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Bij de omslag voorzijde: De Googermolen aan de Ringvaart van de Haar-
lemmermeer, vlak bij het aquaduct over de A4 is een zeer grote en indruk-
wekkende watermolen (foto Donald Vandenbulcke, 2 augustus 2005).

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.

Dit nummer is weer een Rijnlandnummer, wat betekent dat het ook wordt 
toegezonden aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting. Vandaar, 
dat er in dit nummer niet alleen een Rijnlandse molen en zijn molenaar 
voor het voetlicht worden gehaald, maar Leo Witteman laat in Rijnlands 
dialect Janus Slingerland aan het woord over Wout van Leeuwen, de 
molenaar van de molen De Stenen Beer bij Zoeterwoude. 

Op 6 februari brak de as van de korenmolen van 's-Gravenzande; een 
van de ergste ongelukken die een molen kan overkomen. Wonder boven 
wonder liep alles zonder persoonlijke ongelukken af. Een verslag van het 
gebeuren kon nog net mee in dit nummer. 

Het commentaar op de kleurstelling van De Nachtegaal in het januari-
nummer riep een reactie op die we graag afdrukken; het overdenken 
waard. 

Vroeger verhuisden molens de Zaanstreek uit, maar nu lijkt het erop alsof 
er één van buiten naar binnen komt. 

Met nog enige andere bijdragen was het maartnummer weer snel vol, 
zelfs zo dat enkele zaken moesten blijven liggen: wat in het vat zit ver-
zuurt niet.

En Balie Kluiver vraagt zich af waar het molengeld blijft.                       JSB
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Bij het overlijden van 
Geert Spoelman

Op 4 februari overleed in Groningen op 
87-jarige leeftijd Geert Hendrik Spoelman, 
oud-molenaar van de koren- en pelmo-
len Hollands Welvaart in Mensingeweer. 
Hij was op 3 februari 1927 geboren in Den 
Andel, waar zijn vader molenaarsknecht 
was. In 1934 verhuist de zevenjarige Geert
Spoelman vanuit Den Andel naar 
Mensingeweer omdat zijn vader door het
faillissement van zijn baas tijdelijk molenaar 
af raakt. In 1934 koopt vader Spoelman 

de koren- en pelmolen Hollands Welvaart 
in Mensingeweer. In 1954 doet Spoelman 
van zicht spreken. Op 6 oktober van dat 
jaar gaat de molen De Lelie in Eenrum tij-
dens een vliegende storm aan de haal: 
de beide pelstenen slaan door de mu-
ren naar buiten! Met grote moerite en 
gevaar voor eigen leven brengen Geert 
Spoelman en Jan Willemsen uit Eenrum 
de molen tot stilstand. 
In 1966 neemt Geert de molen van zijn 
vader over. Met malen is dan niet veel 
meer te verdienen en daarom wordt de 
veevoederhandel belangrijker. Al in 1969 

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

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

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

 

17e jaargang 2014 nr. 3|83 Molenwereld

Geert Spoelman aan de vangketting (foto 
Martin van Doornik, 29 januari 1983). 

De molen van Mensingeweer vormt met zijn omgeving een schitterend dorpsbeeld. Mede 
dankzij Geert Spoelman is het bewaard gebleven (foto H. Noot, 13 mei 2012). 



verkoopt Spoelman de molen aan de ge-
meente Leens voor ƒ 1,- om het voortbe-
staan van de molen te waarborgen. Wel 
blijft hij de molen beheren.
Aan het eind van de vorige eeuw besluit 
Geert Spoelman om zijn herinneringen 
aan het dorp en de molen op papier te 
zetten, hetgeen leidt tot het in eigen be-
heer uitgegeven boekje Herinneringen 
van een molenaar uit Mensingeweer, zij 
het dit meer een dorpsgeschiedenis dan 
een molengeschiedenis is. In maart 2002 
kwam daar nog een boekje bij: Een ver-
haal over (olie)molens.

Cofinanciering gemeente Winsum
voor restauratie molen Eureka

Het College van B en W van Winsum wil-
len de restauratie van molen Eureka in
Klein Wetsinge met 90.000 euro co-
financieren. Molen Eureka is eigendom 
van Molenstichting Winsum. De stich-
ting vraagt de gemeente om een derde 
deel van de totale restauratiekosten – 
282.000 euro – voor haar rekening te ne-
men. De molen is tientallen jaren in bezit 
geweest van een particuliere eigenaar. 
Door achterblijven van noodzakelijk 
onderhoud raakte de molen in toene-
mende mate in verval. Van binnen en 
buiten is de Eureka nog wel compleet. 
Het college van Winsum zegt het 'abso-
luut legitiem'te vinden om te investeren 
in een bijzonder monument als deze mo-
len. Volgens de regels rondom cofinan-
ciering is het gemeenten toegestaan 

tot maximaal een derde deel van het 
benodigde bedrag mee te betalen. Na 
de restauratie zal de molen regelmatig 
draaien, onder leiding van een vrijwillig 
molenaar, en voor publiek toegankelijk 
zijn. Het definitieve besluit over de co-
financiering van 90.000 euro wordt pas 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 
19 maart genomen.

Molen Burum monument af

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft 
bepaald dat de molen in Burum na de 
wederopbouw geen historische waarde 
meer vertegenwoordigt en evenmin een 
emotionele waarde. Er zijn te veel nieuwe 
materialen gebruikt en er is te veel oor-
spronkelijk materiaal verloren gegaan. 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Molen Aeolus in Wetsinge is ook een blikvanger, maar dan wel van heel andere aard (foto H. Noot, 28 november 2010). 

Eric Veldhuis (rechts) en Cees Wittekoek (voorzitter molenstichting) zijn tevreden met de 
overeenkomst.
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Hierdoor zal de molen niet meer als rijks-
monument worden aangemerkt volgens 
de rijksdienst. Dit statusverlies is op 25 ja-
nuari met Tweede Kamerleden L. Jacobi 
en H. Spekman besproken. De hoop van 
de gemeente is nu gevestigd op de Raad 
voor Cultuur die de situatie aan de minis-
ter kan voor- en uitleggen. Als de minister 
de monumentale status eveneens niet 
meer ziet zitten, heeft dit sterke gevolgen 
voor toekomstig onderhoud van de mo-
len. De jaarlijkse onderhoudsbijdrage van 
5.000 euro komt dan te vervallen.

De Hoop in Hellendoorn gaat 
stroom opwekken

ReggeStroom gaat het project Molen 
Stroom uitvoeren. Molen de Hoop (1854) 
in het dorp Hellendoorn gaat groene 
stroom maken (waarover ook al in het 
januarinummer is geschreven). Dit voor-
jaar wordt begonnen met het inbouwen 
van een systeem met twee generatoren. 
In De Hoop komt een nieuw en modern 
systeem om met de kracht van de mo-
lenwieken en het draaiende spoorwiel 
groene stroom te gaan maken. Het sys-
teem is ontwikkeld in Denemarken en zal 
geplaatst worden door Henk Stemerdink 
van Dochteren I.A. in Lochem. Molen De 
Hoop kan straks 40.000 tot 60.000 kWh 
per jaar gaan opwekken. En dat is duur-

zame energie van een historische wind-
molen. De planning is dat in de maan-
den maart en april het systeem wordt 
ingebouwd in de molen. In de loop van 
de maand april kan de molen dan gaan 
proefdraaien. 

Toekomst Lonneker molen en 
bestemmingsplan Buitengebied

In de rondvraag van de stadsdeelcom-
missie Noord op dinsdag 4 februari zijn 
vragen gesteld over de ontwikkelingen 
rond de Lonneker molen. In 1962 kocht 
de gemeente Enschede de molen. Het 
beheer is in handen van de Stichting 
Lonneker Molen. Er is gesproken over de 
mogelijke verkoop van de molen, alsme-
de voor bebouwing rond de molen (Mo-
lenwereld 2011-6-204), waarvoor wijzi-
gingen van het bestemmingsplan in voor-
bereiding zijn. 
Voor de verkoop zijn er twee gegadig-
den: Stichting de Lonneker Molen en 
Vereniging 'Het aangespannen land-
bouwwerktuig Lonneker'. De gemeente 
heeft eisen gesteld m.b.t. het gebruik. Er 
mag alleen sprake zijn van dorpsgerich-
te activiteiten en niet van commerciële 
doeleinden, tenzij het rendement van 
deze commerciële activiteiten ten goe-
de komt aan een maatschappelijk en/of 
dorps gerelateerd doel. De bestemming 

rond de molen is ook onderdeel van het 
bestemmingsplan buitengebied Noord-
West.

Onderzoek naar opwekken 
elektriciteit in Burense molen 

Molen De Prins van Oranje in Buren stond 
in januari in het middelpunt van de be-
langstelling tijdens de Burense gemeen-
teraadsvergadering. D66, PvdA, PvdD en
CDA dienden samen een voorstel in om 
een extra krediet van 25.000 euro uit te 
trekken om in deze molen duurzaam 
energie op te kunnen wekken. D66 ziet in 
het voorstel een startpunt van de wens 
om Buren duurzaam te maken en mini-
maal tien procent van de eigen energie 
zelf op te laten wekken. De PvdA wijst er 
op dat het draaien geen enorm rende-
ment oplevert als het om stroomopwek-
king gaat, maar wel de ontwikkeling van 
Buren voortstuwt. Het voorstel is aange-
nomen en het college mag aan het werk 
om een passend plan te presenteren.

Dakbedekking Maasmolen te 
Nederasselt hersteld

Het dak van de monumentale Maasmolen 
in Nederasselt is vervangen. Molenmakers 
zijn in januari bezig geweest het dak te 
bedekken met een nieuwe laag schaliën. 

Koning winter laat het dit jaar in ons land afweten. Sfeervolle winterfoto's van molens zitten er (nog) niet in. Maar deze willen we u niet 
onthouden: winterse zonsopkomst aan de Zaanse Schans (foto Martin Schaap, 25 januari 2013). 
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De werkzaamheden zijn onderdeel van 
een 6-jarig onderhoudsplan, maar het dak
was er ook hard aan toe. Wekelijks troffen 
de vrijwillige molenaars losse plankjes aan 
rond de molen en de laatste tijd was het 
dak zo slecht dat er weleens wat begon 
te lekken.

Theeschenkerij in Daams'molen 
binnenkort van start

Het plan van de Molenstichting om een 
'Theeschenkerij' te vestigen in Daams' 
molen te Vaassen krijgt gestalte. De eige-
naar van de molen, de Stichting Vaassens 
molen, is een samenwerking aangegaan 
met een ondernemer die zich gespeciali-
seerd heeft in koffie en thee. Vanaf 1 april 
aanstaande gaan de molendeuren bijna 
dagelijks open voor bezoekers en klanten 
die trek hebben in een 'bakkie troost'. 
De ondernemer is 'Veldhuis Koffie en 
thee'uit Apeldoorn.
De Molenstichting heeft in Eric Veldhuis 
een commerciële partner gevonden die 
er niet alleen thee maar ook koffie gaat 
aanbieden. Hoewel de datum aan een 
flauwe 1 aprilgrap kan doen denken is 
niets minder waar. Met deze activiteit 
wordt een doelstelling gerealiseerd en zal 
de molen vanaf die datum 5 dagen per 

week geopend zijn, behalve zondag en 
maandag. Zo komt er ook meer 'leven in 
en om de molen'. 
Vaassenaren, en zeker ook de talloze 
zomergasten, fietsers en passanten kun-
nen vanaf die datum op deze markante 
plaats een koffie- (of thee-) stop maken. 
Ook het terrein om de molen leent zich 
bij uitstek voor een terras met tafels en 
stoelen. 
Tijdens de voorbesprekingen met de 
exploitant Eric Veldhuis werd overeen-
gekomen dat hij de begane grond en 
de zogenaamde 'halfzolder'gaat om-
toveren in een sfeervol etablissement 
waar het goed toeven is. De Stichting 
Vaassens molen heeft in de afgelopen 
tijd het (nieuwe) ondergrondse deel van 
de molen voorzien van sanitaire voorzie-
ningen, inclusief een mindervaliden toi-
let en een traplift. Dit laatste is mede tot 
stand gekomen dankzij een subsidie van 
de gemeente Epe die daarvoor in 2011 
een speciaal fonds voor in het leven riep 
(Subsidie Verbetering Toegankelijkheid 
Openbare Gebouwen).
Op 15 januari 2014 werd het huurcontract 
ondertekend tussen huurder en verhuur-
der waardoor vanaf komend voorjaar 
Vaassen een extra attractie zal hebben. 
In 2012 werd na lange voorbereiding 

de molen op spectaculaire wijze tijdelijk 
verplaatst en vervolgens met 4,90 meter 
verhoogd, dit om de windvang ook in de 
toekomst zeker te stellen. De verhoging 
was noodzakelijk geworden door de ho-
gere nieuwbouw in de Dorpsstraat. Met 
de verfraaide Dorpsstraat en de verhoog-
de molen is het dorpscentrum drastisch 
verbeterd. Nu binnenkort de molen door 
gedeeltelijke verhuur vaker toegankelijk 
wordt, kan tevens uit de huuropbrengst 
de instandhouding en het onderhoud 
van de molen beter bekostigd worden.

 Stichting 'Vaassens' molen'. 

Nieuwe stelling Walderveense 
Molen

De molenmakers Nico van Koerten en 
Patrick Mooy van Aannemersbedrijf 
Berkhof zijn druk bezig geweest met het 
vernieuwen van de gehele stelling van 
de Walderveense molen. De oude stelling 
was niet sterk genoeg meer om de mo-
len veilig vast te zetten. Deze stelling was 
52 jaar oud en kon het zolang volhouden 
doordat oud-molenaar J. Broere in het 
verleden deze elk jaar nog in de carboli-
neum zette. Helaas was de stelling nu he-
lemaal op door zwam- en schimmelaan-
tasting. De nieuwe stelling is gemaakt met 

De nieuwe balie aan de Walderveense molen in opbouw (foto molenmakersbedrijf Berkhof, 22 januari 2014).
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een inlands dek van lariks waarvan de 
planken aan de bovenzijde fijnbezaagd 
zijn. De liggers en schoren zijn van eiken. 
De gemeente Ede heeft als beleid zo mi-
nimaal mogelijk tropisch hardhout te ge-
bruiken; vandaar deze keuze. De nieuwe 
stelling heeft de details zoals die van de 
oude stelling.

Start uitvoering inrichtingsplan 
De Vlijt te Wapenveld

Woensdagochtend 15 januari vond op 
Vrieze's Erfgoed de startbijeenkomst 
plaats van het inrichtingsplan voor het 
bezoekerscentrum. Het bestuur van de 
Stichting Molenbezit verstrekte de op-
dracht voor de uitvoering aan Els Thijssen 
Museumadvies uit Amsterdam. De op-
dracht kon verstrekt worden nu de fi-
nanciering van het project, waarmee 
bijna 150.000 euro is gemoeid, rond is. 
Een werkgroep heeft onder leiding van 
Els Thijssen, ruim 2,5 jaar gewerkt aan 
het inrichtingsplan. Naast leden van 
het comité molen de Vlijt, heeft ook 
de werkgroep oud-Wapenveld van de 
Heerder Historische Vereniging een be-
langrijke bijdrage geleverd en werkte 
het Streekarchivaat Noord-Oost Veluwe 
mee. In het inrichtingsplan zijn zeven the-

ma's uitgewerkt die te maken onder het 
motto: 'Vrieze's Erfgoed, tussen Veluwe en 
IJsselvallei'. Het gaat dan om de historie 
van de Meulenbelt vanaf de 15e eeuw, 
het verhaal van molen de Vlijt, de agra-

rische cultuurhistorie, gezonde voeding, 
waterbeheer, de biografie van het land-
schap en de historie van Wapenveld. Die 
thema's worden uitgewerkt op informa-
tiepanelen binnen en buiten, in tafelvi-
trines met touchscreens, een maquette 
van Vrieze's Erfgoed. Hiermee kan Vrieze's 
Erfgoed functioneren als bezoekerscen-
trum van waaruit men zowel Vrieze's 
Erfgoed als de omgeving kan beleven. 
De uitvoering is mogelijk gemaakt door 
een Europese subsidie van 50.000 euro, 
de provincie Gelderland 25.000 euro, de 
gemeente Heerde 25.000 euro, het VSB-
fonds 25.000 euro, het Prins Bernardfonds 
15.000 euro, stichting Zabawas 6.000 euro 
en het ANWB-fonds 5.000 euro. Naar ver-
wachting is de realisatie van het inrich-
tingsplan eind mei een feit.

