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Bij de omslag voorzijde: Op 1 en 2 mei verhuisde de ondertoren voor de 
Hoge Tiendwegmolen van de werkplaats van de molenmaker in Sliedrecht 
naar zijn definitieve standplaats in Streefkerk Die reis ging over water, door 
de lucht en te land en bij dag en nacht (foto Hans de Groot). 

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

Dit nummer is weer een Rijnlandnummer, wat betekent dat het ook wordt 
toegezonden aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting. Naast 
het gebruikelijke bezoek van Andries Veloo aan (nu) twee Rijnlandse 
molenaars en hun molens zijn daarom ook twee andere artikelen met 
raakvlakken aan Rijnland opgenomen zoals een artikel over een gemaal 
in Voorschoten dat de taak van vier watermolens overnam. Het gevolg 
voor deze molens laat zich raden. 

Verder een artikel, ook van Erwin Esselink, over een molen, later gemaal 
bij Oudewater. De roeden van de molen hebben na de sloop van de 
molen nog vele jaren dienst gedaan op de Vrouwgeestmolen in Alphen 
aan den Rijn. 

In de Alblasserwaard zijn de laatste tijd bijzondere ondernemingen uit-
gevoerd en nog aan de gang. De herbouw van de in 1962 (!) afgebran-
de Hoge Tiendwegmolen maakte een grote sprong voorwaarts met de 
plaatsing van de ondertoren. 

Verder werd in Nieuw-Lekkerland de molen van De Regt officieel in ge-
bruik gesteld die bijna een halve eeuw een kale romp was. Tot voor kort 
kon je van deze restauraties alleen maar dromen; dromen die dan blijk-
baar toch werkelijkheid kunnen worden. Hopelijk werken ze inspirerend, 
al is het er allemaal niet makkelijker op geworden, maar is het dat eigen-
lijk ooit wel geweest?

En Balie Kluiver verbaast zich                                                                        JSB
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Gemeente Oldambt wil 
molens kwijt

Het gemeentebestuur van Oldambt wil
de drie molens in Winschoten afstoten.
Men vindt het bezit van molens geen 
gemeentelijke taak en wil ook af van de 
onderhoudskosten. Er zijn twee poten-
tiële overnamekandidaten: de Stichting 
Het Groninger Landschap en de Molen-
stichting Oldambt.

Molen Burum toch op de 
rijksmonumentenlijst?

In molenland ontstond grote deining 
toen de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed van mening bleek om de na 
brand gereconstrueerde molen Windlust 
in Burum geen plaats te geven op de 

rijksmonumentenlijst omdat met de 
brand de monumentwaarden verloren 
gegaan door het total-losskarakter van 
de brand. Ter plaatse roerde men ge-
ducht de trom om dit besluit tegen te 
gaan. 
Minister Bussemaker vroeg over het voor-
nemen van de rijksdienst om de molen 
af te voeren van de rijkslijst advies aan 
de Raad voor Cultuur die op 29 april 
antwoordde: 'De raad constateert dat 
door de brand de originele materialen 
en constructie - en daarmee de bouw-
historie van de molen - verloren is ge-
gaan. Deze waarden zijn geschaad.
Echter, in het geval van molen Windlust 
blijft met de reconstructie zowel zijn 
werktuigbouwkundige functie als ook 
zijn schoonheid binnen de stedenbouw-
kundige context van het dorp Burum en 

zijn cultuurhistorische waarde voor de 
wikkelingsgeschiedenis van het land-
bouwdorp Burum behouden. Daarnaast 
wordt de beeldwaarde met de herbouw 
hersteld.
De raad heeft de verdwenen en behou-
den waarden gewogen en acht in voor-
liggend adviesverzoek de laatste waar-
den doorslaggevend. Mede in het licht 
van de door het rijk gevoerde integrale 
benadering van erfgoedbeleid, waarbij 
in de omgang met molens en molenres-
tanten gekeken wordt naar hun monu-
mentale waarde, hun plaats in het land-
schap en hun functie in de maatschap-
pij (zoals beschreven in Een toekomst 
voor molens van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed uit 2011), adviseert de 
raad u molen Windlust niet af te voeren 
van de rijksmonumentenlijst.'

Van de molen in Burum bleef na de brand 
in april 2012 niet veel bruikbaars over (foto 
H. Noot, 9 april 2012).
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Herboren windmotor in De Knipe
Ten oosten van Heerenveen ligt de 
plaats De Knipe,ontstaan door samen-
voeging van de plaatsen Benedenknipe 
en Bovenknipe (sinds 1970). Door deze 
plaatsen liep vroeger de Schoterlandse 
Compagnonsvaart, die nu voor een 
deel gedempt is (Het gedeelte van Be-
nedenknipe) Waar eens het water
stroomde is nu een moderne weg aan-
gelegd. Komende uit Heerenveen komt
men eerst in het buurtschap 't Meer en 
dan in de Knipe (voorheen Beneden-
knipe). Juist voor men Heerenveen ver-
laat is er nog een kruising,met een weg 
– de Woudsterweg – naar Oranjewoud. 
Een paar honderd meter vanaf deze 
kruising stond ten oosten van de Woud-
sterweg een spinnekopmolen,die later 
vervangen werd door een Amerikaanse 
windmotor (type: Bakker, IJlst). In de 
loop der jaren kwam deze windmotor stil 
te staan, en verkommerde steeds meer! 
In deze omgeving stonden ooit meer 
windmotoren, waarvan de meeste een 

klassieke windmolens als voorganger 
hebben gehad De hier bedoelde wind-
motor was de laatste in zijn soort alhier. 
Vrijdag 25 April 2014 fietste ik er langs, 
stopte en zag tot mijn grote verbazing 
dat daar weer een bijna geheel nieuwe 
windmotor geplaatst was. Compleet 
met een nieuw rondmaal circuit.
Ondertussen heb ik vernomen dat de mo-
tor op Nationale Molendag is geopend. 
Er is een mooi bruggetje gekomen,zodat 
bezoekers via de Woudsterweg de wind-
motor kunnen bewonderen. Bij het brug-
getje zal een informatiebord komen te st
aan.                               Popke Timmermans

ANBI-status voor Stichting 
Windmotor Groote Veenpolder 

De Stichting Windmotor Groote Veen-
polder heeft zeer recent de beschikking 
van de fiscus gekregen dat de Stich-
ting aangemerkt wordt als culturele Al-
gemeen Nut Beogende Instelling (zgn. 
culturele ANBI). Dit heeft als groot voor-

deel dat periodieke giften volledig voor 
de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn; 
tot 5.00 euro (per jaar) zelfs met een mul-
tiplier van 1,25 (omdat het een culturele 
ANBI is). 

Molen van Fakkert draait weer 
als vanouds

De molen Fakkert maalt als een tierelier, 
zo zegt de enthousiaste groep mole-
naars van de molen in Hoonhorst. Eind 
april is ook het straatwerk om de molen 
gered gekomen met oude klinkers. De 
nieuwbouw van de molenschuur is voor 
98 procent gereed, hier en daar is nog 
wat af te werken en verder in te richten. 
Het molenterrein is al ingericht, ook hier 
nog een paar dingen afhandelen en de 
stichting is er klaar voor. Op 9 mei volgde 
de officiële opening daarna gevolgd 
door een molenmarkt met oude am-
bachten op zaterdag 10 mei. De molen-
stichting is trots op het geheel.

Begijnenmolen Sonsbeek heeft 
waterrad weer terug

Het waterrad van de Begijnenmolen in 
park Sonsbeek in Arnhem is weer terug 
geplaatst. Het nieuwe rad is geplaatst 
in de loop van de Jansbeek achter 
het Nederlands Watermuseum aan de 
Zijpendaalseweg. Het waterrad is door 
een team van werkplaats De Helling in 
een half jaar tijd in elkaar gezet ter ver-
vanging van het oude waterrad van 
de molen. Dit alles in opdracht van de 
Vrienden van Sonsbeek. Het ligt in de be-
doeling later weer elektriciteit te gaan op-
wekken met de waterkracht van de beek.

Molenhoek wil Heumensche 
Molen terug 

Na een uiterst geslaagde ideeënwed-
strijd om het dorp meer leefbaar te ma-
ken, hebben inwoners van Molenhoek 
opnieuw een serie leuke plannen be-
dacht. De terugkeer van de afgebrande 
Heumensche molen is een van de op-
merkelijke voorstellen uit het door inwo-
ners ingediende wensenlijstje. De eerste 
ideeënwedstrijd 'Molenhoek pakt aan' 
leverde in 2013 6 kansrijke plannen op, 
waarvan het gros inmiddels op de rails is 
gezet. In het vervolgproject 'Molenhoek 
pakt aan 2' wordt onder meer voorge-
steld om de voormalige dorpsmolen in 
ere te herstellen. De windkorenmolen 
werd rond 1600 gebouwd en brandde 
op 14 september 1928 geheel af (zie 
Molenwereld 2013-5-175). Veel namen in 
het dorp herinneren volgens bedenker 
Cees Kreulen aan het feit dat het dorp 
vroeger trots was op zijn molen. 

Start restauratie molen 
Rembrandt in Kilder

De langverwachte restauratie van de 
Kilderse molen Rembrandt is in april ge-
start met de ontmanteling van de mo-
len door molenbouwbedrijf Coppes uit 

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

De windmotor van De Knipe ziet er werkelijk als nieuw uit (foto Popke Timmermans, 25 
April 2014).
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Bergharen. Een financiële toezegging 
van de Bankgiroloterij was voor eige-
naar V. Horsting het teken om de molen-
bouwer in te schakelen en daarmee de 
aftrap te geven voor de restauratie van 
de Rembrandt. Want naast de bijdrage 
via de provincie van 75 procent moet 
een kwart van de kosten komen uit fond-
sen en giften. De molen krijgt, net als in 
het verleden, weer 2 koppel maalstenen 
en nu ook een generator om stroom 
mee op te wekken. De hele restauratie 
duurt zeker een jaar. Coppes heeft on-
derdelen ten behoeve van herstel naar 
de werkplaats in Bergharen vervoerd.

Kees Poppeliers overleden

Op 8 mei 2014 even voor de middag is 
vrijwillige molenaar Kees Poppeliers na 
kort maar heftig ziektebed overleden. 
Hoewel Kees Poppeliers officieel in Put-
tershoek woonde in in de Hoeksche 
Waard en bij veel molens betrokken 
was, was hij in het vroege voorjaar tot 
de late zomer te vinden op Camping De 
Koerberg in Heerde.
Stilzitten kon hij moeilijk, zeker als hij wist 
dat er ergens molens stilstonden, of dat
nu in Heerde, Wapenveld, Vaassen of
Oene was en zelfs in het Openlucht-
museum Arnhem was hij regelmatig te 
vinden.
Zijn molenaarsbloed kroop waar het niet 
gaan kon, dus als het maar even moge-
lijk was, was Kees op een molen te vinden.
Hij stond in omgeving bekend als een 
bevlogen molenaar die o.a. korenmolen 
Werklust in Oene voor stilstand behoede.
Ook was hij de laatste 2 jaar zeer actief 
voor Stichting Molenbezit Heerde en 
maakte onderdeel uit van de groep mo-
lenaars in Wapenveld. 
Naast 'Heerde' deed ook de molenstich-
ting in Vaassen regelmatig een beroep 
op zijn inzet voor Daams' molen. 
Met name schoolklassen waren zijn favo-
riete bezoekers waaraan hij zijn molen-
kennis als oud onderwijskundige graag 
en goed kwijt kon.
Helaas is Kees niet meer, hij is snel heen 
gegaan en dat doet ons veel verdriet. 
De Stichting Molenbezit Heerde en de
Stichting Vaassens' molen zijn Kees Pop-
peliers veel dank verschuldigd voor zijn 
inzet en bewezen diensten.
Wij wensen zijn vrouw alle moed en sterk-
te toe in deze moeilijke periode.

 Stichting Molenbezit Heerde / Stichting 
Vaassens'molen

Bouw molenschuur bij 
De Nachtegaal in 
Middenbeemster begonnen

In Middenbeemster is begonnen met de 
bouw van de molenschuur bij de molen 
De Nachtegaal. De bouwput is gegra-
ven en de palen voor de fundering zijn 
geheid. Daarna volgde het aanbren-
gen van de bekisting en het storten van 
beton. Medio oktober moet hegebouw 
klaar zijn voor groepsaccommodatie als 
bed and breakfast. 

Molen Rembrandt in Kilder, wachtend op herstel (foto Donald Vanden Bulcke, 15 juli 2009). 

Kees Poppeliers demonstreert het voorleggen van een zeil (foto Cees Wittekoek, 20 april 2011).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Restauratie poldermolen Sint 
Maartensvlotbrug van start

Met het stilzetten van de molen, is op 
8 mei het startsein gegeven voor een 
uitvoerige renovatie van poldermolen 
M van de Zijpe- en Hazepolder bij Sint 
Maartensvlotbrug. Niet dat er straks te-
gen het einde van het jaar ogenschijnlijk 
veel zal zijn veranderd aan de zeven-
tiende-eeuwse watermolen, die wordt 
beheerd de Stichting de Zijper Molens. 
De restauratie omvat vooral het binnen-
werk. Zoals achtkantstijlen die zijn aan-
gevreten door de bonte knaagkever en
worden vervangen. Dat betekent in de 
praktijk wel dat de molen eerst voor een 
flink deel wordt ontmanteld om dan weer
te worden opgebouwd. Aannemer Po-
land uit Oterleek en rietdekkersbedrijf 
't Eiland uit Schagerbrug voeren de klus uit.

Opening Waarlandsmolen

De afgelopen twee jaar is de Stichting 
De Westfriese Molens druk doende ge-
weest met de zeer uitvoerige restauratie 
van de Waarlandsmolen, Hoebelaan 1
te Waarland. De molen is inmiddels voor-
zien van een geheel nieuwe fundering
en is in- zowel als uitwendig geheel ge-
restaureerd. Het interieur van deze mo-
len was nog grotendeels in originele 

staat. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zowel als de Stichting Molenhuijs 
Waarland, eigenaresse van het naast de 
molen gelegen museum, stelden het zeer 
op prijs als dit originele interieur bewaard 
zou blijven. In overleg met de Stichting 
De Westfriese Molens is toen besloten de 
molen niet meer te verhuren, maar deze 
in te richten als interieurmuseum.Aan de 
restauratie zijn uitvoerig bouwhistorisch 
onderzoek en kleuronderzoek vooraf 
gegaan. Uit het eerste onderzoek is ge-
bleken aan de ouderdom van het hout 
dat de molen uit 1531 dateert en daar-
mee tot op heden de oudst bekende 
bewaard gebleven houten molen van 
Nederland is. Het kleuronderzoek gaf 
aan dat als beste resultaat de verflaag 
van rond 1920 teruggebracht kon wor-
den, hetgeen na overleg een interieur 
uit de twintiger jaren opgeleverd heeft. 
Deze omvangrijke restauratie is thans 
voltooid.
De officiële opening vond plaats op 28 
mei 2014. Deze werd uitgevoerd door de 
heren S.M. Jaspers, oud-bestuurslid van 
het toenmalige waterschap Slootwaard, 
welks bestuur de molen tot in de moder-
ne tijd heeft bewaard en zodoende aan 
het nageslacht heeft nagelaten en de 
P.N. Roele, oud-voorzitter van Stichting 
De Westfriese Molens.

Molen 't Haantje is op zoek naar 
financiële steun

Boven het groen van de bomen langs 
Smal Weesp zijn nog net de wieken zicht-
baar van molen 't Haantje. De historische
korenmolen heeft het financieel echter
moeilijk. Door de restauratie, die in 2002/
2003 plaatsvond, zit er een gat in de be-
groting. Dit is ontstaan door extra kosten 
van circa 100.000 euro. De eigenaar zou 
hiervan 30.000 euro bijdragen en de ge-
meente Weesp 70.000 euro. Ondanks 
gedane toezeggingen is laatstgenoem-
de bedrag nooit gesubsidieerd. Hiervoor 
is door de gemeente een lening aan de 
stichting verstrekt. De gemeente heeft 
de eigenaar nu tot 2020 de tijd gegeven 
het bedrag middels fondsenwerving e.d. 
bij elkaar te krijgen.

