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Bij de omslag voorzijde: De voorzijde van Molenwereld 2005-12 werd ge-
tooid met een foto van de onttakeling van de molen van De Regt in 1968 
en dit nummer met een foto van de completering op 29 maart jl. Dat laat-
ste zal men in 1968 niet hebben durven dromen!(foto Cees van der Wal, 29 
maart 2014).

Bij de omslag achterzijde: Op de Rotte, de boezem van Schieland, maal-
den vele molengangen uit. Alleen de polder Bleiswijk had er al zeven. Van 
dit alles is, afgezien van wat restanten alleen de gang van de Tweemans-
polder compleet overgebleven die mede dankzij de Vereniging Molen-
vrienden Rottemerengebied (zie blz. 205)in uitstekende staat verkeerd en 
een lust voor het oog is; drie van de vier molens hier malend bij een boven-
wind (foto Jan Bakker, 13 november 2004). 

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.

Linkse molens hebben er in Nederland nauwelijks bestaan. Het bekendst 
is de molen die het deel Over-Slingeland van de polder Over- en Ne-
der-Slingeland onder Noordeloos bemaalde. Minder bekend is de linkse 
molen die een deel van het waterschap Het Oudland van Zevenbergen 
bemaalde. Vanwege zijn bijzondere aard mag hij best eens voor het 
voetlicht gehaald worden en dat doen we dan ook in dit nummer.

De asbreuk van de molen in 's-Gravenzande (zie het maartnummer van 
Molenwereld ligt nog vers in het geheugen. In dit nummer kunnen we in 
ieder geval een raadsel van de as oplossen: de herkomst. 

Traditiegetrouw staan we ook dit jaar weer stil bij de jaarvergadering van 
de Vereniging De Hollandsche Molen. 

De gebruikelijke rubrieken slokten de overige ruimte op; ook nu moesten 
helaas een aantal zaken blijven liggen. 

En Balie Kluiver herkent iets.                                                                           JSB
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De gebruikswaarde van een boek hangt 
veelal af van de toegankelijkheid: waar 
kan men wat vinden? 
Een inhoudsopgave is een bruikbaar 
maar beperkt instrument; met registers 
komt men verder. Bij tijdschriften speelt 
het probleem van de toegankelijkheid 
nog veel sterker vanwege de grote ver-
scheidenheid aan artikelen. 
Bij het formuleren van de uitgangspunten 
voor de Molenwereld stelde de Stichting 
Molenwereld dat het tijdschrift een blad 
met 'een hoge bewaarwaarde' moest 
zijn. Zoiets kan alleen, zeker op lange ter-
mijn, gestalte krijgen via een brede en 
gemakkelijke toegankelijkheid. 
Zo werd reeds in het laatste nummer van 
de eerste jaargang een inhoudsopgave 
opgenomen over de complete jaar-
gang 1998, geordend naar rubrieken. 
Dit is in de volgende jaargangen steeds 
voortgezet. Toch is de bruikbaarheid van 
een inhoudsopgave beperkt, omdat 
binnen een artikel meerdere - en zelfs 
belangrijke - aspecten aan de orde kun-
nen komen die zich niet laten vangen in 
een inhoudsopgave. 
Om in die leemte te kunnen voorzien 
ontkomt men niet aan het opstellen van 
registers. Juist daarom is de Stichting al 
bij het uitkomen van het eerste num-
mer begonnen aan het samenstellen 
van registers op personen, molens, za-
ken en geografische namen, hetgeen 
resulteerde in een jaarlijks weerkerende 
brochure Waar in de Molenwereld, wel-
ke ook als digitale versie beschikbaar 
was. De Stichting Molenwereld hoopte 
dat Waar in de Molenwereld zo in een 
behoefte voorziet door niet alleen de 
bewaarwaarde, maar ook de gebruiks-
waarde van het blad te vergroten, zelfs 
jaren na dato.
In 2008 is de laatste editie van de regis-
ters uitgebracht, zowel een papieren 
versie als een digitale op CD. Ook na 
2008 zijn de registers wel bijgehouden, 
maar niet meer naar buiten toe uitge-
bracht. 
De voornaamste oorzaak van het bin-
nenshuis houden was tijdgebrek: in het 
printen van de registers en het branden 
van de CD's ging te veel tijd zitten. Nu 
is de digitale techniek c.a. na 2008 met 
grote sprongen vooruit gegaan. Dat 
maakt het mogelijk om de draad zon-

der veel problemen weer op te pakken. 
Alleen nieuwe papieren versies of uit-
brengen op CD/DVD
blijven om genoemde reden achterwe-
ge. Nu is de computer zo langzamer-
hand gemeengoed geworden, terwijl 
de verzending per e-mail heel een-
voudig is. Daarom stellen we de regis-
ters GRATIS beschikbaar, maar ALLEEN 
VOOR ABONNEES. 

Om een indruk te geven waarover het 
gaat:
- het personenregister telt 20.882 records;
- het molenregister telt er 26.379;
- het geografisch register 10.487;
- het zakenregister 22.588.
De bestanden zijn opgenomen in Excel.

Personenregister
In het personenregister zijn de personen 
opgenomen die in de tekst van de artike-
len worden genoemd. De namen van au-
teurs of fotografen ontbreken derhalve.
Gemakshalve is in de kolom bijzonder-
heden een summiere vermelding over 
de antecedenten van de desbetreffen-
de personen en/of hun organisaties op-
genomen. Daarbij is gebruik gemaakt 
van afkortingen:
Eig: moleneigenaar
AKG: Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
KM: korenmolen(eigen)aar
ANMB: Algemeene Nederlandsche 
MM: molenmaker Molenaarsbond
OM: oliemolen(eigen)aar
DHM: De Hollandsche Molen
PEM: pelmolen(eigen)aar
NVM: Nederlandsche Vereeniging van
 Meelfabrikanten
PM: poldermolenaar
Sl: sloper
RDMZ: Rijksdienst voor de Monumenten
 Zorg
Stg: Stichtingsbestuurslid
VM: vrijwillig molenaar
SOM: Stichting De Overijsselse Molen
ZM:  zaagmolen(eigen)aar
Een sterretje achter het paginanum-
mer betekent dat op deze pagina een 
afbeelding van de desbetreffende per-
soon voorkomt.

Molenregister
In het Molenregister zijn alle in de tekst 
genoemde molens opgenomen, ge-

rangschikt naar provincie en plaats. 
Een sterretje achter het paginanummer 
betekent dat op deze pagina een af-
beelding van de desbetreffende molen 
voorkomt.
De afkortingen in de kolom functie spre-
ken grotendeels voor zich, zoals km = 
korenmolen. Een w ervoor, wkm dus, 
betekent dat het een door water aan-
gedreven km is; een r staat voor ros, een 
m voor motor en een s voor stoom. In de 
kolom naam is de molennaam opge-
nomen of de naam van de polder die 
door die watermolen bemalen wordt. 
Onder bijzonderheden vindt men een 
korte verwijzing of een trefwoord; geen 
bijzonderheden vermeld betekent, dat 
het een loutere vermelding van de mo-
len betreft.

Zakenregister
Het opnemen van trefwoorden in een 
zakenregister is kiezen; een discutabele 
zaak.
De veronderstelde gebruikswaarde is 
daarbij het criterium geweest. Soms gaf 
de context de doorslag. Het opnemen 
van alle vermeldingen van bijvoorbeeld 
koningspillen heeft geen zin, maar wel 
als zo'n spil een bijzondere hoedanig-
heid heeft.

Register op geografische namen
In dit register zijn alle geografische na-
men (met uitzondering van straatna-
men) opgenomen, voor zover die niet 
gekoppeld zijn aan bepaalde molens. 
Als dat het geval is dan treft u die plaats-
naam in het molenregister aan.

Het up to date houden van het register 
is een enorme klus. De eerste jaren heb 
ik het zelf gedaan. Later heeft Gerard 
Barendse het stokje overgenomen, die 
deze taak tot op heden met grote nauw-
gezetheid vervuld, waarvoor hulde. 

Het aanvragen van het register is heel 
simpel: stuur een mailtje naar: 
registers@molenwereld.nl en de registers 
worden u zo snel mogelijk doorgemaild. 
Vermeld wel uw abonneenaam omdat 
de registers alleen beschikbaar worden 
gesteld aan abonnees; niet-abonnees 
komen niet in aanmerking.                          jsb. 

Regis te r s 
op  Molenwere ld 

1998  -  2013
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De Aeolus te Adorp gered van 
de ondergang

De dorpsbelangenvereniging Adorp gaat
de sterk vervallen korenmolen Aeolus ko-
pen, om deze voor de toekomst te be-
houden. Met dat besluit werd door de 
meerderheid ingestemd tijdens een ver-
gadering op 26 maart 2014. De molen 
maakt al enige tijd deel uit van de faillie-
te boedel van de Hongaarse zakenman 
Tóth. Vorig jaar zou er volgens de curator 
nog een bod van 30.000 euro gedaan 
zijn, waardoor de vereniging afhaakte. 
De dorpsvereniging had enkel interesse in 
overname voor een symbolisch bedrag 
(Molenwereld 2013-5-167), omdat ze ook 
daarna nog de kosten voor noodzake-
lijk herstel (geschat op 400.000 euro) zou 

moeten op kunnen brengen. De vereni-
ging heeft nu een bod van 5.015 euro bij 
de curator neergelegd en dat zou het 
hoogste bod tot heden moeten zijn. De 
Vereniging De Hollandsche Molen heeft 
aangegeven 50 procent van dit bedrag 
als ruggesteun aan de vereniging toe te 
kennen. Het plan is de molen na aan-
koop in eigendom over te dragen aan 
Het Groninger Landschap. Daarna kan 
verdere fondsenwerving op gang komen.

Molen de Mearmin naar Sûkerei

Op 17 maart is molen de Mearmin bij 
Dokkum gedemonteerd en vervol-
gens vervoerd naar molenrestaurateur 
Hiemstra in Tzumma-rum. De Mearmin is 
in 1968 door de heer Prins opgebouwd 

uit onderdelen van verschillende mo-
lens uit de regio. De Geastmer Mar (het 
natuurgebied achter de Trije Terpen) 
bleek na onderzoek door de Stichting 
Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD)
geen optimale locatie voor restauratie 
ter plaatse. In samenwerking en over-
leg met verschillende partijen hebben 
SMD en stichting De Sûkerei besloten de 
molen na restauratie een plek te geven 
op het museumterrein van de Sûkerei in 
Damwâld. Die locatie biedt meer moge-
lijkheden voor educatie, toerisme en ex-
ploitatie.
Naast de genoemde stichtingen zijn 
het Rijk, de gemeenten Dongeradeel 

Molen Aeolus in Adorp (foto H.Noot, 7 december 2009).

Molen De Mearmin bij Dokkum verkeert 
al vele jaren in zeer slechte staat zoals deze 
foto uit 2006 duidelijk maakt en het zou nog
veel erger worden (foto H.Noot, 25 juni 2006).

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.
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en Dantumadiel en bouwmeester Van 
Reeuwijk nauw betrokken bij de uitvoe-
ring van de restauratie, die mogelijk werd 
door een subsidie en de schenking van 
de molen aan SMD, door grondeigenaar 
Jaap Brouwers.

Na twintig jaar eindelijk bomen-
kap molen De Hazewind te Gieten

Twintig jaar na het eerste verzoek van de 
Molenstichting Drenthe bij de toenmalige 
gemeente Gieten, wordt er eindelijk ac-
tie ondernomen om molen De Hazewind 
in Gieten van de nodige wind te voorzien. 
Nog dit jaar worden 11 hoge bomen ron-
dom de molen gekapt. Het College van 
B en W van Aa en Hunze heeft de kap-
vergunning verleend voor de oude eiken, 
esdoorns en lindes. Het kappen gaat nog 
niet meteen gebeuren, eerst moet het 
broedseizoen worden afgewacht. Na 15 
juni mag de bijl er in. Dat is dan 14 jaar 
nadat de gemeenteraad besloot dat de 
bomen gekapt mogen worden, na 6 jaar 
discussie. Om verschillende redenen is de
daadwerkelijke kap steeds uitgesteld, 
onder meer in afwachting van de recon-
structie van de Eexterweg, maar nu is het 
dan toch echt zo ver. Na een door mole-
naar Nico van den Broek georganiseerde 
informatieavond eerder dit jaar, besloten 
de eigenaren van de bomen op 12 febru-
ari de kapvergunning aan te vragen. Na 
de periode van ter inzage legging, waar-
bij geen bezwaar is ingediend, kon de 
vergunning worden verleend. Het besluit 

werd bekendgemaakt door wethouder 
Wassink. Saillant detail is dat hij in 2000 als 
raadslid tegen de bomenkap stemde en 
nu als hernieuwd raadslid en demissionair 
wethouder uitvoering moet geven aan 
het besluit van de raadsmeerderheid. 

Krijgt Wesepe weer een 
windmolen?

Plannen om de korenmolen in Wesepe, 
die in 1945 door de Duitse bezetter een 
dag voor de bevrijding in brand werd ge-
stoken, te herbouwen krijgen vorm. Het 
ontwerp voor de molen is klaar, waarbij 
de molen van buiten zo authentiek moge-
lijk oogt, terwijl binnenin moderne tech-
nieken worden gebruikt om energie 
met de molen op te kunnen wekken. 
Inmiddels is het meer dan een idee: het 
ontwerp is klaar. Franken en Ten Have 
– die als tuin- en landschapsadviseur 
Franken helpt met dit bijzondere project 
richten zich nu op welke materialen wor-
den gebruikt. Ook wordt gewerkt aan 
het beeldkwaliteitsplan, waarin staat 
beschreven hoe de molen zo naadloos 
mogelijk op het landschap aansluit. De 
gemeente Olst-Wijhe werkt graag mee 
om het bestemmingsplan aan te pas-
sen, zodat een vergunning kan worden 
verstrekt. Die procedure loopt nu, het 
bureau van Ten Have ligt vol gedetail-
leerde ontwerpen. De molen komt dan 
te staan aan de Bokkelerweg. Een klas-
sieke molen en bijbehorend erf van de 
buitenkant, maar dan wel een sensor die 

zorgt dat de wieken automatisch in de 
wind staan en dat ze vanzelf stoppen als 
er onweer dreigt. Om in augustus 2014 
te kunnen starten met de bouw moet er 
nog veel gebeuren. Molenbouw Vaags 
uit Aalten gaat de molen verder uitwer-
ken in een technisch bouwplan in samen-
werking met ingenieursbureau Mecal uit 
Enschede. Met name om maximaal ren-
dement te verkrijgen uit wind- en zonne-
energie is een grote opgave. 
 
Extra financiën voor preventief 
onderhoud in Overijssel

De Stichting de Overijsselse Molen (SOM), 
het Gilde van Vrijwillig Molenaars Overijssel 
en de Monumentenwacht Overijssel en 
Flevoland zijn onder het thema 'Het ver-
haal van Overijssel' een project gestart, 
met als doel de karakteristieke waarden 
van de Overijsselse molens te behouden. 
Het vergroten van het publieke draag-
vlak is daarbij een voorwaarde om tot be-
ter preventief onderhoud te komen. Die 
vergroting van dat draagvlak moet resul-
teren in meer vrijwilligers en voldoende 
middelen voor het realiseren van dat on-
derhoud. De drie participanten in dit pro-
ject van de provincie Overijssel brengen 
elk hun eigen specialismen in. Tenminste 
25 moleneigenaren worden door middel 
van een onderhoudsimpuls gestimuleerd 
preventief onderhoud aan hun molen te 
plegen. Dus niet te wachten tot het niet 
anders meer kan, maar voorkomen dat 
het zo ver komt. Die onderhoudsimpuls 

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

De molen van Gieten tussen hoge bomen die veel wind vangen (foto Donald Vandenbulcke, 2008). 
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is gebaseerd op een zogenaamde 'nul-
meting' door de Monumentenwacht en 
een bijdrage van 20 procent in de onder-
houdskosten tot een maximum van 2.000 
euro, gevolgd door een opleveringsin-
spectie door de Monumentenwacht. Met 
deze impulsen kunnen mogelijk tonnen 
kostende restauraties worden uitgesteld 
dan wel voorkomen. Alle moleneigena-
ren zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte 
gesteld van mogelijke deelname aan dit 
project en er is al enthousiast op gerea-
geerd. Zo worden met behulp van deze 
extra steun preventieve werkzaamheden 
verricht aan de Bökkers Mölle in Olst, De 
Vier Winden in Reutum en de Pelmolen in 
Rijssen. Om het publieke draagvlak te ver-
groten, worden vier open dagen gehou-
den op molens waar deze preventieve 
maatregelen worden getroffen. Verder 
komt er een informatieve documentaire 
over het ambachtelijk molenaarsvak, 
worden diverse andere promotie –activi-
teiten op touw gezet en worden doel-
groepen zoals schoolklassen, ouderen-
soos en jongerenclubs benaderd. Omdat 
de meeste molens al geregeld bezocht 
worden door de Monumentenwacht 
zal het geen probleem vormen om een 
Preventief Onderhoudsproject daar aan 
te melden en daarmee een extra bij-
drage te leveren in het behoud van ons 
cultureel erfgoed. 