As gestoken in de molen van De 
Regt in Nieuw-Lekkerland 

Aan de molen van De Regt in Nieuw-
Lekkerland wordt hard gewerkt. In het 
vorige nummer maakte we melding van 
het plaatsen van het kruiwerk. Nu is men 
weereen flinke stap verder: op 15 febru-
ari is het bovenwiel geplaatst en is de as 
gestoken met behulp van heftrucks ter-
wijl de kap in een tent stond. Het nieuwe 
bovenwiel is gemaakt door molenmaker 
Wim van der Wal uit Alblasserdam. Nelly 
Sonneveld doet er verslag van: 'Het was 
weer een hele spannende dag, vanmor-
gen begonnen ze rond 9 uur. Wim van der 
Wal had het bovenwiel gemaakt en af-
geleverd en gisteren had hij de as al van 
vulstukken voorzien. Ab Boer bediende de 
heftrucks, daar is hij ontzettend behendig 
mee, het was vakwerk. We hielden allen 
soms wel de adem in, want het moment 
dat de as erin moest gaan, ging het even 
een beetje moeilijk. Maar dan vinden ze 
steeds weer een oplossing en uiteindelijk 
schoof de as netjes door naar zijn juiste 
plek. Het penlager rust nu in een broek-
steen en het halslager heeft een bron-

De vernieuwde stelling van de Walderveense Molen (foto: Jan Bakker, 25 januari 2014).

Het nieuwe bovenwiel voor de molen van De Regt met zijn zware kruisarmen. Een 
ijzeren velg om het bovenwiel heeft als primair doel het 'vuur vangen'te voorkomen. hout 
op hout heeft heel wat molens in vlammen doen opgaan, vaak als late verrassing (foto Bert 
Alderliesten, 15 februari 2014).
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zen lagering. De komende twee weken 
gaan Wim van der Wal, Jan C. de Vries 
en Arie Bode de kap verder afbouwen, 
dan moeten de rietdekkers eraan te pas 
komen om de kap af te maken. De plooi-
stukken van het bovenwiel zijn afkomstig 
van een Deense molen.'

Molen De Volksvriend in Gemert 
naar molenstichting

De Volksvriend te Gemert is op 22 januari
in eigendom overgedragen aan de ge-
meente Gemert-Bakel (Molenwereld 2012-
4-131). Eigenaar Van Roij en Molenstich-
ting Gemert-Bakel zijn, in samenwerking 
met de gemeente, de molenconsulente 
van de Molenstichting Noord-Brabant en 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, tot 
een overdracht gekomen. Het beheer er-
van gaat naar de Molenstichting Gemert-
Bakel. Eigenaar Van Roij heeft de molen-
(romp) voor 1 euro verkocht aan de ge-

 Het bovenwiel met links Jan de Vries en 
rechts Wim van der Wal. Het wiel telt maar 
liefst 72 kammen. Dat de plooistukken reeds 
op leeftijd zijn laat zich aflezen (foto Bert 
Alderliesten). 

 Het kantelen van het wiel (foto Nelly 
Sonneveld). 

Het wiel gaat horizontaal naar binnen (foto Jaap de Vries). 

5 Het steken van de as met een heftruck, de oude ging er met een bok uit; ook geen alledaags 
hijswerktuig voor een as: zie Molenwereld 2005-12-373, 400, 401 (foto Nelly Sonneveld). 

De as komt in dubbel opzicht naar binnen 
(foto Nelly Sonneveld). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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meente. Vervolgens heeft de Molen-
stichting Gemert-Bakel de molen, de on-
dergrond en het recht van overpad van 
de gemeente overgenomen via een 
erfpachtconstructie De molenstichting is 
meteen begonnen met de voorbereidin-
gen van de restauratie. De molen(romp), 
die op instorten staat, zal eerst wind- en 
waterdicht gemaakt worden. Ook wordt 
de molen tegen instortingsgevaar gestut. 
Wanneer duidelijk is wat er allemaal moet 
gebeuren aan de molen, wordt een res-
tauratieplan opgesteld. Naar schatting 
is er ruim 600.000 euro nodig voor de res-
tauratie. De provincie heeft een subsidie-
regeling voor molens. De stichting hoopt 
volgend jaar januari zover te zijn dat met 
de restauratie kan worden begonnen. 
Met de overname komt er een einde aan 
een jarenlange verwaarlozing van het 
rijksmonument, waardoor de molen en 
het omliggende gebied een mooie zicht-
locatie voor de gemeente kan worden.

Restauratie De Korenbloem
Mill loopt vertraging op

Het herstel van De Korenbloem in Mill 
heeft vertraging opgelopen. Eigenlijk 
zou in januari 2014 met de restauratie 
begonnen worden (Molenwereld 2013-
11-389). Maar een fonds dat 10.000 euro 
zou bijdragen, heeft zich teruggetrokken. 
Hierdoor zag de eigenaar van de molen 
zich genoodzaakt de molenmaker voor-
lopig even af te bellen. Eerst zal dit gat 
in de begroting moeten worden opge-
vuld. Op het overgrote deel van de ruim 
250.000 euro die nodig is, kan de eige-
naar rekenen. De gemeenteraad Mill en 
Sint Hubert wordt gevraagd een bijdrage 
te leveren. De gemeenteraad besloot 13 
februari 14.500 euro beschikbaar te stel-
len. Pas wanneer alle subsidies zeker zijn, 
zal ook de Provincie Noord-Brabant met 
het restant van 70 procent over de brug 
komen.

Samenwerking Kerkhovense mo-
len en Amarant voortgezet

Op 17 januari zijn De Kerkhovense Molen te 
Oisterwijk en Amarant een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst aangegaan. Jan 
Scheirs, namens het Bestuur van Stichting 
De Kerkhovense Molen en John van Kuijk, 
Sectormanager Werk en Dagbesteding 
namens stichting Amarantgroep onder-
tekenden die dag een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst. Amarant en 
Stichting de Kerkhovense Molen (DKM) 
werken sinds 1999 op een constructieve 
en plezierige wijze samen bij de invulling 
van het gebruik van de molen. Het kern-
doel van beide partijen bij die samen-
werking is voor Amarant het bieden van 
dagbesteding voor haar cliënten en voor 
DKM het in stand houden van de molen 
als levend monument voor de inwoners 
van Oisterwijk en bezoekers van buiten 
op educatief, cultuurhistorisch en maat-
schappelijk gebied. Er is daarom behoef-
te aan een samenwerkingsovereenkomst 
die ruimte biedt voor ontwikkelingen en 
die een duurzaam karakter heeft. Om dit 
te realiseren, zijn partijen een samenwer-
kingsverband aangegaan van 5 jaar die 
daarna stilzwijgend wordt verlengd. De 
samenwerking is dus in principe voor on-
bepaalde tijd bedoeld.

Stichting Koeveringse Molen blijft 
volharden in herbouw

De Koeveringse Molen dreigt een ver-
geten molen te worden. Dat stelt de 
Stichting Koeveringse Molen. De stich-
ting is al ruim acht jaar bezig met plan-
nen om de molen te laten herbouwen. 
Maar alle inspanningen van de stichting 
ten spijt, er zit volgens de bestuursleden 
niet echt schot in de zaak (Molenwereld 
2014-2-48). Het streven is nu de molen te 
heropenen als de voorgenomen fusie van 
Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode een 
feit is: 2018.

Start herstel Wilhelmus-Hubertus 
te Weert

Op 21 januari zijn de roeden uitgeno-
men en is de kap afgenomen van de 
Wilhelmus Hubertus te Weert. De mo-
len ondergaat een grondige restaura-
tie (Molenwereld 2013-11-390). Na een 
periode waarin de molen als atelier en 
galerie in gebruik was willen de nieuwe 
eigenaren de molen opnieuw draaivaar-
dig maken en opnieuw in gebruik nemen 
zodat meer mensen van dit cultuurhisto-
risch erfgoed kunnen genieten. De mo-
len verkeerde technisch in slechte staat. 
Met name het ontbreken van de staart 
verhinderde dat de molen op de wind 
kon worden gezet. De Provincie Limburg 
verleende in 2013 subsidie voor de res-
tauratie van de molen. Nadien werden 
de plannen gemaakt en inmiddels is 
men gestart met de werkzaamheden. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Adriaens Molenbouw uit Weert. De 

Molen De Volksvriend in Gemert (foto Donald Vandenbulcke, 14 augustus 2010). bestand: 
Gemert-De Volksvriend-2010-6
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restauratie neemt enkele maanden in be-
slag waarna het voornemen is om in de 
molen een appartement en restaurant te 
realiseren.

In 't kort

- In januari is gestart met de bouw van 
de authentieke molenschuur bij de mo-
len van Fakkert in Hoonhorst. De fun-
dering is inmiddels klaar en de vloer is 
gestort. 

- Korenmolen De Windlust in Radewijk 
zal door de familie Nijeboer worden ver-
huurt aan zorginstelling De Baalderborg 
Groep. Deze zullen naast de maalderij 
een eigen bakkerij beginnen.

- Uit een onderzoek is gebleken dat er 
circa 265 explosieven in de grond zitten 
op de plek waar de Thorensche Molen 
te Leuth herbouwd zou moeten worden.

- In het kader van het 125-jarig bestand 
van De Hoop te Wervershoof worden 
in 2014 verschillende activiteiten geor-
ganiseerd.

- De gemeente Rucphen is in een ver 
gevorderd stadium met kandidaten 
voor de overname van de Heimolen in 
Rucphen en De Hoop in Sprundel.

Molenkalender 2014

23 maart 2014 Westbrabantse Molendag
29 maart 2014 Friese Molenaarsdag 2014
10 en 11 mei 2014 Nationale Molendag 
12 en 13 april 2014 Leeuwarder Molendag

Molen De Onvermoeide of Kerkhovense molen in Oisterwijk (foto Donald Vandenbulcke, 8 april 2007).
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al op vroege leeftijd te vinden op de 
Noordeveldse molen. Samen met zijn va-
der Piet en Leen waren ze op zaterdagen 
veelal te vinden op deze wipmolen. Na 
het overlijden van Leen van den Oven 
was Piet molenaar op de Noordeveldse 
en kwam Bram er al snel bij. Tot de fatale 
brand in de nacht van 17 op 18 maart 
1992 maalde Piet veelvuldig met de mo-
len, zowel door de weeks als ook op za-
terdag. Ten tijde van de herbouw van de 
Noordeveldse molen heeft Piet ook me-
nigmaal met de Oude Doornse molen ge-
malen. Oud molenaar Cees van der Beek 
van de Oude Doornse raakte al op leeftijd 
en kon vanwege dit niet geheel zelfstan-
dig meer met de molen malen. Piet bood 
aan om anders samen een aantal uren in 
de week met de molen te gaan malen.
Ook voor zijn eigen, toen afgebrande, 
Noordeveldse molen zette Piet zich in. Zo 
zamelde hij ook geld in voor herbouw door 
de opgezette acties waaronder een ket-
tingbrief. Op bijgaande foto zien we hem 
( met pet op en blauwe overall ) tijdens 
de feestelijke opening van de herbouwde 
Noordeveldse molen op 21 april 1998 met 
Z.K.H. Prins Claus, toen de beschermheer 
van De Hollandsche Molen, welke de 
Noordeveldse molen kwam openen. Piet 
was verrast door komst en vooral grote 
interesse van Prins Claus dat hij graag 
vertelde over zijn passie en zowel buiten 
als binnen in de molen uitleg gaf. Als blijk 
van waardering dat Prins Claus hem zeker 
niet vergeten was kwam hij enige tijd la-
ter zijn belofte toen deze na een bezoek 
aan het Griekse eiland Kreta en speciaal 
voor Piet een poster had gekocht met 
daarop enkele molens op Kreta. Deze 
werd voorzien van een persoonlijke bood-
schap en koninklijke post met zegel be-
zorgd bij Piet thuis. Na de opening van 
de Noordeveldse molen heeft Piet nog 
wel enige jaren met de molen gemalen, 
meestal door de weeks op middagen 
een aantal uren. Leeftijd en ook gezond-
heid begonnen echter steeds meer hun 
tol te eisen en de laatste tien jaar kwam 
hij toch al niet meer op de molen. Vanaf 
die tijd en tot op heden is zijn zoon Bram 
van der Wiel de molenaar. Langs deze 
weg willen wij de familie en nabestaan-
den condoleren met het verlies van hun 
man, vader en grootvader. Als gepast 
gebaar en eerbetoon aan Piet voor zijn 
vele jaren als molenaar en inzet voor de 
Noordeveldse molen hebben de molens 
in Het Land van Heusden en Altena de af-
gelopen tijd in de rouw gestaan.

Piet werd geboren in 1926 aan de 
Korn in Dussen in een tijd dat er in 
het Land van Heusden en Altena 

nog meerdere molens stonden en deze 
ook nog hun functie vervulde. Piet werd al 
vrij snel gegrepen door het molenvirus. Hij 
kwam voor het eerst op de Noordeveldse 
molen in 1931 ten tijde dat wijlen Leen van 
den Oven als molenaar was aangesteld 
door het polderbestuur. Van den Oven 
zou de laatste beroepsmolenaar van 
deze molen zijn. Als klein ventje leerde 
Piet de kneepjes van het vak van Leen 
en maalde op zijn 13e jaar onder toezicht 
van Leen voor het eerst zelfstandig met de 
molen. Piet was vrij tenger van postuur en 
voor het bedienen van de vrij zwaar wer-
kende vang werkte dit niet geheel mee. 
Om de molen te kunnen houden, moest 
hij zich schrap zetten door met zijn benen 
tegen de veldmuren onder het riet op 
de ondertoren om zo niet met het vang-
touw mee omhoog te gaan. Na de bui-
tengebruik stelling van de Noordeveldse 
molen in 1964 en de restauratie tot weer 
maalvaardige molen in 1969 besloot Piet 
om hier als vrijwillig molenaar dienst te 
willen doen. Destijds was hij een van de 
eerste vrijwillig molenaars in Het Land van 
Heusden en Altena die in 1973 slaagde 
voor het examen. Hij deed examen op 
een van de standaardmolens in Heusden. 

Piet van der Wiel geeft Prins Claus tekst 
en uitleg over de molen. 

De Noordeveldse molen in de rouw.

Het was die dag vrij mistig en windstil. 
Piet legde een zeil voor, gaf de molen 
een zet en liet de molen een slag maken 
om zo het betreffende zeil weer bene-
den te krijgen om het weer op te rollen. 
Op de vraag van de examencommissie 
waarom hij 1 zeil rond liet gaan en weer 
naar beneden liet komen antwoorde hij 
nuchter: "Voelde gij ergens wind dan?" 
Na zijn examen ging Piet als vrijwillig mo-
lenaar aan de slag op de Noordeveldse 
molen waar hij in de eerste jaren samen 
met Leen van den Oven maalde. Ook 
zijn zoon Bram van der Wiel was van kinds 
af aan al gegrepen door molens en was 

Johan Straver

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

Geassisteerd door Piet van der Wiel licht 
Prins Claus de vang van de herbouwde 
Noordeveldse molen (foto jsb, 21 april 1998).

Op woensdag 5 februari is op 87-jarige leeftijd 
oud molenaar Piet van der Wiel 

van de Noordeveldse molen te Dussen overleden. 
Piet was vele jaren vrijwillig molenaar op de 

Noordeveldse molen in Dussen.



Molenbouw Adriaens uit Weert is on-
langs gestart met de restauratie van mo-
len De Welvaart te Horn (L). Molen De 
Welvaart ligt op korte afstand van molen 
De Hoop die in 2009 door de gemeente 
Leudal opgeknapt werd.
De Welvaart is een van de vijf windmo-
lens van Leudal. Daarnaast heeft deze 
gemeente nog een zestal voor het pu-
bliek toegankelijke watermolens, een 

paar voormalige watermolens die nu 
een andere bestemming hebben gekre-
gen en twee restanten van windmolens.

In 1864 werd begonnen met de bouw 
van de stenen korenmolen De Welvaart. 
Opdrachtgever was Joseph Aerts, hij 
overleed in 1872. In 1880 nam ene Van 
De Voort de molen over van de weduwe 
om die dan enkele jaren later weer te 

verkopen aan de heer Nijs uit het na-
burige Beegden. De heer Van de Voort 
kocht de op 200 meter afstand gelegen 
molen De Hoop.
Molen De Hoop kennen wij als de enige 
zestienkant van Nederland en waar later 
een vrouw (de weduwe Van De Voort ) 
molenaar was.
Toen de heer Nijs kwam in 1929 kwam 
te overlijden kocht molenaarsknecht 

Frans Verstappen

Restauratie van 
   molen De Welvaart 
te Horn begonnen 

Links Wim Adriaens van Adriaens molen-
bouw uit Weert en rechts vrijwillig molenaar 
Thieu Tubee.
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Wethouder Ad Thomassen van de gemeente
Leudal als kraanmachinist bij het uithalen 
van de roeden. 