De Jonge Dirk in Westzaan heeft 
nieuwe eigenaar

Op 8 mei is molen De Jonge Dirk te 
Westzaan officieel toegevoegd aan het 
molenbezit van Vereniging De Zaansche 
Molen. Ook de op hetzelfde land gele-
gen weidemolen De Zwaan behoort nu 
tot de vereniging. Hessel de Vries, die in
december onverwachts overleed, heeft 
vanaf 1981 met veel zorg en toewij-
ding de molen onderhouden en laten 

Het begin van de bouw van de molenschuur bij De Nachtegaal in Middenbeemster (foto Kees Knijn, 15 mei 2014). 
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draaien. Enige tijd geleden zocht fami-
lie De Vries contact met de vereniging. 
Zij hadden te kennen gegeven, mede 
naar aanleiding van een wens van 
Hessel, de molen graag te willen toe-
vertrouwen aan De Zaansche Molen. 
Het bestuur heeft gemeend hierop in 
te gaan; de molen is ruim honderd jaar 
oud, typisch Zaans en mede door de 
ligging tussen de molens Het Prinsenhof 
en De Schoolmeester uniek te noemen. 
Bovendien er een relatie met specerij-
molen De Huisman, omdat veel gaande 
werk van De Huisman afkomstig is uit De 
Jonge Dirk, destijds nog Indie's Welvaren 
geheten. Het bestuur is voornemens om 
op korte termijn een molenaar aan te 
stellen en een maalploeg te installeren.

 Vereniging De Zaansche Molen

Campers dragen bij in onder-
houdskosten molen 't Zand
De onttakelde molen van Zeeman in 
't Zand was op de oorspronkelijke loca-
tie geheel ingebouwd en kon daar niet 
worden gerestaureerd. Net buiten het 
dorp heeft Stichting Behoud Korenmolen 
van Zeeman een stuk grond kunnen ko-
pen groot ca. 7000 vierkante meter. Deze 
grond was van Rijkswaterstaat maar die 
gaf zijn medewerking en de overname-
prijs was redelijk. Inmiddels staat de mo-
len daar en is volledig gerestaureerd.

Voor het onderhoud en vaste lasten is 
jaarlijks een behoorlijk bedrag nodig dat 
uit entree en door donateurs moet wor-
den opgebracht. 
Het peceel bij de molen is uitermate ge-
schikt om er campers op te stallen en 
dat genereert dan weer een bedrag ten 
gunste van de molen. Het streven van 

de stichting is om selfsurporting te zijn. 
Daarom heeft deze nu een aanvraag 
ingediend bij de Gemeente Schagen 
voor de plaatsing van 14 campers. Ook 
heeft de stichting een vergunning om er 
een museum annex toeristeninformatie-
centrum te bouwen van 750 meter.

Zevende Molendag Voorne 
Putten en Rozenburg

Voor de zevende keer zijn de molens op 
Voorne-Putten en Rozenburg te bezoe-
ken. Ook dit jaar wordt gehoopt op mooi 
weer, goede maalwind en veel bezoe-
kers. Geniet van het oude ambacht en 
de industriële monumenten op zaterdag 
19 juli van 11:00 tot 17.00 uur. De feeste-
lijke opening vindt plaats om 10.00 uur bij 
de De Bernisse Molen aan de Spuikade 1
in Geervliet. 
Alle deelnemende molens zijn deze dag
te bezichtigen en zullen bij voldoende 
wind draaien. Bij elke molen is wel iets te 
doen. Bij elke deelnemende molen is een 
molenpas met veel informatie verkrijg-
baar waarin u na bezoek aan een molen 
een uniek stempel kunt laten zetten. 
De werkplaats van Molenmakerij Herrewij-
nen te Spijkenisse zal geopend zijn voor be-
zoek. U zult een indruk krijgen van wat er
bij komt kijken om de molens te onderhou-
den. Meer info op: www.molendag.info 

Met één roe gaat het ook; molen De Schoolmeester in Westzaan, malend na de roedebreuk van 27 februari (foto Abel van Loenen, 6 mei 2014).
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Koninklijke onderscheiding voor 
Jan de Vries

Op vrijdag 09 mei 2014 heeft de heer Jan 
Cornelis de Vries uit handen van burge-
meester D.R. van der Borg en in bijzijn van 
de Commissaris van de Koning de heer J. 
Smit een Koninklijke onderscheiding uit-
gereikt gekregen. Dit was tijdens de fees-
telijke opening van Korenmolen De Regt 
aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.
Jan de Vries was van 1962 tot 2002 als 
molenmaken en molenaar in dienst van 
het Hoogheemraadschap van Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden (voorheen Wa-
terschap Nederwaard). Tot 2006 woonde 
hij in de 1e molen van de Nederwaard.

Sinds 2002 is hij initiator en onbezoldigd
molenaar en opzichter van de Stichting 
Herstel Korenmolen De Regt. Hij heeft 
zich op bijzondere wijze ingezet voor 
de grondige renovatie van deze Koren-
molen. Door de inzet van betrokkene 
kon flink worden bezuinigd. Hij wierf vrij-
willigers, begeleidde hen en verrichtte 
ook zelf veel werk.
Tijdens de restauratiefasen kwamen on-
der andere diverse betimmeringen, mo-
lenonderdelen, een toiletvoorziening, ra-
men, deuren en hiermee ook de toegang 
van de ontvangstruimte van zijn hand.
Ook het volledig bouwen en terugplaat-
sen van de kap en wieken van de molen 
heeft De Vries, samen met een groep 

vrijwilligers – met eigen handen verricht. 
In ruim anderhalf jaar tijd is hij in staat ge-
bleken om het belangrijkste deel van de 
bouw van de kap te realiseren. Slechts 
enkele onderdelen zijn uitbesteed aan 
derden.
Op grond van bovenstaande is de heer 
Jan Cornelis de Vries benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

Schilderij molens Moerkapelle 
naar museum Zevenhuizen

Toen de polder De Honderd Morgen 
of Wilde Veenen in Moerkapelle het 
windgemaal opdoekte gaf het polder-
bestuur Marius Richters (1878-1955) op-
dracht een schilderij van de molens 
aan de Rottedijk te maken. Richters was 
onder meer schilder, tekenaar, graficus 
en glazenier. Hij werd opgeleid aan de 
Rotterdamse academie voor beelden-
de kunst. Hij schilderde haventaferelen 
in zijn geboortestad Rotterdam. Ook schil-
derde hij de polderlandschappen rond 
de stad. Samen met anderen richtte hij
de kunstenaarsgroep De Branding op. 
Ook was hij lid van de kring van beel-
dende kunstenaars R33. Hij behoorde 
tot de schilders die in 1918 de opdracht 
kregen om wandschilderingen voor de 
Rotterdamse raadzaal te vervaardigen.
In de raadzaal van het stadhuis in 
Rotterdam hangen zes schilderijen van 
Richters.
Bij de polderconcentratie in 1975 ver-
huisde het schilderij met de molens, nu
eigendom geworden van het Hoog-
heemraadschap van Schieland, naar 
het Schielandhuis in Rotterdam. Een po-
ging enkele jaren later om het schilderij 
een plaats te geven in de raadzaal van 
het raadhuis van de toen nog zelfstan-
dige gemeente Moerkapelle mislukte 
vanwege gebrek aan medewerking van 
de kant van het hoogheemraadschap. 
Recent bleek het Hoogheemraadschap 
nu toch bereid het schilderij in bruikleen 
te geven aan de Stichting verzameling 
ons molenverleden die het een plaats 
heeft gegeven in het Museum Ons Ver-
leden in Zevenhuizen waar het inmiddels 
een plaats heeft gekregen.

Molenstomp Sassenheim mag 
geen molen worden

De gemeenteraad van Teylingen heeft 
het recht medewerking te weigeren aan 
het completeren van de molenstomp 
aan de H. Knoopstraat in Sassenheim 
tot een volwaardige molen. Dit heeft 
de Raad van State op 23 april bepaald. 
De Raad van State deed uitspraak in 
het hoger beroep dat de Stichting de 
Molen van Sassenheim had aangete-
kend tegen een besluit van de gemeen-
teraad van Teylingen. De stichting wil 
de Molen van Speelman' graag in zijn 
oude glorie herstellen, compleet met 
wieken. Daarvoor is een wijziging van 
het bestemmingsplan noodzakelijk. Een 
jaar geleden wees de gemeenteraad 
het verzoek van de molenstichting af 

Jan de Vries aan de vang van de molen van De Regt (foto Cock van den Berg, 9 mei 2014).

Het schilderij van Marius Richters met zes van de zeven molens van de polder De Honderd 
Morgen of Wilde Veenen in Moerkapelle. Op de voorgrond de schepradgang van vier molens 
met de twee vijzelmolens op de achtergrond.
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om een nieuw bestemmingsplan vast 
te stellen. Twaalf gemeenteraadsle-
den waren voor zo'n bestemmingsplan, 
maar dertien raadsleden stemden te-
gen. De Raad van State wijst er in haar 
uitspraak op dat de gemeenteraad be-
leidsvrijheid heeft om ruimtelijke ontwik-
kelingen wel of niet toe te staan. Tegen 
het afbouwen van de molen bestond 
verzet van omwonenden die zich heb-
ben gegroepeerd in Hier geen Wieken. 
De Stichting beriep zich op onzorgvul-
dige besluitname, maar die boodschap 
kwam niet over bij de Raad.

Babbersmolen ontvangt 
ereschildje 
Op 11 mei is door de Historische Ver-
eniging Schiedam een ereschildje uit-
gereikt aan stichting De Schiedamse 
Molens. Zij hebben dit verdiend met 
hun inspanningen om de Babbersmolen 
weer in oude glorie te herstellen. Sinds 
1978 geeft de Historische Vereniging 
Schiedam het zgn. Scidam-schildje uit 
aan personen of organisaties die zich 
hebben ingezet voor de bescherming, 
het onderhoud en de restauratie van his-

torische, of andere voor het Schiedamse 
stadsgezicht belangrijke panden. De 
Babbersmolen is alweer het zeventigste 
bouwwerk dat dit schildje aan de ge-
vel mag dragen. Twee andere molens, 
te weten De Nieuwe Palmboom en De 
Walvisch zijn hem voorgegaan. De af-
beelding op het schildje is ontleend aan 
een 17e eeuws tegeltje van twee engel-
tjes, die het stadswapen van Schiedam 
dragen. Stichting De Schiedamse Mo-
lens is bijzonder vereerd met deze blijk 
van waardering. In zijn slechtste dagen 
was er bovendien veel fantasie nodig 
om er nog een trotse poldermolen in te 
zien. Toch is dit rijksmonument erg bij-
zonder: met het bouwjaar 1710 is het de 
oudste nog bestaande stenen polder-
molen van Nederland. Daarnaast heeft 
de molen een ongebruikelijk scheprad 
dat door het water snijdt en zo uitslaat. 
Na jaren van verval is het, samen met de 
inzet van vrijwilligers, fondsen en spon-
sors, uiteindelijk gelukt de Babbersmolen 
weer te laten draaien. Ook is de mole-
naarswoning in de molen hersteld zodat 
bezoekers een idee krijgen hoe een ge-
zin er vroeger heeft geleefd. 

Stichting Schiedamse Molens

Bouw ontvangstgebouw bij 
molen De Vijf Gebroeders gestart

Begin mei is de bouw van het ontvangst-
gebouw bij de molen De Vijf Gebroeders 
te Heinkenszand begonnen. Eerder wa-
ren de nodige graafwerkzaamheden 
uitgevoerd. Verwacht wordt dat de ruw-
bouw in juli klaar zal zijn. Daarna zal door 
vrijwilligers het gebouw verder afge-
werkt worden. De bouw wordt financieel 
mogelijk gemaakt door inzet van eigen 
middelen maar daarnaast ook een sub-
sidie uit het Europees LandbouwFonds 
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
en een bijdrage uit het Coöperatief 
Dividendfonds van de Rabobank.
Hoofdaannemer is bouwbedrijf Goet-
heer & Huissoon, de werkzaamheden 
worden vooral uitgevoerd door leerlin-
gen van Bouwopleiding Zeeland in het 
kader van een leerlingbouwplaats. Het 
gebouw komt er aan de buitenzijde uit 
te zien als een gepotdekselde Zeeuwse 
schuur. Binnen bevinden zich een ont-
vangstruimte om groepen bezoekers 
tot 30 personen te kunnen ontvangen. 
Verder wordt een bescheiden werk- en 
opslagruimte ten behoeve van de vrijwil-
ligers gerealiseerd, die wekelijks onder-
houdswerk aan de molen uitvoeren.

Toestand molenromp Dongen 
baart zorgen

Op 15 januari 2004 werd de romp van 
de in 1845 en in 1925 onttakelde koren-
molen De Hoop, Mgr. Nolenslaan 17 te 
Dongen op de rijksmonumentenlijst ge-
plaatst. Kort tevoren, in 2003 was het 
dak van de romp gewaaid, waarop de 
eigenaar de molen, die in slechte staat 
verkeerde, wilde slopen. De plaatselijke 
Heemkundekring diende hiertegen be-
zwaar in, ook de sloopkosten zouden 

Gezelligheid rond de Babbersmolen(foto: P. Sporken, 15 juni 2013); 

Molen De Hoop in Dongen met een scheur 
in de molenromp die er niet om liegt; haast van
onder tot boven (foto H. Noot, 6 april 2014). 
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niet gering zijn en de eigenaar besloot 
van sloop af te zien. Toch tikt de klok 
door voor deze molen want de bouw-
kundige staat van de romp is ronduit zor-
gelijk: ernstige scheurvorming en lagen 
metselwerk laten los. Als hier niet door-
tastend wordt ingegrepen kon de sloper 
alsnog wel eens aan zijn trekken komen.

(Opnieuw) onzekere toekomst
voor De Eendragt te Kaastsheuvel
Nu het doek definitief is gevallen voor 
het multiculturele zalencentrum Aleyna 
in Kaatsheuvel, gaat ook de in het com-
plex opgenomen molen De Eendragt 
een onzekere toekomst tegemoet. Na 
het faillissement hebben zich bij de 
curator geen geïnteresseerde overna-
mekandidaten aangemeld. Het zalen-
centrum was gevestigd in het voorma-
lige partycentrum 't Curiosahuys aan de
Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel. Het 
complex was grondig verbouwd tot een 
luxe accommodatie voor met name 
Turkse, Marokkaanse, Afghaanse en Iraak-
se bruiloften en feesten. Het was een 
tijdrovende en dure verbouwing vol te-
genslagen. Amper een jaar na de ope-
ning is de zaak failliet gegaan. Het is de 
exploitant niet gelukt om de forse inves-
teringen terug te verdienen. Wanneer 
het complex aan de Zuidhollandsedijk, 
compleet met molen, in de verkoop 
komt, is nog niet duidelijk. Dat gebeurt 
waarschijnlijk nog niet op korte termijn.

Op zoek naar oude lichtarmaturen 
voor de Keldonkse molen

De vrijwilligers van stichting korenmolen 
De Hoop Keldonk zijn op zoek naar oude 
lichtarmaturen. De molenromp van de 
Keldonkse molen staat al weer een tijdje 
trots te wachten op het moment dat het 
restauratieproject voltooid kan worden. 
Zo op het eerste oog lijken de activiteiten 
stil te liggen. Niets is echter minder waar. 
Op dit moment zijn de bouwvrijwilligers 
vooral aan de binnenzijde van de romp 
aan het werk. Zo is een zware balklaag 
voor de eerste verdiepingsvloer aange-
bracht en is het voegwerk binnenin vol-
ledig hersteld. Voor het aanleggen van 

verlichting is de elektricien op zoek naar 
oude armaturen die vroeger vooral in 
stallen werden gebruikt. 