Peter van der Molen 
 
Akkoord plan Puurveense molen 
Kootwijkerbroek

De locatie Walhuisweg/Puurveenseweg 
in Kootwijkerbroek is in principe een goe-
de plek voor de te herbouwen Puur-
veense molen in Kootwijkerbroek stelt 
het College van B en W. Voordat het 
plan kan worden vastgesteld, moet er 
wel eerst financiële zekerheid zijn. De 
gemeente wil in principe medewerking 
verlenen aan een wijziging van de be-
stemming op de bouwlocatie en tege-
lijkertijd een bouwvergunning af te ge-
ven. Het streven van het college is de 
bestemmingsplanwijziging nog voor de 
zomer voor te leggen aan de gemeen-
teraad. In een eerder stadium was spra-
ke van een eventuele combinatie van 
molen- en woningbouw op de locatie, 
om zodoende geld te genereren voor 
de molenbouw. 
Op dit moment is daar in de plannen 
geen sprake meer van, nu de planont-
wikkelaar zich heeft teruggetrokken. De 
provincie Gelderland heeft een subsi-
diebedrag van bijna een half miljoen 
euro toegezegd, met als voorwaarde 
dat de molen er eind 2015 staat. Bij een 
begroting van ongeveer 920.000 euro, 
exclusief de grond, is er door Stichting 
De Puurveense Molen nog een financi-
eel gat van ruim vier ton te dichten. Is 
er voldoende geld en volgen er verder 
geen procedures uit de omgeving, dan 
moet het mogelijk zijn eind dit jaar te 
starten met de bouw, stelt de stichting. 
In 1992 wist de stichting de restanten van 
De Vrees uit Winterswijk aan te kopen. 

Renkumse molen officieel 
geopend

Op 4 april is de gerestaureerde korenmo-
len te Renkum officieel heropend. Oud-
moleneigenaar Roosenboom en zijn echt-
genote waren trotse getuige van dit 
heuglijke feit. Nadat het massaal opge-
komen publiek eendrachtig van tien tot 
nul had geteld, drukte hij op een knop, 
waarna de molen in een snelle vaart op 
de wind werd gezet en het gevlucht zich 
onder aanzwellende muziek in bewe-
ging zette. Onder toeziend oog van de 
Gelderse Commissaris van de Koning C. 
Cornielje en burgemeester J. Gebben 
klonk een groot applaus. 
Voor alle betrokkenen van de Stichting 
Exploitatie Renkumse Molen was dit de 
kroon op het werk na vele jaren van in-
spanning. Voorafgaand aan de inge-
bruikstelling waren er de nodige toespra-
ken. Zo bracht de dorpsdichter Alvert 
Kostverloren de stemming erin met een 
toepasselijk 'openingsgedicht'. Een be-
stuurslid van de Stichting Vrienden van 
de Gelderse Molen gaf de Renkumse 
stichting een cheque van 500 euro. Bur-
gemeester Gebben wees vooral op de in-
zet van onder meer Stichting Heemkunde 
bij het restauratieproces.Ook de vele vrij-
willigers en andere initia-tiefnemers com-
plimenteerde hij. De Commissaris van 
de Koning Cornielje, keek terug naar de 
heftige geschiedenis van de destijds flink 
beschadigde molen. Ook stipte hij de 
grote culturele en historische waarde van 
de molen aan. De voorzitter van de stich-
ting, G. Metz, bedankte iedereen. Voor 
eigenaar D. van der Wal was de opening 
eveneens het sluitstuk van een lange pe-
riode die uiteindelijk heeft geleid tot het 
eindresultaat: Renkum heeft weer een 
draaiende molen.

Bestuur Stichting Coops Molen 
stopt activiteiten

Het Bestuur van de Stichting tot Instand-
houding van de molen van Coops heeft 
besloten om de stichting op te heffen. De 
reden van opheffing is voornamelijk het 
niet tot stand komen van de eigendoms-
overdracht. Een aantal jaren heeft de 
stichting gewerkt aan plannen om het 
rijksmonument Coops Molen in Zelhem te
restaureren (Molenwereld 2007-9-
310/313). Hiervoor werden gemeentelijke 
procedures doorlopen, vergunningen 
verkregen en door donateurs en sponso-
ren werd geld bijeengebracht. Een van 
de activiteiten van de stichting was het 
aanvragen van rijkssubsidie, waarbij ze 
inmiddels in een vergevorderd stadium 
waren. Hiervoor was eigendomsover-
dracht van de molen aan het stichtings-
bestuur noodzakelijk, doch dit bleef uit. 
Om een totale instorting van de fragiele 
molen te voorkomen, deed het bestuur 
recentelijk nog een voorstel om de mo-
lenromp te stabiliseren. Door deskundi-
gen was vastgesteld hoeveel geld daar-
voor nodig zou zijn, waarop het stich-
tingsbestuur de eigenaar van Coops 
Molen een eenmalig bedrag bood van 
2.500 euro om deze stabilisatiewerk-
zaamheden te kunnen realiseren. De 
eigenaar wenste daar echter geen ge-
bruik te maken. Hij had in eigen beheer 
al bepaalde maatregelen genomen en 
wilde verder geen bemoeienis meer van 
de stichting. Het gevolg hiervan is dat de 
stichting tot behoud van Coops Molen 
inmiddels is opgeheven. De activi-
teiten en tegoeden zijn ondergebracht 
in een nieuwe werkgroep 'Zelhemse 
Mo-lens' onder verantwoordelijkheid van 
Stichting Zelhems Erfgoed. De werkgroep 
Zelhemse Molens zal het batig saldo ge-
bruiken voor onderhoud aan de andere 
Zelhemse molens.

Duurzaamheidsprijs voor 
korenmolen De Windotter

Op vrijdag 21 maart is op de molenplaats
de duurzaamheidsprijs aan het IJsselsteinse
korenmolenbedrijf De Windotter uitge-
reikt. Het bestuur van de molen is er 
samen met de molenaarsfamilie in ge-
slaagd om een eeuwenoud ambacht 
om te zetten in een professioneel bedrijf 
waarbij de uitgangspunten van duur-
zaam ondernemen de basis vormen voor 
continuïteit en ondernemersvisie. De be-
grippen 'lokaal' en 'draaien op de wind' 
zijn de kernwaarden waarop de prijs dit 
jaar is toegekend. De wisseltrofee voor 
duurzaam ondernemen, die vorig jaar 
naar de Vermaat Groep, verwisselde op 
21 maart van eigenaar en ging naar De 
Windotter, waar de trofee een eervolle 
plaats in de theekoepel krijgt. Molenaar 
Dolman en bestuur zijn bijzonder trots dat 
zij de prijs in de wacht hebben gesleept 
en deelden dat maar wat graag met alle 
IJsselsteiners. Zo werden er pannenkoe-
ken gebakken voor alle aanwezige be-
langstellenden.
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De molen van Coops in Zelhem (foto 
Donald Vandenbulcke, 15 juli 2009).



In Memoriam Hans de Kroon

Molenaar Hans de Kroon van de Nieuwe 
Molen aan de Mulderslaan is dinsdag 
1 april, na enkele maanden ziek te zijn 
geweest, nog onverwacht overleden. 
Hans was sinds 2002 bij de Nieuwe 
Molen betrokken, vanaf 2004 als twee-
de molenaar en al jarenlang als eerste 
molenaar. Hans was al een poosje ziek, 
maar wilde hier niet veel ruchtbaar-
heid aan geven. Hij probeerde zo veel 
mogelijk het molenwerk gewoon door 
te zetten, hetgeen hem tot voor een 
paar weken ook nog lukte. Hij was ook 
actief betrokken bij de vereniging De 
Hollandse Molen. Zo deed hij veel werk 
voor allemolens.nl en de Belgische mo-
lendatabase. In 2013 ontving hij van De 
Hollandsche Molen nog de oorkonde 
voor Vernuft en Volharding. Ook reisde 
hij per trein met meenemen van zijn fiets 
het gehele land door om foto's van mo-
lens te maken. In Veenendaal was Hans 
de Kroon sinds 2008 een zeer actief lid 
van het comité Open Monumentendag. 
Ook was hij sinds 2010 vrijwilliger bij het 
gemeentearchief Veenendaal waar hij 
betrokken was bij het ontwikkelen van 
de website.
Met Hans is een gedreven molenaar en 
een goed mens helaas veel te vroeg 
heen gegaan. Verschillende molens heb-
ben tot maandag 7 april, de dag waarop 
Hans is gecremeerd, in de rouw gestaan. 
Hans de Kroon is 61 jaar geworden.

De Haen te Midwoud nog steeds 
in de wachtstand

Omwonenden vinden het geen gezicht; 
al vier jaar staat in Midwoud langs de A7 
het kale achtkant van molen De Haan uit 
Benningbroek. De molen is er neergezet 
om er een wegrestaurant van te maken 
met een zalencentrum en een trouwloka-
tie. Eigenaar Klaas de Leeuw kan echter 
geen investeerder vinden, dus lijdt de in-
complete molen een onzeker bestaan. 
De plannen zijn er, en zelfs de kap en 
alles ligt klaar, maar er zijn geen geïnte-
resseerden tot op heden. De kale romp 
roept vraagtekens op bij voorbijgangers, 
maar ook bij de direct omwonenden. In 
april heeft projectontwikkelaar De Leeuw 
een gesprek gehad met de gemeente 
Medemblik op zoek naar mogelijkheden 
en kandidaten. Medemblik bekijkt of het 
bestemmingsplan aangepast kan worden,
zodat ook een kantoor zich er eventueel 
kan vestigen.

Groen licht voor molen bij 
de Snevert

De woonolen aan de Snevert in Schagen 
kan er komen. Het College van B en W 
heeft de ingediende bezwaren tegen de
komst van de molen ongegrond verklaard.
De provincie Noord-Holland is ook ak-
koord (Molenwereld 2014-1-4). Hiermee 
komt een einde aan een jarenlang tra-
ject van voorbereiding. Het gaat om een 
replica van een Noord-Hollandse polder-

Vorig jaar maart ontving Hans de Kroon (r.) een jaarprijs van de Stichting Molengiften-
fonds voor Vernuft en Volharding voor zijn veelzijdige en enorme inzet op molengebied. 
(foto Roelof Kooiker, 19 maart 2013). 
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Uitreiking van Duurzaamheidsprijs aan M. Dolman van De Windotter (foto: 21 maart 2014). 



molen. Het plan van John Paauw dateert 
al van eind 2007. Eind 2008 had het col-
lege al besloten in te stemmen met het 
bouwplan. Toen zou het een watermolen 
in belang van het waterbeheer in de pol-
der worden. Het Hoogheemraadschap 
was er aanvankelijk blij mee, maar later 
niet meer. De noodzaak voor permanen-
te bemaling is er niet en dus werd het een 
woonmolen.

Start werkzaamheden molen 
Den Arend Bergambacht

In opdracht van de plaatselijke molen-
stichting die de molen sinds december 
vorig jaar in eigendom heeft, is medio 
april gestart met een forse opknapbeurt 
van molen Den Arend. Het voegwerk on-
der de stelling zal gedeeltelijk worden 
vernieuwd, hetgeen ook geldt voor de 
stelling; deze dateert nog grotendeels 
van de restauratie in 1957. Voorts zullen al-
le tandwielen met de grootste zorg en 
respect voor de bouwhistorie worden 
gerestaureerd: deze dateren nog uit de 
voorganger, een waarschijnlijk 17e eeuwse 
wipmolen. Het hele karwei zal ongeveer 
80.000 euro bedragen en is mede mo-
gelijk gemaakt door bijdragen van on-
der andere rijk, provincie en gemeente, 
maar ook van de locale RABO-bank en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door het
locale aannemingsbedrijf Den Hoed, ter-
wijl Wim van der Wal uit Alblasserdam het 

specifieke molenmakerswerk voor zijn 
rekening zal nemen. Naar verwachting 
zullen de werkzaamheden voor de zomer 
zijn afgerond. 

Willem Roose.

Restauratie Molen De Drie 
Koornbloemen te Schiedam

De oudste van de vijf historische stadsmo-
lens van Schiedam, De Drie Koornbloem-
en, staat in de steigers. Vóór de winter is 
de onderzijde van de molenromp onder 
handen genomen en nu is de bovenzijde 
aan de beurt. Het voegwerk wordt ver-
vangen, de scheuren in het metselwerk 
worden ingeboet en de roeden worden 
vervangen. Ook vindt herstel van het stuc-
werk plaats en zal het stucwerk van 
een frisse naturel tint voorzien worden. 
Daarnaast zijn er ook diverse timmerwer-
ken in de molen uitgevoerd. De verwach-
ting is dat de werkzaamheden voor de 
bouwvak zijn afgerond. De restauratie 
van De Drie Koornbloemen is onderdeel 
van een meerjarig traject van groot on-
derhoud aan de historische molens. 

Nieuw bestuurslid voor SIMAV

Teus van Gelder uit Nieuwpoort, oud-
waarnemend burgemeester van Liesveld, 
wordt lid van het Dagelijks Bestuur van 
SIMAV, de regionale molenstichting in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
De oud-gemeentebestuurder was eerder
ook lid van het Algemeen Bestuur, als ver-
tegenwoordiger van de gemeente Lies-
veld. Van Gelder heeft donderdag 13 
maart het stokje overgenomen van vice-
voorzitter Cor de Jong uit Hardinxveld-

Molenwereld 172  | 17e jaargang 2014 nr. 5

Werk in uitvoering aan De Drie Koorn-
bloemen in Schiedam (foto Gerard Barendse, 
22 april 2014), 

Het ingepakte achtkant van De Haan langs de A7 bij Midwoud (foto Donald Vandenbulcke, 18 augustus 2012).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Giessendam. De Jong heeft sinds 2010 
deel uitgemaakt van het SIMAV-bestuur. 
Hij behartigde de portefeuille promotie en 
gaf als zodanig leiding aan de PR-com-
missie. De Jong was tot 2010 namens zijn 
gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Koninklijke onderscheiding voor 
Gerard Ottevanger

Op 25 april 2014 heeft de burgemeester 
van Goes een koninklijke onderscheiding-
en uitgereikt aan de heer Gerard Otte-
vanger. 
Gerard Ottevanger is sinds 2000 woon-
achtig in de gemeente Goes ('s Heer 
Hendrikskinderen), daarvoor woonde hij
in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapel-
le (ZH).
Als telg uit een oud molenaarsgeslacht 
hebben molens een belangrijke rol in zijn 
leven gespeeld. Zijn jeugd heeft hij door-
gebracht op de bovenmolen van molen-
viergang te Zevenhuizen. 
Naast zijn werk bij de provincie Zuid 
Holland als beleidsmedewerker op het 
gebied van molens, heeft hij zijn talenten, 
kennis en ervaring ook veel breder inge-
zet en beschikbaar gesteld.
De gebieden waarop hij actief is, of is ge-
weest, zijn divers. 
Te denken valt aan erfgoed zoals molen-
behoud, molengeschiedenis en docu-
mentatie, behoud van kerkelijke gebou-
wen, lokale historie, activiteiten op het 
gebied van levensbeschouwelijke aard 
en plaatselijk sociaal maatschappelijk 
welzijn, zoals:
Plaatselijk vóór 2000 (Zevenhuizen/Moer-
kapelle)

- Stichting Oud Zevenhuizen-Moerka-
pelle (mede-oprichter en bestuurslid, 
thans erevoorzitter);

- Stichting 'Verzameling Ons Molen-
verleden' (Initiatiefnemer, oprichter en

  thans nog voorzitter);
- Hervormde Gemeente Moerkapelle 

(kerkenraadslid 1982-1994)
Plaatselijk, vanaf 2000 (Goes i.c 's-Heer 
Hendrikskinderen)

- Vereniging Dorpsbelangen 's-Heer 
Hendrikskinderen (voorzitter);

-  Molenaar op de molens van o.m. Goes
  en Middelburg (vrijwillige molenaar).