Links wethouder Ad Thomassen en rechts 
de voorzitter van de Molenstichting Leudal, 
de heer Toine Houtappels. 



Tot het einde van de jaren vijftig van de 
afgelopen eeuw heeft de molen gema-
len. Rond 1970 verkocht de heer Linssen 
de molen aan de gemeente Horn. Door 
enkele herindelingen die volgden is 
Leudal de gemeente waar Horn nu on-
der valt.
Tegenwoordig is De Welvaart uitgerust 
met een koppel maalstenen en heeft 
het gevlucht Van Bussel stroomlijnneuzen.

Restauratie
Bij de restauratie die nu opgestart is zijn 
de roeden, een Pot- en een Fransenroe, 
verwijderd en die zullen waarschijnlijk 
ook weer teruggeplaatst worden en dan 
weer voorzien worden van authentieke 
Van Bussel stroomlijnneuzen.
Er komt een nieuwe korte spruit, rechter 
lange schoor, en beide korte schoren 
worden vernieuwd. Allemaal uitgevoerd 
in billinga. De staart ( een voormalige 
houten roe ) herstellen, berg ophogen, 
een nieuwe vloer op een van de zolders, 
vogeldicht maken en voor de molenaar 
een toilet met keukenblok.
De restauratiekosten worden voor de 
helft gedragen door de provincie, 10 % 
door het Rijk en het overige deel door de 

Linssen de molen. Kort daarna liet de 
heer Linssen de molen aanpassen. Er 
kwam een nieuwe kap uit een gesloop-
te molen uit Brummen (Gld.), een Franse 
roede uit Hilvarenbeek en een potroede 
uit de gesloopte molen van oom Paul uit 
Neerkant (NB). In de molen waren des-
tijds twee koppel stenen. Thans is er nog 
één koppel over.
Ook de toren werd aangepast en ver-
hoogd. Een stalen rood/wit geverfde 

band siert het metselwerk en heeft de 
functie om het steile metselwerk bij el-
kaar te houden.
Op het einde van de tweede wereldoor-
log zijn er in Midden-Limburg diverse mo-
lens door oorlogsgeweld gesneuveld, 
de beide molens van Horn liepen slechts 
weinig schade op.

De Welvaart voor de restauratie (foto 
Donald Vandenbulcke, 2 juli 2010).

Duidelijk leesbaar; Potroede met het 
nummer 1803. Volgens de molenroedendata-
base is hij gemaakt in 1898 voor molenaar 
F.G. van Gorp in het Brabantse Alphen. Deze 
molen werd in 1930 gesloopt waarna o.a. een 
Potroe in het vakblad De Molenaar te koop 
werd aangeboden. 

De Welvaart bij het begin van de 
restauratie, 2 februari 2014. 

gemeente. Het gaat hier om een project 
van € 148.000, =.
Molenaar Thieu Tubee hoopt dat werk-
zaamheden rond 1 juni a.s. afgerond 
zullen zijn. 

Alle foto's auteur, d.d. 5 februari 2014, 
tenzij anders vermeld.

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

De binnenroe gaat eruit.

De buitenroe volgt.
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De Welvaart is een opvallend smalle 
molen. De rood-wit-blauw geblokte 
rand onder de kap is een stalen band ter 
versteviging van de romp. 



- A D V E R T E N T I E -
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Asbreuk molen 
's-Gravenzande

J.S. Bakker

Het breken van de 
as is een nachtmerrie 
voor iedere molenaar, 

onverschillig door 
welke oorzaak dan 
ook. Dat geldt niet 

alleen voor de directe 
schade aan de molen, 

maar het vallende kruis 
kan grote ongelukken 

veroorzaken, al komt dat 
gelukkig zelden voor.

De malende korenmolen van 's-Gravenzande 
(foto Donald Vandenbulcke, 3 maart 2011. 
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De roeden zijn van de straat, maar een ravage blijft het (foto Gerard Barendse, 8 februari 2014). 

Afgelopen donderdagavond 6 fe-
bruari rond tien uur brak de as
van de korenmolen aan de 

Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande en
stortte het kruis op de weg. Molenaar 
Rob van Zijll was samen met Luc Ruijgt 
aan het werk. Hij deed verslag van het 
gebeuren, een verslag dat we graag in 
zijn geheel opnemen: 

'We waren al enige tijd daar in de molen 
bezig om hem weer maalvaardig te ma-
ken. Luc wil graag proberen om een be-
drijfje te starten en de molen van 's-Gra-
venzande had hij daarvoor al jaren op 
het oog. Hij is als 10 jarig jochie bij ons 
aan de deur op de Groeneveldse molen 
in Schipluiden gekomen om te vragen of 
hij 's zaterdags mocht komen, omdat hij 
graag molenaar wilde worden. Het ma-
len is zodoende begonnen bij ons thuis 
nadat ik met Peter van Sloten de speel-
molentjes bij ons in de tuin maalvaar-
dig heb gemaakt. Hij was de koning te 
rijk, dat hij kon malen, mengen en bui-

len en dat alles windgedreven. Toen ik 
in 2007 met De Drie Lelies in Maasland 
ging draaien ging hij graag mee. Toen
we in 2011 tijdens een open dag van
de agrarische natuurvereniging 'Vocke-
staert' de eerste tarwe maalden was 
het spreekwoordelijke hek van de dam. 
Bakkerij Holtkamp vroeg of we nog 
langer konden malen voor de bak-
kerij. Dat doen wij natuurlijk maar al te 
graag. Sinds vorig jaar malen we spelt 
voor bakkerij Van den Berg uit Maasdijk.
Toen vorig jaar bakkerij Vreugdenhil uit 
Maasdijk een eigen veld met spelt ge-
zaaid had ben ik na de oogst wezen vra-
gen of wij dat niet konden malen met De 
Drie Lelies. Maar die bakker wilde graag 
een 'eigen' molen en zo kwam redelijk 
snel de molen van 's-Gravenzande in 
beeld. Bakker Vreugdenhil en wij na-
men contact op met de stichting van 
de molen en die was heel enthousiast. 
Luc kon een buil krijgen en we mochten 
ook de stenen nakijken en schoonma-
ken. De molenmaker heeft ook nog wat 

aanpassingen gedaan om makkelijker 
te kunnen werken.

En toen...
Afgelopen donderdag avond waren we 
klaar met de molen. De bakker had een 
800 kilo spelt gebracht. Die zou vrijdag 
met de televisie en de krant erbij gema-
len worden. We hebben ook nog even 
wat aan de remkleppen zitten stellen. 
Het vangen en verder draaien leverde 
geen problemen op. Luc vroeg: "Zullen 
we nog even twee zakken malen?" Ik zei 
dat dat wel goed was; dus twee zakken 
gestort en weer terug naar maalzolder. 
Ik zei: "Ik zal hem even onder de vang 
zetten dan kan jij de steen in z'n werk 
zetten." Dus ik hou de molen aan en 
vervolgens hoor ik boven vandaan een 
KNIK en vervolgens een hevig gekraak. 
Met het vangtouw in m'n handen sta 
ik me af te vragen wat doet die molen 
nou gek. Ik hoor dat er fokkenschroten 
opgefrommeld worden, en naar boven 
kijkend zie ik nog net een end achter de 

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

Toen alles nog heel was... (foto Donald Vandenbulcke, 3 maart 20110.
De ravage rond middernacht (foto Garrit 
Hendriks, 6 februari 2014).
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kap verdwijnen en vervolgens komt het 
hele kruis met donderend geweld op de 
straat terecht. En toen ook het floodlight 
nog uitging was het even stil...
Luc kwam totaal overstuur de balie-

deur uitgestoven: "Wat doe je nou???"
Ik zei dat ik het niet wist en dat die molen 
zo raar deed. Toen heb ik Luc eerst naar 
beneden gebracht want die is zo'n drie 
kwartier echt in shock geweest. Dat is te 

begrijpen ook.
De politie en de brandweer waren er 
met vijf minuten. Ook de burgemeester 
was er zo snel. Ze vroegen of we nog 
heel waren, en of er geen gewonden 
waren. Toen heb ik Bart Dooren gebeld 
van molenmaker Verbij uit Hoogmade 
gebeld dat het kruis op straat lag. Dat 
wilde natuurlijk niet geloven, maar toen 
hij aan m'n stem hoorde dat het echt 
waar was toen zei hij: "Ik kom eraan."
Om elf uur was er een kraan en toen is 
het afgevallen kruis van de weg afge-
haald zodat het verkeer er weer door 
kon. Ik heb die uren nauwelijks beseft 
wat er nu precies was gebeurd: je loopt 
er een beetje rond als een zombie. Luc 
had een appie naar huis gestuurd en ik 
had m'n vrouw gebeld dat het wat la-
ter zou worden omdat het kruis op straat 
lag.
M'n vrouw en m'n dochter zijn gelijk rich-
ting 's-Gravenzande gekomen en ook 
Luc z'n ouders waren er in no time.
Nadat iedereen klaar was zijn we naar 
huis gegaan, maar er is erg weinig ge-
slapen.

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

Het garantiebewijs voor de in 1869 door De Prins van Oranje geleverde as aan de polder 
Kerk en Zanen (archief Hoogheemraadschap van Rijnland).

Onthalst... (foto Gerard Barendse, 8 
februari 2014).

De gekraakte askop met de binnenroe 
(foto Gerard Barendse, 8 februari 2014).

Vaagsroede no. 280 heeft nog geen twee 
jaar dienst gedaan. (foto Gerard Barendse, 8 
februari 2014).

De buitenroede met resten van de askop 
(foto Gerard Barendse, 8 februari 2014). 
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Vrijdagochtend om zeven uur ging de 
telefoon alweer of ik het al gehoord had. 
Dat ging zo door tot half elf. Toen ben 
ik met Luc weer naar 's-Gravenzande 
gegaan om bij daglicht te kijken wat de 
schade was. Nou, ik kan je verzekeren 
dat het huilen me nader stond dan het 
lachen. Nadat we de molen helemaal 
doorgelopen zijn ben ik tussen de mid-
dag thuis wezen eten, en om vier uur 
weer terug gegaan omdat de verzeke-
ring van de stichting kwam'.

Wonder boven wonder is een en ander 

niet gepaard gegaan met persoonlijk 
ongelukken. De Naaldwijkseweg is een 
druk bereden weg en het vallende kruis 
had dan ook gemakkelijk passanten 
kunnen treffen. Dat is gelukkig niet ge-
beurd en een reden tot dankbaarheid, 
ook al is de schade groot en de versla-
genheid over het ongeluk niet minder.

De molen
De huidige korenmolen van s' Graven-
zande heeft een opvallende voorge-
schiedenis. De dorpskorenmolen aan 
de Molenstraat brandde in 1879 af, maar 

werd niet herbouwd. Er kwam een stoom-
maalderij, die in 1902 eigendom was van 
Jan de Geus Pzn. Een jaar later in 1903 
kocht de uit Sliedrecht afkomstige mole-
naar Nijs Maat de maalderij. Kolen kos-
ten kapitalen en daarom besloot Maat 
na enige jaren weer een windmolen te 
laten bouwen: de wind is gratis. In die 
tijd waren legio molens letterlijk tegen 
een afbraakprijs te koop. Daar hoorde 
de molen bij het station Alphen aan den  
Rijn van de polder Kerk en Zanen ook 
toe. Die molen werd aldaar afgebroken 
en verhuisde naar 's-Gravenzande voor 
een nieuw bestaan als korenmolen.

Kerk en Zanen
De molen van Kerk en Zanen was nog vrij 
jong, gebouwd in 1869, na het afbran-
den van een voorganger.
Op 2 september vond de aanbeste-
ding plaats. De aannemer was Willem 
Frederik Looman uit Deventer voor een 
bedrag van ƒ 12.715,. Dat was uitgezon-
derd de ijzeren bovenas, dito wateras en 
het eveneens ijzeren scheprad die gele-
verd werden door De Prins van Oranje 
voor in totaal 1386 gulden. De bovenas 
had no. 624 en de wateras no. 623. Het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat 
het deze as is die nu gebroken is, maar 
niets blijkt minder waar.
Wim Rotteveel die van 1979 tot 2010 vrij-
willig molenaar op de molen van 's-Gra-
venzande is geweest had vóór de laatste 
restauratie in de kap van de molen van 
's-Gravenzande gezien, dat de penbalk 
oorspronkelijk wat verder naar achter 
had gelegen. Dat scheelde ongeveer 30 
centimeter en kwam dan met de lengte 
overeen, die opgegeven was door de 
ijzergieterij "De Prins van Oranje", name-
lijk 5,30 el, gemeten vanaf het waterhol 
tot de achterzijde van de taatsplaat. Zijn 
conclusie was dan ook duidelijk: er ligt nu 
een andere as in de kap dan bij de bouw 
in 1869. Op 11 februari ging Rotteveel nog 
eens kijken en op het nu afgebroken ge-
deelte dat uit de vulstukken is gekomen is 

De resten van de askop met de hals (foto 
Gerard Barendse, 8 februari 2014). Bestand: 
's-Gravenzande 8

Gekraakt als een luciferhoutje (foto Gerard 
Barendse, 8 februari 2014). 

Ontluisterd (foto Gerard Barendse, 8 februari 2014).

Onmiskenbaar een Enthovenas, zowel de
plaatsnaam, het fabrikaat, jaartal zijn te ont-
cijferen (foto Wim Rotteveel, 11 februari 2014). 
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Het breukvlak van de as (foto Garrit 
Hendriks, 9 februari 2014). 
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te lezen dat het een Enthoven as is met 
de vermelding 1870 dat moeilijk anders 
dan het gietjaar kan zijn. Het asnummer 
zit nog onder de vulstukken in de kap.
Nu staat het als een paal boven water 
dat De Prins van Oranje de as afgele-
verd heeft. Het garantiebewijs van 9 de-
cember 1869 vermeldt als afleverdatum 
12 oktober 1869. Aangezien als regel de 
garantie inging wanneer de molen in 
bedrijf kwam moet die as dus gedraaid 
hebben, totdat hem waarschijnlijk iets 
overkomen is. Dat kan in theorie binnen 
het jaar gebeurd zijn, maar het was op 
korte termijn onmogelijk om hierover iets 
te achterhalen. Het kan zowel in Alphen 
aan den Rijn als in 's-Gravenzande ge-
beurd zijn. Zelf schatte ik de nu gebro-
ken as ouder in dan 1869 en speelde 

met de gedachte dat de oude as na de 
brand opnieuw gestoken was. Dat blijkt 
dus niet zo te zijn. Als de Enthovenas in 
1870 niet nieuw gestoken is dan is de kans 
groot dat dit een sloopas is of de as uit 
een verbrande molen. Nu waren er heel 
wat molenaars die vonden dat je van 
een 'gevallen' of 'verbrande' as moest 
afblijven. Die waren door hun geschiede-
nis volgens hen per definitie onbetrouw-
baar en konden soms na vele jaren nog 
problemen geven. Andere molenaars 
dachten er veel makkelijker over. Omdat 
als oorzaak van het breken van de as in 
's-Gravenzande mogelijk een oude breuk 
wordt genoemd wil ik deze mogelijkheid 
wel open houden, al kan ik niets bewij-
zen. Het maakt in de praktijk ook weinig 
uit: de as wordt er niet beter op. 

Laten we dankbaar zijn dat alles zonder 
persoonlijke ongelukken is afgelopen, 
ook al hebben de direct betrokkenen 
ongetwijfeld een flinke kras op hun ziel 
opgelopen. Hopelijk komen ze die goed 
te boven, al zal het blijvende indrukken 
achterlaten. En de molen? Ik kan mij niet 
voorstellen dat die zo gehavend zal blij-
ven staan, al besef ik heus wel dat een 
en ander niet met een praatje is goed 
te maken.

Een bijzonder woord van dank is op zijn 
plaats aan: Gerard Barendse, Garrit 
Hendriks, Joke Manshanden (archief 
Rijnland), Wim Rotteveel en Rob van Zijll. 
Zonder hun hulp zou het onmogelijk zijn 
geweest om in zo'n korte tijd dit artikel 
samen te stellen.

Fokken... (foto Garrit Hendriks, 9 februari 2014). Verfrommeld (foto Garrit Hendriks, 9 februari 2014). 

