte van 10 cm zit. Hier heeft de 
aangedreven as gezeten waarop het 
varkens of sterrewiel zat, dat in contact 
stond met het spoorwiel. De afstand van 
het asgat tot de steek van het spoor-
wiel bedraagt hier circa 30 cm, zodat 
we kunnen concluderen dat het var-
kenswiel een diameter van ongeveer 
60 cm moet hebben gehad. Uitgaande 
van een steek van 8 cm heeft dit wiel 
circa 24 kammen gehad en is hiermee 
de overbrenging 156 : 24 = 6,5. De as 
liep vanaf deze kant naar buiten, naar 
de naastgelegen boerderij, waar in de 
melkkamer de karnton stond opgesteld. 
Meestal stond de karninstallatie in een 
boerderij aan de noordzijde opgesteld, 
omdat dit van nature de koelste plek is. 
Waarschijnlijk heeft het bijgebouw met 
karnton tegen de noordgevel van de ros-
molen gestaan, daar waar nu de riet be-
klede wand zit. Een ander mogelijkheid 
is dat de verlengde as door de zuidge-
vel de boerderij in ging en doorliep naar 
een ruimte aan de noordzijde. Aan het 
einde van deze as heeft een kruk geze-
ten met hieraan de krukstang, welke de 
roterende beweging van de as omzet in 
een op en neergaande beweging. De 
krukstang brengt hiermee de op en neer 
gaande beweging over op de polsstok 
van de karnton. Van deze overbrenging 
is helaas niets meer aanwezig.

Berekening overbrenging
Het paard was ingespannen voor een 
trekboom welke aan de koning beves-
tigd was, door stapvoets in de cirkel van 
circa 4.5 m (omtrek 14m) rondom de ko-
ning te lopen werd deze, en hiermede 
de rest van het gangwerk in beweging 
gebracht. Een eenvoudig rekensomme-
tje leert ons dat bij deze gang van onge-
veer 5 km/h (83 m/min) van het paard 
de koning 83 : 14 = 5.9 omw / min maakt. 
De aangedreven as naar de karnmolen
welke via spoorwiel en varkenswiel wordt
aangedreven, maakt hierbij (156 : 24) x 
5,9 = 38 omw / min. Bij een gang van het 
paard van 4 km/h (66 m/min) maakt de 
koning 66 : 14 = 4.7 omw / min.
De aandrijfas naar de karn maakt hierbij 
(156 : 24) x 4,7 = 30 omw / min.
Op zoek naar meer gegevens over soort-
gelijke karnmolen kom ik bij de nog ge-
deeltelijk bewaard gebleven karnmolen 
van Demen terecht.

Karnmolen te Demen
De karnmolen te Demen, gemeente Oss,
heeft vanaf 1825 naast de boederij 
gestaan, ter hoogte van het voorhuis 
daar waar de spoelkeuken of 'goot' ge-
situeerd was. De boerderij, in 1768 ge-
bouwd, was eigendom van de familie 
Van den Berg, een herenboer die be-
kend is geworden door de handel en 
verwerking van boter op grote schaal 
aan te pakken. In 1927 gaat deze familie 

een verband aan met de margarinefa-
brikant Jurgens en ontstaat hieruit het 
bedrijf Margarine Unie. Als deze firma 
in 1929 samengaat met de gebroeders 
Lever uit Engeland, ontstaat hieruit de 
multinational Unilever.
Het orginele binnenwerk van de karn-
molen van Demen is helaas compleet 
verdwenen. Dit aandrijfwerk is door een 
aannemer meegenomen als vergoe-

ding voor de verrichte herstelwerkzaam-
heden aan de oude schuur, waarvan 
tijdens een windhoos in 1967 de kap er 
volledig was afgewaaid. (Dat was de 
beruchte windhoos die Chaam en Tricht 
trof op 25 juni 1967).
De huidige overbrenging in de molen 
te Demen is een replica welke dezelfde 
verhouding heeft als de karnmolen in de 
boerderij afkomstig uit Kadoelen (ge-

Nogmaals het spoorwiel met de bevesti-
ging van de kruisarmen in de koning. 
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Het ondereinde van de spil met de klos waarop de trekboom rustte.
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meente Steenwijkerland) in het Open-
luchtmuseum in Arnhem. Deze heeft een 
spoorwiel met 132 kammen en een var-
kenswiel met 17 kammen op een steek 
van 7 cm. De aangedreven as naar de 
karnmolen welke via spoorwiel en var-
kenswiel wordt aangedreven, maakt 
hierbij (132 : 17) x 4,7 = 36 omw / min. 