Regionaal (Zeeland)
- Hersteld Hervormde Gemeente Krui-

ningen (penningmeester 2008-heden).
Provinciaal (Zeeland)

- Vereniging De Zeeuwse molen (plv. 
Voorzitter, penningmeester en adviseur).

Provinciaal (Zuid-Holland)
- Stichting Instandhouding Molens Alblas-
 serwaard Vijfheerenlanden (adviseur);
- Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen 

in Zuid-Holland (bestuurslid en adviseur 
1998-2011).

Landelijk
- Gilde Vrijwillige Molenaars (bestuurslid 

en Opleidingsfunctionaris 1974-1982);
- Stichting Molen Documentatie van de 

Ver. De Hollandsche Molen (1987-he-
den mede-initiatiefnemer);

- Vereniging De Hollandsche molen (lid 
Financiële Commissie en Adviseur).

Naast de hierboven genoemde functies 
en activiteiten heeft de heer Ottevanger 
een groot aantal publicaties over mo-
numentaal erfgoed, molens, restauratie-
beleid, biotoopzaken, subsidiezaken en 
waterstaatkundige werken op zijn naam 
staan ofwel daaraan bijgedragen.
 
Molen in Meliskerke krijgt 
opknapbeurt

De molen aan de Molenweg in Meliskerke 
krijgt een opknapbeurt. De gemeente 
heeft, nadat er een onderzoek is uitge-
voerd, besloten een bouwbedrijf uit Goes 
het metsel- en voegwerk te laten herstel-
len. De molen vertoont scheuren en om-
dat sommige stenen in de muur niet meer 
met elkaar verbonden zijn, zijn er holle 
ruimten ontstaan. Ook is er sprake van 
waterdoorslag. Omdat de schade met 
de jaren alleen maar erger zal worden en 
ook de stabiliteit van de molen in gevaar 
komt, besloot de gemeente een inspec-
tie te laten uitvoeren en een werkom-
schrijving te laten opstellen. Daarna zijn 
bij drie aannemers offertes opgevraagd. 
Gelijktijdig met het herstellen van het 
metsel- en voegwerk zullen meteen ook 
een aantal andere molenmakerswerk-
zaamheden uitgevoerd worden voor een 
bedrag van 14.000 euro.

Biotoopverbetering molen De 
Lelie te Scharendijke

Sinds 5 jaar zijn Martin van der Steen en 
echtgenote al weer de uitbaters van de
Zeeuwse grondzeiler De Lelie en het naast 
gelegen restaurant te Elkerzee/Scharen-
dijke. Een molen kan je nooit los zien 
van zijn omgeving. Een molen met een 
slechte windvang zal geen meel malen. 
Toen men de exploitatie van het com-
plex op zich nam, hebben ze al snel een 
rij opschietende bomen op het zuidwes-

ten en een flinke boom op het noorden 
gekapt. Een gedeelte van het restaurant 
werd afgebroken omdat dit het draaien 
van de wieken belemmerde. Om het 
karwei af te maken is in februari ook 
de bovenverdieping van het restaurant 
gesloopt. De windvang van de molen, 
maar zeker ook het totaalplaatje, is hier-
door sterk verbeterd.

Wilgen knotten bij molen 
De Hoop Sint Laurens

Onlangs gaf het college van B&W van 
Middelburg groen licht voor het burgeri-
nitiatief rond de Molen van Sint Laurens. 
Het Comité tot Herstel en Instandhouding 
van De Molen De Hoop te Sint Laurens 
heeft dit besluit 5 april onderstreept met 
een passende 'groene' activiteit rond de
molen. Deze activiteit vindt plaats in 
aansluiting op de werkzaamheden die 
de Gemeente Middelburg eerder in die 
week liet uitvoeren. Die werkzaamhe-
den betreffen de sanering van asbest 
en de sloop van de vrijstaande opstallen 
achter de molen. De inwoners van Sint 
Laurens zijn uitgenodigd om een knot-
ploeg te vormen hebben geholpen de 
fraaie wilgen rond de molen te knotten. 

Herbestemming De Volharing 
te Best krijgt vorm
De gemeente Best onderzoekt samen 
met Cello naar de mogelijkheid om in de
door de gemeente gerestaureerde mo-
len De Volharding en het aanliggende 
molenhuis werk aan te bieden aan men-
sen met een beperking. Cello diende 
een bedrijfsplan in om de gewenste ex-
ploitatie van de molen en het molenhuis 
te realiseren. Het bedrijfsplan gaat uit 
van de realisatie van een lunchroom, in 
te richten in het voormalige molenhuis 
aan de Heilige Hartstraat te Best en een 
participatiehuis. Daarvoor is nieuwbouw 
nodig. Het plan voorziet in werk en dag-
besteding voor circa 20 cliënten per dag 
en sluit aan bij de maatschappelijke doel-
stelling die de gemeente aan de exploi-
tatie van de molen, het molenhuis en de 
braakliggende grond wenst te verbinden 
(Molenwereld 2012-3-90). Het onderzoek 
zal medio november 2014 zijn afgerond. 
Op 31 maart werd de intentieverklaring 
ondertekend.

Herstel voor De Hellemolen in Reek

De Hellemolen in Reek staat er al jaren 
triest en vervallen bij, maar daar gaat 
verandering in komen als het aan de 
nieuwe eigenaren ligt. Paul en Marco 
Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther hebben 
plannen om de molen te restaureren. 
Verwachting is dat deze zomer al met 
de opknapwerkzaamheden kan worden 
gestart. In 2013 zijn de eerste werkzaam-
heden aan de Reekse molen al uitge-
voerd (Molenwereld 2013-3-94), om te 
voorkomen dat de molen verder in ver-
val zou raken. Onlangs zijn met dezelfde 
reden ook de hekken van de wieken ge-
haald. Daarnaast is er vorig jaar een res-

Gerard Ottevanger. 



tauratieplan gemaakt, zodat de molen 
in de toekomst weer kan draaien. Voor 
dit plan is met succes subsidie aange-
vraagd bij de provincie Noord-Brabant. 
Men wil zich in eerste instantie richten op 
volledige restauratie van de buitenkant 
van de molen. Begrijpelijk aangezien de 
molen al lang geen binnenwerk meer 
heeft, sinds de herbestemming als res-
taurant. Daarnaast zoekt men naar her-
bestemming van de molen. De gemeen-
te heeft aangegeven dat ze in principe 
aan alles wat functioneel kan zijn haar 
medewerking verleent.

Waterrad van de Leumolen 
aangevreten door bevers
Bevers hebben hun tanden gezet in het 
waterrad van de Leumolen in Haelen te 
Midden-Limburg. Acht schoepen van 
hetwaterrad zijn al een heel eind weg 
geknaagd, aldus Staatsbosbeheer. Het 
Leudal, waar de molen staat, is een be-
schermd natuurgebied en eigendom 
van Staatsbosbeheer. 
In 2002 zijn twee beverparen in het ge-
bied uitgezet, die sindsdien op tal van 
plekken burchten hebben gebouwd. 
Het is de natuurbeheerder niet duidelijk 
waarom de bevers aan de molen kna-
gen. Het hout van de schoepen is niet 
geschikt om burchten mee te bouwen. 
Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat de be-
ver de met olie bewerkte planken lek-
ker zou vinden. Mogelijk scherpen de 
dieren hun tanden aan de schoepen. 
Vervanging van het waterrad is nog niet 
nodig, zegt Staatsbosbeheer, maar als 
de bevers door blijven knagen zal er 
uiteindelijk wel een oplossing gezocht 
moeten worden.

Hompesche molen Stevensweert 
in oude glorie hersteld

De toekomst van de Hompesche mo-
len en zijn omgeving is gegarandeerd. 
Dankzij een samenwerking tussen Natuur-
monumenten en de gemeente Maas-
gouw, en een subsidie van de GOML 
(Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg), 
worden molen en buitenruimte flink aan-
gepakt. Natuurmonumenten heeft hier-
voor de Hompesche molen van huidige 
eigenaar Maasgrind gekocht. De ge-
meente Maasgouw ziet de Hompesche 
molen als attractief toeristisch-recreatief 
knooppunt in de Maasplassen en het ri-
vierpark Maasvallei. Daarom is de molen 
en de buitenruimte meegenomen in het 
project Eiland in de Maas voor het regio-
fonds GOML. In februari 2014 heeft de 

stuurgroep GOML de subsidieverlening 
toegezegd. Ook kan Natuurmonumenten 
rekenen op een gemeentelijke bijdrage
om het gebied de unieke uitstraling van
weleer te geven. Op 17 maart 2014 heb-
ben wethouder Brouns en de heer Kore-
man van Natuurmonumenten een inten-
tieverklaring ondertekend om dit te be-
vestigen. Met de investering zullen de 
Hompesche molen en omgeving ook in 
de toekomst de moeite waard zijn om te 
bezoeken.

In 't kort

- In april zijn de gerestaureerde roe-
den van de Sint Nicolaasmolen in 
Denekamp opnieuw gestoken. 

- De gemeente Schagen moet terug
 naar 't Zand om met Stichting Koren-

molen 't Zand en het Zijper Museum te 
bekijken of het museum toch bij de mo-
len kan worden ondergebracht

- Op 10 april is nabij De Jonge Dirk in het 
Westzijderveld te Zaandam een vakan-
tiewoning afgebrand. De molen heeft 
geen gevaar gelopen.

- Korenmolen 't Vliegend Hert te 's-Gra-
vendeel is 31 maart door woningstich-
ting HW Wonen overgedragen aan 
de nieuwe eigenaar Stichting Molens 
Binnenmaas.

- Het afgelopen jaar is in Limburg een 
cursus molengids van start gegaan. 
Op 19 april vond het 'examen' plaats. 
Zeven personen hebben het getuig-
schrift ontvangen. 

Molenkalender 2014
10 - 11 mei 2014  Nationale Molendag 
12 - 13 april 2014  Leeuwarder Molendagen
14 - 15 juni 2014  Groninger Molenweekend

Het aangevreten rad van De Leumolen 
(foto: L. Goede, 15 februari 2014). 

De Lelie te Elkerzee, met duidelijk zichtbare biotoopverbetering door verlaging van het restaurant (foto: P. van der Male, 8 maart 2014).
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Molen van De Regt 
uiterlijk weer compleet

Op zaterdag 22 april 2014 werd de 
kap op de molen van De Regt 
in Nieuw-Lekkerland geplaatst. 's 

Ochtends om zeven uur kwam een grote 
mobiele telescoopkraan (150-tonner) van 
het Kraan- en Transportbedrijf van der Tol 
B.V. uit Utrecht om de kap op de romp 
te plaatsen van Korenmolen De Regt. Dit 
bedrijf is hierin gespecialiseerd en voor 
deze kraan was het natuurlijk geen zware 
klus, maar al met al weegt de kap dan 
toch zo'n 10 ton en dat is best veel. Deze 
kraan werd gratis ter beschikking gesteld 
door Jan van der Tol. Hoofduitvoerder 

Nelly Sonneveld

1. In gereedheid (foto Cock van den Berg, 21 
maart 2014). 

2. De spil is eerst aan de beurt (foto Cock van 
den Berg, 22 maart 2014). 

3. De kap wordt rechtgehangen in de takels 
(foto Nelly Sonneveld, 22 maart 2014). 

4. De kap van onderen bezien (foto Peter 
Raggers, 22 maart 2014). 
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Jan van Zon zorgde er samen met kraan-
machinist Jeroen van de Wijngaard voor, 
dat alles vlekkeloos zou verliep, terwijl het 
Molenmakersbedrijf Wim van der Wal er-
voor zorgde dat alle onderdelen op zijn 
plaats kwamen.
Nadat de kraan stabiel stond en het ver-
keer geregeld werd, kon dan rond acht 
uur de noodkap verwijderd worden. Acht 
minuten later werd de koningspil erin ge-
hesen. De spil is nog kaal, hij zal voorlopig 
nog niet meedraaien, omdat er voor een 
schijfloop nog gespaard moet worden. 
Of er ooit weer op wind gemalen gaat 
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worden moet nog bekeken worden aan-
gezien er niet zoveel ruimte is om een 
spoorwiel aan te brengen.
Om 8.52 uur ging uur hing de kap in de 
stroppen en kwam hij los van de grond. 
Voor een 'leek' ging hij moeiteloos naar 
boven. Om 9.00 uur was het zover, de 
kap stond erop, en menigeen pinkte een 
traantje weg, na 16 jaar die eraan voor-
afgingen, telt de molen weer mee als ui-
terlijk complete molen.
De romp heeft er 46 jaar onttakeld bij ge-
staan, om nog even in de getallen te blij-
ven: de molen van De Regt is hiermee de
40e molen van de gemeente Molenwaard!
Het bedrijf Jan Kees Boer Transport B.V., 
zorgde ervoor dat er kranen waren om 
de staartbalk en de schoren aan de mo-
len te bevestigen.
De zaterdag erop, 29 maart heeft dit be-
drijf ook de roeden gestoken die al half 
opgehekt lagen te wachten. Daarmee 
heeft Nieuw-Lekkerland weer een draaien-
de molen, een molen op/in/aan de dijk! 
beter gezegd 'een dijk van een molen'.

A f -
b e e l -
d i n -
gen
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5. Het comité van ontvangst assisteert (foto 
Cees van der Wal, 22 maart 2014). 

6.Grote belangstelling vanaf het viaduct en 
ervoor (foto Nelly Sonneveld, 22 maart 2014). 

7. Het plaatsen van de kap breed gezien (foto 
Cees van der Wal)

5

6

7

Een drijvende bok tilde de oude kap er af in 
1968 (zie Molenwereld 2005-12), een moderne 
kraan zet de nieuwe erop (foto Cees van der 
Wal, 22 maart 2014). 
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8

9
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8. Op zijn plek (foto Peter Raggers, 22 maart 2014).

9. Nu de rest nog (foto Cock van den Berg, 21 maart 2014).

10. De staart onderweg (foto Nelly Sonneveld, 22 maart 2014).
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Weer een echte molen om te zien (foto 
Gerard Barendse, 5 april 2014). 

11. Het aanhangen van de staart (foto Peter 
Raggers, 22 maart 2014). 

12. Na gedane arbeid ... (foto Nelly 
Sonneveld, 22 maart 2014). 

13. Het steken van de binnenroe (foto Cees 
van der Wal, 29 maart 2014). 

14. De molenmakers Wim van der Wal en Jan 
de Vries leiden de buitenroe in goede banen 
(foto Cees van der Wal, 29 maart 2014). 

12

13

14

11



Duitsland
NEDERSAKSEN

De molen van Menke in Südlohn 
heeft weer een stoommachine

In het jaar 2012 werd het 200-jarig be-
staan van de windmolen van Menke 
gevierd. Het plaatsen van een stoom-
machine in het jaar 1876 maakt de loon-
zagerij van wind en weer onafhankelijk. 
Vanaf 1912 drijft een tweede stoomma-
chine twee koppel stenen in een bijge-
bouw aan. Het is mogelijk om de dan 
volgende ontwikkelingsfasen zonder hi-
aten te volgen.

Het totale molenensemble heeft een 
bebouwde oppervlakte van ongeveer 
750 m2. Het bestaat nog steeds uit de 
windmolen met een bloemmaalde-
rij uit 1934, de zaagmolen met daarin 
een dorsmachine (bouwjaar 1914) en 
een zaagmachine uit 1919. In de stoom-
maalderij is een maalstoel met meng-
machine en een 110 V accuopstelling 
aanwezig. Deze gelijkstroominstallatie 
wordt bediend via een marmeren scha-
kelbord in de motorruimte. Hier staat ook 
het 'hart' van de molentechniek: twee 
Herford dieselmotoren (bouwjaar 1934 
en 1955) die als aandrijving en ook voor 
de opwekking van draaistroom voor de 
elektromotoren zorgen.
Schoorsteen en ketel (bouwjaar 1905) 
zijn getuigen van het stoommachinetijd-
perk. 
Sinds het overlijden van de laatste mo-
lenaar Bernhard menke in het jaar 1989 
wordt het in familiebezit gebleven com-
plex met liefde verzorgd en bewaard 
door Maria Menke. Op 26 maart 2012 is 
de "Förderverein Menke Mühle e.V." op-
gericht. Toen het 200-jarig bestaan van 
de molen werd gevierd presenteerde 
de vereniging vele plannen. Allereerst 
wilde men de molen weer completeren 
met een stoommachine die in een klei-
ne machinekamer is ondergebracht. De 
windmolen van Menke is zo uniek in zijn 
soort in Westfalen.
Al bij de viering van het eeuwfeest in 
september 2012 bracht de vereniging 
een cadeau mee - en wel een heel bij-
zonder - : een stoommachine.
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De molen van Menke in Südlohn (foto 15 
juni 2013). 