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

Asbreuken sinds 2000
Een overzicht van alle asbreuken aan molens vanaf het jaar 2000 met verwijzing 
naar het desbetreffende artikel in Molenwereld. Het betreft alle ijzeren assen, 
behalve die van de molen in het Zuiderzeemuseum. Dat was een houten as.

Datum  Molen  Molenwereld
1 juni 2000 Enkhuizen Zuiderzeemuseum gevallen 2000-07-0152*
9 maart 2002 Veenendaal km Nieuwe Molen gevallen 2002-04-0093*
15 maart 2006 Heinkenszand gebroken in werkplaats 2006-05-0166*
november 2006 Marle  2007-03-0085*
30 december 2006 Wervershoof km  2007-02-0048*
18 januari 2007 Wieringerwaard km  2007-02-0050*
6 februari 2014 's-Gravenzande km gevallen 2014-03-0095*
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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De 'Zoeker' uit het vorige nummer 
wordt thuisgebracht door de heer 
Esselink uit Delft thuisgebracht als 

de molen van Olsman in Coevorden. 
De heer Esselink schrijft: 'De 'Zoeker' uit 
Molenwereld 178 is de molen van Olsman 
te Coevorden. De geschiedenis van 
deze molen begint in Coevorden eind 
1896, wanneer Gerrit Willem Olsman een 
molen voor afbraak te koop vraagt, liefst 
een windkorenmolen (zie adverentie). 
Daarop werd in 1897 de bovenbouw van 
houtzaagmolen De Bok uit Groningen in 
Coevorden als korenmolen herbouwd 
door de bekende Drentse molenmaker 
Lucas Reinds uit Beilen. De molen had 
letterlijk al een bewogen bestaan ach-
ter de rug, want voordat de molen in 
1837 in Groningen gebouwd werd, stond 
hij al een eeuw als zaagmolen aan het 
Grootdiep bij Dokkum. Zijn derde stand-
plaats vond de molen in Coevorden, ten 
noordwesten van de stad, nabij het la-
tere station aan de Parallelweg. Olsman 
(1865-1941) was geboren in Kloosterhaar, 
Ambt Hardenberg, waar zijn vader ko-
renmolenaar was. Hij trouwde in 1893 
met Johanna Plas. Een broer van haar, 
Roelof Plas, was molenaar in de buurt-

schap Het Klooster bij Coevorden. In 
1904 brandde een schuur bij de molen
af. Woonhuis en molen bleven gespaard, 
maar een voorraad rogge en hooi ging 
verloren. In 1921 vroeg Olsman een 
Amerikaans grenen binnenroe te koop, 
met een lengte van 21,5 a 22 m. De hou-
ten as, die met de molen uit Groningen 
was overgekomen en op de Zoeker nog 
te zien is, had in de twintiger jaren zijn 
beste tijd gehad. Daarom vroeg Olsman 
in 1924 een ijzeren as te koop. Uit foto's 

blijkt, dat de molen in latere jaren inder-
daad een ijzeren as had. In 1941 werd de 
molen nog prima onderhouden, maar 
in 1945 kwam de molen tot stilstand. Het 
verval sloeg daarna snel toe. In 1957 
werd het gevlucht, of wat er nog van 
over was, verwijderd en in 1958 volgde 
algehele sloop.'
Ook de heren Mulder uit Alphen a/d Rijn 
en Rotteveel uit 's-Gravenzande en J. 
van Wier uit de Zijpe brengen de molen 
thuis als de Coevorder molen. Uiteraard 
zijn we genoemde heren dankbaar voor 
hun medewerking.
 
De nieuwe 'Zoeker' is voor de verande-
ring een stoomgemaal; militairen ont-
schepen zich blijkbaar met hun mate-
rieel. Maar om welk gemaal gaat het? 

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.

Molens hebben altijd geld gekost. Goed-
koop zijn ze nooit geweest. Niet voor niets 
noemden Friese boeren de molen wel de 
tweede landheer.
De kosten lijken nu wel helemaal de pan 
uit te rijzen. Een halve eeuw geleden kon 
een molenaar nog tegen een gemeente-
ambtenaar zeggen dat een molen min-
der kost dan een vijver met eenden toen 
de ambtenaar tegensputterde om de 
gemeenschap op te laten draaien voor 
de kosten van de molen die voor de mo-
lenaar zakelijk niets meer opleverde maar 
hem wel handen vol geld kostte. Er zullen 
niet veel molenaars zijn die dat nog dur-
ven beweren of het moet wel een héle 
grote vijver zijn. 
Hoe je het ook wendt of keert: je hebt 
voor de molen een bepaald budget no-
dig, zeg maar een pot met geld waaruit 
de molen wordt betaald. In de goede tijd 
van opa vulde hij die fictieve pot en be-
taalde de rekeningen van de molenma-
ker, de schilder en de smid eruit plus alle 
anderen die werk deden aan of voor de 
molen. Het ene jaar viel het mee, het an-
dere jaar bar tegen. Maar van dat geld 

werd wel iedere gulden daadwerkelijk 
besteed aan de molen. Toen vader later 
subsidie kreeg voor onderhoud en restau-
ratie van de molen veranderde er in het 
eerst niet zo vreselijk veel. Al het geld was 
en werd direct aan de molen besteed. 
Er zaten om het zo maar eens te zeggen 
geen schijven tussen de pot en de molen. 
Heel onvriendelijk gezegd: er viel geen 
geld in het water: het budget ging voor 
nagenoeg 100% direct naar de molen: 
opa en later vader betaalden de rekenin-
gen en daar was hij heel secuur in. Kosten 
die buiten beeld bleven waren minimaal.
Alles goed en wel, maar ik vraag mij wel 
eens af hoe het nu zit. Er is de laatste jaren 
flink gesleuteld aan het systeem en ik heb 
heel sterk de indruk dat het effectieve, 
korte lijnenverhaal nu veelal tot het ver-
leden behoort, al heb ik er onvoldoende 
zicht op om met cijfers te kunnen komen. 
Ik kan met de beste wil van de wereld 

niet zeggen of 100% of 80% of welk per-
centage dan ook effectief direct aan mo-
lens wordt besteed. Ik lees in dit blad van 
wetenschappelijk onderzoek aan molens, 
van adviseurs die uiteraard advies uitbren-
gen en wat niet al. Let wel: ik zeg niet dat 
dit geld aan de strijkstok blijft hangen of 
niet nuttig besteed is. Maar één ding wil ik 
wel kwijt: het moet allemaal wel betaald 
worden; is het niet rechtstreeks, dan via 
een omweg. Dat betekent ook dat deze 
'nevenkosten' wel op het molenbudget 
drukken, zelfs als ze onzichtbaar blijven. 
Het is al een hele oude volkswijheid dat 
je een gulden - en dat zal nu de euro zijn 
- maar één keer kunt uitgeven. Anders ge-
zegd: de euro die besteed wordt aan een 
deskundige komt in het beste geval maar 
voor een deel (over het percentage laat 
ik mij niet uit) effectief terecht bij de mo-
len: de man of vrouw moet toch ook eten 
en dat kan ik moeilijk kwalijk nemen: ik eet 
ook graag een boterham, liefst met nog 
wat er op ook. 
Wat ik mij eigenlijk afvraag: hoeveel pro-
cent van het molenbudget komt recht-
streeks ten goede aan de molens zelf? Ik 
geloof nooit dat het 100% is zoals in de tijd 
van opa; hoeveel dan wel durf ik niet te 
zeggen. Toch ben ik er wel nieuwsgierig 
naar, zeker in een tijd waar ook Balie op 
de dubbeltjes moet letten.
                                            Balie Kluiver

Waar blijft het geld? 

De molen van Olsman gefotografeerd 
tijdens zijn Groninger bestaan als hout-
zaagmolen De Bok (foto coll. jsb).

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



Molenwerkplaats 
Rijnland

Dick Kenbeek is weer op molenpad 
geweest. Zijn eerste doel was de 
verplaatste Meerburger molen (zie 

Molenwereld 2013-11, 12) waar heel wat 
was gebeurd. Het metselwerk van de be-
tonnen onderbouw was geheel gereed 
en het erf al aangeaard. De wachtdeur 
en het scheprad waren aangebracht en 
in de voorwaterloop stond al water. Jack 
Bouma was bezig met de omkasting van 
het buitenscheprad. Tot zijn verrassing 
stond er al water op het scheprad en is 

In de werkplaats van Verbij in Hoogmade
wordt de verdekkerde buitenroede voor de 
Meerburger molen klaargemaakt.

Jack Bouma verft de schepradkast. 

De Morgenster in Aalsmeer wacht 
duidelijk op de rietdekkers.

De molenmakers aan het werk aan de 
Meerburger molen, terwij; het verkeer op 
molensnelweg A4 voorbij raast.
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er al een flinke oppervlakte uitgegraven. 
Ook binnen is het nodige gebeurd o.a. 
nieuwe schaarstijlen en onderslagbint en 
een iets verlengde koningspil.
De molen De Morgenster in Aarlander-
veen ondergaat groot herstel met o.a. 
een nieuwe staartbalk en schoren. De 
rietdekkers Gebr. Visser zorgen voor nieuw 
riet op de kap en de romp. Dat laatste 
was wel nodig ook.

Alle foto's: Dick Kenbeek, 4 februari 2014



C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Jos en Marianne van der Donk in de deur 
van de Googermolen (foto Andries Veloo, 
14 januari 2014).

Jos van der Donk 
   en de 
Googermolen

De vijzel in werking, aangedreven door de 
motor (foto P. Grund, juli 1963).
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Nu maar eens naar Jos van der 
Donk, molenaar op de grootste
molen van de Rijnlandse Molen-

stichting. Beetje druilerig weer, maar 
toch droog overgekomen. Met de fiets op
weg naar de Googer kom je achter-
eenvolgens langs de Heerlijkheid (Hoog-
madese wip); iets verder weg, de Blauwe
molen; de Akkerslootmolen; als je over 
de Poeldijk fietst kom je ook langs de 
Lijker 2 en de Lijker 1 met daarna op circa 
500 m de Moppemolen. Na anderhalve 
kilometer bereik je dan de Googer. Deze 
zeer grote gemetselde poldermolen, 
staat hoog op de dijk aan de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer, het blijft een 
indrukwekkend gezicht. Met Jos heb ik 
af en toe contact over andere zaken 
dan molens. Ik heb ook het genoegen 
gehad een paar keer met deze molen te 
malen. Na wat gepraat te hebben, be-
gonnen we na de koffie aan Jos zijn ver-
haal. Dat valt niet mee, want Jos heeft 
erg veel te vertellen over al zijn hobby's 
en interesses.

Jos is op 17 januari 1938 in het Zuider-
parkkwartier te Den Haag geboren. Hij 
ging naar de lagere jongensschool bij 
de broeders. Daarna ging hij naar de 
ambachtsschool op de banketbakkers-

richting. Hij ging daarna werken bij de 
banketbakkerij Daalhof. (Ik zal alleen 
zijn werkgevers opschrijven, waar hij lan-
ger dan twee jaar gewerkt heeft, want 
Jos heeft zo'n beetje overal gewerkt). 
Dan volgt Hotel De Witte Brug in Den 
Haag,een zeer bekend hotel-restaurant. 
Daar werkte Jos een aantal jaren in de 
eigen patisserie van het hotel en was 
daar specialist in het maken van mooie 
dingen met marsepein en suiker. Zijn 
militaire dienstplicht vervulde hij op de 
vliegbasis Volkel in de officiersmess. Na 
zijn dienstplicht werd hij vertegenwoor-
diger bij verschillende drankenhandels. 
Ook werkte hij wat seizoenen op de Pier 
van Scheveningen. Jos werkte 14 jaar in 
het Prinsenhof te Delft en daarna een 
aantal jaren als oberkelner bij kasteel 
de Wittenburg te Wassenaar. Omdat zijn 
vrouw, die uit Rijpwetering kwam, weer 
terug wilde naar de polder, ging Jos als 
chauffeur werken bij een transportbedrijf 
te Rijpwetering. Zij waren nu economisch 
gebonden aan de gemeente Alkemade 
en schreven zich daar in als woningzoe-
kend, maar daarover later meer.
Toen ze eenmaal in Alkemade woon-
den, ging Jos werken als conciërge op 
het Tinbergen College te Den Haag en 
deed dat tot aan zijn pensioen.

Hobby's

Jos heeft erg veel hobby's:
- Vrijwillig molenaar op de Googer.
- Touwslaan, schiemanswerk en zeilen 

maken bij het Scheepvaartmuseum 
in Amsterdam. Hij zat ook in de zeil-
makersploeg, die de zeilen heeft ge-
maakt voor het historische koopvaar-
dijschip de Amsterdam.

- Ca. 25 jaar jurylid, official bij zwem-
wedstrijden.

- Vrijwilliger bij Het Roode Kruis; hij 
haalde o.a. het diploma GOR (Ge-
wondenzorg Onder rampen) en was 
vrijwilliger op de Henry Dunant.

- Secretaris bij de Stichting Ons Molen-
verleden. Deze stichting beheert de 
nalatenschap van Jan Lunenburg. 
Deze nalatenschap bestaat uit veel 
tekeningen en molenmateriaal. Jan 
was een groot molendeskundige en 
uitstekend tekenaar. Deze stichting is 
ondergebracht in de Oudheidkamer 
van de Stichting Oud Zevenhuizen-
Moerkapelle; deze oudheidkamer is 
zeer de moeite waard om te bezoe-
ken, zeker voor molenaars.

- Jos is ook zeer actief in de KBO (katho-
lieke bond van ouderen) hij is op het 
ogenblik vice-voorzitter en doet veel 
werk als ouderen adviseur.

Andries Veloo
De Googermolen is een molen van formaat (foto Donald Vandenbulcke, 24 mei 2011).

Jos aan het werk in de ondermolen (foto 
Andries Veloo, 14 januari 2014)

Jos en Marianne aan de tafel in de molen 
(foto Andries Veloo, 14 januari 2014)

Suikerbakkerswerk van Jos van der Donk: 
de Nieuwe kerk in Delft.

De kap van 
opzij gezien 
(foto Donald 
Vandenbulcke, 
24 mei 2011).

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -
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Dat de molen en het erf er perfect uit-
zien is voor een groot deel de verdienste 
van zijn vrouw Marianne, ze heeft groe-
ne vingers.

Molenbanden

Jos en Marianne zijn in 1961 getrouwd en 
kochten een woonboot die lag aan de 
Soestdijksekade in Den Haag. Toen Jos 
in Rijpwetering ging werken bij een trans-
portbedrijf wilden ze daar ook graag wo-
nen. Marianne, meisjesnaam Witteman 
en zus van o.a. Leo Witteman (molenaar 
op de Nekkermolen) en de helaas on-
langs overleden Cock Witteman (voor-
heen molenaar op de Waterloos- en 
de Buurtermolen) had molenaarsbloed. 
Haar opa Jaap Hoogenboom, is jaren-
lang beroepsmolenaar geweest in de 
Waterloospolder. Jos wist als stadsjon-
gen niks van molens, maar vond het 
prachtig. Hij mocht met zijn tengels uiter-
aard niet aan de molen komen van opa 
Hoogenboom. Toen Jaap Hoogenboom 
ouder werd, kwam kleinzoon Leo bij hem 
op de molen en mocht Jos ook eens wat 
doen. Toen Cock op de Waterloosmolen 

kwam wonen heeft hij Jos witwijs ge-
maakt. Toen in 1982 de Googermolen 
vrijkwam, wilden Jos en Marianne daar 
graag wonen. Dat stuitte op verzet van 
de gemeente, want ze waren kennelijk 
nog niet aan de beurt voor een woning 
en het Gilde van Vrijwillig Molenaars 
maakte bezwaren, omdat Jos de op-
leiding bij het Gilde niet had gevolgd. 
Ir. Mans, toenmalige bestuurslid van de 
Rijnlandse Molenstichting had Jos ge-
toetst en hem als molenaar kundig ge-
noeg verklaard en na bemoeiing van 
het gerecht is het hun toch gelukt om op 
de Goog te komen en zij wonen daar nu 
dus al ruim dertig jaar

Jos en Marianne hebben een zoon en 
een dochter. Jos heeft sinds een jaar 
assistentie van neef Ron van Benten, 
een zoon van Mariannes zus, ook een 
Witteman, het zit ze gewoon in de genen!