Het Duifhuis
Op de kadastrale minuutkaart kaart 
van Overasselt, sectie C blad 2, uit 1830
staat de rosmolen naast de boerderij
het Duifhuis ingetekend. Op de Oor-
spronkelijke Aanwijzende Tafel, het bijbe-
horende register, staat als eigenaar van 
huis en erf van perceel 172 Douarière 
Van Delen vernoemd, echter deze 
naam is later doorgehaald en als nieu-
we eigenaar staat D.L. Baron van Brakel 
tot den Brakel vermeldt.
Douarière Van Delen is Margaretha 
Gijsbertha Van Brakell (1742-1829) die 
in 1757 trouwt met Isaac Steven van 
Delen (1732-1771). Na het ovelijden van 
Isaac hertrouwt Margartetha in 1773 
met Nicolaas Hans Willem van Delen. 
Als Margaretha in 1829 overlijdt, komt 
haar erfdeel in handen van haar neef 
Diederik Louis van Brakell, een zoon van 
haar broer Floris Adriaan Van Brakell.
Diederik Louis baron van Brakell tot den 
Brakell is geboren te Tiel 17 december 
1768; hij overleed op 27 december 1852 
te Arnhem, oud 84 jaar.
In De Gelderlander van 28 mei 1893 
wordt het Duifhuis via een openbare 
veiling verkocht, eigenaar is dan de we-
duwe Arnodussen en kinderen.
Volgens een verkoop advertentie in 
De Gelderlander van 17 augustus 1935 is 
J. Gerrits, eigenaar van het Duifhuis.
Thans is Bert Agenendt die getrouwd is 
met een van de kinderen van Gerrits, 
eigenaar van het Duijfhuis. 

Karnmolens in Overasselt en directe 
omgeving
Onderstaande advertenties geven een 
mooie indruk waaruit de inboedel van 
een boerderij rond 1890 uit bestond.
In De Gelderlander van 12 april 1891 
staat onderstaande advertentie;
Een andere advertentie in de Provinciale 

Geldersche en Nijmeegse Courant van 
31 oktober 1886 meldt:

Opmerking: Bovenstaande advertentie
heeft ook betrekking op de Gagelsche 
kamp. Bouwhof de Gaasfeldsche hof 
ligt op een steenworp afstand van het 
Duijfhuis. Eigenaar van de 'Gaagelsche 

De boerderij het Duifhuis met de karnmo-
len op de kadastrale minuutkaart.

kamp', sectie C blad 2 is D.L. Van Brakell, 
die ook eigenaar van de van het 
Duijfhuis. 

Samenvatting
De kennis voor het ambachtelijk berei-
den van boter berustte op ervaring en 
werd van generatie op generatie door 
de boerin doorgegeven. Eind 19e eeuw 
kwam hierin een drastische verandering 
en onstonden op meerdere plaatsen 
melkinrichtingen en zuivelfabrieken. In 
een relatief kort tijdsbestek kwamen er 
in iedere stad en bijna elk dorp zuivelfa-
brieken op handkracht of stoom aange-
dreven. De meeste van deze fabieken 
zijn binnen driekwart eeuw al weer van 
het toneel verdwenen. Het is opmerke-
lijk dat van de kleine vrijstaande karn-
huisjes, waarvan er vele bij ons in de 
regio stonden, geen enkele compleet 
bewaard is gebleven, ook in het open-
luchtmuseum zul je tevergeefs naar dit 
type zoeken. Des te opmerkelijker dat 
er in Overasselt nog een karnmolen met 
bijna complete aandrijving bewaard is 
gebleven. De rest behoort tot de bijna 
vergeten geschiedenis van de zuivel. 
Van de meer dan 1500 melkfabrieken 
zijn thans 13 grote zuivelfabrieken over-
gebleven die 98% van de Nederlandse 
melk verwerken.

Locatie: Schoonenburgseweg 19, Overasselt
Bouwjaar: circa 1840-1850
Verdwenen: 1917
Functie: karnmolen

Zie ook: Wim Herrewijnen: Restauratie 
karnmolen Wassenaar in: Molenwereld 
2011-10-338 e.v.