De ketel, nog voor de restauratie (foto 1 
juni 2009).



'Molengeest' Dieter Gehling ging speci-
aal op zoek naar een stoommachine die 
qua ouderdom en qua uitvoering bij de 
machine past die vroeger in de molen 
voorhanden was. Verder waren er nog 
veel restanten van de originele uitrusting 
aanwezig. Eigenlijk ontbrak alleen de 
stoommachine zelf maar om het geheel 
compleet te maken, omdat de aandrij-
ving met stoomkracht in de molen altijd 
een belangrijke rol speelde. Tot 1968 werd 
nog sporadisch met stoom gewerkt.
Gehling deed zijn vondst op internet. 
Voor de machine, daterend uit de eer-
ste jaren van de vorige eeuw werd een 
nieuw aanbouw gemaakt.
Maria Menke heeft vele oude docu-
menten over de molen en de machines 
in haar archief. Deze documenten hiel-
pen bij de restauratie.
Dieter Gehling is directeur van Firma 
Gehling Flugtechnik GmbH en heeft in-
tussen de stoommachine en de ketel 
gerestaureerd. Tijdens de Duitse molen-
dag op 9 juni is de officiële ingebruikstel-
ling gepland.

Bernhard Fritsche

Alle foto's: auteur
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De stoommachine, nog in opbouw (foto 30 november 2013). 

De molen; in het midden, voor de molen, de nieuwe aanbouw voor de stoommachine (foto 16 maart 2014).
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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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Het steken van de binnenroe in de mo-
len van Abbenbroek (foto 5 maart 2013).

N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

De laatste tijd zijn we voornamelijk 
met onderhoud bezig geweest. 
In het oog springende karweien 

van de laatste tijd zijn:
- Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn 

heeft een nieuwe korte spruit, staart 
en schoren gekregen.

- Van molen De Hoop in Abbenbroek 
zijn de roeden in de werkplaats ge-
weest waar ze zijn opgeknapt, op-
nieuw opgehekt en weer gestoken 
zodat ze er weer jaren tegen kunnen.

- Op dit ogenblik hebben we het bo-
venwiel van molen De vier Winden uit 
Monster in de werkplaats liggen dit is 
op diverse plaatsen aangetast door 
de bonte knaagkever.

Tegenwoordig doen we ook veel aan 
het injecteren met kalk van molen-
muren hier hebben we diverse goede 
resultaten mee behaald. Zo laat het 
Ecodry systeem waar in de molen van 
Zuidland een testopstelling staat goe-
de resultaten zien en zijn we hoopvol 
dat dit bij de molens het vochtpro-
bleem kan oplossen.

Molenmakers kunnen ook andere spe-
ciale werkzaamheden uitvoeren:
- Tussendoor hebben we een zoge-

naamd stuk uitvalsgeschut gemaakt 
welke door de kanonniers van Helle-
voetsluis gebruikt wordt bij festivitei-
ten. Behalve de loop hebben we zelf 
alles gemaakt.

- Van de Bateau-Porte of wel de schip-
deur anno 1885 van het droogdok 
van Jan Blanken in Hellevoetsluis 
hebben we 1 stuks kielbalk vernieuwd 
zodat de afdichting weer goed is.

Alle foto's: W. Herrewijnen.

Het aanhangen van de nieuwe 
korte schoren aan de molen van 
Nieuwenhoorn (foto 22 oktober 2013).

Het afschieten van het nieuwe kanon bij
het museumschip de Buffel in Hellevoetsluis. 

Molenmaker - radmaker -stelmaker... 
(foto 24 april 2013).

De schipdeur van het droogdok in 
Hellevoetsluis op de wal. Hij doet zijn naam 
wel eer aan. 



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

De 'Zoeker' uit het vorige num-
mer wordt thuisgebracht door 
de heer Esselink uit Delft thuisge-

bracht als De Zwarte Ruiter te Aalsmeer. 
De heer Esselink schrijft: 'De Zoeker uit 
Molenwereld 180 is De Zwarte Ruiter te 
Aalsmeer. De molen werd oorspronkelijk 
als schepradmolen gebouwd in 1777/78 
voor het bemalen van de Kleine Noord- 
of Schinkelpolder. Toen de molen gereed 
was kon de oude molen van deze polder, 
een wipmolen, verdwijnen. Deze werd op 
19 augustus 1778 voor afbraak verkocht. 
Nadat de polder uitgeveend was werd er 
in 1857 een grote vijzelmolen bij gebouwd 
om de polder geheel droog te malen. De schepradmolen werd toen verbouwd tot

pompmolen. Dit was echtergeen suc-
ces, waarna de molen op 11 november 
1865 publiek verkocht werd. De nieuwe 
eigenaar werd Jacob van Zijverden. Hij 
liet de molen in 1866 verbouwen tot ko-
renmolen, voor zijn zoon Jan. Het op-
schrift op de baard '1866 HERBOUWD' 
(thans niet meer aanwezig) herinnerde
hieraan. In oktober 1919 bood Van Zijver-
den de molen, die toen nog compleet 
was, te koop aan, te aanvaarden per 1 de-
cember 1919. De nieuwe eigenaar werd 
architect Wijdeveld uit Amsterdam, die de
molen tot woning liet verbouwing. Op 
zaterdagavond 6 december 1919 sloeg 

de bliksem in de molen, waarbij één eind 
van het nog geheel houten gevlucht, 
deels weggeslagen werd. Op de foto in
Molenwereld is dat nog goed te zien.
Rond 1930 werd de molen onttakeld.
In de jaren 2002/2003 werd de molen
weer draaivaardig hersteld.' Ook de heer 
G.H. Keunen uit Utrecht brengt de molen 
thuis als De Zwarte Ruiter. We zeggen de 
beide inzenders hartelijk dank.

De nieuwe 'Zoeker' is vermoedelijk een 
Duitse molen, maar in een stedelijk aan-
doende setting. Merkwaardig is de com-
binatie van een windroos met zeilroeden. 
Maar om welke molen gaat het precies? 

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

Pas stopte en kennis mij het blad Spiegel 
der Zeilvaart in de hand en zei: "Je moet 
dit artikel eens lezen; het is verdraaid 
toch overal hetzelfde liedje!" Het ging 
over een dundée, een zeilend vissers-
schip waarmee op tonijn gevist werd in 
de Golf van Biskaje. Er bleek er nog maar 
een te bestaan en dat kwam terecht in 
het havenmuseum van Douarnenez. 
Eind 2003 liet het museum weten geen 
geld meer te hebben voor het schip en 
men wilde het dumpen op het nabije 
schepenkerkhof, waar water, weer en 
wind het in no time zouden reduceren 
tot echt wrakhout. Dat plan viel heel ver-
keerd bij een groep liefhebbers die be-
sloot alles op alles te zetten om het schip 
te redden, dat trouwens al twee keer 
in de haven was gezonken. Een paar 
liefhebbers kaapten de Biche, maar 
dat kwam ze duur te staan. Arrestatie 

volgde. De museumconservator besloot 
het schip te dumpen op het schepen-
kerkhof. Alzo geschiedde, maar niet 
helemaal. Wonder boven wonder bleef 
het schip op zijn kiel staan en dat werd 
zijn behoud. De vrienden van het schip 
zekerden de oude thonier en slaagden 
erin het tij te keren. Wat uitlopen moest 
op een treurige ondergang werd het 
begin van nieuw leven voor het schip. 
Met medewerking van de Franse ma-
rine werd de Biche overgebracht naar 
de historische scheepswerf Chantier 
du Guip in Lorient, waar het schip com-
pleet werd gerestaureerd. De toestand 
van het schip was evenwel zo erbarme-
lijk slecht - het was niet voor niets twee 
keer gezonken - dat die restauratie in 
feite neerkwam op een reconstructie, 
waarbij helaas maar weinig behouden 

kon blijven van het originele schip. In 2012 
kwam het schip gereed en nu zeilt het 
weer als varend erfgoed (zie: https://www. 
youtube.com/watch?v=nCs-Kutcd6U). 
Het redden van het schip leverde 'Les 
Amis du Biche' in 2013 ook nog eens de 
Classic Boat Award op. Eind goed, al 
goed; prachtig toch!!! Iedereen tevre-
den, gelukkig en welgedaan?
Nee, toch niet; met name in officiële 
monumentenkringen word de restaura-
tie/reconstructie van de Biche gezien 
als vernietiging van oud cultuurgoed. 
Verleende subsidies en verstrekte fond-
sen zijn daarom dan ook misplaatst ge-
weest. Nou vraag ik je toch. Als de offi-
cials hun zin hadden gekregen dan was 
het schip inmiddels uit elkaar geslagen 
wrakhout. Is dat dan beter dan een his-
torisch verantwoorde restauratie/recon-
structie van deze bijzondere thonier? 
Het is niet moeilijk om een link met het 
molenbehoud te maken. Discussies in 
deze geest zijn gevoerd. Denk alleen 
maar even aan de molen van Burum.
Natuurlijk, behoud gaat voor vernieu-
wing. Maar om te kiezen voor onder-
gang in plaats van behoud roept bij mij 
toch wel weerzin op. Behouden vaart 
Biche !
                                             Balie Kluiver

Overal 't zelfde liedje

Advertentie in De Molenaar van 8 oktober 
1919.
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Advertentie in de Oprechte Haarlemsche 
Courant van 9 november 1865. 



De heer I.J. Herman uit Sluis, vrij-
willig molenaar van de molen in 
Cadzand, heeft leergeld betaald 

met een verbrande as in zijn molen en 
schrijft daarover naar aanleiding van 
het gebeurde in 's-Gravenzande (zie het 
vorige nummer):

'De asbreuk heeft mij - molenaar op Cad-
zand - het bewijs geleverd dat je een 
oude as alleen dan mag hergebruiken als 
onomstotelijk vaststaat dat deze in orde 
is, en dat kan uitsluitend aangetoond 
worden d.m.v.een door RCE verplicht ge-
steld röntgenologisch onderzoek.
Was dit destijds (1974) in Cadzand ge-
daan dan was de as zonder pardon af-
gekeurd geweest!
Het "levensverhaal" van deze as is bizar: 
gegoten in 1866 als nr. 309 bij F.J. Penn & 
Comp. voor de voorganger (staakmo-
len) van de huidige molen - althans dat 
neem ik aan - die op 27 september 1897 
is afgebrand (!), waarna deze zonder 
blikken of blozen in de nieuwe stenen 
bergmolen gestoken werd, en ongeluk-
kigerwijze ook nog eens uit de takels viel!
Tijdens de bevrijding oktober 1944 kreeg 
de kap een paar granaatinslagen te ver-
werken, waarna herstel in 1947 volgde 

met o.a. gebruikmaking van dezelfde as.
Of dit allemaal nog niet genoeg was 
brandde de molen in februari 1974 door 
brandstichting geheel uit. Algehele res-
tauratie volgde in 1974-1975, en weer 
werd de oud as - blijkbaar zonder wroe-
ging - gestoken!
Dat de molen tot 2006 zonder asbreuk 
gedraaid heeft- nota bene met een 
fokwiekkruis - mag wel een wonder he-
ten te meer omdat de as nogal licht is.
In 2006 ontdekte ik nl. bij strijklicht van-
uit het voorkeuvel een scheur van ca. 
70 mm. in één van de ribben tussen de 
hals en het vangwiel, op exact dezelfde 
plaats als in 's Gravenzande!
Een nieuwe as was vanuit historisch oog-
punt geen optie; gekozen werd om de 
as te "spalken", en wel voor alle zeker-
heid over de volle lengte d.m.v. 4 gecon-
tramalde eiken balken (doorsnee 25 x 25 
cm.), samengehouden door 6 knuppel-
stroppen. Het geheel heeft wel een lieve 
cent gekost, maar een ongeluk zoals in 
's Gravenzande zou een veelvoud bete-
kend hebben.
Men kan zich indenken dat ik tegenover 
het bestuur van onze molenstichting nu 
de bevestiging gekregen heb van de 
toentertijd geadviseerde maatregel.'

Onbetrouwbare assen

De gestreken as met de roeden van de 
molen van Cadzand na de brand van 
februari 1974 (foto jsb, 26 februari 1974). 

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

Fladdermühle
dermühle plek te krijgen zou krijgen in het 
oosten van het land of terug zou keren 
naar Duitsland. Het achtkant is vrij voor-
delig te herbouwen dit omdat de staat 
van de onderdelen redelijk is en de kos-

ten voor transport/demontage nog niet 
in de buurt komen van de aanschaf van 
nieuw hout om een molen te bouwen!'

Waarvan acte.                                   jsb.

In het artikel 'Duitse molen naar de 
Zaanstreek' in Molenwereld 2014-3-108 
e.v. en 2014-4-136 blijkt een vervelend 

misverstand geslopen te zijn. Molenmaker 
Bart Nieuwenhuijs uit Westzaan schrijft: 

'Het is echter een misverstand dat de 
Fladdermuhle zeker wordt gebruikt voor 
de herbouw van de Pauw. Met betrek-
king tot de diameter van de kuip en de 
verdeling van de verdiepingen zou de 
Duitse romp mits deze 3 meter aan de on-
derzijde word ingekort wel passen, maar 
wijkt natuurlijk wel sterk af ten aanzien van 
de bouwwijze van een Zaanse molen. Ik 
heb de molen als bedrijf gekocht alleen 
om reden dat deze anders in de vuilcon-
tainer zou verdwijnen. We hebben de 
molen met een aantal vrijwilligers gede-
monteerd en hij is inmiddels opgeslagen. 
Het demonteren zelf was een bijzondere 
ervaring omdat dit niet vaak voorkomt.
Voor de mogelijke herbouw van de Pauw 
gaat onze voorkeur nog steeds uit om ge-
bruik te maken van een andere romp die 
meer passend is, maar overeenstemming 
over de prijs van deze romp is echter nog 
niet bereikt.
Veel leuker zou ik het vinden als de Flad-

De Fladdermühle in Brockdorf tijdens 
de demontage; nog een weg terug? (foto 
Carsten Lucht, 8 maart 2014). 

17e jaargang 2014 nr. 5|185 Molenwereld



De op 6 februari gebroken as 
van de molen van 

's-Gravenzande riep raadsels op
(zie Molenwereld 214-3-95 e.v.). 

Eén kunnen we er nu met 
zekerheid beantwoorden: 

de herkomst.

De ongeluksas

J.S. Bakker
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De Aarlanderveense molenaar Wil-
lem Waltman zag en fotografeer-
de op het afgebroken stuk niet al-

leen de in het artikel vermelde fabricage-
gegevens, maar ook het asnummer: 572. 
Helaas leverde de assendatabase geen 
hit op. Dan wordt het erg moeilijk. Nu ver-
onderstelde ik dat de as mogelijk uit een 
afgebrande molen kwam, waarbij ik in 
eerste instantie dacht aan de afgebran-
de molen van de Oude Campsmolen 
in Maasland. Omdat dit misschien 
oorspronkelijk een boezemmolen van 
Schieland is geweest nam ik contact 
op met de heer G. Koese, de archivaris 
van het hoogheemraadschap. Die kon 
mijn vermoeden niet bevestigen, maar 
droeg wel de oplossing aan! Hij verwees 
mij naar het tijdschrift Heemtijdinghen, 
van september 1993 waarin een artikel 

Na 144 jaar trouwe dienst... 
(foto Gerard Barendse, 8 februari 2014). 

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

Onmiskenbaar: no. 572 (foto Willem Waltman, 15 februari 2014). 
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- ' T  B E T E R E  W E R K -

stond: "Tot nutschap des Gemeenlants 
van den Houdijk" - De bestuursinrichting 
en windbemaling van het waterschap 
Groot-Houtdijk van de hand van de 
heer J.F. van Rooijen, de streekarchiva-
ris van het Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard. De heer Van 
Rooijen schreef in zijn artikel (pag. 76), 
dat Enthoven in 1870 een molenas le-
verde voor de molen van Groot-Houtdijk 
in Kamerik met nummer 572. Dat kon niet 
missen! Dat is de as die nu in stukken ligt 
in 's-Gravenzande.