Terrein Koeveringse Molen 
Schijndel afgebakend

De terugkeer van de Koeveringse Molen 
in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
komt een stapje dichterbij. Op 24 april 
is een deel van het terrein afgezet. 
Hiermee wil de Stichting Koeveringse 
Molen symbolisch een stap markeren 
naar de uiteindelijke herbouw van de 
molen. De molen stond precies op het 
snijpunt van de grenzen van Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel. Nu de drie 
gemeenten besloten hebben uiterlijk 
2018 te willen fuseren, lijkt de molen een 
symbool te worden voor die fusie. De 
drie gemeenten zijn bereid mee te wer-
ken aan de herbouw. De plannen heeft 
het bestuur al helemaal uitgewerkt. Om 
te beginnen is het nodig grond te kun-
nen pachten. Een deel is nu in handen 
van de gemeente Schijndel en dat deel 
pacht de stichting dus nu sinds kort. Een 
ander stuk grond komt naar verwachting 
binnenkort in handen van de gemeente.

Electriciteitsopwekking door 
St. Elisabethmolen te Haelen

De gemeente Leudal is dé wind- en wa-
termolengemeente van Limburg. Aan de
Leubeek ligt de ruïne van de watermo-
len St. Elisabeth. De molen is op het ein-
de van de Tweede Wereldoorlog voor
het grootste gedeelte verwoest door 
een explosie. De eigenaren van de mo-
len, gemeente Leudal, Waterschap Peel 
en Overmaas en Staatsbosbeheer, heb-
ben de handen in elkaar geslagen om 
de molen te restaureren en er meteen 
een waterkrachtcentrale voor de opwek-
king van duurzame energie van te ma-
ken. De provincie Limburg heeft een 
subsidie verleend voor de realisatie van 
dit project, maakte de gemeente be-
kend. De molen zal niet geheel in oude 
staat worden hersteld. De restauratie is 
bedoeld om de huidige staat van de 
molen voor de toekomst te behouden. 

Er zal een geheel nieuw sluiswerk en een 
nieuw houten waterrad worden geplaatst
dat gekoppeld is aan een generator die 
stroom opwekt. Verder komt er een dak 
boven om de molen en de installatie te 
beschermen tegen weersinvloeden. De 
turbine zal ongeveer 53.000 kWh stroom 
opwekken, dat is voldoende voor circa 
15 huishoudens. Het grootste gedeelte 
van de elektriciteit zal door het naastge-
legen Restaurant St. Elisabeth's Hof wor-
den afgenomen dat daardoor ook een 
belangrijke bijdrage levert aan het pro-
ject. De opbrengst van de elektriciteit 
zal worden ingezet voor het beheer en 
onderhoud van de molen en ook voor 
het organiseren van educatie over de 
molen en de energieopwekking. De wa-
termolen zal daarmee een nieuwe toe-
ristisch-educatieve trekpleister worden 
voor het Leudal. Op 15 mei 2014 vond de 
officiële oprichting van de nieuwe stich-
ting plaats. Ook werd de overeenkomst 
tussen de gemeente en de nieuwe stich-
ting die de molen in de toekomst gaat 
beheren ondertekend. Na de verbou-
wing van de molen neemt de stichting 
het eigendom van de molen over. De 
verwachting is dat er na de zomer daad-
werkelijk gestart wordt met de bouwac-
tiviteiten en dat deze aan het einde van 
dit jaar afgerond zijn.

Opening Oliemolen te Heerlen 
en tentoonstelling

Op vrijdag 16 mei vond de officiële 
opening van de Oliemolen te Heerlen 
plaats. Het rad van de Oliemolen is ver-
vangen en het Bakhuys is volledig geres-
taureerd. Burgemeester Depla verrichtte 
de officiële opening. Op zaterdag 17 en 
zondag 18 mei is een sfeervolle quiltten-
toonstelling in De Oliemolen gehouden. 
Gedurende deze twee dagen was de 
molen open voor publiek. 

En het blijft niet bij een scheur (foto H. Noot, 6 april 2014). 
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De Oliemolen in Heerlen (foto Willem Jans).



Ambachtsdag Historisch 
Metselwerk

Hobéon organiseert op 18 september in-
samenwerking met Van Hoogevest Archi-
tecten en de Stichting Kathedrale Basiliek 
St. Bavo in Haarlem de Ambachtsdag His-
torisch Metselwerk. Het thema van deze 
dag is: restauratie van voegwerk, metsel-
werk en bouwkeramiek aan monumenten.
De naam Ambachtsdag is nadrukkelijk 
gekozen om aan te geven dat het gaat 
over de praktijk op de steiger en over 
het ambacht als kern van het restaura-
tievak. Daarom is deze dag zowel voor 
uitvoerende partijen, zoals voegers en 
metselaars, als voor de opdrachtgevers, 
architecten, adviseurs en toezichthou-
ders van belang.
Recent is oude kennis over het voeg- en 
metselambacht herontdekt. Bij de op-
stelling van uitvoeringsrichtlijnen voor 
restauratie van voeg- en metselwerk heb-
ben onderzoekers en uitvoerende par-
tijen intensief samengewerkt. Deze sa-
menwerking heeft geleid tot een veras-
sende combinatie van oude en nieuwe 
kennis van het vakgebied, die goed is 
toe te passen in de praktijk. 
Verschillende sprekers zijn uitgenodigd 
om dit thema in korte lezingen te be-
lichten. De lezingen worden afgewisseld 
met workshops en rondleidingen door 
de nieuwe Bavo.
Om een zo breed mogelijk publiek aan 
te trekken zijn de kosten laag gehouden, 
namelijk € 75,- en € 25,- voor leerlingen 
Voeger Niveau II en Metselaar Niveau III.
Inschrijven kan vóór 7 juli a.s. op www.
hobeon.nl/certificering/organisaties/ar-
chitectuur_en_monumentenzorg

In 't kort

- De kleine molen van de Broekpolder 
in Broeksterwoude heeft nieuw riet 
gekregen op zijn romp gekregen. 

- De korenmolen De Jonge Sophia in 
Groot-Ammers kreeg een flinke her-
stelbeurt. 

- Twee oude kruisbalken uit de negen-

tiende eeuw markeren sinds 6 mei de 
plek waar in Waspik zo'n 150 jaar een  
windmolen heeft gestaan. 

Molenkalender 2014
14 - 15 juni 2014 Groninger Molenweekend
28 juni 2014 Westlandse Molendag
19 juli 2014 Molendag Voorne Putten & 
Rozenburg (ZH)

De kleine molen van de Broekpolder in Broeksterwoude staat op nieuw riet te wachten (foto 
D. Swierstra, 28 maart 2014).

De Jonge Sophia in Groot-Ammers in de 
steigers (foto Gerard Barendse, 5 april 2014).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Molen van De Regt 
in bedrijf gesteld

Op vrijdag 9 mei is de molen van 
De Regt in Nieuw-Lekkerland 
officieel in bedrijf gesteld door 

Commissaris van de Koning drs. J. Smit. 
Wie had dit ooit kunnen denken? Bijna 
een halve eeuw was de molen een kale 
romp en nu weer het uiterlijk uit zijn glo-
riejaren.

In dit blad is relatief veel over de ge-
schiedenis van deze molen geschreven, 
waarvan het voornaamste bestaat uit 
een viertal artikelen over de geschie-
denis van de molen in de breedste zin 
des woords in de laatste drie nummers 
van 2005 en 2006-1. De molen is wellicht 
in 1853 gebouwd als opvolger van een 
oudere voorganger. Er werd op de wind 
gemalen tot 1950. Het binnenwerk werd 
toen verwijderd. Verval volgde en dat 

De kinderen van Adriaan de Regt en daardoor 
uiteraard de kleinkinderen van Willem de Regt,
de twee molenaars die het laatst met de molen
hebben gemalen. Willem de Regt genoot lande-
lijke bekendheid als vakman voor molenstenen; 
v.l.n.r. : Dirk, Lia, Aad en Wim



liep uit op onttakeling waarna een kale 
romp overbleef. Uitzicht op herstel was er 
toen niet; geloof erin evenmin, althans 
toen niet. Maar dat zou veranderen, 
ook al dreigt er in 1999 nog sloop van de 
molen. In diezelfde tijd keert het getij. In 
2000 wordt de molen ondergebracht in 
een stichting en die stichting gaat ener-
giek aan de slag. In de zomer van 2006 
wordt er van rijkswege subsidie toege-
kend voor het herstel van de romp. Op 
16 april 2011 wordt de  restauratie van de 
romp afgesloten. Er kan dan zelfs weer 
gemalen worden op de motorsteen. 
Daarna gaat men onverdroten door met 
het herstel van de eigenlijke windmolen. 
Bij de restauratie wordt verschrikkelijk 
veel werk uitgevoerd in eigen beheer, 
waarbij met name de Kinderdijkse oud-
molenmaker en molenaar Jan de Vries 
met ere genoemd moet worden, zonder 
iets af te willen doen aan de inzet van 
anderen. Op 9 mei vindt dan de feestelij-
ke ingebruikstelling plaats. Die had voor 
Jan de Vries nog een bijzondere verras-
sing in petto. Burgemeester D.R. van der 
Borg reikte hem een koninklijke onder-
scheiding uit, waarbij hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Het gaande werk van de windmolen ont-
breekt nog op het bovenwiel na. Het ziet 
er allemaal werkelijk uit om door een rin-
getje te halen. Mogelijk heeft de molen 
er alleen zo mooi uitgezien bij de bouw; 
latere foto' s geven een minder vlekke-
loos beeld. De kale romp is nu een parel 
aan de Lek geworden.                                    jsb.
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Grote belangstelling voor het grote moment 
(foto Jaap de Vries).

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

De kinderen van Adriaan de Regt onthullen 
de baard (foto Cock van den Berg). 

De molen draag nu letterlijk hun 
familienaam (foto Cock van den Berg)

De baard van dichtbij. De vroegere baardvorm was anders. Ook had de molen voor de 
onttakeling twee steunders onder de windpeluw (foto Rob Pols). 
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Niet te geloven! (foto Rob Pols).

Na de onthulling van de baard wordt de 
vang gelicht; v.l.n.r. Jan de Vries; Commissaris 
van de Koning Smit; burgemeester Van der 
Borg en stichtingsvoorzitter Veerman (foto 
Cock van den Berg). 

Als eerbewijs aan molenmaker-molenaar 
Jan de Vries voor zijn bijzondere inzet wordt 
het plein bij de molen naar hem vernoemd; 
de onthulling van het naambord. (foto Jaap 
de Vries). 
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BELGIË
West-Vlaanderen

Geersensmolen in Klemskerke of-
ficieel in bedrijf gesteld
In Molenwereld 2013-5-355 werd de op-
levering van de verplaatste en gerestau-
reerde Geersensmolen in Klemskerke (ge-
meente De Haan) gemeld. Op 13 april dit 
jaar werd de voltooide molen officieel in 
gebruik gesteld doore Vlaamse minister 
van Toerisme, Geert Bourgeois op een 
nieuwe locatie op een stuk grond voor 
het restaurant De Kruidenmolen. Vroeger 
hadden De Haan en zijn deelgemeenten 
wel tien windmolens. Nu staan in De Haan 
staan nog twee molens: de Hubertmolen 
in Wenduine en de Geersensmolen.

Duitsland
NEDERSAKSEN

Herstel verongelukte molen 
Greetsiel nabij
Experts hebben de herstelkosten voor de 
op 28 oktober vorig jaar zwaar bescha-
digde Groene molen in Greetsiel (zie Mo-
lenwereld 2013-12-446 e.v.) geraamd op
400.000 euro. Inmiddels zijn er van ver-
schillende kanten toezeggingen gedaan 

voor bijdragen in de herstelkosten. Zo 
komt de Landkreis Aurich met 100.000 
euro over de brug en heeft de deelstaat 
Nedersaksen ook nog eens 100.000 euro 
beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er ook
van andere zijden toezeggingen gedaan, 
zodat de financiering vrijwel rond is. Als 
men zekerheid hieromtrent heeft wil men 
nog dit jaar met het herstel beginnen. De 
romp is inmiddels in zoverre hersteld dat 
het molencafé weer geopend is. 

Winkelcentrum Norder Tor gereed
De molen Frisia in Norden in geïntegreerd 
in het grote winkelcentrum Norder Tor, 
waarover eerder in dit blad is geschre-
ven. De molen is in handen van de 
Förderverein der Norder Mühlen. De mo-
len heeft nog geen binnenwerk, maar 
de wieken draaien. In de molen is een 
tentoonstelling met machines en gereed-
schappen uit bakkerijen in de omgeving 
ondergebracht, die aansluiten op graan 
en de molen. Men kan nog steeds de 
Frisia en de Deichmühle samen zien en 
fotograferen. Vanaf het parkeerdek van 
het winkelcentrum heeft men een goed 
uitzicht op de Deichmühle. 

Bernhard Fritsche. 

Nordrhein-Westfalen

Reparatie waterrad van de 
Huningsche watermolen
Ook in de toekomst zal de Huningsche 
watermolen weer graan malen. Maar 
daar moest het waterrad van de molen 
eerst wel hersteld worden. Dankzij de 
steun van het stadsbestuur van Vreden en
dankzij de medewerkers van gemeente-
werken kon de 'Möllenkring' van de Hei-
matverein het karwei tot een goed einde 
brengen. Het rad kreeg nieuwe schoe-
pen en nadat het rad was teruggeplaatst 
moest het opnieuw afgehangen worden.
De Huningsche watermolen is een maal-
vaardige boerenwatermolen die staat 
in het boerderijmuseum 'Früchtinghoff' 
in Vreden dat eigendom van de kreis 
Borken is. In de nabije toekomst zal de 
watermolen evenals alle andere gebou-
wen in het boerderijmuseum overgaan in 
eigendom van de kreis Borken. De molen 
is afkomstig uit Ammeloe en werd in 1997 
naar het boerderijmuseum verplaatst (zie 
De Molenaar 1997-22-29). 

Bernhard Fritsche. 

De Geersensmolen bij de ingebruikstelling 
(foto Donald Vandenbulcke, 13 april 2014).

De imposante Deichmühle vanaf het 
parkeerdek van Norder Tor (foto Bernhard 
Fritsche, 9 augustus 2013). 

Het herstelde rad van de Huningsche water-
molen (foto Bernhard Fritsche, 6 april 2014). 

Het enorme complex Norder Tor, de witte
vlek, in aanbouw met in de hoek linksonder 
van het complex de Deichmühle, linksboven
deFrisia en tussen de L6 en de Olmühlenweg
de romp van de oliemolen. (foto Google 
Earth, 2011). 
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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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Dankzij de aanleg van een nieu-
we duiker kunnen de Oost en 
Westmolen in Gorinchem weer 

gezamenlijk malen!

De molens, welke oorspronkelijk de 630 ha 
grote polder De Banne van Gorinchem 
en Kwakernaat bemaalde kwamen in 
1971 buiten bedrijf. Vergeleken met vele 
andere polders in de Alblasserwaard en
Vijfherenlanden is dit relatief laat. Dit kwam
mede doordat beide molens relatief wei-
nig opvoerhoogte hadden en vrij diep 
met de schepraderen door het water gin-
gen. Ze liepen daardoor vrij makkelijk aan 
en door de gunstige lage plek in de pol-
der stroomde het water makkelijk richting 
de molens. Eind jaren 30, door de bouw 
van de oprit naar de toen aan te leg-
gen Gorinchemse brug, veroorzaakte dit 
windbelemmering voor de molens. Het 
polderbestuur wilde de molens vervan-
gen door gemalen, maar in plaats daar-
van werden de molens in 1943 (op kosten 
van Rijkswaterstaat!) verbusseld. Echter, in 
de daarop volgende 30 jaar maakte de 
aanleg van de snelwegen A15 en A27, 
het knooppunt Gorinchem, sportvelden 
en de uitbreiding van de stad met flats in 
de buurt van de molens het steeds moei-
lijker om voldoende wind in de zeilen te 
houden. 