Alle afbeeldingen auteur, (foto's 17 
december 2011), tenzij anders vermeld.

De Notaris Hekking te Nijmegen zal donderdag den 16 April 1891, 

des morgens om 9 uur ten woonhuize van de 

Heren Laurens van Haren te Neerasselt,

PUBLIEK VERKOOPEN

Den geheelen goed onderhouden inboeddel bestaande in: een 

kabinet, hang en hoekkasten, klok, soliede brandkast, tafels, 

stoelen, spiegels, schilderijen, 3 koperen melkkannen, 5 koperen 

ketels, 3 kachels, kisten, glas en aardewerk, karnemelk tob en 

verdere melkgereedschappen, 1 best zevenjarig bruin Merriepaard, 

1 dito vier jaar met veulen, 1 dito eenjarig zwart hengstveulen, 

5 beste melkgevende koeien, 2 tweejarige ossen, 2 tweejarige 

vaarsen, 2 eenjarige vaarsen, 8 joge maalkalveren, 2 dragende 

varkens, twee ploegen, twee paar koppeleegden, een puin eegd, 

eegdeslee, twee lange en twee korte karren, karnmolen voor één 

paard, hekselmachine, wanmolen, paardentuigen en al wat verder 

ten verkoop zal worden aangeboden.

10 duizend pd. best uiterwaardsch hooi, 10 duizend pd. 

haverstroo, 4 duizend pd. roggestroo, ene partij mest en eiken 

kanadaschen en wilgenboomen.

De Notaris Masman te Nijmegen
zal op donderdagen 4 en 18 no-

vember 1886, telkens des 
morgens om 11 uur, bij den 

Kastelein A. Arts Lz. 
te Overasselt

VEILEN EN VERKOOPEN
ONDER OVERASSELT

Den bouwhof 'de Gagelsche 
kamp', bestaande uit huis, schuur, 
varkenskooi, karnmolen, bak-
huis, tuin, boomgaard, bouw en 
weilanden te zamen groot 12 
hektaren, 39 aren, 45 centiaren in 
5 koopen en massa's.

Alles in 1887 in gebruik te 
aanvaarden.

Aanwijzingen doet de 
Rentmeester J.F. Festen 

te Overasselt.



Er zijn meer molens in de versukke-
ling geraakt, maar de molen van 
de Garrelsweersterkloostermolen-

polder is toch wel een supersukkelaar 
geweest. 'Alle winden hebben weer-
winden.' Dat is in Garrelsweer ook ge-
bleken, maar het mag wel een wonder 
genoemd worden.

De molen werd in 1877 gebouwd voor
het 605 ha grote waterschap Garrels-
weersterkloostermolenpolder* na het af-
branden van een voorganger uit 1816. 
De polder had ook nog een tweede
molen aan de Ten Poster Ae bij Witte-
wierum. In 1910 kwam er een locomobiel 
(stoommachine waarvan de cilinders 
enz. gemonteerd zijn op de ketel, hoeft 
niet per se verplaatsbaar te zijn) bij de 
molen in Garrelsweer, waarna de molen 
bij Wittewierum werd gesloopt. Al snel 
kwam er bij de molen in Garrelsweer 
een apart gemaal, aangedreven door 
de locomobiel. In 1921 werd de loco-
mobiel als aandrijfkracht vervangen 
door een elektromotor. In 1957 werd de 
molen ingrijpend hersteld door molen-
maker Chr. Bremer in het kader van de 
Wet Bescherming Waterstaatswerken in 
Oorlogstijd (BWO). De molen was toen 
in combinatie met het gemaal volop in 
bedrijf. Per 1 mei 1967 gaat het water-

Een molenwonder in 
Garrelsweer

J.S. Bakker

De rietdekker aan het werk (foto H. Noot, 4 januari 2014). 

Omstreeks 1970 is de staat van de molen 
nog behoorlijk; maar het rietdek heeft al wel
zwaar te lijden (foto J.L.J. Tersteeg, juli 1973).