Groot-Houtdijk 
De molen van het waterschap Groot-
Houtdijk was een flinke wipmolen met 
een vlucht van 24,20 m even ten zuid-
oosten van het dorp Kamerik, in de 
polder bij het eind van de Houtdijk. Hij 
maalde via een lange voorboezem uit 
op de Rijn. In 1872 ging het waterschap 
een bemalingsovereenkomst aan met 

het aangrenzende waterschap Kamerik-
Teylingens dat sinds 1871 over een 
stoomgemaal beschikte. Als dit stoom-
gemaal desgewenst ook ingeschakeld 
zou worden voor Groot-Houtdijk dan 
kostte het dit waterschap 's winters 100 
gulden per etmaal en 's zomers 125 gul-
den. Dit stoomgemaal bestaat trouwens 
nog steeds en zelfs de stoommachine is 
nog aanwezig; kan zelfs weer draaien 
met perslucht.
In 1907 werd de bestaande stoomma-
chine voor het scheprad vervangen 
door een tandem-compoundstoomma-
chine, ca. 80 pk, gebouwd door de ma-
chinefabriek "Hoogelande" voorheen 
Pannevis en Zn. te Utrecht. De machine 
werd direct gekoppeld aan een geheel 
gegoten centrifugaalpomp, (80 m3 / 
min., 145 omwentelingen per minuut, 
ook fabrikaat Pannevis). Het is waar-
schijnlijk deze modernisering geweest 
die het bestuur van Groot-Houtdijk deed 
besluiten geheel afscheid te nemen van 
de windmolen. Op 28 november 1907 
werd er een permanente bemalings-
overeenkomst gesloten tussen de beide 
waterschappen waardoor de molen 

Het garantiebewijs voor as no. 572 voor de molen van Groot-
Houtdijk (afbeelding: Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 
en Lopikerwaard, archief waterschap Groot-Houtdijk, inv. 126).

Factuur van Enthoven voor as no. 572 voor de molen van Groot-
Houtdijk (afbeelding: Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 
en Lopikerwaard, archief waterschap Groot-Houtdijk, inv. 126). 

De molen van het waterschap Groot-
Houtdijk met ervoor molenaar Arie Spek en 
zijn echtgenote (foto collectie G.H. Keunen)
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Silo 6

Nu een lege plek, gezien vanaf de molen; 
De betonnen pukkeltjes in het midden van 
de foto zijn de resten van kolommen die 
de silo's overeind hielden. (foto Jan van 
't Veer, 12 april 2014). 

Silo 6 was al heel lang geen veevoeder-
bedrijf meer. Laatstelijk was het een grote 
woonwinkel waarvan vooral de naam nog 
herinnerde aan de oorspronkelijke functie 
(foto Google Streetview).

'Aan het einde van uw artikel 
rept u van de maalderij van 
Gardenbroek in het pand Silo 

6; ook dat is alweer geschiedenis! In 
het kader van de voortgang der volke-
ren is het hele industrieterrein gesloopt 
en zal het op termijn een woonwijk 
zijn met de naam Waterfront, alleen 
de molen en de naast gelegen bot-
terwerf blijven bestaan. 'Silo 6' is in de 
loop van februari j.l. met de grond ge-
lijk gemaakt. 
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overbodig werd. Molenaar Arie Spek die
de molen vanaf 1855 had bemalen kreeg
zijn ontslag per 1 januari 1908 en mocht 
tot zijn dood in de molen blijven wonen. 
Wel liet het waterschapsbestuur de mo-
len gedeeltelijk slopen. De heer Van 
Rooijen deelde mee dat uit een korte 
vermelding in de rekening van 1908 van 
het waterschap blijkt dat  afbraak van 
de oude molen is verkocht voor 305 gul-
den. Aan wie is niet duidelijk; verdere 
bijzonderheden ontbreken, ook in de 
notulen e.d. Het molenrestant is nog tot 
1912 blijven bestaan en is toen gesloopt.
Wat er met de as gebeurd is, is nu duide-
lijk: die verhuisde naar 's-Gravenzande. 
De stichtingssteen in de molen van 's-
Gravenzande geeft als datum 8 augus-
tus 1908 (8-8-8!) Mijn veronderstelling 
dat de as misschien uit een verbrande 
molen kwam is dus niet juist.
De meest aannemelijke voorstelling over 
de gang van zaken is dat er bij de sloop 
van de molen van Kerk en Zanen, dan 
wel bij de bouw in 's-Gravenzande iets 
mis is gegaan. Het kan zijn, dat men bij 
de sloop een ongerechtigheid consta-
teerde, dan wel dat er iets mis ging. Er 
zijn wel meer assen uit takels gevallen. 
Ook keek men bij de sloop niet altijd 
even nauw: assen genoeg in die tijd. 
Hoe of het ook zij: de as van de molen 
van Groot-Houtdijk zal na de gedeelte-
lijke sloop van zijn oorspronkelijke molen 
nog een eeuw dienst doen. Maar nu is 
het echt voorbij.

Stichtingssteen van de korenmolen in 's-Gravenzande met datum 8 augustus 1908, een 
datum die uitstekende aansluit op de lotgevallen van de Groot-Houtdijker molen (foto jsb, 
26 juni 1999). 



J.S. Bakker

Links en
  Rechts in 
Zevenbergen

De foto van molen 7 van de Nederwaard 
gespiegeld. De Linkse molen in Zeven-
bergen zal er vermoedelijk niet veel anders 
uit hebben gezien.
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In 1831 marcheerde Hessel Brolsma, als 
soldaat door Zevenbergen op weg 
om de opstandige Belgen mores te 

leren. Hij schrijft op 29 juli 1831 aan zijn 
ouders in Stiens: '...Te Zevenbergen heb 
ik een groot watermolen gezien die 
de verkeerde weg omdraaide, anders 
als andere molens en dat heb ik nog 

nooit gezien...' Op 8 September 1835 
komt hij er nog een keer op terug: '...het 
mag u waarschijnlijk nog wel heugen 
dat ik u eens in 1831 geschreven van 
Zevenbergen dat ik een nagt in kwatier 
had gelegen en in het door trekken van 
de Willemstad naar de Kamp bij Reijen 
dat hier een watermolen stond die de 

verkeerde weg om draaide, de lingse 
molen genaamd....'.
Linkse molens zijn in Nederland zeer 
zeldzaam geweest. Met zekerheid was 
eigenlijk alleen het bestaan bekend 
van de gesloopte Linkse Molen van de 
polder Over-Slingeland in Noordeloos. 
Ook bij Zevenbergen heeft een Linkse 



17e jaargang 2014 nr. 5|191 Molenwereld

Molen gestaan, zoals reeds vermeld in 
Molenwereld 2005-3. Deze molen be-
maalde het waterschap het Oudland 
van Zevenbergen, ook wel de Oude 
Polder van Zevenbergen genoemd. 
In dit artikel gaan we dieper in op het 
windgemaal van deze polder.
Alle bestaande molens in Nederland 
draaien rechtsom. Dat klinkt voor een 
buitenstaander vreemd, want als hij 
voor een draaiende wiekenkruis staat 
draait de molen juist linksom, tegen de 
wijzers van de klok in. Het zou dus links-
om moeten zij; vanwaar dan rechtsom? 
Molenaars spraakgebruik; de molenaar 
ziet immers het gevlucht vrijwel altijd 
vanaf de achterzijde, de staartkant. 
(Overigens kan men nog twisten over 
de vraag wat de voor- en de achterkant 
van een windmolen is.) Vanaf die kant 
draaien alle molens dus rechtsom en is 
linksom echt verkeerd om. 
Toch zijn er in andere Europese landen 
nog steeds linksom draaiende molens, 
linkse molens dus. In Papenburg, zo'n tien 
kilometer over de grens bij Winschoten 
staat nog zo'n linkse molen. In Nederland 
verdween de laatste linkse molen in 1903 
door sloop. Aan deze molen, welke aan 
de Giessen bij Noordeloos stond, is het 
verhaal verbonden dat de timmerman 
die de molen wilde bouwen nog nooit 

een molen had gebouwd. Het polder-
bestuur zou, ook weer volgens het ver-
haal, om die reden met hem niet in zee 
willen gaan uit vrees een kat in de zak te 
kopen. Om die reden bood de molen-
maker aan een molen in spiegelbeeld 
te bouwen die volgens hem net zo goed 
zou werken als een rechtsom draaiende 
molen. Als dat niet het geval zou zijn 
dan kreeg de polder de molen gratis. 
Aangelokt door een mogelijke gratis 
molen ging het polderbestuur akkoord 
en mocht de timmerman de molen 
bouwen. De molen werkte inderdaad 
naar behoren tot aan de in bedrijfstel-
ling van een gemaal in 1902. Het moet 
een vreemd gezicht zijn geweest om 
de Linkse Molen van Over-Slingeland 
gelijktijdig in bedrijf te zien met de nog 
bestaande Scheiwijkse Molen die te-
genover de Linkse Molen aan de andere 
kant van de Giessen stond!

Het Oudland van Zevenbergen
De 1523 ha grote polder het Oudland 
van Zevenbergen werd in 1533 bedijkt. 
De uitwatering vond plaats door spui-
sluizen, een voor het noordelijk deel 
van de polder en een voor het zuidelijk 
deel. Beide sluizen waterden af op de 
haven van Zevenbergen, ook wel ge-
noemd het Kanaal van Zevenbergen, 

nu beter bekend als de Roode Vaart. 
De Roode Vaart verbindt de Mark met 
het Hollandsch Diep, terwijl de Mark zelf 
als boezem zijn water kwijt raakt via de 
Dintel bij Dintelsas in het Volkerak. 
De natuurlijke lozing van het Oudland 
ging steeds meer problemen opleveren. 
Men probeert het aanvankelijke te red-
den via boezemverbetering. Zo besluiten 
de ingelanden van de polder op 26 mei 
1717 'Dat de haven van Zevenbergen 
van het Lamgatsveer in de Marq tot het 
eynde van voorsz. Haven in de roode 
vaart zal verwijd en gediept worden'. 
Men heeft blijkbaar niet zo heel veel ver-
trouwen in de goede afloop, want als dit 
niet afdoende helpt dan moet er maar 
een watermolen worden gebouwd. Dat 
men niet staat te trappelen om een mo-
len te bouwen is te begrijpen: de kosten, 
zowel als investering op zich als voor de 
exploitatie liegen er niet om.
Het moment laat niet zo vreselijk lang 
op zich wachten, want op 30 april 1738 
besluiten de ingelanden dat de Dordtse 

In Nederland waren linkse molens zeer zeldzaam. In andere landen kom je ze meer en 
nog wel tegen, zoals deze standerdmolen in Papenburg in het Emsland; vanuit Nederland 
de dichtst nabij zijnde (foto H. Noot, 23 april 2005).

Fragment van de kadastrale minuutkaart 
met de Linkse molen. Wanneer men bij 
vanuit de polder naar een schepradmo-
len kijkt ziet men normaal gesproken de 
schepradkant links. Op dit kaartfragment 
ziet men die rechts. Dat komt omdat men 
bij een linkse molen als het ware spiegel-
beeldig kijkt. De molen maalde via een 
sluis uit op de Roode Vaart, maar achter 
de dijk was ook nog eens een bergboezem.

- P O R T R E T -
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landmeter De Vries maar moet gaan 
peilen om op grond van deze metingen 
de beste plaats voor de molen te kun-
nen vinden. Op 11 mei 1739 valt dan 
het definitieve besluit om daadwerke-
lijk een 'bequam steenen watermolen' 
te bouwen op een geschikte plaats; 

hetzij binnendijks, hetzij buitendijks. Het 
Oranjehuis is in dit deel van Brabant een 
grootgrondbezitter en zodoende vraagt 
men aan 'haer hoogheyt mevrouwe De 
Princesse Douariere wijlen Sijn hoog-
heyd, den heere Prince van Vrieslandt 
etc., etc., etc.' een tegemoetkoming van 

een derde in de kosten plus het afstaan 
van een stuk laaggelegen land om dit te 
kunnen inrichten als maalboezem. Met 
de 'Prince van Vrieslandt' wordt bedoeld 
prins Johan Willem Friso (1687-1711), de 
stadhouder van Friesland, die verdronk 
bij een overtocht van het Hollandsch 
Diep. Zijn vrouw, de genoemde doua-
rière, is Maria Louise van Hessen-Kassel 
(1688-1765), in Friesland ongelooflijk po-
pulair als Maaike-Meu (tante Maaike). Zij 
zijn de ouders van de stadhouder Willem 
IV, een paar dagen na het verdrinken 
van zijn vader geboren. Ons koningshuis 
stamt van hem af. 
De ingelanden brengen het verzoek 
persoonlijk over en in 1741 wordt de mo-
len dan gebouwd.

De bouw
Helaas is het bestek voor de bouw van 
de molen niet bewaard gebleven, al-
thans niet in het archief van de polder. 
Evenmin blinken de notulen van de be-
stuursvergadering uit door uitvoerigheid, 
een traditie die bij deze polder helaas 
heel lang in ere is gehouden. Het heeft 
als gevolg, dat we over de bouw van 
de molen vrijwel niets weten. Normaal 
gesproken is dat al vervelend, maar hier 
klemt het des te meer omdat we daar-
door alleen maar kunnen gissen naar de 
achtergronden van deze Linkse Molen. 
Toch is er een kleine aanwijzing. Al vrij 
snel na het gereed komen van de molen 
in 1741 wil de polder inzicht krijgen in de 
kosten van het onderhoud van de mo-
len. Daarom laat men een 'Reglement 
van Leverantie en Onderhoudt aen 
Watermolens' opstellen. Dat is een zes 
pagina's tellend geschrift met daarin 
een opsomming van allerlei werkzaam-
heden aan de molen, de materiaal-
kosten en de arbeidslonen, variërend 
van het klaarmaken en steken van een 
nieuwe as (zestig gulden), de kosten van 
het ashout (350 gulden), de roewiggen 
(vier stuivers per stuk) tot het arbeidsloon 
toe. Het is op zich al een interessant ge-
schrift, maar gelukkig is ook de naam 
van de opsteller bekend omdat het 
begeleidend schrijven van de opsteller 
ook bewaard is gebleven, gedateerd 15 
december 1745 en ondertekend door 
Gerrit van de Werken 'uyt alblasserdam'. 
Het zal duidelijk zijn dat de opsteller niet 
alleen kennis van zaken moet hebben 
gehad, maar ook bekend moet zijn ge-
weest met de Zevenbergse molen. 
Nu waren in die tijd stenen watermolens 
nog niet erg dik gezaaid (zie A. Bicker 
Caarten: Stenen molens in Rijnland), 
zodat het voor de hand ligt te veron-
derstellen dat Van de Werken de Linkse 
Molen of heeft ontworpen dan wel heeft 
gebouwd. Hij heeft in dit opzicht zijn spo-
ren dan al verdiend, want in 1722 heeft 
hij het molenmakerswerk aangenomen 
voor de bouw van de Blommersdijkse 
Molen bij het Zwaanshals in Rotterdam 
voor 2530 gulden. Van de in 1880 ge-
sloopte molen is een foto bewaard ge-
bleven. Het achterkeuvelens van de mo-
len heeft bepaald niet de vorm die aan 

- P O R T R E T -

Fragment van de kadastrale minuutkaart met de Rechtse molen. Deze maalde uit in 
noordelijke richting, waarna het water via een lange voorboezem en een bergboezem in de 
Roode Vaart terecht kwam. Aan de plattegrond van de molen is inderdaad te zien dat dit 
een normale, rechtse molen was

Topograf ische kaart uit 1893 met Het Oudland van Zevenbergen. Ten zuiden van 
Zevenbergen, bij het station, het stoomgemaal op de plaats van de Linkse molen en even 
ten noordoosten van Zevenbergen het stoomgemaal op de plaats van de Rechtse molen.



de Rotte gebruikelijk is. Het komt daar-
entegen wel heel sterk overeen met de 
achterkeuvelenzen van de molens van 
de Nederwaard in Kinderdijk. Verder 
heeft een Teunis van de Werken uit Oud-
Alblas molen 8 van de Nederwaard ge-
bouwd, waarschijnlijk wel familie van 
Gerrit van de Werken. 
Het betekent ook wel dat ook het spoor 
van deze Linkse Molen vermoedelijk te-
rug gaat naar de Alblasserwaard. Het is 
puur speculatief om een relatie te veron-
derstellen met de Linkse Molen van Over-
Slingeland, maar onmogelijk is het niet. 
Dankzij het Statistiek Tableau der Polders 
in Noord-Braband uit 1843 weten we dat 
de vlucht van de molen 29 m is geweest 
en het scheprad een breedte had van 
46 cm. Vermoedelijk heeft de molen er 
niet veel anders uitgezien dan de mo-
lens van de Nederwaard; iets groter en 
uiteraard links.