Rondmalen
In 1971 werden twee elektrische gema-
len in gebruik genomen en viel het doek 
voor de windbemaling. In 1973 werden 
de molens eigendom van de gemeente 
Gorinchem en ze werden tussen 1980-83
gerestaureerd. Hierbij verloor de Oost-
molen helaas de verbusseling maar de 
Westmolen heeft die nog wel. De molens 

waren inmiddels van de polder afgeslo-
ten en de waterpeilen waren zowel aan 
de polderkant als aan de boezemkant 
gelijk getrokken zodat beide molens 
geen opvoerhoogte meer hebben. Door 
de aanleg van een duiker naast de werf 

van de Westmolen konden de molens het 
water wel rondmalen. Echter, deze duiker 
heeft een diameter van 80 cm en is veel 
te klein ten opzichte wat de molens aan 
water verzetten. Hierdoor zakte het wa-
terpeil razend snel en gingen de schepra-

  Oost-West, 
ze malen 
  weer best ! 
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Theo de Rooij

De beide molens aan de Schelluinsekade nu; vooraan de Westmolen; niet bepaald het ideaalbeeld van Hollands polderland. 

De beide Gorinchemse watermolens omstreeks 1965 op een ansichtkaart; vooraan de 
Oostmolen. De biotoop is sindsdien dramatisch verslechterd. 



deren soms al na 1,5uur met amper nog 
tasting op de schoepen door de krimp-
muren heen. Dit was niet bevorderlijk voor 
het gangwerk daar het scheprad als een 
vliegwiel ging fungeren. Malen met beide 
molens tegelijk was helemaal geen doen 
dus de molenaars hadden onderling een 
afspraak dat als de één maalde bleef de 
ander uit zijn werk staan! Als sinds 1998 
bestonden er echter plannen om extra 
duikers aan te leggen bij de molens. Door 
allerhande oorzaken was het hier nog 
steeds niet van gekomen en waren de 
plannen zelfs al van de baan! Maar een 
wonder geschiedde. Dankzij het water-
schap Rivierenland is er toch een duiker 
gekomen. Nadat op dinsdag 8 april alle 
water en stroomleidingen waren verdiept 
kon op maandag 14 april begonnen wor-
den met graven. Tussen de molens in is er 
een grote betonnen bak geplaatst van 
2,9 meter breed en 1,5 meter diep. Het 
waterpeil zit rond 1,15 meter dus er is ook 
voldoende ruimte voor allerhande vogels 
dat die er doorheen kunnen. Ook voor 
visstand in het gebied zal het in de toe-
komst ten goede komen.
De vrijdag erna was alles afgerond, de 
grond weer aangevuld en het fietspad 
weer aangeheeld. Zondag 20 april kon-
den we de duiker dankzij een stevige oos-
tenwind uitproberen. Alleen de oostkant 
is zeker voor de Oostmolen een slechte 
hoek qua windvang maar bij tijd en wijle 
liepen de molens er best overheen en 
met schepraderen van 48 cm breed en 
een tasting van bijna 1,20 kwam er een 
flink bulk water uit. De duiker stroomde 

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

De Oostmolen met rechts de nieuwe duiker.
De duiker in de kade in de maak.
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De Westmolen geeft flink water.



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

mirakels en je zag het water vechten 
en kolken voor welke kant het uit moest 
gaan. Daarentegen zag je bij de oude 
duiker, die er ook nog ligt, amper water 
stromen. Hierdoor merkte we al snel dat 
het complete waterstelsel in het park nu 
anders doorspoelt wat de waterkwaliteit 
zeker ten goede komt. Maar ook belang-
rijk is dat er nog geen 1,5 centimeter ver-
val meer getrokken dus de schepraderen 
blijven diep in het water staan. Dat was 
ook goed te merken aan het gangwerk 
binnen dus de borden en glazen in de 

kast bleven netjes op hun plaats staan. 
Wat een prachtig gezicht was het om 
eindelijk eens met beide molens een 
hele dag te kunnen malen. Iets wat ik 
nog nooit eerder had gezien. Kortom het 
duurt even maar dan heb je ook wat! De 
verwaarloosde molenbiotoop blijft overi-
gens een zorg. Niet zozeer voor het halen 
van de benodigde omwentelingen (al is 
de wind om daadwerkelijk te malen vaak 
niet genoeg!) maar meer in de zin van de 
belevingswaarde, zicht op de lucht, het 
verfwerk wat snel groen aanslaat en het 

rietdek wat verstikt. We hopen dat nu de 
verbreding van de A27 en aanpassing 
van het knooppunt Gorinchem er aan-
komt dit nog een positief effect heeft op 
de biotoop. Er zijn hier overigens in het 
verleden al gesprekken over gevoerd 
met Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren 
is er gelukkig al wel het één en ander ge-
snoeid en gekapt.

Onderhoud
Verder is/wordt er wel flink aan onder-
houd gewerkt. Zo heeft de Oostmolen 
in november 2013 nieuw riet op de on-
dertoren gekregen; in het jaar ervoor 
een compleet nieuw tuig en is er aan 
de vang en bovenwiel gewerkt. De 
Westmolen krijgt de aankomende tijd 
nieuw rietdek en beide molens worden 
ook nog helemaal geschilderd. Dan 
staan ze er weer puik bij en kunnen ze 
sinds 1971 weer gezamenlijk malen zon-
der laagwaterproblemen! 

Alle foto' s, tenzij anders vermeld: 
auteur; 20 april 2014.

Stilleven
Het scheprad.

Molenwereld 224  | 17e jaargang 2014 nr. 6

Grond erover en de damwand kan er uit. 
De duiker in de kade ligt. 



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

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

De beide molens in actie; op de voorgrond 
de Kalkmolen (foto Arie Driesprong, 
15 februari 2011). .

Arie Driesprong, 
Rinus Schutte 

en hun molenduo

Het draaiende onderwiel in de Kalkmolen. 



Andries Veloo
Zaterdag 19 april naar de twee molens 
van de Doespolder in Hoogmade, lekker
dicht bij huis; dus ik kon het lopend af. 
Als het blad van de bomen is, kan ik ze 
beide vanuit mijn huis zien. Deze twee 
molens zijn voor mij ook wel apart, want 
als een van de twee molenaars niet kan, 
val ik regelmatig voor ze in. Uiteindelijk 
streven Rinus en Arie er naar, dat de 
twee molens zoveel als mogelijk samen 
malen. Dat is niet voor het mooi, maar 
de ene molen heeft de andere nodig. 
Dat is logisch, want de bemaling is twee 
hoog vanuit de polder naar de boezem 
van Rijnland. Door het inklinken van het 
polderland werd het polderpeil zo laag, 
dat de Doesmolen niet meer in staat 
was het water uit de polder weg te ma-
len: het scheprad stak niet diep genoeg 
meer in het water. 
Het probleem werd op een originele ma-
nier opgelost. De Kalkmolen in Leiderdorp 
moest verhuizen en die werd nu tussen 
de Doesmolen en het polderwater gezet 
(over de verplaatsing van de Kalkmolen 
staat een beschrijving in het maartnum-
mer van 2010 (nr. 135) van Molenwereld). 
Daardoor werd de bemaling twee hoog: 
stap 1: de ex-Kalkmolen vanuit de pol-
der naar de Doesmolen en stap 2 vanaf 
de ex-Kalkmolen naar Rijnlands boezem. 
Zo werd het opvoerhoogteprobleem op-
gelost met wat heet een ondermolen en 
een bovenmolen.

Arie Driesprong
Eerst maar eens bij Arie Driesprong langs op 
de ondermolen (voorheen de Kalkmolen 
in Leiderdorp). Arie is geboren en getogen 
in Willemstad in de Noordwest-hoek van 
Noord-Brabant. Zijn vader was veehouder, 
dus Arie is op de boerderij opgegroeid. 
Poldermolens hebben ze daar niet, het 
water in de polders werd bij laag water 
via een sluis geloosd in het Hollands Diep. 
Vanwege zijn werk, o.a. als controller 
bij Centre Parcs en later als financieel 
direkteur bij Aannemingsmaatschappij 
Panagro te Leidschendam kwam hij in
de Randstad terecht en woont nu al ruim 
tien jaar in Hoogmade. Het eerste kon-
takt met molens werd gelegd via Dorus 

Borst, molenaar en bewoner van de 
Vlietmolen in Hoogmade. Een grote lief-
hebberij van Arie was hardlopen en hij 
doet dat nog steeds, zei het op een iets 
lager pitje. Een aantal keren per week 
loopt hij hier door de polders en bij een 
van die sprintjes stond hij uit te hijgen bij 
de Vlietmolen. Dorus was buiten bezig, 
en ze begonnen een praatje. Dorus zei, 
dat er bij de Rijnlandse Molenstichting 
Behoefte was aan vrijwillig molenaars. 
Dit gesprek maakte nieuwsgierig en Arie 
besloot zich in de materie te verdiepen. 
Hij woont in dezelfde straat alwaar de 
Hoogmadese wip van Ruud Bax staat 
en daar is Arie een jaar gaan meedraai-
en, daarna bij Carl Eisma van korenmo-
len Windlust te Wassenaar en toen nog 
een half jaar op de Moppemolen te 
Rijpwetering. Dit was voldoende ken-
nis om naar het examen te gaan en hij 
slaagde. Een brief naar de Rijnlandse 
Molenstichting leverde de toezegging 
op, dat hij na de oplevering door de 
firma Verbij molenaar mocht worden 
op de verplaatste Kalkmolen. Op 10 de-
cember 2010 kreeg Arie de sleutels van 
de molen. Vanaf die tijd bemaalt hij sa-

men met Rinus Schutte de nieuwe beide 
molens van de Doespolder. Op woens-
dag en zaterdag wordt er bijna altijd 
door hen samen gemalen. Arie maalt 
ook vaak op maandag, Rinus kan dan 
niet en heb ik de eer om regelmatig in 
te mogen vallen. Jaarlijks telt de teller 
op de bovenas van beide molens er een 
dikke 400.000 omwentelingen bij en ui-
teraard alles met het scheprad erbij.
De situatie met beide molens is bijzonder 
te noemen. Het zijn beiden Rijnlandse 
wippen met een scheprad, maar er is 
hier op waterstaatkundig gebied wel het 
een en ander aangepast. dit was wel 
nodig, anders zou het spul niet werken. 
De Doesmolen met een vlucht van 16,50 
meter en een opvoerhoogte van ca. 1,10 
meter kan al het geleverde water van de 
ondermolen niet voldoende aan. 
De ondermolen heeft een vlucht van 
17,50 m. en een opvoerhoogte van 
slechts 60 cm. Er is een systeem ge-
maakt, dat het teveel van door de on-
dermolen geleverde water via schuiven 
terug de polder in stroomt. De ondermo-
len levert echter zoveel water, dat on-
danks de schuiven en twee overstorten 
de Doesmolen het water toch vaak niet 
aankan. De ondermolenaar, Arie dus, 
heeft dan de taak om minder water toe 
te voeren aan de bovenmolen. Hij kan 
dit doen, door meer schuiven open te 
zetten en als hij dan toch nog te veel wa-
ter opmaalt, moet hij zwichten. De bo-
venmolenaar heeft het makkelijk, want 
de ondermolenaar moet zorgen dat de 
bovenmolen niet te zwaar belast wordt. 
De bovenmolen zie je dan ook vaak vol 
in de zeilen en de ondermolen dan met 
gezwichte zeilen. Het werkt echter super, 
maar het vergt wel wat ervaring. Ook 
kunnen beide molens individueel draai-
en. Naast de bovenmolen zit een inlaat 
vanuit de boezem, die de molenaar met 
een afsluiter kan bedienen. Hij kan de 
tussenboezem dan vullen met water. De 
ondermolen kan ook alleen draaien, via 
de overstorten stroomt het water dan 
terug in de polder. Als er niet gemalen 
wordt, wil het Hoogheemraadschap, dat 
de tussenboezem op polderpeil staat, 

De plaatsing van de ondertoren van de 
Kalkmolen op 15 december 2009 (foto Dick 
Kenbeek).

Een paar uur later volgt het bovenhuis (foto 
Dick Kenbeek). De malende Doesmolen met het nu ge-

sloopte molenaarshuis.Het is onvoorstelbaar 
dat voor de bouw van dit huis het molenaars-
gezin in de molen woonde (foto Dick 
Kenbeek, 30 mei 2007). 
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Situatiekaartje met de beide molens in de 
Doespolder. 

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



dus dan staan de schuiven allemaal 
open. Toch wel een bijzondere situatie, 
het was mooier geweest als de molens 
andersom hadden gestaan, maar dan 
had het wel erg veel geld gekost.

Rinus Schutten
Rinus Schutten is de molenaar op de 
Doesmolen. Hij is op 21 januari 1949 ge-
boren te Leiden dus onlangs toegetre-
den tot de club van AOW-ers. Hij is ge-
trouwd met de vriendin die hij op 16-ja-
rige leeftijd heeft ontmoet. Rinus heeft 
twee zonen, een zit in de IT, de ander is 
captain bij de KLM. Allebei de zonen zijn 
getrouwd en zijn er drie kleinkinderen in 
het spel. Doordat de captainzoon ge-
trouwd is met een stewardess komt het 
zeer vaak voor dat opa de molenaar 
met hun twee kids in de weer is, omdat 
vader en moeder ergens anders in de 
wereld op pad zijn.
De schoolopleiding van Rinus is niet 
geheel vlekkeloos verlopen. Met name 
door andere interesses dan huiswerk. (Hij 
heeft in een band gespeeld.) Dit heeft 
er toe geleid dat hij op de HBS twee keer 
in dezelfde klas bleef zitten, toen naar 
de Mulo ging en daar zijn diploma haal-
de. Daarna toch weer terug naar de HBS 
en ook dat diploma heeft hij uiteindelijk 
gehaald. Ondertussen was hij door dat 

heen en weer geschuif tussen scholen al 
wel 21 en zelfs al verloofd met zijn huidi-
ge vrouw. Na zijn schoolopleiding moest 
hij militaire dienst in en werd daar reser-
veofficier bij de luchtmacht. Een poging
om beroeps straaljager piloot te worden
mislukte omdat hij een kleine oogaf-
wijking had. Hij was wel in luchtvaart 
geinteresseerd en aan het eind van zijn 
diensttijd solliciteerde hij voor luchtver-
keersleider. Na zeer veel testen c.q. toet-
sen en medische c.q. psychologische 
onderzoeken mocht hij in 1972 aan de 
opleiding beginnen. Tijdens de oplei-
ding is 70% van zijn groep afgevallen 
maar Rinus heeft het gehaald. Allerlei 
functies heeft hij binnen de verkeerslei-
ding gedaan zoals instructeur zijn, het 
nodige managementwerk en hij heeft 
de verkeersleiding verlaten als super-
visor. Binnen de verkeersleiding is een 
functioneel leeftijd ontslag van toepas-
sing en zodoende had hij reeds op 55 
jarige leeftijd zijn handen vrij. Naast zijn 
werk had Rinus ook een eigen radiote-
lefonieschool, een school die vliegers 
traint om de engelse radiocommunica-
tie te kunnen plegen zoals die plaats-
vindt tussen piloten en verkeersleiders.
Hobby's had hij ook. Naast het nodige 
aan sport had hij met name interesse in 
oude technieken. Hij heeft dan ook wat 
restauraties aan oldtimer uitgevoerd.