Noot:
*de spelling van de naam van het waterschap is niet 
eenduidig: niet alleen één woord komt voor, maar 
ook met een spatie en ook met een scheidings-
streepje. 
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schap met vele andere op in het water-
schap Fivelingo, dat op zijn beurt in 1986 
opgaat in het waterschap Eemszijlvest, 
maar in 2000 wordt opgesplitst: het 
gedeelte ten noordwesten van het 
Eemskanaal wordt samengevoegd met 
het waterschap Noorderzijlvest en het 
gedeelte ten zuiden hiervan met Hunze 
en Aa's. Het waterschap Eemszijlvest 
brengt de molen in 1991 of 1992 onder 
in de Molenstichting Fivelingo, maar dan 
zijn er al grote problemen rond en met 
de molen.

Bos
Een groot deel van de grond bij de 
molen is eigendom geworden van de 
verzekeringsmaatschappij AMEV, die 
in 1970 haar terrein als proefobject laat 
beplanten met populieren voor hout-
productie. Daardoor komt de molen 
bij een aaneengesloten bosgebied te 
staan. Restauratie van de inmiddels 
stilgezette en in verval rakende molen 
heeft geen zin, wanneer men de mo-
len weer wil laten malen. Nu gaat het 
om produktiebos; vroeg of laat gaat 
daar de zaag in. Omstreeks 1990 wordt 
een bosperceel van 15 ha gekapt en 
dan ruikt de gemeente Loppersum haar 
kans. De gemeente heeft de molen voor 
1997 opgevoerd in haar meerjarenpro-
gramma restauratie monumenten. In 
juni 1991 vraagt de gemeente aan de 
AMEV om geen bos aan te planten in de 
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De populieren zijn geplant; adembene-
mend... (foto J.L.J. Tersteeg, 3 juli 1973).

De molen vanuit de lucht in 2005. Hij staat 
onttakeld in de hoek van het bos; vandaar 
gaat de voorboezem naar het Damsterdiep 
(foto Google Earth).

Biotoopverbetering: schapen in plaats van 
bomen; de weidsheid, zo typisch voor het 
Groninger landschap is weer terug. Links 
de molen van de Hoeksmeersterpolder, ook 
eigendom van de Molenstichting Fivelingo 
(foto H. Noot, 4 januari 2014). 

Het voormalige stoomgemaal, waar een lo-
comobiel in stond. Dergelijke ensembles van 
molen en (ex-)stoomgemaal zijn zeldzaam 
(foto H. Noot, 4 januari 2014).
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situatie van de molen na de restauratie 
in 1957. Eind mei 2013 zijn de voorberei-
dende werkzaamheden aan de molen 
begonnen en op 31 mei is door een 
grote kraan de romp van zijn fundament 
getild en tijdelijk opzij gezet. Het binnen-
werk (onder- en bovenbonkelaar en de 
vijzelbonkelaar) zijn afgevoerd naar de 
werkplaats van firma Hiemstra en de sta-
len vijzel naar Leeuwarden.
Drie stijlen van het achtkant waren aan 
de onderkant flink ingerot door lekwa-

omgeving van de molen. De AMEV wil 
best meewerken aan de restauratie van 
de molen, maar weet zich gebonden 
aan de herplantplicht voor het gekapte 
bos. Men is van plan in het vroege voor-
jaar van 1992 tot herplant over te gaan, 
maar dat is voor de AMEV geen wet 
van Meden en Perzen. Men wil best met 
alle betrokken partijen rond de tafel om 
een oplossing te vinden. Helaas gooit 
Staatsbosbeheer roet in het eten, want 
deze dienst weigert in juli 1992 onthef-
fing te verlenen voor de herplantplicht. 
De AMEV gaat tegen dit besluit in be-
roep bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven, maar krijgt in december 
1994 nul op het rekest. 
Daarmee is het vooruitzicht op restau-
ratie van de molen min of meer tot nul 
gereduceerd omdat men onmogelijk 
aan de biotoopvereisten kan voldoen. In 
1995 wordt de molen dan onttakeld en 
de romp geconserveerd in afwachting 
van betere tijden. Verplaatsing wordt 
ook als mogelijkheid genoemd. 