Piet van den Bosch vertelt

Verder ben ik ook bij Piet van de Bosch 
langs geweest. Hij weet erg veel van mo-

lens in het algemeen en van de Rijn-
landse molens in het bijzonder. 
De Googermolen is hem wel zeer ver-
trouwd. Het waarom zal wel blijken. Hij 
vertelde:
Voor de Tweede wereldoorlog, was Hein 
de Jong molenaar op de Googermolen. 
In 1944-1945 werden er in Rijnland door 
de Duitsers een behoorlijk aantal pol-
ders onder water gezet, geïnundeerd, zo 
ook de Googerpolder. Toen deze polder 
na de bevrijding leeggemalen moest 
worden, werd er een in Engeland be-
stelde pomp geplaatst. Toen de pomp 
er eenmaal goed en wel was, bleken er 
veel mankementen aan deze pomp te 
zijn. Hein de Jong,toen 71 jaar oud, heeft 
toen de molen ingespannen en begon 
langzaam te malen, omdat de vijzel erg 
diep in het water stond, maar het ging 
kennelijk vrij makkelijk en hij liet de ver-
dekkerde molen daarom flink gaan. Nog 
voordat de pomp gerepareerd was had 
Hein de polder in 3 dagen leeggemalen 
en de pomp kon ongebruikt weer wor-
den teruggestuurd. Bij deze geïnundeer-

De Googermolen in rust bij de geïnun-
deerde polder De verdekkering is donker 
geverfd om de molen minder opvallend te 
maken voor vliegtuigen (foto coll. Piet van 
den Bosch).

De geïnundeerde Googerpolder. Het is
duidelijk zichtbaar, dat het polderland maar
net onder water staat, zodat het niet bevaar-
baar, noch te betreden of te berijden is (foto 
coll. Piet van den Bosch).

De Googermolen omstreeks 1930, nog 
met oud tuig. De horizon vertoont zich 
als een nagenoeg rechte streep. Dat ligt nu 
vanaf hetzelfde standpunt wel even anders! 

Het voorfront van de kap met de baard en
het jaartal 1717. (foto Donald Vandenbulcke, 24 mei 2011)
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de polders stond het land een tiental 
centimeters onder water. Toen Hein de 
Jong overleed,kwam zijn zoon Koos op 
de molen. Koos had naast de molen een 
schuur en daarin had hij een zeilmakerij. 
Koos de Jong werd op 1 april 1952 opge-
volgd door Arie van den Bosch. Deze Arie 
was de vader van Piet van den Bosch, 
zelf tot voor vier jaar molenaar op de 
bovenmolen van de molenviergang te 
Aarlanderveen. Arie van den Bosch was 
van 1933 tot 1943 molenaar op de mid-
denmolen van dezelfde viergang; Piet 
is daar ook geboren. Van 1943 tot 1952 
was Arie molenaar op de Zijllaanmolen 
te Leiderdorp. Arie van den Bosch over-
leed op 10 juli 1969 en zijn vrouw bleef 
tot 1972 op de Googermolen wonen. 
De molen draaide na het overlijden van 
Arie niet meer. In 1957 was er een diesel-
motor in de molen geplaatst en bij wind-
stilte werd er door Arie op de motor ge-
malen. Na het overlijden van Arie, kwam 
Koos Witteman als machinist, want op 
de wind werd niet meer gemalen. Toen 
mevrouw Van den Bosch van de molen 
afging, kwam Koos op de molen wonen 
en zou de molen weer worden gebruikt. 
Na Koos, kwamen zijn zus en zwager 
in 1982 dan op de Googermolen. De 
Googermolen had in het verleden een 
klep onder in de vijzelgoot, waarvan 
men dacht, dat bij weinig wind de mo-
len nog water kon malen, als deze klep 
meer of minder geopend was. Volgens 
Piet van den Bosch heeft het weinig zin, 
want als de wachtdeur geopend wordt 
door het opgemalen water, doet hij dit 
ook met gesloten klep. Hij noemt deze 
klep dan ook een molenaarthuishouwer. 
Voor vrijwillig molenaars wel een fijn sys-
teem, want je kunt de molen in het werk 
laten staan bij weinig wind en de molen 
is altijd enigszins belast aan het draaien. 
Deze klep heeft in de winter van 1956 
voor problemen gezorgd. Er was veel ijs,
het krooshek was slecht en Arie had het 
krooshek opgetrokken om te voorkomen
dat het zou breken onder de belasting 

van het ijs. Dat ijs door de vijzel malen
gaf uiteraard een massa herrie, op een 
gegeven moment hoorde Arie wel een 
heel raar geluid, snel naar de ondermo-
len en toen was er wel iets heel vreemds 
aan de hand. Een gedeelte van de ge-
klonken klep zat klem tussen de draai-
ende vijzel en de bonkelaar het andere 
gedeelte van de klep zat halverwege 
onder de vijzel vast. De molen maalde 
gewoon door, maar werd door Arie zo 
snel mogelijk aangehouden. De scha-
de viel wel mee, maar molenmaker de 
Gelder moest de vijzel er uit halen, dat 
klusje kostte dus wel weer een hoop 
geld, maar het had ook een gang kam-
men kunnen kosten.
 
Op 13 juli 1892 was er naast de molen 
een locomobiel geplaatst, omdat de mo-
len werd hersteld. Op 11 september werd
er een nieuwe vijzel geplaatst; de dia-
meter ervan was 1,50 meter. De nieuwe 

vijzel werd veel steiler aangebracht dan 
gebruikelijk, maar tegen de verwach-
ting in gaf deze vijzel best water. In 1929 
werd de molen verdekkerd en de vijzel 
kreeg als bovenlager een dekkerlager 
(met rollen). Begin 1939 kwam er een 
roede naar beneden en is er een korte 
periode met ene roe gemalen. Het dek-
kerlager maakte enorm veel lawaai in 
de molen. Het geluid was te vergelijken 
met dat van een rijdende trein. De firma 
Straathof heeft toen geprobeerd deze 
herrie te verminderen, maar na korte tijd 
kwam die herrie weer terug. Bij het plaat-
sen van de dieselmotor in de ondermo-
len, is de vijzeldiameter verkleind van 
1,50- naar 1,37 meter. In de vijzelgoot is 
op een dag beton gestort. De dieselmo-
tor gaf veel storingen en er werd in 1961 
een elektromotor geplaatst. Aangezien 
de molen ver in de polder stond, kon er 
niet voldoende elektrisch vermogen bij 
de molen komen. Een transformatorstati-
on plaatsen was te duur, dus werd er een 
niet te zware motor geplaatst. De motor 
was daardoor te licht voor de vijzel, dus 
werd dit gecompenseerd met de over-
brengingsverhouding. Dit hield wel in 
dat die motor bijna constant draaide. In 
1972 kwam er een nieuw electrisch ge-
maal naast de molen. De molen is toen 
ook overgedragen aan de Rijnlandse 
Molenstichting.

Molen

De Googermolen is een forse ronde vrij-
wel rechtlijnige conische in rode rijnste-
nen gemetselde molen. De dikte van de
muur op maaiveldhoogte is ca. een me-
ter. Op de in 1976 door Leo Witteman 
vernieuwde baard staat 1717, op de 
oude baard stond 1839. De molen heeft 
in 1833 in de brand gestaan. Het metsel-
werk lekt als een mandje en men denkt, 
dat dat nog steeds met die brand te 
maken heeft, doordat het metselwerk 
zo heet is geweest. De vijzel heeft een 
diameter dus van 1,37 meter, het polder-

De Googermolen met fokken (foto coll. 
Piet van den Bosch). 

De verdekker molen in 1954, malend met 
volle zeilen (foto coll. Piet van den Bosch). 

Zomerrust (foto coll. Piet van den 
Bosch). 

Hein de Jong met zijn echtgenote voor 
de molen (foto coll. Piet van den Bosch).



107  | 15e jaargang 2012 nr. 12 15e jaargang 2012 nr. 3|107 MolenwereldRIJNLANDSE MOLENSTICHTING 107  | 15e jaargang 2012 nr. 3Molenwereld 107  | 14e jaargang 2011 nr. 6

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

peil is ruim 4,90 meter min NAP. Rijnlands 
boezem is 0,60 m. min, dus de opvoer-
hoogte ca. 4,30 meter. De Googer pol-
der heeft een oppervlakte van ruim 270 
ha. In 1995,1996 heeft de molen een gro-
te restauratie ondergaan. Er werd heel 
veel metselwerk vervangen en de hele 
molen werd gevoegd. Er werd gehoopt 
dat de lekkage in de molen zou vermin-
deren, wat niet zo was. Voor de zeker-
heid is er een houten binnenspouwmuur 
gemaakt, met een kunststoffolie aan de 
spouwzijde, voor het wonen in de molen 
een gigantische verbetering, ook van-
wege de warmteisolatie. De vijzel werd 
er uit genomen en gerepareerd bij de 
firma Hertog te Moerkapelle. De kap 
werd afgenomen en opgeknapt. Het 
gewicht van de kap was 22 ton.

Poldergeschiedenis

In 1632 werd de Grote Veenderpolder 
omkaad, spoedig daarna volgden de 
Lijker- en de Googerpolder. In 1647 had de
Googerpolder een molen. De polder 
wordt aan de noordzijde begrensd door 
de ringvaart van de Haarlemmermeer, 
aan de oostzijde door de Oude Wetering,
aan de Zuidzijde door de Langeweg (te-
vens de scheiding met de Veenderpolder) 

en aan de westzijde door de Nieuwe 
Wetering (scheiding met de Droog-
gemaakte Veender en Lijkerpolder). De 
Nieuwe Wetering is geen boezemwater, 
maar de hoofdtocht van de Veender en
Lijkerpolder buiten de bedijking en die 
polder werd bij de Moppemolen uitge-
malen in de Hanepoel. 
Vanaf de Haarlemmermeer liep een 
vroonwater, De Googh geheten, naar 
de Wijde Aa. (vroonwater is viswater dat 
aan de landsheer behoort of behoord 

heeft). De polder werd uitgeveend en
na de vervening werd de huidige mo-
len gebouwd. Het vroegere vroon-
water de Googh werd poldertocht.
Rond de molen is, al was het maar in de 
laatste halve eeuw, enorm veel veran-
derd. De aanleg en de verbreding van 
de A4, de HSL, tuinbouwcomplexen, be-
drijfsterreinen. Maar de Googermolen 
troont als een vorst op de polderkade 
boven alles uit en verbindt zo heden en 
verleden.

De vijzel in augustus 1996 in de werkplaats van Hertog in Moerkapelle, een bedrijf met 
oeroude molenwortels. (foto coll. Piet van den Bosch).

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

De Goog gezien van over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het open polderlandschap rond de molen is verdwenen (foto 
Donald Vandenbulcke, 24 mei 2011). 



In Molenwereld 2012-2-45, 46 maakten 
we melding van de restauratie van 
de schuur van de in 1895 gesloop-

te oliemolen De Pauw te Nauerna bij 
Westzaan met in het verlengde daar-

van de plannen voor de reconstructie 
van de molen zelf. De Stichting Zaanse 
Pakhuizen, de recente eigenaar van het 
complex, heeft het plan om de monu-
mentale molenschuur op korte termijn te 

restaureren en daarmee te bestemmen 
als bedrijfsruimte met eventueel een in-
pandige bedrijfswoning. De voorberei-
dingen hiertoe zijn inmiddels getroffen. 
Tevens ligt het in de bedoeling om het 
molenlijf van de Paauw te reconstrueren 
om het als bedrijfs/woonruimte geschikt 
te maken. Het is het voornemen van 
Provincie Noord-Holland om de molen-

Duitse molen 
naar de 
Zaanstreek

Perioden van molenneergang betekenden voor de 
Zaanstreek molenexport. Zaanse molens vonden 

'in den vreemde' een nieuw bestaan, tot in Duitsland 
toe. Nu staat het omgekeerde te gebeuren: een 

Duitse molen die naar de Zaanstreek gaat. 

J.S. Bakker
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De Pauw aan de Nauernasevaart aan het 
einde van de 19e eeuw. 

De geconserveerde schuur van De Pauw, van-
uit het zuidoosten gezien (foto Martin Bus, 
15 januari 2014).

Dezelfde schuur, maar nu vanuit het noord-
westen (foto Martin Bus, 15 januari 2014). 



schuur en het fundament van de molen 
op de Provinciale Monumentenlijst te 
plaatsen. Op termijn zal de molen van 
wieken worden voorzien, in combinatie 
met een opwekinstallatie voor duurza-
me elektriciteit.
Er wordt naar gestreefd de restauratie 
als een 'leerlingbouwplaatsproject' uit 
te laten voeren en wel door een Zaanse 
aannemer gespecialiseerd in restaura-
ties op het terrein van Zaanse houtbouw.

Hemmes Groep
Het bruist in de Zaanstreek van de mo-
lenactiviteiten. We schreven eerder over 
de ambitieuze plannen van de Stichting 

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

In de molen van Brockdorf herinnert 
weinig meer aan het molenaarsbedrijf. Er 
hangt nog wel een oude mengketel (foto 
Carsten Lucht, 14 juli 2013). 

De molenromp is volledig ingegroeid. 
(foto Carsten Lucht, 14 juli 2013).

De baliezolder van de Fladdermühle; de 
karbeels zijn wel heel bijzonder van vorm! 
(foto Carsten Lucht, 14 juli 2013). 
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Hemmes Groep om het schiereiland de 
Hemmes in de Zaan te transformeren in 
een parel waar heden en verleden sa-
menkomen in een Zaanse identiteit van 
de 21e eeuw (Zie Molenwereld 2012-
9-300, 301). Om ervaring op te doen 
gaat de Hemmes Groep particeren in 
de plannen voor de herbouw van De 
Pauw die dan als pilot kan dienen voor 
de bouw van de molens op de Hemmes.
De molenschuur van De Pauw is inmid-
dels geconserveerd en men heeft zelfs 
de hand weten te leggen op een Duitse 
molenromp voor de herbouw van de 

molen. Van Adviesbureau Groen kreeg 
men een tip over de onttakelde molen 
van Brockdorf (kreis Vechta) die zou 
moeten verdwijnen. Men is ter plaatse 
gaan kijken en Jasper Fonville van het 
Zaans Tekenbureau heeft de molen 
opgemeten en ontdekte dat deze qua 
afmetingen bijna perfect overeenkomt 
met de romp van molen de Paauw. 
Fonville had namelijk al eerder teke-
ningen gemaakt voor de herbouw van 
De Pauw (zie Molenwereld 2012-2-45). 
Daarop werd de romp aangekocht en 
is men verplicht deze voor 1 april 2014 
te demonteren. De molen wordt dan in 
afwachting van de wederopbouw op-
geslagen in Krommenie, waar een pand 
door woningbouwcoöperatie Parteon 
ter beschikking is gesteld voor de restau-
ratie van De Pauw.

Fladdermühle
De aangekochte molen in Brockdorf 
is de Fladdermühle aan de Dinklager 
Straße even ten westen van Lohne bij de 

Fladderweg. De molen had een rosolie-
molen als voorganger die hoorde bij Hof 
Groß Bramlage. In 1870 werd de wind-
molen gebouwd, waar in 1876 molenaar 
Heinrich Uchtmann werkzaam was. Een 
paar jaar later kocht Bernard Eveslage 
uit Dinklage de molen. Diens dochter 
trouwde in 1914 Josef Landwehr uit Lohne 
die zijn schoonvader als molenaar op-
volgde. In 1936 kocht zijn broer August 
de molen, maar toen werd er al op de 
motor gemalen. In 1938 werd de molen 
bij een blikseminslag zwaar beschadigd, 
waarna hij in juli 1938 werd onttakeld. In 
1947 Hermann Petzille via huwelijk ei-
genaar van de molen, maar het mole-
naarsbedrijf bleek later onrendabel en 
daarna werd er een roggebroodbakkerij 
gevestigd. De onttakelde molen raakte 
steeds verder in verval en raakte vol-
ledig ingegroeid. Zo kondigde zich het 
naderende einde haast onafwendbaar 
aan. Dankzij de Zaankanters wordt dit 
geen roemloos einde, maar een nieuwe 
toekomst aan de Nauernasevaart.

Enkele molenstenen herinneren nog aan een malend leven in de Fladdermühle. (foto 
Carsten Lucht, 14 juli 2013).

De Fladdermühle voor de onttakeling, 
maar al duidelijk buiten bedrijf (foto coll. 
Carsten Lucht).