Voor zijn oudste zoon heeft hij een Volvo 
Amazone opgeknapt en voor zijn jong-
ste een Opel GT. Daarna heeft hij voor 
zichzelf een MG-A gekocht, een tweezit-
ter uit 1956. Daar rijdt hij nog steeds mee 
en knutselt er aan.
Rinus heeft geen molengeschiedenis. 
Toen zijn 55ste verjaardag eraan zat te 
komen, kwam de vraag naar voren, wat 
zal ik nou gaan doen? Via een stukje op 
de TV over molens dacht hij....hé, zo'n 
molen beschikt echt over oude techniek 
en wilde daar wel mee aan de slag. Hij 
is in opleiding geweest bij Jaap van de 
Akerboom, de instructeur op de molen
Nieuw Leven in Hazerswoude-dorp. Daar 
heeft hij het grootste deel van zijn op-
leiding gevolgd maar hij heeft ook een 
periode bij Jan Pieter Molenaar op de 
Blauwe molen meegelopen. Op 3 no-
vember 2006 heeft hij zijn molenaars-
examen gehaald op de Broekmolen te 
Streefkerk. 
Niet heel veel later kwam de Doesmolen 
zonder molenaar te zitten en mocht 
Rinus daar aan de slag. Eerst alleen zon-
der de Kalkmolen en uit zijn werk draai-
end. Ongeveer tegelijkertijd met de 
verplaatsing van de Kalkmolen naar zijn 
huidige plek niet ver van de Doesmolen, 
werd de Doesmolen ook gerestaureerd. 
Sinds 2010 gooien Arie van de Kalk- en 
Rinus van de Doesmolen er de nodi-
ge kubieke meters uit, meestal op de 
woensdag en op de zaterdag.

De Doesmolen - en ook de Kalkmolen - 
is een kleine wipmolen waarvan er zo veel 
in Rijnland hebben gestaan en waarvan er 
gelukkig nog steeds bestaan. 

De Doesmolen met erachter het nieuwe 
huis dat volgens veel molenliefhebbers niet en 
zeker niet zo dicht bij de molen hoort. 

Rinus Schutten bij de schepradkast van zijn 
molen.

In de Doesmolen; onvoorstelbaar, dat hier 
een compleet gezin in heeft gewoond. 

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

De polder
De Doespolder is ontstaan in 1627 
doordat het Hoogheemraadschap 
van Rijnland toestemming gaf om de 
Dammis Floreszpolder en de Claes 
Rijnenburgerpolder samen te voegen. 
Er is toen een nieuwe molen gebouwd. 
De Doespolder grenst aan twee zijden 
aan boezemwater, ten N.W aan de 
Does en aan de N.O. zijde aan de Bruine 
wetering, aan de overkant hiervan lig-
gen de Voorofsche- en de Kooipolder. 
Aan de zuidzijde van de polder loopt 
de Ruige kade die de polder scheidt 
van de Hondsdijkse polder en aan de 
W. zijde wordt de polder gescheiden 
met de Achthovenerpolder door de 
Doespolderwetering. Deze doodlopen-
de wetering is sinds1981 afgedamd.
Uit een aantekening in het polderar-
chief blijkt dat werd besloten om de 
molen de naam Doesmolen te geven, 
de polder is in dit geval vernoemd naar 
de molen en niet andersom. De mo-
len bemaalde tot 1953 de polder op 
de wind (opp. 90 ha.; opvoerhoogte 
ca 1,50 m). In 1963 werd de Rijnlandse 
Molenstichting eigenaar van de molen. 
In 1965 vond er een restauratie plaats; 
er werden toen o.a. twee houten roe-
den gestoken. In 1978 brak een van de 
roeden bij een storm en de molen stond 
toen enige jaren stil. Daarna zijn er twee 
gelaste stalen roeden gestoken. De mo-
len was technisch maalvaardig, maar 
door de polderpeilverlagingen stond 

het scheprad uiteindelijk droog. Enige 
jaren terug is de oplossing bedacht, 
om er een getrapte bemaling van te 
maken. In de gemeente Leiderdorp 
moesten enkele molens verplaatst wor-
den, De Munnikenmolen, de Bosmolen 
en de Kalkmolen. De laatste kwam het 
beste in aanmerking en voor deze mo-
len werd gekozen. De Meerburgermolen 
uit Zoeterwoude werd ook verplaatst. 
Al deze molens hebben nu een plek 
gekregen langs de Doeswetering, de 
Bosmolen kwam iets verder weg te 
staan in de Lagenwaardsepolder. De 

Doesmolen kreeg in 2010 ook een grote 
opknapbeurt en toen de gang in actie 
kon komen waren beide molens in zeer 
goede konditie. In 1828 is het bovenhuis 
vernieuwd. Tot 1875 is deze kleine wipmo-
len zelfs bewoond geweest. Molenaar 
Klaas van der Pouw Kraan was bijna 
vertrokken; al benoemd op een van de 
boezemmolens te Haastrecht, toen het 
polderbestuur alsnog besloot om met 
spoed een molenaarswoning te bou-
wen.

Alle foto's van de auteur, 19 april 2014, 
tenzij anders vermeld.

De Kalkmolen als ondermolen in bedrijf. Arie Driesprong bij de schepradkast van 
zijn molen.

De beide molens, vooraan de Doesmolen. 

Dit kan alleen maar Rijnland zijn; Kalkmolen. 
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  Ondertoren 
Hoge Tiendwegmolen
  Streefkerk geplaatst

Het restant van de Hoge Tienwegmolen in 
1969 (foto jsb, 23augustus 1969).

De Hoge Tiendwegmolen in 1960; op de 
achtergrond de nog bestaande Achtkante 
en Kleine Tiendwegmolen (foto Stichting 
Levende Molens / M. van Hoogstraten). 



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

De polder Streefkerk is een grote 
polder van 1530 ha in de Alblas-
serwaard. De bemaling was er 

ook naar. Drie molens en twee voormo-
lens maalden de polder af op de Lek, 
terwijl een zesde molen uitsloeg op de 
boezem van de Overwaard.
Per 1 september 1950 werden de molens 
buiten bedrijf gesteld wegens de stich-
ting van een modern gemaal. Het stil-
zetten van de molens en de dreigende 
ondergang werd de aanleiding tot de
oprichting van de Stichting tot Instand-
houding van Molens in de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden (SIMAV) in 1956. 
Deze stichting werd het jaar erop eige-
naar van vijf van de zes verkommeren-
de molens. Restauratie liet nog lang op 
zich wachten. Die begon pas met de 
restauratie van de Achtkante molen in 
1970. Daarvoor had men een bittere pil 
te verwerken gekregen: op 1 februari 
1962 brandde de Hoge Tiendwegmolen 
tot op de grond af. De Sluismolen zou op 

27/28-6-1979 hetzelfde lot ondergaan. 
Toentertijd geloofde niemand dat een 
van deze voormolens, laat staan beide, 
zou herrijzen. 
Toch zou de SIMAV gaan voor deze 
ongetwijfeld zwaarste klus uit haar 
geschiedenis. Het resultaat zal er ook 
naar zijn. Rond 2000 kwam de Stichting 
Landschapsplan Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden met het idee om de 
twee verdwenen molens te herbouwen, 
zodat de oude glorie herleeft. Daarna 
is het balletje gaan rollen. In 2009 werd 
de onderbouw van de Sluismolen geres-
taureerd. In Meerkerk wilde de eigenaar 
van de ondertoren van de molen van de 
polder Quakernaak af. Zo rees het plan 
deze ondertoren te gebruiken voor de 
herbouw van de Hoge Tiendwegmolen. 
Op 12 juli 2011 vond de demontage in 
Meerkerk plaats, gevolgd door transport 
naar de werkplaats van molenmaker De 
Gelder in Sliedrecht waar de restauratie 
werd uitgevoerd. Vorige maand was het 

zover dat de molen naar zijn bestem-
ming kon verhuizen. Het begon uiteraard 
in Sliedrecht waar op 1 mei de onderto-
ren op de ponton 'Risico 11' werd ge-
zet, die vervolgens door een sleepboot 
via Merwede, Noord en Lek naar de 
veerstoep in Bergstoep werd geduwd. 
Ondanks de naam ging het goed. Een 
kraan zette de ondertoren op een trai-
ler, waarna het vervoer over de weg 
naar Streefkerk werd voortgezet. Daar 
ging de trailer achteruit de Lekdijk af, de 
Zijdeweg op naar de Tiendweg, waar 
de kraan van Boer BV uit Meerkerk de 
ondertoren op zijn plaats zette; alles bij 
elkaar genomen een indrukwekkende 
prestatie.                                                jsb.

Alle foto's, tenzij anders vermeld: Hans de 
Groot.

Het vervoermiddel in aantocht. 

De ondertoren wordt geladen. 

De aankomst in Bergstoep. 



Plaatsing op de trailer. 

Hier moet hij komen.

De veerstoep op, naar de dijk. 

Het opstellen van de kraan bij de molen. 

Achteruit op de Lekdijk
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- M O L E N S A C T U E E L -
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Bij daglicht (foto Nelly Sonneveld, 2 mei 2014).

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

Vanaf de dijk de hol 
naar de Zijdeweg op. 

Op de Tiendweg.

Voorde derde keer zweeft de ondertoren. 

Onderaanzicht.

De laatste centimeters. 

Hij staat. 

Het plaatsen van een tijdelijk dak 
met windwijzer. 



H
et gemaal werd gesticht in 1877
en kreeg de naam 'De Ver-
eeniging'. Die naam is een ver-

wijzing naar de vereniging van de
vier polders, die het gemaal lieten
bouwen. Dat waren de Veenzijd-
sche polder te Wassenaar, de Raap-
horsterpolder te Wassenaar, de
Duivenvoordsche polder te Voor-
schoten en de Fluitpolder te Veur.
Tot dan hadden al deze polders

een eigen molen. De molen van 
de Veenzijdsche polder werd ge-
sticht in 1651 en sloeg uit op de 
Veenwatering. Deze wipmolen 
brandde in 1837 af en werd het-
zelfde jaar als stenen scheprad-
molen herbouwd. De vlucht be-
droeg 19,7 m. De bemaling werd 
toen tijdelijk overgenomen door de 
Duivenvoordsche polder. De molen 
van de Raaphorsterpolder werd in 

1736 na brand herbouwd en maalde 
eveneens uit op de Veenwatering. 
De molen van de Duivenvoorsche 
polder dateerde van 1627 en sloeg 
uit op de Dobbewatering. Deze wip-
molen met een vlucht van 17 m. was 
tevens seinmolen voor de molens in 
de omgeving. In geval van grote re-
paraties werd de bemaling tijdelijk 
overgenomen door de Veenzijdsche 
polder. De molen van de Fluitpolder 
sloeg uit op de Dobbewatering en 
werd gebouwd als opvolger van 
twee kleinere molens.
Op initiatief van het bestuur van de 
Veenzijdsche polder werd in 1877 
een onderzoek gedaan naar stoom-
bemaling. Aanvankelijk was het de 
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Treinreizigers op het traject 
Den Haag – Leiden zal het opgevallen 

zijn: het voormalige gemaal van de 
Duivenvoordse – Veenzijdse polder, pal 

aan het spoor nabij kasteel Duivenvoorde 
te Voorschoten, is in restauratie. Vele jaren 

stond het te verkommeren, rijkelijk 
'versierd' met graffiti. 

Afb 3: Aanbesteding van de bouw van het 
stoomgemaal in 1877. Advertentie uit Het 
Nieuws van den Dag 28 maart 1877.

In 1837 werd de afgebrande wipmolen van de Veenzijdsche polder vervangen door een stenen 
schepradmolen. Het 'vereenvoudigden SCHEPRADMOLEN' verwijst ongetwijfeld naar het 
schepradsysteem van Jan Blanken. Advertentie uit het Dagblad van 's Gravenhage 17 februari 1877.

Restauratie gemaal van de 
Duivenvoordse – Veenzijdse 
polder in Voorschoten

Erwin Esselink



van de Duivenvoordsche molen. 
De stoommachine, ketel en schep-
rad werden geleverd werd door 
IJzergieterij De Prins van Oranje te 's-
Gravenhage. Op 20 december 1877 
werden de vier polders opgeheven 
om op te gaan in de Duivenvoordse-
Veenzijdse polder, in totaal ca. 875 ha.
groot. Op 28 december 1877 werd er
proefgemalen met het nieuwe stoom-
gemaal. Dat verliep naar ieders te-
vredenheid.
De molens konden nu verdwijnen. 
In mei 1878 werden de Veenzijdsche 
molen, de Duivenvoordsche molen 
en de molen van de Fluitpolder in 
het openbaar voor afbraak verkocht.
De molen van de Raaphorsterpolder 
werd hierbij niet genoemd. Het is niet 
duidelijk of deze toen al verdwenen 
was, of pas later werd afgebroken.
In 1922 werd de stoommachine ver-
vangen door een 40 pk 2-cilinder 
Brons dieselmotor. Deze motor bleek 
echter onvoldoende vermogen te 
hebben en daarom werd er in 1926 
een staande 1-cilinder Werkspoor 
dieselmotor bij geplaatst met een 
vermogen van ca. 80 pk. In deze 
vorm heeft het gemaal tot 1978 ge-
werkt. Daarna werd overgegaan op 
elektrische aandrijving en werd het 
scheprad vervangen door een in de 
schepradgoot geplaatste schroef-
pomp. In 1993 werd de bemaling 
overgenomen door een direct er-
naast gebouwd volautomatisch werk-
end elektrisch schroefpompgemaal.

Het oude gemaal werd buiten ge-
bruik gesteld en de pomp verwij-
derd. Door fusies van waterschap-
pen kwam het gemaal in 2005 in han-
den van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. In 2009 gaf Rijnland 
opdracht aan de Stibom (Stichting 
Behoud Oude Motorgemalen) om 
bestek en begroting te gaan ma-
ken en vergunningen te regelen ter 
voorbereiding van de restauratie. 
Rijnland zelf stelde 322.000 euro be-
schikbaar voor de restauratie. Die 
restauratie is nu in uitvoering, waar-
mee het behoud van dit gemaal 
op langere termijn gewaarborgd is. 
Naast dit gemaal beheert de Stibom 
ook het gemaal de Antagonist te 
Leidschendam.
 

bedoeling om met hetzelfde ge-
maal ook de Duivenvoordsche, de 
Raaphorster- en de Oranjepolder te 
gaan bemalen. De Oranjepolder te 
Wassenaar haakte al in een vroeg 
stadium af. Vervolgens werd het 
bestuur van de Fluitpolder bij het 
overleg betrokken. Voor de vereni-
ging van de vier polders en de stich-
ting van een stoomgemaal werd 
een commissie tot stichting van 
een stoomgemaal samengesteld, 
die in enkele maanden het werk 
klaarde. Het gemaal werd ontwor-
pen door architect J. Goldberg te 
Hazerswoude en gebouwd door A. 
van den Berg te Boskoop in de buurt 
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Kaart van de vier polders met daarop aangegeven de molens, kort voor de bouw van het stoom-
gemaal in 1877. Linksboven de Veenzijdsche polder, rechtsboven de Raaphorsterpolder, rechtson-
der de Duivenvoordsche polder en linksonder de Fluitpolder. Het gemaal 'De Vereeniging' werd 
gebouwd aan het spoor nabij de Duivenvoordsche molen.

Verkoop voor afbraak van drie van de vier
overbodig geworden molens. Van laatst ver-
melde molen gaat het alleen om onderdelen. 
Mogelijk is de romp blijven staan, bijvoorbeeld
om als woning te dienen. De plek waar de 
molen stond is nu leeg, maar is nog wel her-
kenbaar als molenerf. Op een luchtfoto uit 
1945 staat er nog bebouwing op deze plek en
met een beetje fantasie lijkt er nog een molen-
romp te staan. Advertentie uit Het Nieuws van 
den Dag van 16 mei 1878.

Luchtfoto van 18 april 1945 met de locatie 
van de Veenzijdse molen. De romp of een 
gedeelte ervan lijkt nog aanwezig.