Betere tijden
Op 30 juni 2011 heeft de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed subsidie verleend 
voor de restauratie van de molen. Aan 
de subsidieverstrekking waren twee 
voorwaarden gekoppeld: een goede 
biotoop moet gewaarborgd zijn en de 
molen moet goed toegankelijk gemaakt 
worden. Aan beide voorwaarden wordt 
voldaan: het omringende bos is gekapt 
en in april 2013 is een toegangsweg aan-
gelegd. De opdracht voor de restaura-
tie is gegund aan molenmakersbedrijf 
Hiemstra in Tzummarum.
Uitgangspunt voor de restauratie is de 

ter. De restanten van de veldmuren zijn 
opgeruimd en daarna zijn er rondom 16 
buispalen van ca. 12 – 16m lengte ge-
heid voor versterking van de bestaande 
fundering. Op de palen en op de be-
staande fundering is daarna een nieuwe 
fundering van gewapend beton gestort. 
De veldmuren zijn daarna weer tot vloer-
hoogte opgemetseld. Tussen de herge-
bruikte stenen trof men nog stenen aan 
met rookschade van de brand in 1877! 
In augustus 2013 zijn drie ondereinden 
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In 1992 verkeert de Kloostermolen in zeer 
vervallen staat (foto H. Noot, 9 april 1992). 

De onttakelde molen in augustus 2005, in afwachting van betere tijden (foto H. Noot, 
28 augustus 2005).

Kleine boompjes worden groot (foto H. Noot, 23 mei 1988). 
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van de achtkantstijlen vernieuwd en 
is er een nieuw ondertafelement aan-
gebracht. Binnen de veldmuren is een 
nieuwe betonvloer gestort, waarbij de 
fundering van de voormalige elektro-
motor gehandhaafd blijft. Op 16 oktober 
'13 is het werk zover gevorderd, dat het 
achtkant weer op zijn nieuwe fundering 
geplaatst kan worden. Gelijk daarna 
is de spil en het boventafelement naar 
binnen/boven gehesen. De waterloop 
onder de molen is uitgemest en naast 
een ongelofelijke hoeveelheid smerig-
heid, kwam er soms ook nog een ver-
rassing naar boven, zoals het oude oor-
spronkelijke zwichtgewicht! en zegge en 
schrijve één paling.
In de romp zijn weer nieuwe zolders aan-
gebracht van dikke planken zonder veer 
en groef en nieuwe trappen, zoals het 
oorspronkelijk ook was. Ook de boven-
einden van een aantal achtkantstijlen 
moest worden uitgestukt en versterkt 
met glasvezelgewapend polyester ten 
behoeve van de bevestiging van het 
boventafelement.
Nu de zolders weer begaanbaar zijn 
kunnen ook de diverse oude opschriften 
worden ontcijferd; een heel bijzondere 
is: 'Het gat door de as geboord in het 
jaar 1907, A. Dreise. Blijkbaar heeft de 
molen in 1907 zelfzwichting gekregen, 
aangebracht door molenmaker Aaltjo 
Dreise uit Woltersum. 
In november is rondom de molen een 
steiger gebouwd, waarna de rietlatten 
aangebracht zijn, evenals de raamkis-
ten en de deurkozijnen. Ondertussen 
zijn ook de roeden al in elkaar gelast en 
wordt gewerkt aan de stroomlijnneuzen. 
Ook de basis van de kapconstructie met 
de voeghouten, korte en lange spruit 
en voor- en achterkeuvelens ligt al in de 
werkplaats. De askop van de bovenas is 
weer strak in de blauwe verf gezet met 
daarop een gele ster. Ook de nieuwe 
stalen vijzel ligt klaar bij constructiebe-
drijf Staal in Leeuwarden.
Begin december 2013 zijn de rietdekkers 
begonnen met hun werkzaamheden.
Zo klimt de Garrelsweersterkloostermolen 
uit het dal omhoog, eigenlijk vanuit een 
vrijwel uitzichtloze situatie; zowel qua 
biotoop als qua molen. Het is uiteraard 
allemaal niet vanzelf gegaan. Er zijn ber-
gen werk verricht, zowel praktisch als or-
ganisatorisch. Maar zo heeft Groningen 
wel een van zijn mooiste en kenmer-
kendste molenlandschappen terugge-
kregen. Daar mag men best trots op zijn.

Informatie over de restauratie afkomstig 
van: Molenstichting Fivelingo, 
Postbus 18, 9700 AA  Groningen 
www.molenstichtingfivelingo.nl

Het achtkant in de steigers (foto H. Noot, 4 januari 2014).

De vijzelkom (foto H. Noot, 4 januari 
2014). 
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Er moet nog veel gebeuren, maar zo is het 
wel een belofte voor de toekomst.(foto H. 
Noot, 4 januari 2014). 



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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