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

Molenwereld 110  | 17e jaargang 2014 nr. 3

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

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

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



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

In Molenwereld 2014-1-blz. 22 e.v. stond
een artikel betreffende de kleur op
de molen De Nachtegaal te Midden-

beemster. Naar aanleiding hiervan 
reageert de heer Jaap van der Veen 
van de Stichting De Noord-Hollandse 
Molenfederatie en schrijft:
'Alle 1200 molens in Nederland zijn ge-
schilderd. Wanneer je de afbeeldingen 
van deze molens doorloopt op de site 
van De Hollandsche Molen dan ontdek 
je in dat palet van kleuren weinig sys-
teem. Het blijkt dat iedere eigenaar van 
een molen een kleur kan aanbrengen 
die hem of haar belieft. Er zijn landelijk 
geen regels vastgesteld door de over-
heid waar een eigenaar zich aan dient 
te houden als hij zijn molen een schilder-
beurt wil geven. De meeste molens zijn 
rijksmonumenten en vallen dientenge-
volge onder de zorg van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Deze dienst 
heeft onlangs nieuw beleid voor molens 
geformuleerd en dat vastgelegd in haar 
brochure Een toekomst voor molens; uit-
gangspunten voor de omgang met mo-
numentale molens. (januari 2012) Op-
vallend is dat in de brochure de woor-
den kleur en schilderen niet voorkomen. 
Daaruit kan worden geconcludeerd dat
de kleurstelling op molens niet de pri-
maire aandacht van de RCE heeft of 
dat beleid op dat gebied zo gevarieerd 
is dat beschrijven bijkans onmogelijk is.

De gemeente Amsterdam besteedt een 
hoofdstuk aan kleur op monumenten in 
haar Programma van eisen, kwaliteit 
monumenten, 2009: 
- Het kleurgebruik vormt een wezenlijk 

onderdeel van de uitstraling van een 
monument en moet derhalve aanslui-
ten bij de historie en karakteristiek van 
het pand of object. Het toe te passen 
palet moet aansluiten bij de historie en 
ontwikkeling van een pand of object.

- Wijziging van de kleuren van een ge-
bouw zijn vergunningsplichtig. 

- Wanneer een façade in latere tijd 
een wezenlijke verandering heeft on-
dergaan is een palet dat aansluit bij 
de oorsprong van het pand historisch 
gezien onjuist. Bijvoorbeeld zijn kleuren

 die in de 17de eeuw gebruikelijk wa-
ren wezensvreemd op een van origi-
ne 17de eeuws pand wat in de 19de 
eeuw in beeld is gewijzigd.

- Oude verflagen moeten niet volledig 
worden verwijderd maar overgeschil-
derd in verband met toekomstig kleu-
ronderzoek, tenzij de diverse aanwe-

zige verflagen gezamenlijk dermate 
dampdicht zijn dat met de aanwe-
zige condities vochtproblemen te ver-
wachten zijn.

Deze zinsnede had eigenlijk in de brochu-
re van de RCE moeten staan. Dat had 
veel duidelijk gemaakt en daarmede 
was de uniformiteit van beleid gediend 
geweest. Aangezien Amsterdam de groot-
ste monumentengemeente van Neder-
land is en er veel kennisuitwisseling is tus-
sen het bureau monumenten en archeo-
logie van de gemeente Amsterdam en 
de RCE valt aan te nemen dat dit beleid 
ook de goedkeuring van de RCE kan 
wegdragen. Dat het kleurgebruik ook op 
molens een wezenlijk onderdeel van de 
uitstraling betreft mag duidelijk zijn en 
dat het derhalve aan moet sluiten bij de 
historie en karakteristiek van de molen 
zal ook iedereen kunnen onderschrijven. 
Daarmee begint het probleem. Wat is-
bijvoorbeeld de historie en de karakte-
ristiek van een molen? 

Bij het schilderen zijn drie mogelijkheden: 
1. Wetenschappelijk verantwoord kleur-

onderzoek doen en vervolgens terug-
gaan tot de oudste kleur die wordt 
aangetroffen.

2. Kleuronderzoek doen aan de hand 
van oude foto's en de kleur die je op 
de oudste foto ziet terugbrengen. 

3. De kleur terugbrengen die er vlak voor 
de restauratie op zat.

Voor alle drie de opties zijn argumenten 
aan te voeren. Alle drie roepen ze ook 
vraagtekens op.
De Vereniging De Hollandsche Molen 

Kl ur op olen
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De Nachtegaal in Middenbeemster op een 
oude ansichtkaart. De foto is van voor 1900. 

De kleuren van De Nachtegaal komen in 1970 nog nagenoeg overeen met - aantoonbaar - 
die van bijna een eeuw eerder (foto J.L.J. Tersteeg, 1970)

Kleuronderzoek aan de Nachtegaal, het 
rood van een boutkop wordt nauwkeurig 
vastgesteld.
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subsidieert wetenschappelijk kleuron-
derzoek op molens. Dat valt toe te juich-
ten. Maar niet alle bestaande onderde-
len zijn nog uit de bouwtijd van de mo-
len. Zo was bij De Nachtegaal de weeg 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
geheel vernieuwd en dus leverde herstel 
van de oorspronkelijke kleur een situatie 
op van plm. 40 jaar oud terwijl andere 
onderdelen honderd of twee honderd 
jaar oud zijn. Alles schilderen in de oud-
ste kleur die wordt aangetroffen levert 
op die manier een weinig coherent en 
historische verantwoord beeld op.
Kleuronderzoek aan de hand van oude 
zwart-wit foto's is ook discutabel. Wordt 
het beeld hersteld dat op een toevallig 
aangetroffen foto van 1892 zichtbaar is? 
In het geval van De Nachtegaal kon in 
dat geval worden geconstateerd dat 
de weeg licht van kleur was evenals de 
staartbalk en de beide schoren. De veld-
muren waren donker en de poeren licht. 

Maar wat is donker en wat is licht? De 
kleur van de weeg was die wit of room-
kleurig? En wat als er een jaar na de 
restauratie een ansichtkaart opduikt uit 
1882 waarop duidelijk andere kleuren 
zichtbaar zijn?

Dan maar kiezen voor de oplossing: alles 
schilderen zoals het was voor de restau-
ratie. Het levert in elk geval een getrouw 
beeld op zoals de molen was voor de res-
tauratie. Is het historisch verantwoord? 
Nee beslist niet. De zoon van de laatste 
molenaar zei: wij brachten de kleur aan 
uit een pot die toevallig in de hoek van 
de schuur stond. Er is de gehele vorige 
eeuw kritiek geweest op de kleuren van 
de molen De Nachtegaal. Toen Bijman 
de molen kocht in 1905 had hij een op-
leiding tot molenaar gehad in Someren 
in Noord-Brabant. Onder invloed van die 
opleiding gaf hij zijn molen naderhand 
een vrolijk Brabants accent. Toen in 1970 

de molen werd gerestaureerd door de 
Zaanse molenbouwer Fray was de kritiek 
dat de molen een Zaanse kleurstelling 
had gekregen.
Bestaat er zoiets als een kleurstelling 
voor molens? Ja en nee. Per regio zijn er
bepaalde kleuren die dominant zijn. Zo
is de weeg van alle molens in de Scher-
mer zwart geteerd. Was dat in de ze-
ventiende eeuw ook zo? De molens in 
de Zaanstreek zijn over het algemeen 
vrolijk groen geschilderd. Was dat in de
zeventiende eeuw ook zo? Op een schil-
derij van Claude Monet uit 1871 was
die groene kleur bij drie molens in het 
Westzijderveld bij Zaandam niet of nau-
welijks waar te nemen. Bladerend in het
boek Meesters en molens, dat uitkwam 
in het Jaar van de molens 2007, valt 
op dat bijna van geen enkel schilderij
een verantwoorde kleurstelling valt af
te lezen. Waren korenmolens altijd licht 
van kleur? In de Zaanstreek en in West-
Friesland zijn brochures uitgebracht van
typische streekgebonden kleuren waar-
bij de nadruk lag op de kleuren van 
woonhuizen. Geldt dezelfde kleurstelling
voor molens? Helaas is van de polder 
de Beemster nooit zo'n brochure uit-
gebracht. Het lijkt er op dat de Beem-
ster geen specifiek streekgebonden
eigen kleurgebruik kende.

"Wijziging van kleur op een molen moet 
vergunningsplichtig worden?". Is het 
Amsterdamse voorbeeld het navolgen 
waard? Bij zo'n vergunningsplicht moet 
de gemeenteambtenaar monumenten-
zorg oordelen over de kleur van de mo-
len. Heeft hij of zij die kennis? Of zouden 
de drie molendeskundigen van de RCE 
over alle molens in Nederland hun licht 
moeten laten schijnen? In Amsterdam 
is het jaren (1980-1990) de gewoonte 
geweest dat eigenaren alleen maar 
de nummers van de Sikkens-waaier kre-
gen van medewerkers van het bureau 
Monumentenzorg; van het grachten-
groen voor de voordeur en de roomwitte 
kleur voor de kozijnen. Dat heeft een tijd-
lang tot vervlakking geleid. Alle panden 
kregen dezelfde kleur. Juist bij molens 
met hun regionale eigenheid zou dat 
desastreus zijn. Zo was het bekend dat 
het hoofd van de afdeling molens van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
de heer Korpershoek, in de jaren zestig 
de molens bij voorkeur in Zuid-Hollandse 
kleuren liet schilderen.
Het argument om het tijdstip waarop 
de molen op de monumentenlijst werd 
geplaatst als uitgangspunt te kiezen lijkt 
discutabel. De status van rijksmonument 
mag uiteraard geen invloed op de te 
kiezen kleurstelling. Een molen zou altijd 
historisch verantwoord geschilderd moe-
ten worden. Voor 1961 en ook daarna! 
Als hij voor die tijd niet historisch verant-
woord werd geschilderd dan valt iedere 
grond weg om terug te grijpen op oude 
kleuren. Vaak is de cultuur in een regio 
wel zo sterk dat ze bewust of onbewust 
historisch verantwoorde gegevens in 
stand houd. De kappen op de hoofden 
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De Nachtegaal bij de opening op 4 oktober 2013 in de outfit die hij in 1988 kreeg (foto 
Kees Knijn, 4 oktober 2013). 
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van dames in Zeeland werden heus niet 
gekopieerd in Spakenburg-Bunschoten.
Opvallend is dat in de molenliteratuur 
bijna niets te vinden is over kleurgebruik. 
In het Molenboek van Noord-Holland, 
in de eerste, staat een pagina over het 
kleurgebruik, helaas alleen over molens 
in de Zaanstreek en de Schermeer en 
in de tweede druk alleen nog over de 
Zaanstreek.

Voorafgaand aan de restauratie van De 
Nachtegaal in de Beemster is er in de 
bouwvergaderingen eindeloos gediscus-
sieerd over welke restauratiefilosofie 
moest worden gevolgd. Terug naar de 
jaren vijftig? Toen was er op de bega-
ne grond nog een halfzolder met een 
derde koppel maalstenen. Dat koppel 
terugbrengen? Hoe was dat precies ge-
situeerd? Er was geen enkele foto of 
tekening van bekend. Breng je die situ-
atie niet terug dan kun je ook de dub-
bele deur niet terugbrengen naar een 
enkele deur want het een hield verband 
met het ander. Het kruirad weg en de 
kruilier terug was een veelgehoorde 
smeekbede. Op die manier is er geen 
consistente restauratie uit te voeren. 
Welke situatie/datering neem je dan als 
uitgangspunt? Uiteindelijk is besloten 
om niets aan de molen te veranderen. 
De situatie zoals die was is als uitgangs-
punt genomen. Daardoor zijn alle wijzi-
gingen in de tijd nog afleesbaar. Dat is 
de filosofie die ook de RCE aanhangt en 
in feite ook de meest logische is omdat 
iedere reconstructie een beroep doet 
op kennis die dreigt te verdwijnen of al 
is verdwenen en op aannames die niet 
met zekerheid kunnen worden vastge-
steld. De molen van Oude Niedorp lijkt 
qua interieur opvallend op die van De 
Nachtegaal. Maar kun je dan aanne-
men dat alles hetzelfde was? Nee dus. 
Toen er na eindeloze discussie gekozen 
was voor behoud van de toestand van 
voor de restauratie was ook kiezen voor 
de kleurstelling van voor de restauratie 
eigenlijk een logische vervolgstap. Om 
dat zo verantwoord mogelijk te onder-
bouwen is er door Suzanne Fischer we-
tenschappelijk kleuronderzoek gedaan. 
De uitslag daarvan was niet eenduidig. 
Er was geen achttiende- of negentien-
de eeuwse kleurstelling te determine-
ren. Dan maar de "Zaanse" kleurstel-
ling van Fray uit 1970 terugbrengen? Of 
de Brabantse van Bijman uit de jaren 
twintig? Iedere keus zou discutabel zijn. 
Daarom is weloverwogen gekozen voor 
de kleurstelling van vijf jaar geleden zo-
dat daarbij geen enkel giswerk nodig 
zou zijn.

Oplossingsrichting?
Voor de technische restauratie van de 
molen is het opzetten van een restaura-
tiefilosofie heel belangrijk. Dat is te doen 
door een commissie bestaande uit de 
RCE - een molenexpert en de eigenaar. 
Hetzelfde geldt voor de restauratie van 
de kleurstelling. De samenstelling is dan 
iets gewijzigd: RCE, kleurenexpert en de 

eigenaar. De adviezen van beide com-
missies worden vertaald in een plan van 
aanpak. De eigenaar van de molen 
voert de restauratie uit naar eer en ge-
weten. Zoals ook bij De Nachtegaal is 
gebeurd.'

Redactie: Terecht constateert de heer 
Van der Veen knelpunten bij de kleur-
stelling voor molens. In een uitvoerig ar-
tikel van niet minder dan negen bladzij-
den in Molenwereld 2007-4 zijn die ook 
aan de orde gesteld met als casus de 
molen De Vier Winden in Rotterdam, de 
'kameleon' aan de Rotte. Eveneens te-
recht stelt hij dat de brochure Een toe-
komst voor molens; uitgangspunten voor 
de omgang met monumentale molens 
van januari 2012 het laat afweten op het 
punt van kleurgebruik op molens. In een 
kritische bespreking van deze brochure 
in het februarinummer van vorig jaar is 
daar op gewezen. Vanwege meer open 
blijvende vragen is zelfs geopperd (blz. 
76): 'dat deze beleidsvisie als enig doel 
heeft het bijstellen of zelfs omdraaien 
van het totnogtoe gevoerde beleid op 
punten als:
- verplaatsing;
- verhoging;
- reconstructie en 
- herbestemming'
(...) terwijl 'andere zaken volledig ach-
ter de horizon blijven (...) Met het groot-
ste gemak zijn historische constructies, 
kleurstellingen e.d. gewijzigd, waarbij het
vervangen van een harde dakdekking 
door riet het meest in het oog springt. 
De 'verbonting' van molens is een ander 
voorbeeld'. De Nachtegaal is een voor-
beeld van een falend historisch besef 
dan wel falend historisch verantwoorde-

lijkheidsgevoel. Tot aan de restauratie 
van 1971 zijn de toegepaste kleuren im-
mers aantoonbaar nagenoeg gelijk aan 
de kleuren van een kleine eeuw eerder, 
zoals ik in het artikel in het januarinum-
mer duidelijk heb gemaakt. Ik kies dan 
ook niet voor een momentopname, 
maar voor een termijn van circa een 
eeuw met vrij overtuigend bewijsmate-
riaal. Bovendien passen die kleuren uit-
stekend in, wat de heer van der Veen 
noemt, de dominante regionale kleur-
stelling. De meest in het oog lopende 
wijziging is de kleur van de poeren waar 
de molen op staat. Omstreeks 1900 zijn 
die wit, in 1971 verveloos. Bij de restau-
ratie van 1971 wordt de kleurstelling flink 
gewijzigd, min of meer Zaans van karak-
ter. In 1988 wordt de afwijking nog erger 
met het donkergroen. 
Dat men zich bij de nu uitgevoerde res-
tauratie achter de oren krabde met wat 
men met deze in mijn ogen qua kleurstel-
ling 'verworden molen' aan moest laat 
zich indenken. De heer Van der Veen 
stelt dat er drie uitgangspunten zijn; ik 
noemde nog twee, al geef ik graag toe
dat deze in de praktijk, zeker aan deze
molen, nagenoeg gelijk vallen. Ver-
volgens kiest de molenstichting in het 
kielzog van de RCE voor het handhaven 
van de kleuren zoals die vanaf 1988 op 
de molen voorkomen. Dat is inderdaad 
te verdedigen, dat ik zal ik niet tegen-
spreken, maar het is wel het willens en 
wetens in stand houden van het 'verwor-
den' beeld. En dan ben ik toch geneigd 
om te zeggen: bewaar me! Ik ben het 
met de heer Van der Veen volledig eens 
dat bezinning op dit punt zeer gewenst is.
                                                            jsb.