De tweede molen 
Al vrij snel na de bouw van de Linkse 
Molen besluit de polder op 26 maart 1752 
'tot het setten van een tweeden steenen 
watermolen.' Er moet een bestek worden 
opgesteld door 'neutrale persoonen' en 
'Inspectien te doen nemen, waer de 
voorsz. molen ten meesten nutte en in-
tressen van den voorsz. Polder sal dienen 
gestelt te werden, mitsgaders den cie-
ringen en beramingh ten dien eynden'. 
Het bestuur van de polder wordt voor dit 
doel versterkt met twee gecommitteer-
den, rentmeester Anthonij Anemaet en 
Gerrard Corn. van Mourik.
Helaas laat het polderarchief ook bij deze 
molen ons weer zeer in de steek over de 

bouw van deze molen in het noordelijk 
deel. Weer dankzij het Statistiek Tableau 
weten we dat de vlucht van deze molen 
28,25 m is geweest en de breedte van 
het scheprad 42 cm.

Aanvankelijk heeft men het over de mo-
lens van Noordzijde en Zuijdzijde, maar 
al snel raken deze termen in onbruik 
en heeft men het over de Linkse en de 
Rechtse Molen.

- P O R T R E T -

Begeleidend schrijven d.d. 15 
december 1745 van Gerrit van de 
Werken aan bij het door hem opgestelde 
'Reglement van Leverantie en Onderhoudt 
aen Water molens' (Regionaal Archief 
West-Brabant te Oudenbosch).

Eerste pagina van het 'Reglement van 
Leverantie en Onderhoudt aen Water 
molens' (Regionaal Archief West-Brabant 
te Oudenbosch).

Molen No. 7 van de Nederwaard in Kin-
derdijk. De indeling van het achterkeuve-
lens, tot en met de kleurstelling toe komt 
overeen met die van de Blommersdijkse 
molen (foto jsb, 28 juli 1997).

Het molenmakerswerk voor de bouw van de stenen Blommersdijkse molen in Rotterdam 
in 1722 werd aangenomen door Gerrit van der Werke, mogelijk dezelfde persoon als de 
bouwer van de Linkse molen in Zevenbergen. (foto gemeentearchief Rotterdam). 
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Al vrij snel na het gereed komen van 
de tweede molen besluit de ingelan-
denvergadering tot het stellen van pol-
derpeilen bij de molens op 9 mei 1753. 
Een paar jaar later, op 9 mei 1759, stelt 
de polder winterpeilen in die van kracht 
zijn tussen 'primo (1) September tot primo 
Meydage'. 
Tevens wordt besloten om een regle-
ment voor de molenaars op te stellen, 
hetgeen wordt vastgesteld in de inge-
landenvergadering van 14 mei 1760.

Reglement
Het 'Reglement en ordonnantie waar-
naar de twee molenaars van de 
twee molens soo op de Zuytsijde als 
Noortsijde van desen ouden polder 
van Zevenbergen staande, haar sullen 
hebben te reguleren'is vrij beknopt en 
telt zeven artikelen. De twee molenaars 
hadden min of meer huisarrest, want 

ze zijn verplicht 'althoos daarbij (bij hun 
molens) off omtrent te moeten wesen, 
ten waare in den Zomersaisoene dat 
het water op sijn pijl is off des winters bij 
harde vorst wanneer niet gemalen kan 
worden en dus in 't een off ander van 't 
voorsen geval stil moetende staan'. Ze 
mogen dan weliswaar weg, maar moe-
ten er dan wel voor zorgen dat hun 'huis-
vrouw off een ander bekwaam persoon 
altijt bij off op den molen is'. De boete bij 
overtreding liegt er niet om: zes gulden, 

ongeveer een maandloon. Het tweede 
artikel eist dat de molenaars 'bij de min-
ste veranderingen off omkeringen der 
winden de moolens 'immediaat (direct) 
en soo ras mogelijk hetsij dezelve maal-
en off stilstaan in den windt geset wor-
den. Bij nalatigheid geldt ook weer een 
boete van zes gulden. Het derde artikel 
doet nog een schepje op het eerste. Als 

de molens 'onder seyl sijn sullen de mo-
lenaars sig in geenen deelen daarvan 
hebben te absenteren'. Daar staat so-
wieso al een boete van zes gulden op, 
'En daarenboven sodanige Correctie 
en straffe naar merite (verdienste) van 
saken soo eenig ongeluk bij absentie 
off versuym van den molenaar aan den 
molen kwam off kwamen te geschie-
den'. Het vierde artikel bepaalt het ma-
len op peil zoals hierboven omschreven. 
Als de polder niet op peil is dan zijn de 
molenaars verplicht 'soo wel bij dagen 
als bij nagten sonder ophouden te ma-
len'. Natuurlijk is er weer een boetebe-
ding, in dit geval een 'silveren ducaton', 
een munt van ruim drie gulden, onge-
veer anderhalve euro.
Ook zijn de molenaars verplicht 'be-
hoorlijk gade te slaan en sorg te dragen 
voor vier (vuur) en ligt ten eynden alle 
ongelukken van brant voor te komen. 
En sig althans in cas (geval) van donder, 
bliksem off andere sware tempeesten 
(storm, noodweer) waaksaam bij en op 
haar moolen te houden, op 
pane (poene=boete?) soo bevonden 
wierd bij eygen versuym off niet behoor-
lijke vigilantie (waakzaamheid) eenige 
ongelukken te sijn geschiet, hij molenaar 
daarover sal werden gecorrigeert sooals 
naar exigentie (eis) van saken sal geoor-
deeld werden te behooren'. Het zesde 
artikel schrijft de molenaars voor hoe ze 
met de zeilen moeten omgaan. Natte 
of vochtige zeilen moeten gedroogd 
worden. Ze moeten de beschikking heb-
ben over 'een goet quantiteyt seyldoek, 
klouwgaren en naalden om bij de minste 
ongelukken van scheuren off gaaten in 
de voorsz. zeijlen bij ieder van denselven 
molenaars aanstonts te werden gelapt, 
gestopt ofte gerepareert'. Een dukaton 
boete staat de molenaars te wachten 
als zij hun zaken op dit punt niet in orde 
hebben.
 Het slotartikel brengt de molenaars 
onder ogen dat zij zowel tegenover 
het Collegie als tegenover de ingelan-
den 'bescheyden moeten gedragen'. 
Bovendien hebben zowel het bestuur 
als de ingelanden het recht om de mo-
lenaars aan hun plicht te houden, die 
'alles meerder te doen en te verrigten 
't geen een goet en getrouw molenaar 
schuldig is en behoort te doen'. 
Nadat dit reglement is aangenomen 
worden de beide molenaars opgeroe-
pen om op 23 oktober 1760 te verschij-
nen in de vergadering van het 'Collegie 
van Heeren Dijkgraaff, gesworens en 
penningmeester'. Daar wordt hen het 
reglement voorgelezen en een kopie er-
van verstrekt. Vervolgens moeten zij dan 
de eed afleggen.

De molenaars
Bij de eedaflegging in 1760 blijkt Hijndrik 
of Hendrik Vermeulen de molen van 'de 
Zuytsijde' te bemalen, de Linkse Molen 
dus, en Dirk Boelhouwers de molen van 'de
 Noortsijde'. Dat Hendrik Vermeulen ver-
want is met de gelijknamige molenaars 
van de Nassaupolder ligt voor de hand.

Eerste pagina van het 'Reglement en ordonnantie waarnaar de twee molenaars op de wa-
termolens soo aan de Zuytsijde als Noortsijde van deesen ouden polder van Zevenbergen 
staande, haar sullen hebben te Reguleren' uit 1760. De molen aan de zuidzijde is uiteraard 
de molen ten zuiden van Zevenbergen, ofwel de Linkse molen (Regionaal Archief West-
Brabant te Oudenbosch).
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Op zondagmorgen 24 juni 1774 doen 
twee verontwaardigde ingelanden, 
Van Beek en Van Mourik, hun beklag bij 
de substituut-dijkgraaf. Om half acht die 
morgen stonden al de andere molens 
lustig te malen, maar Vermeulen had 
het af laten weten: de molen stond stil. 
Prompt wordt Vermeulen ontboden die 
'pardon versogt om sijne gedane mis-
daad'. Hij had zich verslapen. Het liep 
voor Vermeulen met een voor die tijd 
bijzondere sisser af. Er wordt een assis-
tent aangesteld: Dirk Driesprong. Achter 
deze coulante behandeling zal meer 
gezeten hebben. Het was blijkbaar geen 
kwestie van zich een keer verslapen te 

hebben, maar iets van leeftijd en/of ge-
zondheid. Niet lang na dit incident over-
lijdt Vermeulen en wordt op 8 mei 1776 
Krijn Kamp als zijn opvolger aangesteld. 
Op 4 september 1793 wordt Arij 
Boelhouwers aangesteld als opvolger 
van zijn overleden vader op de Rechtse 
Molen. 
Het is niet altijd even makkelijk om te 
achterhalen wie op welke molen maalt 
omdat op beide molens van de polder 
Boelhouwers hebben gemalen. 
In 1850 is Arie Boelhouwers overleden 
en dan wordt op 8 april zijn zoon Jan 
als molenaar aangesteld. Blijkbaar is 
hij ook niet een van de jongsten meer, 

want op 16 april 1867 deelt het polderbe-
stuur aan de ingelanden mee dat 'Jan 
Boelhouwers wegens hooge Jaren en 
doordien zijnen broeder die hem steeds 
behulpzaam was tot watermolenaar in 
den Klundert is benoemd, heeft bedankt 
als watermolenaar op den Regtermolen 
van den polder'. In zijn plaats wordt dan 
Jan Kremers, korenmolenaarsknecht 
te Moerdijk' aangesteld die al als hulp-
molenaar optrad. Hij zal een jaarloon 
ontvangen van 145 gulden, nog geen 
drie gulden in de week, met uiteraard 
vrije bewoning van de 'molenkeet' en 
gebruik van de tuin. De meelmuis houdt 
het al vrij snel voor gezien, want in de 
bestuursvergadering van 9 oktober 1869 
wordt meegedeeld dat Jan Kremers van 
de 'Regter Watermolen' per 1 januari a.s. 
naar een andere gemeente vertrekt. Dat 
betekent dus één vacature, maar Arie 
Hendrik Boelhouwers op de Linkse Molen 
is door ouderdom niet meer in staat om 
te malen, zodat er dus twee plaatsen 
te vervullen zijn. Op de Regtse water-
molen wordt dan Jan Luyten benoemd, 
een arbeider uit Zevenbergen, terwijl op 
de Linkse Molen Cornelis Boelhouwers 
wordt benoemd 'onder uitdrukkelijke be-
paling dat hij deszelfs vader Arie Hendrik 
Boelhouwers bij hem zal inwoonen en 
zoodanige verzorging zal genieten dat 
de publieke onderstand voor hem niet 
zal behoeven worden ingeroepen'; soci-
ale zorg anno 1869!
Cornelis Boelhouwers bemaalt de Linkse 
Molen tot zijn overlijden, ruim tien jaar 
later. Tijdens de bestuursvergadering 
van 19 februari 1881 wordt besloten dat 
de weduwe nog tot 1 april in de molen 
mag wonen. Als nieuwe molenaar wordt 
aangesteld Jan Siereveld die mag kie-
zen: Of een jaarloon van 145 gulden met 
gebruik van de kaden of 190 gulden zon-
der dat gebruik. Dit voorstel hing samen 
met een discussie die enkele jaren eer-
der was gevoerd. Een watermolenaar 
kon van zijn loon onmogelijk leven en 
moest dus bijverdienen. Dat kon onder 
andere door het houden van wat vee 
waarbij de polderkaden dan als weiland 
dienden. Nu had Antonie van Tetering in 
de ingelandenvergadering van 24 april 
1876 gezegd dat de molenaarssalarissen 
niet evenredig waren. De molenaar van 

Getuigschrift voor molenaar Arie Boelhouwers van 21 augustus 1867 (Regionaal Archief 
West-Brabant te Oudenbosch).

Tekening van een bovenas in het archief van het waterschap, behorend bij een offerte van Penn & Bauduin d.d. 29 mei 1872. Inclusief 
taats en keerplaten moest de as 495 gulden kosten.



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

de Linkse Molen had veel meer kade tot 
weide dan de molenaar van de Rechtse: 
die had 'nog geen weide voor een geit'. 
Toch kregen beide molenaars hetzelfde 
jaarloon: 200 gulden. Het bestuur be-
loofde toen de zaak te onderzoeken en 
Siereveld kreeg nu blijkbaar de oplossing 
voorgeschoteld; in feite een forse loons-
verlaging. Zijn voorganger kreeg immers 
200 gulden plus het gebruik van de ka-
den! Wel praat men in de ingelanden-
vergadering van 8 april 1872 over een 
traktementsverhoging, maar het bestuur 
wil hier alleen toe overgaan na overleg 
met de andere polders in de gemeente.
Jan Siereveld zou op de molen geen zak 
zout leeg eten, want in feite loopt dan 
de discussie om over te schakelen op 
stoombemaling dan al enige jaren en 
een jaar later valt dan ook een besluit 
ten gunste van stoom. 

Een nieuwe as of een nieuw 
gemaal?
Het begint eigenlijk in de ingelandenver-
gadering van 7 april 1871. Bij de behan-
deling van de begroting blijkt 1538 gul-
den uitgetrokken te zijn voor molen- en 
timmerwerk. Men vindt dat buitensporig 
veel en er wordt om een toelichting ge-
vraagd. Het blijkt dat er een nieuwe as in 
de Rechtse Molen moet komen en daar-
mee is 995 gulden gemoeid. 
Ingeland De Lindt vraagt of het niet mo-
gelijk is om die as een paar jaar te laten 
liggen en dan ondertussen een onder-
zoek te doen naar stoombemaling. Het 
loopt er op uit dat met acclamatie wordt 
besloten om onderzoek te doen naar 
het stichten van een of twee stoomge-
malen. Twee Zaandamse molenmakers, 
Gerrit Jut en Jacob Hofsteê inspecteren 
de as en tijdens de algemene vergade-
ring van 5 juli 1871 wordt hun ver-
klaring voorgelezen dat de as: 
'zonder bezwaar (buitengewo-
ne rampen uitgezonderd) nog 
twee en meer jaren dienstbaar 
kan zijn en er geene noodzaak 
bestaat denzelven as door een 
nieuwe ijzeren te vervangen'. 
Men is er blijkbaar toch niet erg 
gerust op want in de ingelan-
denvergadering van 8 april 1872 
wordt er weer gevraagd naar 
de as. 
Men durft het risico blijkbaar 
toch niet aan, want nu wordt 
er besloten om niet alleen een 
nieuwe ijzeren as te steken, 
maar ook een nieuw 'windpeu-
ling' te leggen; al met al een 
dure klus die daarom openbaar 
wordt aanbesteed. Op 29 mei 
1872 stuurt de Dordtse ijzergie-
terij Penn en Bauduin een of-
ferte toe plus een tekening met 
de maten van de as. Ze kunnen 
'een Gegoten IJzeren Bovenas 
volgens tekening met Taats en 
Keerplaten' leveren voor 495 
gulden 'voor de Soliditeit van 
ons fabrikaat garandeeren wij 
Twintig Jaren'.