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

V.l.n.r. 1) Gemaal De Vereeniging, wachtend 
op betere tijden. De uitlaat van de dieselmotor
is links nog aanwezig; foto: 14 maart 2010.
 
2) Gemaal De Vereeniging voor de restauratie.
Rechts het in 1993 gestichte volautomatische 
gemaal, waardoor het oude gemaal buiten 
bedrijf kwam; foto: 14 maart 2010.
 
3) Bouwbord bij het gemaal; foto: 16 maart 
2014.
 
4) Gemaal De Vereeniging in restauratie. Foto: 
16 maart 2014
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Molenstomp Leeuwarden 
bijna een prooi 
van het vuur

Vrijdagavond 9 mei is het pakhuis 
naast de gewezen oliemolen De 
Eendracht aan de Dokkkumer Trek-

weg op het terrein van de Christelijke 
Hogeschool Nederland en de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden (Stenden Hoge-
schoolcomplex) geheel uitgebrand.
Brandstichting is de vermoedelijke oor-
zaak. De eigenlijke molenromp en een 
aangebouwde loods konden dankzij het 
optreden van de brandweer behouden 
blijven. Als de afgebrande molenaan-
bouw te redden valt, heeft dit de voor-
keur boven sloop, vindt de gemeente 
Leeuwarden.
 
Aan de monding van de Oude Meer, aan 
de Dokkumer Ee, werd voor 1786 een pel-
molen voor gerst en haver gesticht. Het 
adres van de molen was in 1843 Aan den 
Trekweg nummer 14. Deze molen was ge-
heel van steen gebouwd, in 1847 blijkt de 
molen veranderd te zijn in een oliemolen, 
als zodanig wordt hij dat jaar vermeld. In 
1872 kreeg de eigenaar Johs. Nolledes 
toestemming voor het plaatsen van een 
20 pk. stoommachine. Het jaar daarop 
werkt hier Jac. Van Mesdag, en sinds 1879 
was dat M.A. Frauendorff. In 1882 komt 
hier K. (of J.) Pel Hz. Onder hem werd de 
molen in 1888 grotendeels gesloopt.
Onderdelen van de molen zijn gebruikt 
bij de herbouw van de in 1889 verbrande 
molen onder Anjum. Waarschijnlijk is toen 
de werkplaats, in neo-Renaissance stijl, 
tegen de molen aangebouwd. De archi-
tect van deze werkplaats was W.C. van 
der Molen. De rest van de molen was in 
de dertiger jaren van de vorige eeuw in 
gebruik als verf- en vergifhandel, ook wer-
den deze producten er be- en verwerkt.

Hogeschool
In januari 2004 kocht de Christelijke 
Hogeschool Nederland en de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden het complex. 
De molenstomp en de andere opstallen 
werden gekocht voor een bedrag van 
175.000.— euro. Omdat de grond vervuild 
is werd in het koopcontract een ontbin-
dende voorwaarde opgenomen. Als de 
CHN en de gemeente Leeuwarden het 
niet eens worden over de sanering ging 

de koop niet door. Een loods welke te-
gen de romp is gebouwd wordt gesloopt, 
zodat de molen meer opvalt. De school 
wilde het uiterlijk van de molen restaure-
ren, en de wieken weer terug brengen. 
De molen moet een blikvanger worden 
op de schoolcampus. De bedoeling was 
dat er een student-leerbedrijf te vestigen 
mogelijk een restaurant, ook waren er 
plannen om hier een medidatiecentrum 
en eventueel een collegezaal in te vesti-
gen. Een onbevestigd verhaal wil dat de 
architect het schoolcomplex in
een carré (vierkant) had willen bouwen, 
op de plaats waar dan het laatste stuk 
moest komen staat de molenromp.
Voor 2005 was de sloop van de loods ge-
pland, in 2006 zou de sanering van de ver-
vuilde grond volgen, en in 2007 zou dan 
de restauratie starten, welke in 2008 klaar 
zou moet zijn. Van dit alles is niets terecht-
gekomen, na de aanschaf van het com-
plex door de school is er aan deze pan-
den totaal niets gerestaureerd -of zijn er 
anderszins werkzaamheden uitgevoerd.
Sinds 8 december 2011 staat dit complex 
op de Gemeentelijke monumentenlijst 
van Leeuwarden als (nummer 114). 
                                                   Dirk Swierstra.

Naschrift: 'Deze molen was geheel van 
steen gebouwd'. Dat hij zo bedoeld was 
geloof ik zeker, maar mijns inziens is het an-
ders uitgepakt. De molendatabase stelt:
'Na gedeeltelijke afbraak in 1888 zijn de 
onderdelen gebruikt voor de gelijkna-
mige (nog bestaande) molen te Anjum. 
Hieruit blijkt dat de molen weliswaar een 
ronde stenen onderbouw had, maar een 
achtkante houten bovenbouw.' Dat is een 
schijnzekerheid, want dan moet je er wel 
zeker van zijn dat het achtkant zo op die 
onderbouw heeft gestaan. In feite geldt 
het ook voor het omgekeerde: 'De molen
in Anjum kan nooit De Eendracht uit Leeuw-
arden zijn, want dat was een stenen mo-
len.' Het laatste is trouwens het meest 
logisch. Maar een logische redenering 
heeft niet altijd het laatste woord. Er kan 
een misstap tussen zitten. Mijns inziens is 
dat ook het geval bij beide redeneringen.
In 2003 maakte ik foto's van het onderstuk 
van De Eendracht. Daarbij viel mij een on-

De stomp van De Eendracht op het hooge-
schoolterein (foto H.Noot, 31 maart 2010). 

De kopgevel van het pakhuis lijkt met zijn 
trapgevel ouder dan hij is (foto H.Noot, 31 
maart 2010). 

De molenstomp met het nu uitgebrande 
pakhuis (foto H.Noot, 31 maart 2010). 

Het uitgebrande pakhuis (foto Dirk 
Swierstra, 12 mei 2014). 

De bovenkant van de stomp met het naar 
achthoekig verlopende metselwerk (foto jsb 
16 juni 2003).
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regelmatigheid op in het bovenste deel 
van het metselwerk. Normaal gesproken 
loopt bij de meeste molens het muurwerk 
in een nagenoeg rechte, hellende lijn om-
hoog. Dat geldt bij de Eendracht wel voor 
het grootste deel, maar ongeveer de bo-
venste meter komt naar buiten toe (zie 
bijgaande foto). Dat is heel vreemd. Van 
een taillering kan geen sprake zijn, want 
dan komt men nooit uit op een normale 
rompverhouding. Daarvoor gaat die me-
ter te recht omhoog. Maar er is nog iets. 
De bovenkant van de bestaande romp 
is niet zuiver rond meer, maar er worden 
hoeken zichtbaar (zie fotofragment). Dat 
zijn er acht; de romp groeit als het ware 

van ronde romp naar achtkant. Mijn con-
clusie is daarom dat op deze romp een 
achtkant heeft gestaan en dat zou dan 
dat in Anjum zijn. Ook het hergebruik van 
de naam van die molen wijst in de richting 
van een complete overplaatsing waar-
bij de naam is meeverhuisd. Bovendien 
horen achtkant en kap in Anjum duide-
lijk bij elkaar en zijn mijns inziens niet van 
verschillende molens afkomstig. Het zou 
wenselijk zijn om de maat van de onder-
zijde van het achtkant in Anjum te verge-
lijken met de bovenmaat van de romp in 
Leeuwarden. Volgens mij mankeert er niet 
veel aan. Verder is het ook nog mogelijk 
dat de ronde onderbouw in de molentijd 

nog wat hoger was. De muurankers ko-
men anders wel heel raar uit, maar dat 
kan ook te maken hebben met het pel-
molenverleden. Een goed bouwhistorisch 
onderzoek zou zeker op zijn plaats zijn. 
Of de molen direct zo gebouwd is, is zeer 
de vraag. In mijn beleving zijn er twee mo-
gelijkheden:
- Men wilde oorspronkelijk een geheel 

stenen molen bouwen, maar men ver-
anderde tijdens de bouw van gedachte 
omdat men bijvoorbeeld verzakkingen 
constateerde/vreesde.

-  Na een calamiteit heeft men het slechte 
bovendeel van de molen afgebroken 
en er een achtkant op gezet. 

Als mijn veronderstelling juist is dan is de 
Eendracht in Leeuwarden uniek geweest. 
Ronde stenen molens op een achtkante 
onderbouw zijn er meer geweest, zoals nu 
nog in Gieterveen of De Vlijt in Meppel in 
zijn oude gedaante. Ronde stenen mo-
lens met een achtkante bovenbouw zijn 
er nauwelijks geweest. Ik weet er eigenlijk 
maar een: De Koornvriend in Culemborg. 
Deze brandde in 1909 uit, waarna het bo-
vendeel van de romp werd gesloopt en 
op het onderstuk een achtkante molen 
uit Groningen werd gezet; vervolgens ge-
sloopt in 1917. Zoiets zou in Leeuwarden 
ook gekund hebben.
In 2003 kwam de RDMZ met het MIP over 
molenstompen, waaraan uitvoerig aan-
dacht is besteed in het februarinummer 
2004 in Molenwereld. Ik was daar niet on-
verdeeld gelukkig mee omdat ik vond dat 
er molens ontbraken die niet gemist had-
den mogen worden. Dat leidde tot een 
kritisch vervolgartikel in het maartnummer 
van 2004 'Een klomp tussen de deur' waar-
in ik een aantal missers noemde, waaron-
der ook De Eendracht in Leeuwarden om 
bovengenoemde reden.
Het ware te wensen dat er uit de brand 
nog iets goeds voortkwam voor deze - in 
mijn ogen - toch wel bijzondere molen-
stomp van een verdwenen en zeldzaam 
molentype.                                          jsb.

Het bovenste deel van het achtkant in Anjum sluit qua de donkere 
verkleuring ook op de kap aan: signaal dat de kap en de romp altijd bij 
elkaar gehoord hebben (foto Willem Jans, 30 december 2006).

Het interieur van de kap van De Eendracht in Anjum, beroet en 
berookt, wijzend op een oliemolenverleden (foto Willem Jans, 30 
december 2006). 

Oude ansichtkaart van De Eendracht in Anjum. De eigenlijke molen, het deel boven de balie, is 
vermoedelijk in zijn geheel afkomstig van De Eendracht in Leeuwarden. 

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



Erwin EsselinkDe bemaling van de 
polder Snelrewaard,
Zuid-Linschoten, 
Schagen en 
den Engh

Een van de weinige foto's van de complete molen uit 1926. De molen staat op het zuidwesten en 
is al definitief buiten bedrijf. Foto collectie Vereniging De Hollandsche Molen.
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in de polder Schagen en den Engh, toen 
nog zelfstandig en door de Engherkade 
van de polder Snelrewaard en Zuid-
Linschoten gescheiden, was qua afwa-
tering vergelijkbaar. De aansluiting bij 
het Groot-Waterschap van Woerden 
kwam hier in 1578 tot stand.

- P O R T R E T -

Eerste molen
Wanneer de eerste molen in de polder 
Snelrewaard en Zuid-Linschoten gesticht
werd is niet bekend, maar op een kaart 
uit 1615 staat op de plaats van het hui-
dige gemaal al een molen aange-
geven, 'de suidt sijder Mole'. Ook de 
polder Schagen en den Engh had een 
eigen molen, op de kaart aangeduid 
als 'denger Mole'. In 1622 werd een 
tweede molen gebouwd in de polder 
Snelrewaard en Zuid-Linschoten, meer 
in de richting van Oudewater. Op een 
kaart uit 1684 staat deze aangegeven 
als 'Snelder Waert Suyt Syder Mole'. Om 
de molens te onderscheiden werden ze 
ook aangeduid als 'Oostersche Molen' 
en 'Westersche Molen', of als 'Oude 
Molen', respectievelijk 'Nieuwe Molen' of 
'Tiendwegsmolen'. Deze molens waren 
allemaal van het type wipmolen.
Op 28 februari 1811 brandde de 'Ooster-
sche Molen' of 'Oude Molen' af. Het type 
van de nieuw te bouwen molen lag niet 
bij voorbaat vast. In advertenties is spra-
ke van "'t maken van een geheel nieuwe
Polderwatermolen, onbepaalt van een 
Wip, of Agtkant". Het bestek van de wip-
molen, bestaande uit 66 artikelen, is 
bewaard gebleven. Het bestuur van de 
polder adviseerde de stemgerechtigde 
ingelanden om tijdens de vergadering 
van 4 april 1811 te stemmen 'om te doen 
bouwen een Agtkante Watermolen ter-
zelver plaatse, en met welke Molen al-
leen volgens ingewonnen advies van 
deskundigen voortaan het water der 
polder zal kunnen weggemalen worden'.
Aldus werd besloten en het werk werd
op 6 mei 1811 gegund aan de laagste in-
schrijver Jan Slingerlandt uit Waddinx-
veen voor de som van ƒ 15.900,-. Uiterlijk 
6 augustus 1811 moest alle metselwerk, 
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Oudst bekende kaart (1615), waarop de 
molen van de polder Snelrewaard en 
Zuid-Linschoten staat aangegeven als 'de 
Suijdt sijder Mole'. Ook de Enghermolen 
van de polder Schagen en den Engh staat 
al aangegeven als 'denger Mole'.

Op deze kaart uit 1684 heeft de polder Snelrewaard en Zuid-Linschoten een tweede molen 
gekregen, gelegen aan de Lange Linschoten richting Oudewater. Deze nieuwe molen wordt 
aangeduid als 'Snelder Waert Suyt Syder Mole'.

Als onderdeel van het waterge-
biedsplan Linschoterwaard gaat 
het Hoogheem-raadschap De 

Stichtse Rijnlanden een nieuw gemaal 
bouwen voor de polder Snelrewaard, 
Zuid-Linschoten, Schagen en den Engh. 
Deze polder is gelegen in de driehoek 
Oudewater – Linschoten - Montfoort. Het 
huidige gemaal is gevestigd in het res-
tant van de molen, die deze polder tot 
1925 bemaalde. Door de nieuwbouw, 
waarmee naar verwachting in 2016 be-
gonnen zal worden, komt na meer dan 
vier eeuwen een einde aan de bema-
ling op de huidige locatie.
 
Snelrewaard en Zuid-Linschoten vorm-
den al vroeg een gemeenschappelijk 
waterschap, hoewel het eigenlijk twee 
afzonderlijke ontginningen waren. Zuid-
Linschoten werd ontgonnen vanaf het 
veenriviertje de Linschoten in zuide-
lijke richting en Snelrewaard vanaf de 
Hollandsche IJssel in noordelijke rich-
ting. Na jaren op de Hollandsche IJssel 
afgewaterd te hebben werd dit door in-
klinking van de bodem en dichtslibbing 
van de rivier steeds moeilijker. Daarom 
werd rond 1548 aansluiting gezocht bij 
het Groot-Waterschap van Woerden, 
waarna de afwatering in noorde-
lijke richting via het riviertje de Lange 
Linschoten naar de Oude Rijn geschied-
de. Het Groot-Waterschap loosde via 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
reden waarom het waterschap altijd 
het zogenaamde Rijnlands Morgen- of 
Bundergeld moest betalen. De situatie 



- P O R T R E T -
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dus inclusief heiwerk, fundering en wa-
terlopen gereed zijn. De oude fundering 
van de wipmolen kon niet opnieuw ge-
bruikt worden en moest eerst verwijderd 
worden. Eind 1811 was de molen zo goed 
als gereed, maar het polderbestuur had 
problemen om het geld bij elkaar te 
krijgen. Het totaalbedrag in één keer 
omslaan over de ingelanden was geen 
optie, dus moest er geld geleend wor-
den. Slingerland wilde eerst zekerheid 
over de betaling en schreef een brief 
aan het polderbestuur: 'Het was den 18 
December ll. dat wij door den aanne-
mer Slingerland zijn geinformeerd dat tot 
soo lange hij geen genoegzame zeker-
heid had voor de betaling, ook de bijna 
gereed zijnde molen niet zoude malen'. 
Het bestuur bevond zich nu in een las-
tige positie, want de nieuwe molen was 
hard nodig voor de bemaling. De over-
gebleven Westersche molen kon de 
polder niet in zijn eentje drooghouden. 
In januari 1812 werden er afspraken over 
de betaling in termijnen gemaakt met 
Slingerland en kon de molen worden op-
geleverd. Toch zou Slingerland nog lang 
op zijn geld moeten wachten, want in 
november 1815, dus bijna vier jaar na de 
oplevering, had Slingerlandt nog altijd 
ƒ 1.000,- tegoed.
De polder had nu de beschikking over 
een forse achtkante schepradmolen, 
met een vlucht van tegen de 28 meter. 
Daarmee behoorde hij tot de groot-
ste van de streek. De opvoerhoogte bij 
zomerpeil bedroeg ongeveer 1,40 m. 
De eerder uitgesproken verwachting 

kwam uit. De nieuwe molen functio-
neerde zo goed, dat al in oktober 1812 
de 'Westersche Molen' voor afbraak ver-
kocht kon worden.
 