Het kleurenonderzoek leverde een zeer gedetailleerd kleuradvies op. 
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Van de heer Leo Witteman, weliswaar molenaar op de Nekkermolen in 
Wijdewormer, maar met onvervalste Rijnlandse molenwortels, 

ontvingen we een verhaal over Wout van Leeuwen, molenaar op de 
Stenen Beer tussen Benthuizen en Zoeterwoude in het dialect van het 

Rijnlandse polderland; om die reden alleen al de moeite waard.
De heer Witteman tekende dit in 1961 op uit in zuiver Rijnlands dialect 

uit de mond van Janus Slingerland die later woonde op een boerderij aan de 
Zuidbuurt in Zoeterwoude.

Wout van Leeuwen
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'T    was in het lest van november, de 
koeije en de gâite hadde hun voer 
gehad en wâi wazze bezug met 

de brôôdeterstafel. Het was 'n hartstikke 
donkere avond met zo nou en dan 'n 
beste bui uit 't noodweste; dan kletterde 
de regen op de rame en gâvve een zoôi 
kou of. We zatte om de tafel met z'n alle, 
vader, moeder en zes jonges te brôô-
dete. In ene zee moeder, he, daar komt 
Wout an en warempel, ok wâi hoorde 't 
getikketak van Wout z'n klompe en zâin 
kuierstok, gelâik een peerd an 't halster 
op de weg, dan kè je 't getikketak van de 
aizers ôk hore. Wout was een klâinachtig 
kereltje en nogal een weerwoest1, druk 
en over klâinighâidjes kon ie errug op-

stuive, klunte2 graag en altâid in z'n âige 
liep te prosse3 als hâi allenig was. Wout 
was watermôlenaar van de 'Stene Beer', 
'n ronde stene môle an de Noord Aa bâi 
Zoeterwou en hâi had 't lang niet breed, 
en daarom had hâi onder zâin klomp âi-
zerbeslag gemaakt teuge 't slâite. Zo kô-
je 'm al in de verte an hore komme. "Hâi 
is al bâi 't hekkie", zee moeder en ja hoor, 
effies daarnâi hoorde je 'm verbâi de 
rame gaan en deur 't achterhuis de ka-
mer inkomme. Hâi had zâin beverteen-
se4 bonker an, 'n beremus5 op en op zâin 
buik hong een 'n klâin keerslanteerntje. 
"Nâi het goeieavond allegaar", begon 
ie met te zegge, "dat het polderwater 
deur die buije nogal puur gereze was, 
en dat 't wel een pallum6 bove pâil sting 
en datter deuze nacht gemale most 
worde. Daar het zo roetdonker is en bâi 
de anderhalf mûrge7 nog 'n duiker dicht 
zat, wou 'k effies vrage of d'r een van je 
jonges ken meegaan met mâin en bâi 
me blâive, ok voor de gezellighaid." Ik 
was de oudste en wou errug graag mee, 
ôk al omdat Wout 'n merakele gezelluge 
prosser was, en ik zo'n nachgie op de 
môle wel er's meemake wou, dus Wout 
en ik op de môle an.
We moste nog wel teugen 'n beste bui 

opschore8, maar we kwamme goed en 
wel bâi de môle, die drek op de wind 
gekrooije wier, de vang wier gelichten 
de môle gong meteen driftig aan de 
gang. De lucht was aardug schoôn ge-
waaid en de wind was erg an 't staive9. 
't Was een bar gezellug gehoor, het zoe-
ven van de roeden, gelaik met het hôze 
van 't scheprad. "'t Is nou net of ie leeft", 
vond Wout. "Je mot er met zulk weer âi-
geluk goed om denken, dat je bâi blaift, 
dat je dan zomaar ingedoezeld ben."
Wout was, zo ik al zee, een merakele 
prosser, altijd blâi en kon op de koop 
toe ôk nog heêl goed zingen met een 
volle basstem.  Veural als de môle een 
gestadege gang liep was het voor hem 
de dirigent, die de maat sloeg. Nâi wat 
gerommel in de môle en de vuurduvel10 
wat opgestookt te hebben om 'n paar 
bekers poejersukkelamelluk te maken 
gong ie zitte en begon zain verhale. Zou 
nou en dan keek hai, bai 't schâinsel van 
'n klâin peterôlielampie deur 'n raampie 
naar de lucht of er 'n bui ankwam, maar 
was dat goed dan kon ie prossen over 
alles wat te beleve viel in en om zâin 
môle; we honge dan an zain lippe en 
hêêl wat ure hebbe ik en Willem Zalm bâi 
'm deurgebrocht. In zâin ouwe krikkemik-
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Fragment van een topografische kaart omstreeks 1900; rechts van het midden de twee 
vijzelmolens van de Gelderswoudsche droogmakerij (zie Molenwereld 2013-3-100). De boezem 
van de bovenmolen voerde naar de Noord Aa. De Stenen Beer maalde op deze boezem uit 
(niet op het plasje wat men wellicht denken zou).

Molen De Stenen Beer van de Oude 
Gelderswoudsche polder. De molen met 
een vlucht van 18,10 m werd in 1764 ge-
bouwd naar ontwerp van Cornelis van der
Burg. Het metselwerk werd uitgevoerd
door Jan van den Bos; het molenmakers-
werk door Harmen van der Burg. In 1932 
werd de molen gedeeltelijk gesloopt; het 
restant ongeveer tien jaar later. 
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kugge stoel met 'n halluve eerappelekist 
onder z'n bene kon hâi prôsse dat 't 'n lie-
velust was, over de rotte11, die hâi 'n tâid 
lang aldeur bâi 'm kreeg om te vigele-
ren12 nâi wat ofval en die 'm bâi tâie over 
z'n bene liepen as ie effies een tukkie dee 
in 'n stoel, en ôk hoe ie uitaindeluk vort 
gekrege had met 'n wilgesliet13 die hâi 
an twee kruipale had vastgebonde met 
de punt net effies bove 't houte brugdek. 
Hâi spande de punt met 'n touwtje, lag 
'n paar korsies brôôd bâi de gespanne 
punt van de sliet en dan maar 'n pôsie 
afwachte of de rotte komme wouwe! 
Was er dan een bâi 't brôôd dan snee 
ie 't touwtje deur en sloeg de sliet met 
'n vaart los en zwuupte zo teuge de rot 
en wel zo hâi effies buite weste was en in 
die tâid was Wout present met z'n krôôst-
haak14 om de rot dôôd te slaan. Hai was 
op 't idee gekomme deur 't molle van-
gen. Eerst môst ie uit z'n wegdauwkassie 
'n plokkie pruimtabak hebbe, "want met 
'n goeije kees achter de kieze, dat proste 
effies beter", zee ie.
En zo had ie ôk noggeris 'n heêl ander 
beessie gevange, dat 'n tikkeltje op een 
eekhoorn leek. De vissers en stropers die 
welders om 'n praatje en 'n bakkie koffie 
kwamme in de môle hadde gezâit dat-
tet beessie meugelijk een wezeltje, een 
harmpie15 of een bonsempie16 geweest 
was. Azzie dat soort beessies vangen 
wou, dat je geen brôôd môst neerleg-
gen, maar 'n âi zo onder de kip vedaan 
en er niet met de hande ankommen, 
want die beessies hebbe zo'n merakele 
faine neus, en bâi nacht perbere, want 
bâi licht komme ze d'r niet op af. En Wout 
prost maar deur, nog effies nâe de lucht 
kâike en de môle schotterde lekker deur, 
en Wout zakte weer in z'n ouwe riete stoel 

om z'n verhaal verder te vertelle. Nou, 
begon ie, toe ik eris 'n nacht môst male, 
nam ie 'n paar âiere mee zonder er met 
zain hande an te komme. Met 'n lepel lâi 
ie de âiere op 't brugdek van de water-
loop bâi de punt van de sliet en wacht-
tehet maar stilletjes af. Of en toe gong ie 
er's kâike, maar toe 't een uur of drie ge-
worre was met een kalleme wind en niks 
op z'n âiere afgekomme was toe ging ie 
eerst de môle smere en daarna een lek-
ker tokkie doe in z'n stoel. In eene schoôt 
hâi wakker en zag dat het schemerug ge-
worre was, maar ôk hoorde hâi het mek-
kere van een gâit. Hoe ken dat nou gong 
het deur 'm heen, er is hiet geen gâit op 
de môlenwurft. Met een vaart schôôt ie 
overend, greep zâin stok en stapte er op 
of, de môle uit nâi de de voôrsloôt, en 
daar keek hâi in de grâinzende smoele 
van Arie, Pau en Joost Onderwaterdie in 
een roeiboôt zatte met een zoôi paling-
dobbers en 'n grôte houte emmer hal-
lef vol paling. Ze zeeje, dat ze de halve 
nacht met de boôt in de weer geweest 
wazze op de Noord Aa om langsom dob-
bers te legge tot verbâi 't huis van Janus 
Slingerland, en dat ze in eenouwe hôôi-
barg een tâidje lekker uitgezakt hadden 
en nou in de verromrâis bai 't ophale van 
de dobbers zagge dat Wout an 't male 
was en wiste dat ie altâid de vuurduvel 
in brand had, en daarom had Arie effe 
voor gâit gespeuld. Nou had Wout nog 
koffie op de duvel staan en nôde de 
mannen voor een mokkie. Dat was niet 
teuge dovemansore gezegd, dus Arie en 
Joôst wazze gauw binnen om de duvel. 
Arie zee teuge Wout dat de môle best 
deur schutterde en al veel water de boe-
zem ingejaagd had. Dat dee Wout goed, 
maar die tegelaikertâid naar Joost keek 

en zâi: "Je kâikt niet blâi Joost; je lip hangt 
puur laag. Schort'r wat an?" "Och hoor 's 
Wout, ik heb zo net met 't ophale van de 
dobbers 'n haak in mâin duim gehad en 
dat doet merakels veel zeer, dat ik âige-
luk gezâit maar kallumpies an op huis an 
en maar 'n tâidje in de soda zitte, dan 
verbetert het wel." 
Maar voor ze vort gonge kwamme ze 
met 'n best maal paling voor de dag voor 
Wout en zâin vrouw. Ze hadde nogal een 
môôi kwakkie gevange deuze nacht en 
dan was er dikkels ôk wat voor de wa-
termôlenaar bâi. Zo wiere deuze vrinde-
lukke mense nooit vergete, niet deur de 
buurt en ôk niet deur 't durrep.

Woordenlijst:
1. Weerwoest: een weerbaar per-

soon (natuurmens).
2. Klunnen: kleine werkjes verrichten.
3. Prosse of een prossie: een praatje 

maken.
4. Beverteen: geruwde katoen.
5. Beremus: muts van huiden van 

een mol, bunzing of hermelijn.
6. Pallum, palm: lengte maat van 

circa 10 cm.
7. mûrge: morgen, oppervlaktemaat, 

0.85 ha.
8. Opschoren: tegen een dikke bries 

inlopen (voorover)
9. Staive: stijven, in kracht toenemen: 

na vijven gaat de wind stillen of 
stijven.

10. Vuurduvel: kleine lage kachel.
11. Rot: rat.
12. Vigeleren: zoeken, speuren.
13. Wilgesliet: veerkrachtige wilgentak.
14. Kroosthaak: krooshaak
15. Harmpie: hermelijntje
16. Bonsem: bunzing

De verteller, Janus Slingerland (foto 
coll. Stichting Oud Zoeterwoude). 

Wout van Leeuwen, de molenaar van De Stenen Beer (foto 
coll. Stichting Oud Zoeterwoude). 
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Eeuwfeest in
   Sleen, 
of toch niet?

Erwin Esselink 

Ansicht van molen De Gunst aan de Leus-
derweg te Amersfoort, waarop deze al 
buiten bedrijf lijkt te zijn. De lange spruit 
was uitgevoerd als middelbalk en verder 
waren er vier baliedeuren. De molen was 
geheel van hout en bestond uit een apart 
boven- en onderachtkant. Het onderacht-
kant bleef na de gedeeltelijke sloop nog 
enige tijd staan.



In het Drentse Sleen staat korenmolen 
De Hoop, die naar algemeen wordt 
aangenomen daar in 1914 gebouwd 

werd, na het afbranden van zijn voor-
ganger. De molen werd herbouwd 
met gebruikmaking van de molen van 
Nefkens uit Amersfoort. Dit jaar zou de 
molen dus zijn honderdjarig bestaan 
kunnen vieren.

Maar er klopt iets niet. In De Eembode 
van 4 juni 1915 staat het volgende be-
richt:

De verdwijnende soort
Onder sloopershand verdwijnt de welbe-
kende windmolen van den heer Nefkens 
aan den Leus-derweg; 't was de laatste 
in de onmiddellijke omgeving der stad.
Vanaf den Berg gezien, stoffeerde deze 
molen alleraardigst het schoone land-
schap, doch, we weten en ervaren het 
dagelijks: in het practische leven kan 
niet altijd worden rekening gehouden 
met schoonheidsmotieven.

Dat bericht laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over: de molen van Nefkens 
in Amersfoort werd rond juni 1915 afge-
broken. Herbouw in Sleen kan dus op 
zijn vroegst in de zomer van 1915 begon-
nen zijn. Zou de toenmalige molenaar 
Berends dan na de brand in 1914 een 
jaar zonder molen gezeten hebben? Over 
die brand gesproken: nergens wordt een 
datum genoemd en ook in kranten uit 
1914 was hierover geen bericht te vin-

den. Maar stel dat die brand in 1915 was, 
dan zou dat veel beter in het verhaal 
passen. En die gedachtengang blijkt 
juist. In het Algemeen Handelsblad van 
12 mei 1915 staat het volgende bericht:

Te Sleen (Dr.) is de windkorenmolen van 
den heer L.B. Berends afgebrand. De 
brand is ontstaan door het omvallen van 
een petroleumlamp. Een groote partij 
mais en paardeboonen zijn mede ver-
brand. Verzekering dekt de schade.

Een dag wordt niet genoemd, maar 
de molen moet dus kort daarvoor ver-
brand zijn. Het verhaal wordt compleet 
door een advertentie, die Berends in het 
vakblad De Molenaar van 12 mei 1915 
liet plaatsen, waarin hij een molen op 
afbraak te koop vraagt om weder op-
gebouwd te worden. Het is goed mo-
gelijk, dat Nefkens naar aanleiding van 

deze advertentie zijn molen De Gunst 
aan Berends verkocht heeft en daarmee 
is het verhaal rond. De oude molen van 
Berends was een achtkante grondzeiler, 
die in 1850 gesticht werd in opdracht 
van Jan Berends, molenaarsknecht te 
Noordlaren. Toen de molen in 1915 ver-
brandde was zijn kleinzoon eigenaar. Hij 
was molenaar in hart en nieren en liet 
de molen herbouwen door molenma-
ker Reinds uit Beilen. Daarvoor werd het 
achtkant gebruikt van molen De Gunst 
te Amersfoort. Wanneer deze molen aan 
de Leusderweg in Amersfoort gebouwd 
werd is nog niet achterhaald. 
Op een topografische kaart van 1872 
wordt de molen nog niet aangegeven, 
maar op 6 augustus 1878 werd de molen 
door de bliksem getroffen. In een ver-
koopadvertentie uit 1879 staat dat mo-
len De Gunst voor weinige jaren nieuw 
gebouwd was. Zeer waarschijnlijk da-
teert de molen dus uit de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw. Het was een 
flink bedrijf, want in die advertentie uit 
1879 is te lezen, dat de molen over liefst 
vijf koppel stenen beschikt, waarvan drie 
voor het malen van graan, één voor het 
malen van run en ook nog een pelsteen. 
Of de molen destijds in Amersfoort nieuw 
gebouwd werd is nog maar de vraag, 
want de molen oogt ouder. De geschie-
denis van deze molen is dus nog niet he-
lemaal ontrafeld, maar wat wel duidelijk 
geworden is, is dat de molen pas in 1915 
naar Sleen verplaatst is.

In de loop der jaren heeft de molen veel kenmerken uit zijn Amers-
foortse periode verloren. Bij de restauratie van 1976-1983 is er een 
nieuwe, afwijkende kap gemaakt en is de kenmerkende Wijnveen-kruilier
vervangen door een kruirad. De middelbalk bleef wel gehandhaafd. 
Ansichtkaart uit de zestiger jaren, dus voor de eerder genoemde 
restauratie.