Naar stoom
Naar aanleiding van het besluit van 7 
april 1871 om onderzoek in te stellen naar 
stoombemaling wordt de Hazerswoudse 
waterbouwkundige Goldberg in de arm 
genomen. Die komt met een berekening, 
maar tot uitvoering ervan komt het niet. 
Het draait uit op een slepende zaak. In de 
ingelandenvergadering van 9 april 1877 
doet Lambertus van Beek het voorstel om 
een stoommachine in de Linkse Molen te 
plaatsen. Na de dan gehouden discussie 
trekt Van Beek zijn voorstel weer in. Dan 
komt ir. J.W. de Jongh uit Oudewater met 
een plan. Dat wordt in de ingelandenver-
gadering van 19 augustus 1878 met alge-
mene stemmen verworpen. 
Wel besluit men dan dat er nieuwe plan-
nen op tafel moeten komen, waarmee 
twee personen uit de vergadering wor-
den belast: Baron Van der Borch en de 
al genoemde Van Beek. Blijkbaar zijn de 
problemen met wateroverlast in het zui-
delijke deel, het spie, het grootst, want 
men wil een alternatief of voor stoom-
bemaling van het spie alleen, of voor de 
gehele polder. 
In de vergadering van 3 maart 1879 
presenteren zij hun plannen. Het eerste 
komt neer op het stichten van een nieuw 
stoomschepradgemaal bij de Linkse 
Molen, dat 1365 ha kan bemalen; de hele 
polder. De stoommachine moet een ver-
mogen krijgen van 36 pk en een capaci-
teit van 95 m3/min. Bij een opvoerhoogte 

van 1,70 m. De kosten van de installatie 
worden geraamd op 18.500 gulden; de 
kosten van de gebouwen 23.500 gulden. 
Er is een goedkoper alternatief: de Linkse 
Molen gedeeltelijk slopen en in deze mo-
len de krimp verbreden zodat er ruimte 
ontstaat voor een scheprad van 75 cm 
breed. Dit rad moet dan aangedreven 
worden door een 17 pk stoommachine 
dat 42 m3/min. 1,70 m. hoog moet kun-
nen opvoeren, maar dan alleen voor het 
zuidelijk deel van de polder, 650 ha. Het is 
wel aanzienlijk goedkoper 11.500 gulden 
voor de bemalingsinstallatie en 10.000 
gulden voor de gebouwen. 
Tijdens de vergadering van 1 maart 
1880 halen de voorstellen het niet. De 
heer Pels Rijcken doet dan het voorstel 
om een principe-uitspraak te doen. Dat 
loopt toch met 132 stemmen voor en 33 
stemmen tegen toch uit op een uitspraak 
voor stoombemaling. Daarmee is in feite 
het lot van de molens bezegeld. Het was 
aanvankelijk de bedoeling om beide 
molens te vervangen door één stoom-
gemaal, maar daar komt men op terug. 
In de ingelandenvergadering van 10 ja-
nuari 1881 besluit men met 104 tegen 31 
stemmen tot de bouw van twee stoom-
schepradgemalen ter vervanging van de 
beide molens. De gemalen komen op de 
plaats van de molens en de waterlopen 
van de gewezen molens zullen voor de 
nieuw schepraderen worden aangepast. 
Op de ingelandenvergadering van 30 
januari 1882 komt het bestuur met een 
voorstel voor een krediet van 35.000 gul-
den, dat op een voorstel vanuit de verga-
dering verhoogd wordt tot 40.000 gulden. 
In februari 1882 hechten Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant hun goed-
keuring aan de geldlening en dan kan 
men aan de slag. Helaas is het archief 

van het waterschap over die 
periode zeer incompleet, zodat 
er nauwelijks gegevens zijn over 
de bouw van de gemalen en 
evenmin over de sloop van de 
molens, die vermoedelijk in 1882 
gesloopt zijn omplaats te maken 
voor de gemalen. 

Nieuw gemaal
In feite was de keuze voor 
stoomschepradgemalen in 
1881 al ouderwets. Het is dan 
ook niet verbazend, dat de 
gemalen al snel vervangen 
worden door een moderner 
gemaal. In 1914 besluit het wa-
terschap om een gemaal, dat 
op de plaats van de Linkse 
molen, grondig te verbouwen. 
De oude stoomketel, stoomma-
chine en het scheprad gaan er 
uit. In plaats daarvan komt een 
nieuwe ketel met oververhit-
ter, een nieuwe stoommachine 
van 83 IPK en gekoppeld aan 
een centrifugaalpomp die het 
polderwater met 110 m3/min. 
zal op opvoeren naar ontwerp 
van het ingenieursbureau W.C. 
& K. de Wit uit Amsterdam. Het 

Kostenraming uit 1871 van de waterbouw-
kundige J. Goldberg uit Hazerswoude voor
de vervanging van de twee watermolens
in het waterschap Het Oudland van Zeven-
bergen door twee stoomgemalen (Regio-
naal Archief West-Brabant te Oudenbosch).
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provinciebestuur kan zich er ook in vin-
den maar stelt wel als voorwaarde tot 
het vernieuwde gemaal uiterlijk 1 januari 
1915 voltooid en in werking moet zijn. De 
nieuwe bemalingsinstallatie, bestaande 
uit ketel, stoommachine en centrifugaal-
pomp wordt geleverd door de bekende 
Hengelose machinefabriek Gebr. Stork & 
Co voor ƒ 19.615,-
Het andere gemaal en het bijbehorende 
woonhuis worden op 7/21 september 1915 
publiek verkocht. Metselaar Johannes 
Clarijs koopt het woonhuis met wat er bij 

hoort voor 1200 gulden, terwijl Johannes 
Cornelis Maria Barel, een ijzerhandelaar 
het gemaal koopt voor 720 gulden.
De oude installaties worden verkocht 
aan Arie Rijsdijk Jz in Hendrik Ido Am-
bacht en brengen vanwege de oorlogs-
omstandigheden nog flink geld op.
Een stoomgemaal in 1915 was ook niet 
het modernste van het modernste. Er 
was wel gesproken over andere ener-
giebronnen, maar toch won stoom het, 
mede vanwege de oorlogsomstandig-
heden. Het vernieuwde stoomgemaal 

op de plaats van de Linkse molen bleef 
tot halverwege de jaren vijftig van de 
vorige eeuw in bedrijf, toen de bema-
ling werd overgenomen door een nieuw 
elektrisch gemaal. Het nieuwe gemaal, 
dat den Biggelaar heet staat -zoals va-
ker het geval is - direct aan de dijk waar 
vroeger de Linkse molen via een sluis op 
de Roode Vaart uitmaalde. Die windmo-
lens zijn nu vervaagd tot herinneringen 
aan een voltooid verleden tijd; zelfs de 
zo bijzondere linkse molen.
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Blauwdruk uit 1914 voor de verbouwing van het gemaal op de plaats van de Linkse molen (Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch)

Het gemaal den Biggelaar aan het begin van de Generaal Allen-
weg, gezien vanaf de dijk, dat de functie van de beide molens en de
latere stoomgemalen heeft overgenomen (foto jsb, 28 april 2005).

Nogmaals het gemaal den Biggelaar, maar nu gezien vanuit de 
polder. Het gemaal heeft een capaciteit van 4 m³/s. De Linkse 
molen stond meer landinwaarts. (foto jsb, 28 april 2005). 
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Jaarverslag
Het jaar 2013 was een feestelijk jaar 
voor De Hollandsche Molen. De ver-
eniging bestond 90 jaar en op verschil-
lende manieren bracht zij dit jubileum 
onder de aandacht. Het 90-jarig be-
staan vormde voor de vereniging ook 
een aanleiding om vooruit te kijken. De 
ontwikkelingen in het monumenten- en 
molenveld volgen elkaar in hoog tempo 
op en De Hollandsche Molen vindt het 
belangrijk om tijdig te anticiperen op de 
toekomstige ontwikkelingen in het mo-
lenbehoud. Samen met het molenveld 
is de vereniging onder de projectnaam 
Molentoekomst
een onderzoek begonnen om te ontdek-
ken hoe het toekomstig molenbehoud 
het beste kan worden georganiseerd. 
In het verslagjaar zijn, ondanks de min-
dere economische tijden, veel onder-
houds- en restauratiewerkzaamheden 
uitgevoerd. Belangrijke restauraties die 
werden afgerond waren onder meer die 
van De Nachtegaal te Middenbeemster, 
de Babbersmolen te Schiedam en de 
Oostmolen te Mijnsheerenland.
De officiële erkenning van het molenaars-
ambacht als immaterieel cultureel erf-
goed in 2013 was een bijzondere mijlpaal.
Op allerlei manieren is getracht om het 
draagvlak voor molens te verbreden 
en molens onder de aandacht van het 
grote publiek te brengen. De Nationale 
Molendag, die op 11 en 12 mei werd ge-
houden, is daarvooreen uitstekend mid-

del. Meer dan 85.000 bezoekers bezoch-
ten de ruim 950 opengestelde molens 
in heel Nederland, een lichte stijging 
vergeleken met de resultaten van 2012. 
Ook regionale Molendagen droegen 
hiertoe bij. Tijdens deze evenementen 
waren in totaal ruim 600 molens voor het 
publiek opengesteld, die gezamenlijk 
meer dan 32.000 bezoekers trokken. Het 
groter wordende draagvlak blijkt ook uit 
de stijgende lijn van het aantal mensen 
dat heeft gestemd op een van de pro-
jecten die meededen aan de BankGiro 
Loterij Molenprijs. De uitgifte van de 
Molenpostzegels door PostNL op 17 juni 
2013 is een van de activiteiten die het ju-
bileumjaar van de vereniging extra fees-
telijk maakte. In het kader van de
fondsenwerving heeft De Hollandsche 
Molen in het jubileumjaar extra ingezet 
op het bereiken van nieuwe begunsti-
gers. Hiertoe is rond Nationale Molendag 
rondom 11 molens huis-aan-huis een
uitnodiging gestuurd aan omwonenden 
om op de molen te komen.
Via de nieuwe brochure 'Welkom op
de molen' die vanaf Nationale Molen-
dag 2013 in een display in vele molens 
staat, krijgt de vereniging regelmatig 
nieuwe belangstellenden.
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal we-
derom terug: het daalde weer, van 4161 
per 1 januari 2013 tot 4088 aan het begin 
van 2013, een verlies van 73. Gelukkig 
steeg het aantal donateurs van 695 tot 

Jaarvergadering 
      van 
De Hollandsche Molen

Z
aterdag 15 maart werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van 

de Vereniging De Hollandsche Molen gehouden in het Koninklijk 

Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Als gebruikelijk kwamen 

's morgens de huishoudelijke zaken van de vereniging aan de orde.

J.S. Bakker

843, evenals het aantal lid-eigenaren: 
van 267 tot 279. De ontwikkeling van het 
ledental blijft een zorgelijke zaak, zeker 
wanneer men beseft dat het aantal le-
den een kwart eeuw geleden rond de 
7000 schommelde.
De communicatiemiddelen van de ver-
eniging zijn van groot belang en moeten 
goed op elkaar afgestemd zijn. Deze 
communicatiemix van in het bijzonder 
het blad, de website, de diverse nieuws-
brieven en de sociale media wordt in 
stappen uitgevoerd. Inmiddels is het 
kwartaalblad Molens, qua vormgeving 
en inhoud al voor een groot deel om-
gevormd tot een toegankelijk blad, met 
kortere artikelen en voorzien van veel 
foto's. Bij de website zijn gedurende het 
jaar enkele onderdelen aangepast en 
waar nodig is de navigatie verbeterd 
om het geheel overzichtelijker en pu-
blieksvriendelijker te maken.
De Hollandsche Molen heeft in 2012 
beleid ontwikkeld over cultureel onder-
nemerschap en de ontwikkeling van 
de betaalde dienstverlening. In 2013 is 
uit de opgedane ervaringen echter de 
conclusie getrokken dat de winstge-
vende doelstelling niet past bij de ver-
eniging. Gekozen is om ons voortaan 
te richten op structurele opdrachten en 
minder op incidentele opdrachten. We 
verlenen hiertoe diensten waarvoor een 
vergoeding wordt gevraagd. In 2013 zijn 
herbestemmimgsonderzoeken tot stand 
gekomen voor de snuifmolens De Ster en 
De Lelie te Rotterdam.
In het verslagjaar kwam verder de quick-
scan naar de mogelijkheden om De 
Grauwe Beer te Beesel een her- of ne-
venbestemming te geven gereed.
De discussie over herbestemming van 
molens wordt steeds nadrukkelijker ge-
voerd. Om molens

De Molenmarkt is altijd weer een schitte-
rend ontmoetingsplek voor 'molenminnend
Nederland'. 
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ook in de toekomst te kunnen bescher-
men staat de mogelijkheid van aan-
vullende functies, naast die van het 
historisch werktuig, nadrukkelijk op de 
agenda. De Hollandsche Molen wil hier 
een belangrijke bijdrage aan leveren 
en hanteert overigens in dit verband bij 
voorkeur de term nevenbestemming. 
Voor molen De Roos te Delft is onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden voor ne-
venbestemming. Dit project wordt verder 
ontwikkeld en kan dienen als voorbeeld in 
de verdere discussie.
Afgelopen jaar heeft de vereniging ver-
der invulling gegeven aan de Molen-
academie. Er zijn cursussen gegeven over 
de Molenbiotoop en het Molenbehoud in 
het algemeen. Hoewel het aantal deel-
nemers nog beperkt was, zijn de reacties 
zeer positief. In 2014 wordt het cursus-
aanbod dan ook uitgebreid.
Van de eigen molens werd in het voor-
jaar van 2013 De Roos in Delft weer 
gecompleteerd tot volwaardige mo-
len. Op 4 september droeg ProRail de 
molen over aan de vereniging, zodat 
deze weer formeel eigendom is van De 
Hollandsche Molen. Dit gebeurde nadat 
de werkzaamheden ten behoeve van 
de aanleg van de spoortunnel onder de 
molen waren afgerond. Tijdens een druk-
bezochte open dag nam molenaar Bart 
Dooren het Certificaat van Verdienste 
van de vereniging in ontvangst voor zijn 
jarenlange inzet als vrijwillige molenaar 
op de molen.
In het jubileumjaar 2013 is de grote be-
tekenis van de vrijwilligers voor het mo-
lenbehoud in het algemeen en voor de 
vereniging in het bijzonder extra onder-
streept. Onder meer met het uitbren-
gen van een speciale film over de vele 
soorten vrijwilligerswerk en uitgebreide 
portretten in het blad Molens werd let-
terlijk zichtbaar gemaakt dat vrijwilligers 
onmisbaar zijn
voor een succesvol molenbehoud.

Bestuursverkiezing
De heer drs. D.J. Braay was aftredend 
en niet herkiesbaar om hij het maximum 
aantal van drie bestuurstermijnen had 
vervuld. In zijn plaats werd de heer H.P.A. 
(Hub) van Erve uit Tilburg gekozen.
Hub van Erve is al jarenlang een be-
kend gezicht in het molenveld. Hij is al 
jaren als vrijwillige molenaar actief op 
de Kerkhovense Molen in Oisterwijk. 
Tevens is hij lid van de adviesraad van 
de Molenstichting Noord-Brabant en 
maakte van 1989 tot 2001 deel uit van 
het bestuur van de afdeling Noord-
Brabant van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Sinds 2003 maakt hij deel uit 
van de Examencommissie van De
Hollandsche Molen.
De heren Van den Brink (vice-voorzitter)
en Van Term waren eveneens aftredend, 
maar werden herkozen.
De financiën van de vereniging lieten 
gelukkig een klein positief resultaat in 
2013 zien. Dit is grotendeels te danken 
aan incidentele baten. Het betekent wel 
dat de vereniging er nog niet is met het 

gezond krijgen van de financiën, al acht 
men zich op de goede weg.

Certificaten van Verdienste 
Tijdens deze jaarvergadering werden 
twee Certificaten van Verdienste uitge-
reikt aan personen die zich op bijzonde-
re manier onderscheiden hebben bij de 
zorg voor molens, te weten:

-Gerie Fijen, vrijwillige molenaar op de 
molen Sint Anna te Weert-Keent
Molenaar Gerie Fijen vierde op zondag 
6 oktober vorig jaar dat hij op de kop af 
40 jaar als vrijwillige molenaar aan de 
Sint Annamolen van Keent verbonden is. 
Hij werd door het Weerter stadsbestuur 
in 1973 gevraagd om als vrijwillige mo-
lenaar de molen van Keent te beman-
nen bij gelegenheid van de Nationale 
Molendag, die in 1973 nog in oktober 
werd gehouden. De Keenter molen 
werd die dag heropend na een ingrij-
pende restauratie. 