Van den Wijngaard
Wie de eerste molenaar van de nieuwe 
molen was is niet bekend, maar in 1830 of 
1831 werd Jacobus van den Wijngaard 
(1798-1871) molenaar op de nieuwe mo-
len, die als Zuidzijdermolen bekend zou 
blijven. Daarvoor was Jacobus molenaar 
op de wipmolen van de polder Haanwijk 
te Harmelen. Dat zal een hele verande-
ring voor hem geweest zijn, zowel qua 
ruimte als inkomen, want de te bemalen 
oppervlakte werd vijf keer zo groot (van 
185 naar 980 ha.). Met zijn vrouw bracht 
hij hier twaalf kinderen groot, zeven 
zoons en vijf dochters. Hij kwam uit een 
echt geslacht van watermolenaars, met 
als naamvarianten Van der Wijngaard 
en Van Wijngaarden. Ze waren met 
name actief in de wijde omgeving van 
Woerden, bijvoorbeeld te Harmelen, 
Woerden, IJsselstein, Montfoort, Bonre-
pas, Cabauw en Snelrewaard. Ook na 
het verdwijnen van de molens bleven ze 
vaak in dienst van de polder, maar dan 
als machinist. Dat was bijvoorbeeld het 
geval in de polder Heeswijk te Montfoort 
en de polder Papekop en Diemerbroek 
te Woerden.
Terug naar Jacobus van den Wijngaard. 
Naast het molenaarschap verrichtte hij 
ook onderhoud aan de molenkade tus-
sen de molen en de zandweg langs de 
Lange Linschoten. Voor de aanschaf 

van smeermiddelen en olie, en voor het 
smeren van de molen ontving hij een 
vergoeding. Verder werd van hem ver-
wacht, dat hij de aannemer (molenma-
ker) inlichtte wanneer er gebreken aan 
de molen waren. Later was er in een 
schuur bij de molen ook een klompen-
makerij om zijn inkomen aan te vullen.
 
Een greep uit het onderhoud 
door de jaren heen
Het onderhoud aan de molen werd 
steeds voor een periode van zes jaar 
aanbesteed en gegund aan de laagste 
inschrijver. Voor het toezicht op de maal-
vaardigheid van de molen had het pol-
derbestuur een opzichter aangesteld. In 
1855 was dat A. van Selms uit Woerden 
en hij constateerde in dat jaar, dat de 
houten bovenas en een dito roede ver-
nieuwd moesten worden. Dat beteken-
de een flinke kostenpost voor de polder, 
reden om de jaarlijks omslag tijdelijk te 
verhogen van ƒ 1,50 naar ƒ 2,- per hec-
tare. De levering werd opgedragen aan 
houthandel De Jong in Gouda. De ge-
bruikelijke gang van zaken was dat er 
vanuit het polderbestuur een commissie 
werd gevormd om het hout te keuren. 
Ook de opzichter was daarbij aanwezig. 
Hoewel ijzeren bovenassen in die tijd al 
geen zeldzaamheid meer waren werd er 
toch gekozen voor een houten bovenas.
Het zesjarig onderhoud aan de pol-
derwatermolen met de verdere onder-
houdswerken van de polder werd in 1858 
en 1864 aangenomen door timmerman 
en molenmaker J. de Wit te Montfoort. 

Advertentie uit de Utrechtsche Courant van 24 april 1811, waarin de bouw van de nieuwe molen wordt aanbesteed 'onbepaalt van een Wip, of Agtkant'.

Tekening van de molen rond 1880.

Na jaren van overleg en onderhandelingen 
werd in 1875 begonnen met de bouw van het 
stoomgemaal, dat verrees op het erf van de in 
1812 afgebroken Nieuwe Molen. Advertentie 
uit de Rijnbode van 7 maart 1875.



Hij mocht in 1858 ook de nieuwe zomer-
woning bij de molen bouwen. In 1870 
was Theodorus Boers, timmerman en 
molenmaker te Woerden, voor ƒ 359,- 
per jaar de laagste inschrijver op het 
zesjarig onderhoud van de molen.
Toepassing van ijzeren onderdelen in de-
ze molen begon in 1867 met de aanbe-
steding van de leverantie van een nieuw 
ijzeren scheprad. Laagste inschrijver was 
Sterkman en Zoon te 's Gravenhage voor 
ƒ 768,-. Ook het muurwerk van de water-
gang moest hersteld worden, waarvoor 
afdamming van voor en achterwater-
loop nodig was. In 1867 constateerde 
opzichter van Selms, dat de houten wa-
teras versleten was en het polderbestuur 
besloot tot aanschaf van een nieuwe. 
In 1868 stelde de voorzitter voor om bij 
aankoop van een molenroede gebruik 
te maken van een ijzeren, omdat die vol-
gens verkregen inlichtingen de voorkeur 
verdiende boven een houten roede. In 
hetzelfde jaar werd er ook een nieuwe 
stenen wielbak in de molen gemaakt.
In 1870 werd door opzichter Van Selms 
een scheur geconstateerd in de kop 
van de houten as, die toen pas 15 jaar 
oud was. Hoewel er geen acuut gevaar 
bestond voor asbreuk werd toch beslo-
ten tot de aanschaf van een ijzeren bo-
venas, en wel bij De Prins van Oranje te 
's Gravenhage. Medio 1871 werd de as 
met nummer 711 gestoken. In 1871 moest 
het onderwiel deels vernieuwd worden 
en in 1873 werd een nieuwe ijzeren wa-
teras aangebracht. Deze greep uit het 
onderhoud aan de molen maakt duide-
lijk, dat het maalvaardig houden van de 
molen een voortdurende bron van zorg 
was voor het polderbestuur.
 
Stoombemaling
Op 27 oktober 1871 ontving het polder-
bestuur een verzoek van de gecombi-
neerde polders Cattenbroek, Rapijnen 
en IJsselveld te Linschoten om te komen 
tot de stichting van een gemeenschap-
pelijk stoomgemaal, maar het polder-
bestuur wees het verzoek van de hand. 
Toch leefde er in de polder wel degelijk 
de wens om ook op stoombemaling over 
te gaan. In de vergadering van de stem-
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In tegenstelling tot de polder Snelrewaard 
en Zuid-Linschoten besloot de polder Noord-
Linschoten, aan de andere kant van de Lange 
Linschoten, in 1879 geheel over te gaan op 
stoombemaling. De wipmolen van deze 
polder, die op de kaart uit 1615 ook al staat 
aangegeven, moest daarom het veld ruimen. 
Foto uit 1878, gemaakt door E.C. Rahms 
uit Oudewater. Foto collectie Vereniging De 
Hollandsche Molen.

De molen gezien vanuit het zuidoosten in 
de jaren 1925-1930. Boven de achterwaterloop 
is een vierkante uitbouw zichtbaar, die wijst 
op de verbouwing tot elektrisch gemaal. De 
molen draait niet meer, maar een speelmolen 
siert nog wel het erf. Foto collectie Vereniging 
De Hollandsche Molen.



gerechtigde ingelanden gehouden 
op 11 februari 1872 werd gestemd over 
een dergelijk voorstel. Een ruime meer-
derheid (370 tegen 15 stemmen) bleek 
voor. Toch zou het nog jaren duren voor 
er daadwerkelijk met de bouw van het 
stoomgemaal kon worden begonnen. 
Na onderzoeken van diverse commis-
sies, adviezen van externe deskundigen, 
bezoeken aan andere stoomgemalen 
en het regelen van een geldlening van 
ƒ 28.000,- kon op 26 augustus 1875 de eer-

ste steen gelegd worden. Het stoomge-
maal werd ontworpen door J. Goldberg, 
waterbouwkundige te Hazerswoude, en 
verrees ongeveer op de plek, waar tot 
1812 de 'Westersche Molen' stond. Die 
grond was nog steeds eigendom van 
de polder. De windwatermolen bleef 
gehandhaafd en het was de bedoeling 
om het stoomgemaal alleen bij langere 
windstilte of wanneer de molen het te-
veel aan water niet aankon in te zetten. 
Aannemer van het gebouw was A. van 

den Berg te Boskoop. Voor de levering
van stoommachine, scheprad, ketels etc.
was De Prins van Oranje te 's Gravenhage 
de laagste inschrijver. Op 21 december 
1875 kon er proefgedraaid worden en 
het gemaal voldeed aan de verwach-
tingen. Op 1 juli 1876 was de finale op-
levering en met ingang van die datum 
werd er ook een machinist aangesteld: 
Jacob Kervel te Snelrewaard. Goldberg 
werd benoemd tot opzichter van het 
stoomgemaal.

- P O R T R E T -

De molen en later het gemaal maalden via een voorboezem met een lengte van ca. 450 meter in noordwestelijke richting uit op de Lange Linschoten. 
Foto: 5 juni 2010
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Na de stichting van het elektrische gemaal in de molen in 1925 werd het stoomgemaal met erf en woning verkocht aan de laatste machinist. 
Verbouwd tot woning bestaat het gemaal nog steeds. Op de voorgrond de Lange Linschoten, waarop uitgemalen werd. Foto: 18 mei 2012



- P O R T R E T -

 Aansluiting Schagen en den Engh
In maart 1875 stond de molen van de 
aangrenzende polder Schagen en den 
Engh vanwege reparatie stil. Het bestuur 
van die polder wendde zicht tot de bu-
ren van Snelrewaard en Zuid-Linschoten 
met het verzoek om tegen een vergoe-
ding tijdelijk de bemaling over te ne-
men. Daarbij was het de bedoeling het 
overtollige water via een duiker in de 
Engherkade te laten afvloeien naar de 
buurpolder. Met dat verzoek werd inge-
stemd en blijkbaar beviel deze construc-
tie het polderbestuur van Schagen en 
den Engh, want er kwam een verzoek tot 
een doorlopende hulpbemaling. Toen 
bovendien in die tijd het stoomgemaal 
tot stand kwam ging men nog een stap 
verder. Op 6 november 1876 deed het 
bestuur van het waterschap Schagen en 
den Engh een voorstel om beide water-
schappen te verenigen. De vergadering 
van stemgerechtigde ingelanden van 
Snelrewaard en Zuid-Linschoten ging
hiermee op 22 november 1876 akkoord 
en op 3 mei 1878 werd het nieuwe regle-
ment voor het gecombineerde water-
schap Snelrewaard en den Engh van 
kracht. Nog in hetzelfde jaar werd de 
Enghermolen definitief buiten gebruik 
gesteld. In de zomer van 1878 werd deze 
wipmolen op de ondertoren na gesloopt.
 
Molenaarsperikelen
Na het overlijden van Jacobus van den 
Wijngaard in 1871 nam zijn weduwe de 
taak over. Toen zij in 1876 overleed wordt 
zoon Jacobus aangesteld als molenaar. 
In 1878 werd de molen bij wijze van proef 
voor een jaar buiten bedrijf gesteld. 
Daarmee bespaarde men op het loon 
van de molenaar en de opzichter en op 
onderhoudskosten. Blijkbaar woog de 
besparing niet op tegen de extra kosten 
van de stoombemaling en werd de mo-
len weer in bedrijf genomen.
In de vergaderingen van het polderbe-
stuur kwam regelmatig het functione-
ren van molenaar Van den Wijngaard 
ter sprake. Eigenlijk was men niet tevre-
den, maar men wilde hem ook niet ab-
rupt ontslaan. Daarop ontving hij een 
schrijven van het bestuur, waarin hij tot 

een betere plichtsbetrachting werd ge-
maand en dat hij anders vervangen zou 
worden. Er werd een speciale instructie 
opgesteld voor molenaar en machinist, 
maar toch bleven er klachten binnen-
komen dat de molenaar niet maalde 
wanneer het water boven peil was. 
Uiteindelijk was de maat vol en werd 
Van den Wijngaard per 1 januari 1895 
ontslagen. Als opvolger werd benoemd 
Jan van Rijswijk, afkomstig van de molen 
van de polder Oukoop en Negenviertel.
Op zondag 1 juni 1902 was de heer E. 
Vlooswijk 50 jaar heemraad van de pol-
der. Als feestelijk tintje bij dit gouden ju-
bileum besloot het polderbestuur, dat 
er gevlagd moest worden op het ge-
maal, de molen en het restant van de 
'Enghermolen', dat nu met 'De Prik' werd 
aangeduid. Maar op die dag weigerde 
de molenaar te vlaggen. Hij werd hier-
voor ter verantwoording geroepen door 
het polderbestuur. Van Rijswijk gaf aan, 
dat zijn overtuiging het vlaggen op zon-
dag niet toestond. De voorzitter gaf hem 
hierop te kennen, dat hij als onderge-
schikte de bevelen van zijn chef moest 
opvolgen. Hetzelfde gold ook voor het 
eventueel malen op zondag. Ondanks 
de toezegging van Van Rijswijk dat hij 
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In 1931 werden de roeden van de Snelre-
waardse molen gestoken in de Vrouwgeest-
molen te Alphen aan den Rijn en verdekkerd.
De foto werd gemaakt bij de ingebruikname 
na herstel in 1931. Volgens Karel Vrolijk, 
molenaar op deze molen van 1950 tot 2008,
zijn de volgende personen te zien op de foto. 
Op de voorgrond v.l.n.r. Maarten Hoogen-
doorn, Chris Nagel, Maarten Buitelaar (alle 
drie van de polder Vrouwgeest), Adriaan 
Dekker, molenaar Cornelis Willem Vrolijk 
en timmerman Cees Stigter. Bij de deur op 
het zuidoosten v.l.n.r Karel Pieter Vrolijk, 
Cornelia Vrolijk-Offers en Neeltje Vrolijk. 
De verdekkering heeft goed dienst gedaan 
hebben, in de oorlog werden de polders 
Gnephoek en Vrouwgeest bemalen zonder 
problemen. (Met dank aan Hans Vrolijk) 
Collectie Vereniging De Hollandsche Molen.
 

De stichtingssteen van het stoomgemaal 
met de officiële, maar weinig gebruikte naam 
'Volharding'. Deze eerste steen werd gelegd 
op 26 augustus 1875. Foto: 18 mei 2012
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op zondag zou malen als dat nodig 
was, bleef hij dat in de praktijk te weige-
ren. Gevolg was dat het stoomgemaal 
extra moest worden ingezet, wat weer 
tot extra kosten leidde. Na herhaalde 
aanmaningen was opnieuw de maat 
vol. Van Rijswijk werd per 1 november 
1911 ontslagen. Als zijn opvolger werd 
benoemd D. Streefland, oud-molenaar 
te Maarsseveen. Blijkbaar had het pol-
derbestuur niet goed duidelijk gemaakt 
wat van hem verwacht werd, want ook 
na verloop van tijd komen over hem 
klachten binnen, dat hij op zondag niet 
wilde malen. Ook hem werd om die re-
den ontslag aangezegd, en wel per 1 
november 1914. Blijkbaar was driemaal 
scheepsrecht, want met de benoeming 
van Jacobus Boele uit Nieuw-Lekkerland 
als molenaar waren de problemen voor-
bij. Over zijn functioneren kwamen geen 
klachten binnen en hij zou de laatste 
molenaar worden.
 