De Hoop verkeerde omstreeks 1975 in Sleen in zeer vervallen staat.
De toen nog aanwezige kruilier hing ook al in Amersfoort aan de staart-
balk, maar werd bij de restau-ratie 'weggerestaureerd' voor een stereo-
tiep kruirad. Het was waarschijnlijk de laatste van dit type kruilier in 
Nederland. Voor een dergelijke kruilier: zie ook Molenwereld 2010-02-70
e.v. (foto jsb 11 juli 1973). 

Al kort na de fatale brand vraagt Berends 
een molen op afbraak te koop. Advertentie 
uit De Molenaar van 12 mei 1915
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BELGIË
Antwerpen

Afschaffing draaipremie voor 
molens in de Vlaamse provincie 
Antwerpen

Al decennia lang bestaan in Nederland 
draaipremies voor windmolens, provin-
ciale regelingen, waarbij ten behoeve 
van molens een premie wordt uitge-
keerd naar gelang het aantal gemaakte 
asomwentelingen van een molen. Deze 
premies hebben een tweeledig doel:

- het malen/draaien met de molen komt 
de staat van onderhoud van de molen 
ten goede;

- de beleving van de molen wordt ver-
groot.

In Nederland begint men omstreeks 1960 
over de invoering van een draaipremie 
te praten; min of meer gelijktijdig in Zuid-
Holland en Gelderland. Al snel wordt 
daar in laatstgenoemde provincie een be-
scheiden begin mee gemaakt. De rege-
ling wordt na gebleken succes verbeterd
en uitgebreid en een 'uitrol' over meer pro-
vincies volgt. Niet alle regelingen zijn iden-
tiek. Het Nederlandse voorbeeld wordt
in Vlaanderen nagevolgd. Na West- en 
Oost-Vlaanderen konden ook de wind-,
water- en rosmolens in de provincie 
Antwerpen vanaf 1998 genieten van een
molendraaipremie (goedgekeurd door 
de Antwerpse provincieraad op 4 sep-
tember 1997). Op 23 september 2010 
keurde de provincieraad nog een aan-
passing goed, met zelfs een uitbreiding 
naar mechanisch aangedreven mo-
lens. Geen vuiltje aan de lucht dus, zo 
dachten de Vlaamse molenliefhebbers. 

Volgens de inleidende motivatie was 
men zich ten volle bewust van het grote 
nut van deze (relatief lage) premie: door 
het draaien aan te moedigen, stimuleert 
men meteen ook het molenbehoud.
Molens kunnen zich echter vlug 180 gra-
den omkeren, en zo ook het provincie-
bestuur van Antwerpen. Die besliste 
plots op 28 november 2013, zonder voor-
afgaand overleg met het molenveld, om 
de draaipremie voor molens af te schaf-
fen met ingang van 1 januari 2014! Dit 
werd gekaderd in een algemene aan-
passing van de subsidiereglementen 
van het departement Cultuur. Bijgevolg 
kan geen aanvraag meer ingediend 
worden voor het bekomen van een 
draaipremie. De 20.000 euro "besparing" 
zal volgens de Vlaamse koepelvereni-
ging Molenzorg Vlaanderen vzw helaas 
leiden tot een veelvoud aan onder-
houdskosten bij stilstand van de molen. 
Als compensatie wil men een vorm van 
ondersteuning onderzoeken voor koe-
pelorganisaties die instaan voor molen-
erfzorg in de provincie Antwerpen.
De koepelorganisatie Molenzorg Vlaan-
deren vzw (www.molenechos.org) be-
treurt ten zeerste de afschaffing van 
de molendraaipremie in de provincie 
Antwerpen. Deze premie is, zowel in 
grootte als in bedoeling, totaal niet te 
vergelijking met die van de zonnepa-
nelen! De draaipremie gold vooral als 
een kleine vergoeding en een morele 
steun voor de vrijwilligers die onbezol-
digd op zaterdag en zondag de molens 
laten draaien. Dit tot groot genot van 
de talrijke bezoekers (heel vaak families 
met kinderen) en tot de uitvoering van 
permanent klein onderhoud. Met de af-
schaffing gaat het provinciebestuur van 
Antwerpen totaal voorbij aan haar doel-
stellingen die ze zelf amper enkele jaren 
geleden omtrent draaiende molens nog 
zo mooi als volgt formuleerde:

'Deskundigen benadrukken het grote be-
lang van de regelmatige werking van 
wind-, water- en rosmolens. Stilstaande 
molens zonder regelmatige werking 
dreigen op vrij korte tijd te vervallen, zo-
dat dure restauraties nodig zijn. Bij regel-
matige werking kunnen tekortkomingen 
en fouten aan de molen tijdig vastge-
steld worden door de molenaar. Op die 
manier kunnen herstellingskosten meest-
al tot een minimum worden beperkt. 
Toekennen van een draaipremie op ba-
sis van het aantal jaarlijkse asomwente-
lingen via de installatie en controle van 
een toerenteller is dus een zeer probaat 

De molen van Pulderbos, een van de 
Antwerpse molens die na een periode van 
verval dankzij vrijwillige molenaars weer tot 
leven kwam. Het hoeft geen betoog dat de 
draaipremie niet alleen dit leven stimuleert, 
maar ook de toegankelijkheid vergroot. 
Het is ook inwendig een interessante molen 
en de maalderij ernaast met zijn grote 
eencilindermotor verdient ook belangstelling 
(foto jsb, 18 september 1999). 

Molenwereld 120  | 17e jaargang 2014 nr. 3



17e jaargang 2014 nr. 3|121 Molenwereld

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

middel om de maalvaardigheid van de 
molens te verhogen en tegelijk de her-
stellingskosten te drukken'.

Duitsland
NEDERSAKSEN

Uitstel herstel molen 
Ditzumerhammrich

Op 28 oktober liep de molen van 
Ditzumerhammrich forse schade op (zie 
Molenwereld 2013-12-448). Zo moeten 
de beide voeghouten worden vervan-
gen waarvan de kosten op 60.000 euro 
werden geraamd. De verwachting was 
dat molenmaker Molema uit Heiligerlee 
snel met het werk zou kunnen beginnen, 
maar de verzekeringsmaatschappij, de 
Ostfriesische Landschaftlich Brandkasse, 
ging niet zonder meer akkoord. De 
Brandkasse informeerde ook bij een 
Oostfriese molenmaker en die zou de 
klus goedkoper kunnen klaren. Een an-

der probleem is de bereikbaarheid van 
de molen. De grondgesteldheid in de 
omgeving van de molen is zeer slecht, 
zodat extra maatregelen gernomen 
moeten worden om met een zware mo-
biele kraan bij de molen te komen om 
de kap van de molen te halen.

Sandhorster Mühle naar 
vereniging

Meer dan in Nederland komt in Duitsland 
het verschijnsel Förderverein voor, waarbij 
een vereniging de zorg voor een molen 
op zich neemt, maar eigendom blijft van 
de vroegere (particuliere) eigenaar. Dat 
kan problemen geven wanneer de ei-
genaar van de molen af wil. Zo zorgt in 
Sandhorst, gemeente Aurich, de in 1988 
opgerichte Mühlenverein Sandhorst voor
de plaatselijke molen die toen een kale, 
onttakelde romp was. De vereniging 
kreeg de in 1908 gebouwde molen in 
erfpacht die daarna compleet maal-
vaardig werd gerestaureerd en zich ont-
wikkelde tot een plaatselijke trekpleister. 
Vorig jaar overleed de eigenaar van de 

molen, waarna de erfgenamen beslo-
ten om het hele complex bestaande uit 
molen, pakhuis, molenhuis en weiland te 
verkopen. Het recht van overpad naar 
de molen werd vorig jaar opgezegd, 
omdat dit niet in de erfpachtovereen-
komst was opgenomen. De molenvereni-
ging telt 180 leden en ontbreekt het aan 
middelen om de molen over te nemen. 
Gelukkig bood de stad Aurich uitkomst. 
Op 10 februari besloot de Schuk- und 
Kulturausschuss van de stad 115.000 euro 
beschikbaar te stellen voor de aankoop 
van de molen door de vereniging, de 
regeling van het overpad plus nog eens 
76.500 euro voor de renovatie van het 
pakhuis bij de molen. De leden van de 
Kulturausschuss waren vol lof over de in-
zet van de Mühlenverein. Dankzij die inzet 
verkeert de molen in vlekkeloze toestand 
en dat wilde men graag honoreren. 

De gemeente Uplengen 
investeert in zijn molens

De gemeente Uplengen in de landkreis 
Leer heeft twee molens in eigendom, te 

De Sandhorster Mühle in de zomer van 1977. De as met het bovenwiel 
en resten van de roeden lagen toen naast de molen; neergang in optima 
forma (foto jsb, 7 juli 1976). 

Nogmaals de Sandhorster Mühle, maar dankzij de inzet van de 
plaatselijke Mühlenverein weer volledig maalvaardig (foto H. Noot, 
20 mei 2002). 



weten de molen van Remels, gebouwd in
1803, sinds 1963 en de in 1907 door Alfons
Goldenstein gebouwde molen in Süd-
georgsfehn. In beide molens wordt de 
gemeente in dit jaar flink geïnvesteerd. 
De molen in Remels kreeg nieuw riet op 
het achtkant en daar hing een prijskaart-
je van 53.000 euro aan. Nu is ook het bou-
ewjaar van de moplen, 1803, in het riet in-
gedekt. Andere reparaties aan deze mo-
len als vernieuwen van deuren en ramen 
vergden nog eens 8000 euro. Verder wil de
gemeente het baliedek vernieuwen en 
dat vraagt ook nog eens 10.000 euro. Van 
de molen van Südgeorgsfehn is het onder 
handen nemen van de balie en het ver-
nieuwen van een deur uitgeschreven.

Peldemühle in Wittmund krijgt 
een grote beurt

De Peldemühle in Wittmund geldt met 
zijn bouwjaar 1741 als de oudste acht-
kante baliemolen in Duitsland. Hij is al 
jarenlang in gebruik als heimatmuseum, 
maar het museum is tijdelijk gesloten en 
ontruimd in verband met de restauratie 
die de molen moet ondergaan, waar-
mee een bedrag van 350.000 euro is ge-
moeid. De kap wordt van de molen ge-
haald waarvan o.a. een voeghout moet 
worden vernieuwd. Een vernieuwing van
de hele elektrische installatie staat even-
eens op het programma, evenals een 
nieuwe bliksemafleider. Het houten bouw-
werk heeft sterk te lijden van vretend on-
gedierte en dat moet uiteraard ook ver-
holpen worden. 

Grote belangstelling voor de Peldemühle in Wittmund (foto H. Noot, 12 juni 2000).

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

De molen van Südgeorgsfehn (foto H. 
Noot, 6 april 2002).

Molenwereld 122  | 17e jaargang 2014 nr. 3



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.





17e jaargang 2014 nr. 3|125 Molenwereld

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

Kruiende 
molenaar
In Molenwereld 2013-11 stond op blz. 414 
een foto van een molenaar op de krui-
bank van molen 2 van de Nederwaard 
in Kinderdijk, waarvan molenaar Cock 
van den Berg in het volgende nummer 
meedeelde dat dit Cees Noorlander 
was. Daarop reageerde oud-molenaar 
J.C. de Vries van de bezoekersmolen, 
tevens molenmaker, dat dit niet Cees 
Noorlander is, maar zijn eigen vader, ook 
een Jan de Vries, die als molenaar en 
molenmaker van 1940 tot 1970 in dienst 
van het waterschap was.                 jsb

Lassen
De heer T. Bakker van molen De Wind-
hond in Soest reageert op het artikel in 
het vorige nummer over de karnmolen 

te Overasselt. Hij schrijft: 'Peter Pouwels 
schrijft daarin dat de verschillende delen 
van het spoorwiel met een liplas zijn ver-
bonden. Op de tekening op pagina 71 
is echter een schuine haaklas aangege-
ven.' Waarvan acte.

Afbeelding van een schuine haaklas.Afbeelding van een liplas. 

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

De pelmolen De Grootvorst in 
Zaandam mag welhaast een le-
gendarische molen genoemd wor-

den, zowel door zijn begin waarbij tsaar 
Peter de Grote een rol gespeeld zou heb-
ben als door zijn tragisch einde: de brand 
van 24 maart 1928. Daartussen ligt ook 
nog het een en ander. Zoals bekend staat 
nu op zijn erf aan de Zaanse Schans de 
paltrok De Poelenburg. 

Sinds 2008 publiceert Ron Couwenhoven 
het jaar boek Zaanse Verhalen. Het 
jaarboek 2013 is geheel gewijd aan de 
pelmolen De Grootvorst vanaf diens 
begin tot aan het bittere einde in 1928. 
Couwenhoven begint zijn relaas over de 
molen met de familie Calff, de stichters 
van de molen, die hij tekent in hun maat-
schappelijk context en de relatie met Rus-
land en de tsaar. Vervolgens schildert hij 
de lotgevallen van de Zaanse pellerij in 
vogelvlucht en de buurmolens van De 
Grootvorst aan de Kalverringdijk.
 Couwenhoven rekent grondig af met de 
mythe dat tsaar Peter persoonlijk aan De 
Grootvorst heeft gewerkt. Hij stelt dat de 
molen pas in bedrijf kwam op 1 april1700 
en dat was enkele jaren na het bezoek 
van de tsaar aan Nederland. Vervolgens 
beschrijft Couwenhoven de lotgevallen 
van de molen onder de opeenvolgende 
eigenaren. Eigenlijk is het omgekeerde 
even waar. De lotgevallen van de op-
eenvolgende eigenaren gekoppeld aan 
de molen. Het is in feite de kracht en de 
zwakheid van het boek. De zwakheid 
doordat de lezer geconfronteerd wordt 
met een onvoorstelbare hoeveelheid 
feitenmateriaal die zich niet altijd gemak-
kelijk laat opnemen en de kracht omdat 

men daardoor een goede kijk krijgt in de 
sociale en maatschappelijke context van 
de moleneigenaren, uiteraard ook in de 
relatie met hun molens. Zo steekt de lezer 
veel op, maar daar moet hij wel moeite 
voor doen. 
Het laatste gedeelte van het boek is het 
sterkst om niet te zeggen het meest aan-
sprekend, over de tijd dat De Grootvorst
eigendom is van de familie Couwen-
hoven. Deze familie was een der laatste 
grote moleneigenaren met meerdere 
molens in het bezit. Het is ronduit tragisch 
om te lezen hoe de laatste eigenaar 
door krampachtig vast te houden aan 
het molenondernemerschap oude stijl 
wordt in gehaald door de tijd. In dat op-
zicht roept het herinneringen op aan de 
bekende roman Strijd om den Eenhoorn 
van Cor Bruijn, al gaat verder iedere ver-
gelijking mank. Tekenend is de waarde-
daling van de molens. In november 1920 
worden de vijf molens van Couwenhoven 
getaxeerd op ƒ 49.000,-; anderhalf(!) jaar 
later, in mei 1922 op ƒ 29.500. Bij de ge-
dwongen verkoop in augustus 1922 bren-
gen de vijf molens ƒ 22901,- op! Toch blijft 
Couwenhoven vechten voor zijn laatste 
molen: De Grootvorst, maar er is geen 
redden aan. Bij de brand valt het doek. 
De lotgevallen van de eigenaar en zijn 
molens vragen haast om een verfilming; 
een soort Onedin Line op molengebied, 
maar daar zal het wel nooit van komen. 
Het boek is vooral sociaal-economisch 
van karakter; een echt molenboek over 
het bedrijf en techniek, zwierende wieken 
en zo is het niet. De techniek, de werking 
van de pelmolen blijft onderbelicht, maar 
daar zijn andere bronnen voor. Het boek 
wordt afgesloten met (de transcriptie 

van) enige documenten zoals de wind-
brief en de verbandbrief van de molen
Pelmolen De Grootvorst telt 192 pagina's 
en is geïllustreerd met afbeeldingen in 
kleur en zwart-wit van molens en archief-
stukken. De afbeelding op pag. 156 toont 
evenwel geen molenknecht aan de slag 
met de harp op de maalzolder, maar een 
peller aan de uitlaatschuif van de steen. 
Het boek is te bestellen voor de prijs van 
18,95 euro incl. verzendkosten door het 
overmaken van dit bedrag op bankreknr. 
41.14.70.078. van de Stichting Archief Ron 
Couwenhoven onder vermelding van uw 
adresgegevens.                                      jsb.

N.a.v.: Ron Couwenhoven: Pelmolen De 
Grootvorst, Kooplieden in de Zaanstreek, 
verschenen in de serie Zaanse Verhalen 
(Zaandam 2013); 192 pagina's, gebro-
cheerd en geïllustreerd met afbeeldin-
gen in kleur en zwart-wit. 

De Grootvorst te 
boek gesteld