Waar komt die fascinatie voor molens nu 
vandaan. Zoals veel kinderen had ook 
de nog jonge Gerie Fijen wat met mo-
lens. In Nederweert, waar hij is geboren 
en zijn hele leven heeft gewoond, nam 
Gerie als peuter en kleuter elke gelegen-
heid ten baat om samen met zijn ouders 
of met oma naar de houten achtkant-
molen van Boeket te gaan kijken. Deze 
Sint Sebastianusmolen dateerde uit 1916 
en is helaas tussen 1951 en 1976 in fases 
gesloopt.
Eind jaren zestig volgde logischerwijs 
de opleiding tot vrijwillig molenaar op 
molen Sint Jan in Stramproy bij Lei van 
Winkel. Ze hadden het in Stramproy zo 
naar hun zin dat niemand er ook maar 
over dacht om op examen te gaan. 
Fijen en zijn molenvrienden hebben ze-
ker vijf, zes jaar bij Lei van Winkel en op 
andere molens in de buurt gedraaid. 
In 1975 volgde dan toch het examen 
op molen De Nijverheid te Ravenstein. 
Tussendoor werd ook de basis voor een 
eigen Limburgse afdeling van Het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars gelegd. Ook 
daarbij was Gerie Fijen kartrekker en eer-
ste voorzitter. 
Fijen kwam toen al regelmatig op 
de Wilhelmus Hubertusmolen aan de 
Weerter stadsbrug en in 1973 kreeg hij dus 
van de gemeente Weert zijn 'aanstelling' 
als stadsmolenaar op de Sint Annamolen 
van Keent. Fijen had het al die jaren op 
de molen prima naar zijn zin; hij kon zijn 
eigen gangetje gaan. Aanloop van be-
zoekers, dagjesmensen en toeristen, had 
je toen niet. Dan was het bij de buur-
man, in het vroegere magazijn van de 
molen, heel wat drukker. Daar hadden 
de getuigen van Jehova jarenlang hun 
Koninkrijkzaal. Dus Gerie moest op de mo-
len vooral veel mensen de weg naar het 
'Licht en de Boodschap' wijzen.

Het nieuwe bestuurslid Van Erve achter 
de betuurstafel.

- A C T I V I T E I T E N -

Certif icaten van verdienste voor (v.r.n.l): Gerie Fijen, Gerard Sturkenboom en Bert van 
der Voet met ernaast directeur Endedijk van de Vereniging.
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Tussen 2009 en 2011 werd de Sint 
Annamolen opnieuw in opdracht van 
de gemeente Weert gerestaureerd en 
nam Molenstichting Weerterland het da-
gelijks beheer over de 4 gemeentelijke 
windmolens van Weert over. Fijen stond 
samen met Frits Weerts en Thieu Vossen 
ook aan de wieg van die Weerter mo-
lenstichting,. De stichting zorgde voor 
nieuw molenelan. Voor het eerst in jaren 
werden nieuwe molenaars opgeleid en 
aangesteld en er werden activiteiten in 
en bij de molens georganiseerd. 
"Ik vind dat heel erg fijn" vertelde de ju-
bilaris over de vele nieuwe initiatieven 
voor de molens in Weert. "Hierdoor is 
de continuïteit op de molen nu verze-
kerd. En ik merk dat de Molenstichting 
de zaakjes voortvarend aanpakt. Zo is 
de molenbiotoop van de Keenter mo-
len flink verbeterd, de omgeving van de 
molen werd opgeknapt, er is tegenover 
de molen een picknickplaats aange-
legd en er kwam een keukentje en een 
toilet in de molen zelf. En niet te verge-
ten het camerasysteem waardoor ook 
mensen die slecht ter been zijn of die 
hoogtevrees hebben, toch de molen 
op beeldschermen kunnen bekijken. En 
waar ik vroeger altijd vrijwel alleen in de 
molen was, komt er nu iedere week volk 
over de vloer. De molens leven weer, 
staan in de belangstelling en we zetten 
er allemaal samen de schouders onder." 
Terugkijkend op 40 jaar molenvrijwilliger 
noemt Gerie het molenaarschap 'een 
prachtige uitlaatklep en een prettig en 
gezond tijdverdrijf.' Een wens heeft hij 
nog: "Ik hoop dat mijn gezondheid me 
toestaat dit vrijwilligerswerk nog jaren 
met veel plezier te blijven doen." 
Wij hopen dat met hem. En voor zijn ja-
renlange verdiensten voor het molenbe-
houd in Weert en Limburg is het welver-
diende Certificaat van Verdienste.

- Gerard Sturkenboom, vrijwillige mo-
lenaar van de Sint Victor te Heeze.
Gerard Sturkenboom is een bekende in 
molenland. En een bekende van deze 
Algemene Ledenvergaderingen. Talloze 
malen hebben we hem zo gezien, als 
bestuurslid van de Molenstichting voor 
Vernuft en Volharding, bij de uitreiking 
van een onderscheiding. Vaak aan ie-
mand uit het Brabantse, want daar lig-
gen zijn roots.
Vandaag staat Gerard Sturkenboom 
hier echter om een andere reden. 
Namelijk vanwege zijn molenaarschap 
van de Sint Victor te Heeze én zijn gro-
te verdiensten voor deze molen en de 
mensen aldaar. Gerard is maar liefst 30 
jaar instructeur op deze beltkorenmolen 
geweest en heeft in die tijd meer dan 
50 molenaars opgeleid. Niet alleen stak 
Gerard veel tijd in de praktijk maar ook 
werd met een groepje theorieles ge-
volgd aan de keukentafel bij hem thuis 
op dinsdagavond. De koffie stond altijd 
klaar en vaak geurde net gebakken ei-
gen molenbrood.
Op de Sint Victor werd op zaterdag altijd 
stipt om 10.00 uur begonnen met aan-

dacht voor praktijk en vooral het weer, 
een stokpaardje van Gerard. Dit alles 
afgewisseld met veel koffie en kruidkoek 
maar vooral ook veel klanten die meel 
kwamen kopen.
Gerard maalt al jaren volop voor de bak-
kers en vele particulieren. Sinds het over-
nemen van een bakker uit Luyksgestel 
van de molen van Borkel een paar jaar 
geleden is de meelomzet enorm ge-
stegen. Ook kwam er een bakker uit 
Sterksel bij met spelt. Daarnaast loopt de 
molenwinkel zaterdags als een tierelier 
en worden daar nieuwtjes uitgewisseld. 
Vaak moet er op zondag of doorde-
weeks gemalen worden.
Sinds de zomer maalt Gerard nu ook op 
zijn vrije woensdag. Helaas leidde deze 
enorme toename van deze maalactiviteit 
tot het moeten stoppen met les geven.
Veertig jaar geleden werd Gerards interes-
se voor molens gewekt door de aankoop
van een molenboek. Tot 1978 ondernam 
hij diverse molentochten en werden veel 
molens gefotografeerd.
Het molenaarswereldje was hem toch niet 
geheel onbekend want zijn opa van moe-
ders kant was molenaarsknecht geweest 
tot 1922 op de "Geesina" koren-molen in 
Groenekan. Gerard kreeg zijn opleiding 
van 1978 tot 1980 onder instructie van de 
inmiddels helaas overleden mulder Jan 
Kurver op de Oukoopse Wipmolen.
Gerard heeft in die veertig jaar een 
groot aantal bestuursfuncties bekleed. 
Misschien kent u hem wel om die reden. 
Maar vandaag staat hij hier vanwege 
zijn niet aflatende ijver om molen "Sint-
Victor" in Heeze te behouden. Jarenlang 
was dat vechten tegen de bierkaai om-
dat de gemeente geen geld beschik-
baar wilde stellen.
Na een grote restauratie en een nieuwe 
wind bij de gemeente gaat het gelukkig 
goed met "zijn" molen. Voor al dit werk 
kreeg hij al een koninklijke onderschei-
ding. Vandaag volgt het Certificaat van 
Verdienste. In alle opzichten volop ver-
diend!

-Bert van der Voet, molenaar op molen 
Op Hoop van Beter te Ingen Bert van 
der Voet is al meer dan 25 jaar mole-
naar op deze molen. Deze hoge ronde 
stenen stellingkorenmolen kwam in 1893 
in de plaats van een grondkorenmolen, 
die door zijn lage bouw niet voldoende 
wind ving. De toen nieuwe molen, die op 
de binnenroede zelfzwichting had, werd 
derhalve aanzienlijk hoger opgetrokken. 
Lang is de molen met windaandrijving 
niet in bedrijf geweest. In 1922 werden de 
roeden gestreken en gingen kap en de 
stelling eraf en werd het maalbedrijf met 
motoraandrijving verder voortgezet. Zo 
heeft de kale romp erbij gestaan tot 1983. 

Na een plaatselijk initiatief is de molen 
weer compleet bedrijfsvaardig ge-
maakt en in 1985 weer in gebruik geno-
men voor het malen van broodgraan. 
Eerste molenaar was Herman Schippers, 
die echter een jaar later naar de molen 
van Terheijden vertrok. Bert van der Voet 

nam toen het vangtouw van deze mo-
len over. Hij combineerde dit molenwerk 
aanvankelijk nog met zijn vaste baan als 
buschauffeur.

Bert heeft in de afgelopen 25 jaar een 
bloeiend maalbedrijf opgebouwd in 
Ingen.

Wie Bert van der Voet zegt, zegt echter
ook het Ambachtelijk Korenmolenaars-
gilde. Bert is sinds mensenheugenis se-
cretaris van deze organisatie van be-
roepsmolenaars. In 1989 werd hij zelf 
Meester Molenaar. Bert heeft achter de 
schermen veel gedaan voor het AKG. 
Mede dankzij hem zijn er nog zo'n 30 be-
roepsmulders werkzaam in Nederland. 
De verschuiving van aanvankelijk malen 
voor de bakker naar malen voor de eigen 
molenwinkel heeft Bert van dichtbij mee-
gemaakt. Het geven van rondleidingen is 
hem daarbij op het lijf geschreven.
Het is voor zijn werk als molenaar in Ingen 
én voor zijn secretarisschap van het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde dat 
Bert van der Voet het Certificaat van 
Verdienste van De Hollandsche Molen in 
ontvangst mag nemen.

Vernuft en volharding
Ook werden tijdens de vergadering de 
gebruikelijke jaarprijzen van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding. Deze stichting ontstond uit 
de wens om mensen of instellingen te on-
derscheiden die op een bijzondere wijze 
vernuft en volharding getoond hebben 
ten behoeve van molens. Daarom wor-
den eens per jaar tijdens de jaarverga-
dering van De Hollandsche Molen enige 
jaarprijzen door deze stichting uitgereikt. 
Zo gingen er nu jaarprijzen naar:

-De heer Piet Groot uit Winsum (Gr.) Piet 
Groot was van jongs af aan geïnteres-
seerd in molens. In 1967 maakte hij deel 
uit van het groepje jongeren dat de basis 
legde voor het latere Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Van zijn hand verschenen pu-
blicaties over vrijwillige molenaars en over 
kleine windmolens, en hij werkte mee aan 
een boek over molens in Nederland. Zijn 
grote verdienste ligt vooral in het red-
den van houtzaagmolentje De David dat 
oorspronkelijk in 1890 werd gebouwd en 
verloren dreigde te gaan. Hij zorgde voor 
tijdelijke opslag van het molentje, en wist 
te bereiken dat het werd herbouwd in 
het openluchtmuseum Het Hoogeland in 
Warffum, waar het eind augustus feeste-
lijk geopend zal worden.

Op de oorkonde die Piet krijgt uitgereikt 
staat dan ook: 'Als blijk van waardering 
voor zijn levenslange betrokkenheid bij 
de molens, in het bijzonder de kleinere 
exemplaren, en zijn grote inzet voor het 
behoud van het unieke zaagmolentje 
De David in Warffum.'

-Eep Top, Wekerom (Gld.) Eep Top werd 
al jong gegrepen door wat wel het 
"molenvirus" wordt genoemd. Op de 
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tweede Nationale Molendag in mei 1974 
kwam hij voor het eerst op korenmolen 
De Hoop in Lunteren, en de rest van zijn 
leven zou hij die molen trouw blijven. Hij 
heeft zich bekwaamd in het korenmole-
naarsvak, maar bleek ook op bestuurlijk 
terrein van grote waarde in de molenwe-
reld. Hij is zich bezig gaan houden met 
de opleiding van vrijwillige molenaars, 
en verzorgde in Arnhem 

in de loop der tijd meer dan 250 theorie-
avonden. Op de oorkonde die hij krijgt uit-
gereikt staat: 'Als blijk van waardering voor 
zijn grote inzet voor de molen De Hoop in 
Lunteren en voor het uitdragen van het 
molenaarsambacht in al zijn facetten.'

-Vereniging Molenvrienden Rottemeren-
gebied (Z-H) Met zo'n 800 leden en meer 
dan 40 sponsoren ondersteunt deze 
vereniging het behoud van de molen-
viergang van de Tweemanspolder bij 
Zevenhuizen. De vereniging is weliswaar 
geen eigenaar van de molens, dat is 
een stichting, maar het verwerven van 
gelden, het zorgen voor publiciteit en 
het ontplooien van allerhande activitei-
ten en initiatieven, is wel het werk van 
deze vereniging. Hieronder vallen de 
jaarlijkse uitgave van een molenmaga-
zine, het aanleggen van fiets- en wan-
delroutes, het ondersteunen van een 
molenmuseum, en de aandacht voor 
de omgeving van de molens (molenbio-
toop), sluisjes, tochten etc.

De tekst op de oorkonde formuleert het 
zo: 'Als blijk van waardering voor de gro-
te inzet en veelzijdigheid bij het in 
stand houden van de molens in het 
Rottemerengebied, waaronder de mo-
lenviergang van de Tweemanspolder.'

Middagprogramma
Het middagprogramma ging van start 
met de jaarrede van de voorzitter, drs. 
N. Papineau Salm, die terug keek op zijn 
tweede jaar als voorzitter van de vereni-
ging: leuk en inspirerend om te doen, 
geeft energie.

Hij constateerde gelukkig dat de molens 
vergeleken met tien jaar geleden er be-
ter bij staan. De restauratieachterstand is
teruggelopen tot onder de 10 procent, 
dankzij het herstel van meer dan 250 
molens de afgelopen jaren. Dit was 
mogelijk door inzet van veel vrijwilligers, 
financiële steun van fondsen, particulie-
ren en diverse overheden. Er zijn echter 
nog molens te restaureren en vooral het 

permanent onderhouden van onze mo-
numenten vergt veel aandacht. Met de 
bestaande middelen van de overheid 
kan alleen het kleine onderhoud gefi-
nancierd worden; het grote onderhoud 
kan uit deze middelen niet betaald wor-
den. Een punt van zorg is het compen-
seren van de teruglopende ondersteu-
ning door de overheid? Twee punten 
zijn duidelijk: we zullen ons draagvlak 
moeten verbreden en onze fondsenwer-
ving krachtig ter hand moeten nemen. 
Voor een sterk molenbehoud is een 
sterke vereniging nodig. Het is teleurstel-
lend dat niet alle molenliefhebbers De 
Hollandsche Molen als lid of donateur 
steunen. Zonder een sterke achterban 
kunnen wij en u niet.
Na een terugblik op het jubileumjaar 
2013 was de toekomst aan van het mo-
lenbehoud aan de beurt. Daarover liet 
gastspreker Karel Loeff van de Bond 
Heemschut zijn licht over schijnen.

Eep Top met de hem toegekende oor-
konde van de Stichting Molengiftenfonds 
voor Vernuft en Volharding.

Twee bestuursleden van de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied met de 
oorkonde van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding; links Johan 
Ottevanger en rechts Derek de Vries. 

Voorzitter Papineau Salm tijdens zijn 
jaarrede.

Directeur Karel Loeff van de Bond 
Heemschut tijdens zijn lezing.
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Getuigschriften
Het uitreiken van de diploma's aan de in 
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige 
molenaars is altijd weer een hoogtepunt 
van de vergadering, niet alleen voor de 
betrokkenen, maar eigenlijk voor ieder-

een die het wel en wee van de molens ter 
harte gaat: zonder molenaars geen draai-
ende molens! In 2013 werd 84 kandidaten 
het examen afgenomen voor windmolens 
en 3 kandidaten voor watermolens (2011 
81, respectievelijk 9). Van deze 87 perso-

nen, konden er 79 (76 voor windmolens en 
3 voor watermolens) in Amsterdam hun 
diploma in ontvangst nemen.

Alle foto's: R. Kooiker/Vereniging De 
Hollandsche Molen.

De andere groep geslaagde vrijwillige molenaars, geslaagd in het najaar van 2014

Het aantal geslaagde vrijwillige molenaars was zo groot, dat er twee podiumsessies nodig waren om ze allemaal op de foto te krijgen. 
Hier de geslaagden in het voorjaar van 2014. 

- A C T I V I T E I T E N -

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

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

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

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

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

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl



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 

ING: NL86 INGB 0004 5069 35 of Rabobank: NL16 RABO 0375 0308 67 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.