Einde aan de windbemaling
In het laatste kwart van de 19e eeuw 
trad er regelmatig roedebreuk op, het 
laatst begin 1899. Dat zorgde voor veel 
ongemak en hoge kosten, zodat in dat 
jaar opnieuw bekeken werd of sloop van 
de molen en het volledig overgaan op 
stoombemaling niet voordeliger zou zijn. 
Dat bleek opnieuw niet het geval te zijn, 
zodat besloten werd een nieuwe binnen-
roede te bestellen bij Pot te Kinderdijk. 
In 1894 was al een nieuwe buitenroede 
van Pot gestoken en na het steken van 
deze nieuwe roe in 1899 behoorde roe-
debreuk tot het verleden.
In 1913 behoefde het stoomgemaal drin-
gend herstel. Onderzocht werd of een 
dieselmotor de taak van de molen en 
het stoomgemaal kon overnemen, maar 
er werd toch besloten het stoomgemaal 
te herstellen, zodat het weer enige jaren 
mee kon. Eveneens in 1913 werd de on-
dertoren van De Prik (Enghermolen) voor 
afbraak verkocht, vanwege de verval-
len staat waarin deze verkeerde.

In 1919 komt elektrische bemaling voor 
het eerst ter sprake, maar het zal nog tot 
juli 1924 duren voordat hierover een defi-
nitief besluit genomen werd. Ter vervan-
ging van zowel de molen als het stoom-
gemaal werd er in 1925 in de molen op 
de plaats van het scheprad een elek-
trisch aangedreven schroefpomp ge-
plaatst. Deze werd geleverd door machi-
nefabriek Hoogenlande te Utrecht, voor-
heen Pannevis & Zoon. De verbouwing 
van de molen werd uitgevoerd door de 
aannemers Vroege en Breeschoten uit 
Linschoten. Het stoomgemaal werd ont-
manteld en het gebouw met machinis-
tenwoning en erf werd verkocht aan de 
machinist Janmaat.
Opmerkelijk is dat de molen bij de 
verbouwing tot elektrisch gemaal 
uiterlijk compleet bleef, hoewel deze 
geen dienst meer kon doen. Dat de 
molen niet meteen werd afgebroken is 
te danken aan de inzet van de toen-
malige voorzitter van het polderbestuur 
G. van der Valk Bouman. Hij zag de 
landschappelijke waarde van de molen 
en had de hoop dat er bijvoorbeeld 
vanuit Vereniging De Hollandsche Mo-
len steun zou komen voor het behoud 
van de molen. Ook het opwekken van 
elektriciteit zag hij als een nieuwe bron 
van bestaan. Op 27 mei 1925 vond in 
aanwezigheid van polderbestuur en 
genodigden de proefmaling plaats van 
het nieuwe gemaal. De pomp met een 
capaciteit van ongeveer 100 m3 per 
minuut voldeed aan de verwachtingen. 

Als machinist van het elektrisch gemaal 
werd voorlopig molenaar J.C. Boele 
aangesteld. In 1927 vertrok hij naar het 
elektrisch gemaal te Demmerik bij Wil-
nis. Als opvolger werd benoemd C. van 
der Zaan, tot dan hulpmachinist van het 
waterschap Teckop te Kamerik.
 
Afbraak
Zoals gezegd bleef de molen bij de ver-
bouwing tot elektrisch gemaal zoveel 
mogelijk gespaard. Maar dat was slechts 
uitstel van executie. In het najaar van 
1925 werd opnieuw aangedrongen op 
verdere onttakeling van de molen, die 
voor de polder behalve als onderkomen 

Vanwege slechte plekken werden de 
Potroeden van de Vrouwgeestmolen in 2004 
vervangen door nieuwe, gelaste roeden. De 
oude roeden, die ruim een eeuw probleem-
loos gedraaid hebben, werden als oud ijzer 
afgevoerd. De huidige molenaar Hans Vrolijk 
heeft van beide roeden nog een stuk met het 
Potplaatje en nummer kunnen redden. Deze 
stukken worden bij de molen bewaard. Foto: 
Hans Vrolijk, 11 januari 2014.

- P O R T R E T -

De molenstomp met machinistenwoning, die ten tijde van het 
maken van de foto leegstond. Foto: 12 mei 2012
 

Het muurwerk van de molen is op de hoeken extra verzwaard. Die 
verzwaring is zo te zien al vanaf de bouw aanwezig. Foto: 12 mei 2012
 



vijzelgemaal, waarmee de functie van 
machinist verviel. Tot op heden is het 
gemaal nog in gebruik, maar dat gaat 
veranderen. In het kader van het wa-
tergebiedsplan Linschoterwaard zal er 
een nieuw gemaal gebouwd worden 
aan de Waardsedijk, met als doel het 
ontlasten van de boezem van het Oude 
Rijngebied. Met de bouw wordt naar 
verwachting in 2016 gestart. De functie 
van het huidige gemaal komt daarbij te 
vervallen. Het nieuwe gemaal zal gaan 
lozen op de Hollandsche IJssel en daar-
mee is feitelijk de situatie van voor 1548 
hersteld.
Na het gereedkomen van het nieuwe 
gemaal zal de bemalingsinstallatie uit 
de molenstomp verwijderd worden en 
de voorboezem zal afgedamd worden 
met een stuw. Het molenrestant zelf zal 
verkocht worden. De voormalige ma-
chinistenwoning is enige jaren geleden 
al aan een particulier verkocht. De toe-
komst van het molenrestant is dus on-
zeker, maar wat vast staat is dat er na 
meer dan vier eeuwen een einde komt 
aan de bemaling op de deze locatie.
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voor het gemaal geen nut meer had. 
Aan de molen werd geen onderhoud 
meer gepleegd. Na lang aandringen 
werd in 1927 een commissie benoemd, 
die de afbraak moest onderzoeken. In 
1928 kwam deze met het advies de mo-
len af te breken tot op de stenen onder-
bouw en daarop een puntdak te plaat-
sen. Vereniging De Hollandsche Molen 
stuurde in diezelfde tijd nog een brochu-
re met aanbevelingen voor modernise-
ring van de molen door het aanbren-
gen van het stroomlijnsysteem Dekker, 
schroefpompen en rollagers. Maar de 
windbemaling was al een gepasseerd 
station. Toch zou het nog tot 1930 duren 
voordat de molen afgebroken werd. Op 
16 juni van dat jaar werd op plechtige 
wijze met toespraken afscheid geno-
men van de molen. Het bestuur, de op-
zichter en aannemer De Waal hadden 
zich verzameld in de machinekamer in 
de molen. De voorzitter van het bestuur, 
de heer G. van der Valk Bouman, die de 
sloop zolang mogelijk had uitgesteld, 
had zich bij de situatie neergelegd: 'Het 
doet spreker leed, den molen te moeten 
overgeven in sloopershanden, maar uit-
stel van executie zoude onverantwoor-
delijk zijn. De huidige toestand toch is te 
gevaarlijk en grondige reparatie brengt 
niet te betalen kosten met zich mede.'
Na afbraak werden de Potroeden uit 
1894 en 1899 in 1931 gestoken in de 
Vrouwgeestmolen bij Alphen a/d Rijn en
gestroomlijnd volgens het systeem Dek-
ker. Ze deden nog tot 2004 dienst, dus 
uiteindelijk meer dan een eeuw, en 
werden toen vervangen door nieuwe 
Straathofroeden. De oude roeden werd-
en als oud ijzer afgevoerd, maar van bei-
de roeden is een stuk bewaard gebleven 
met het nummer en het Potplaatje. Deze 
stukken worden bewaard door de huidi-
ge molenaar van de Vrouwgeestmolen, 
Hans Vrolijk. De bovenas, fabrikaat De 
Prins van Oranje uit 1870 met nummer 
711, is voor zover bekend niet naar een 
andere molen gegaan.

 

Raadsels opgelost
De Utrechtse molenkenner wijlen Karel 
Dolman uit Harmelen schreef in 1959 het 
volgende over de bemaling van de pol-
der:
Polder Snelrewaard en Zuid-Linschoten 
had 2 wipmolens. In 1811 één gesloopt 
en vervangen door achtkant. Deze kon 
polder gemakkelijk alleen bemalen, dus 
werd 2e wip voor afbraak verkocht.
Maar archief spreekt over 2 bovenkrui-
ers, één gesloopt in 1875 en één in de 
dertiger jaren van deze eeuw.
Nog moeilijker wordt het. In het 
Rijksarchief berust een bestek van een 
nieuw te bouwen wipmolen welke in 
Febr. 1812 maalvaardig moest zijn.
Deze tegenstrijdigheden kunnen nu 
verklaard worden. De vermelding in het 
archief van twee bovenkruiers is waar-
schijnlijk deels gebaseerd op de be-
schrijving van de polder door Teixeira de 
Mattos in zijn werk De Waterkeeringen, 
waterschappen en polders van Zuid-
Holland (De polder lag bijna in zijn ge-
heel in de provincie Utrecht, maar voor 
een zeer klein deel ook in de provincie 
Zuid-Holland, vandaar dat Teixeira de 
Mattos hem opnam in zijn werk.) Daarin 
schreef hij, dat één van de twee molens 
van Snelrewaard en Zuid-Linschoten 
in 1876 door een stoomgemaal werd 
vervangen. Dat is niet juist. Het mole-
nerf bleef na de sloop van de Westerse 
Molen in 1812 leeg, totdat er het stoom-
gemaal gebouwd werd.
De aanwezigheid van een bestek van 
een nieuw te bouwen wipmolen laat 
zich ook eenvoudig verklaren: bij de 
herbouw van een nieuwe molen na de 
brand van 1811 (Dolman vermeldt abu-
sievelijk sloop) stond het type niet bij 
voorbaat vast. Het zou of een wipmolen 
of een achtkant worden. Het werd uit-
eindelijk een achtkant.
 
De toekomst
In 1965 werd het gemaal in de molen-
stomp verbouwd tot volautomatisch 

De buurman 
van de Linkse 
Molen 

De heer Barendse uit Poeldijk at-
tendeerde er op, dat in het stuk 
over de Linkse molen van Zeven-

bergen in het vorige nummer een kleine 
ongerechtigheid is geslopen. Hij schrift: 
'op blz. 191 staat dat de Linkse Molen 
van Over-Slingeland schuin tegenover 
de Scheiwijkse Molen stond, maar dat 
moet m.i. de Oudendijkse Molen zijn.' 
Dat is terecht; waarvan acte.

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

- P O R T R E T -

In 1965 werd het gemaal in de molenstomp verbouwd tot 
volautomatisch vijzelgemaal. Foto: 12 mei 2012

Interieur van het gemaal. De molen werd in 1930 tot op de veldmu-
ren gesloopt en daarna voorzien van een puntdak. Foto 12 mei 2012



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

De 'Zoeker' uit het vorige nummer 
wordt thuisgebracht door de he-
ren Van Doornik uit Westernieland, 

Lucht uit Stuhr en Meesters uit Roosendaal 
als de Doventormühle in Bremen. In de in 
1730 gebouwde Doventormolen was het 
Gartenbauambt van de stad Bremen 
ondergebracht. Aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog waren er nog 
twee windmolens in het centrum van 
Bremen aanwezig, te weten de nog be-
staande Herdentor- of Wallmühle alsme-
de de Doventormühle, beide op de wal-
len van de stad. Door de vele bombar-
dementen had het centrum en dus ook 
de molens het zwaar. De Doventormühle 
werd bij een bombardement op 20 de-
cember 1943 door een brandbom ge-
troffen en brandde geheel af.

De nieuwe 'Zoeker' is wellicht een achtkante 
Zuid-Hollandse vijzelmolen, maar welke?
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.

De maandag na het molenweekend las 
ik in de krant dat gedurende dit week-
end er zo'n 90.000 mensen op molen-
bezoek zijn geweest. Daar stond ik wel 
van te kijken. Dat is een half procent van 
de Nederlandse bevolking. Ik had nooit 
gedacht dat er zo veel mensen op mo-
lenpad zijn gegaan, al is natuurlijk het 
aantal 'thuisblijvers' vele malen groter. 
Het weer was er niet naar; het regende 
bij tijd en wijle pijpenstelen. Nu was er 
ook wind, zodat zeker de watermolen-
naars en liefhebbers van watermolens 
aan hun trekken kwamen. Men liet zich 
door die regen niet weerhouden. Dat is 
de ware geest. Het icoon molen laat zich 
blijkbaar niet verregenen.
Je kunt natuurlijk ook anders rekenen. 
Nederland telt zo'n 1250 molens. Dat be-
tekent dat er zo'n zeventig bezoekers per 
molen zijn geweest. Dat belief ik niet te 
geloven. Want die 70 is een gemiddelde. 
Wanneer er bij een Friese tjasker nage-
noeg niemand is geweest dan betekent 

dit dat die zeventig 'vermisten' ergens 
anders bij opgeteld moeten worden. En 
zo zijn er wel meer molens dan die tjasker 
waarvan het voorspelbaar is dat er nau-
welijks bezoek is geweest. En uit ervaring 
weet ik dat er op veel plaatsen die ze-
ventig bij lange na niet is gehaald al wil 
ik graag geloven dat er ook molens ge-
weest zijn die een veelvoud van dit aan-
tal hebben ontvangen; denk maar eens 
aan de molens aan de Zaanse Schans of 
in Kinderdijk; Schiedam. 
Wordt dan de goegemeente belatafeld 
met tienduizenden spookbezoekers?
Volgens mij is dat toch niet het geval. 
Veel molenbezoekers tijdens het mo-
lenweekend beperken zich niet tot één 
molen. Je zult er best hebben die tien of 
misschien wel twintig molens bezoeken. 
Dat kun je aan hun neus niet zien. Dat 
betekent dat ze op iedere molen weer 
meegeteld worden. Stel dat iedere be-
zoeker tien molens zou bekijken, dan zijn 

er dus geen 90.000 deelnemers aan het 
molenweekend geweest, maar 'slechts' 
9000. Als je dat dan nog eens gaat om-
rekenen per molen dan kom je gemid-
deld op zeven bezoekers per molen. Er 
zullen best wel molens geweest zijn waar 
zelfs dat niet is gehaald of waar de deur 
dicht was en bleef. En dat moet dan 
weer elders gecompenseerd worden.
Verder zal ook de manier van tellen een 
rol spelen. Men zal op maandagmor-
gen nog geen compleet cijfermatig 
overzicht hebben gehad en niet verder 
gekomen zijn dan een schatting op ba-
sis van steekproeven via een aantal re-
presentatieve molens. Als men het aan-
tal bezoekers van De Kat in de Zaanse 
Schans neemt en dat met 1250 verme-
nigvuldigt, zijnde het totaal aantal mo-
lens dan ontstaat ongetwijfeld een ge-
flatteerd beeld. Ik neem tenminste aan 
dat men inderdaad te werk is gegaan 
via een representatief model. Klakkeloos 
uitgaan van 90.000 bezoekers is verlak-
kerij. Ik geloof dan ook niet in 90.000 indi-
viduele bezoekers.
Aan de andere kant is mijn ervaring, dat 
bezoekers die in zulke weersomstandig-
heden een molen bezoeken, vaak bui-
tengewoon geïnteresseerd zijn en waar 
je het molenverhaal heel goed aan kwijt 
kan. Dan vind ik het aantal niet door-
slaggevend. Dus bekijk ik het positief.
                                            Balie Kluiver

Molenweekend
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2014. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2013 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

❑ "JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van € ........ Ik maak mijn donatie over op 

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.




