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Bij de omslag voorzijde: Molen De Noord op het Oostplein in Rotterdam 
domineerde zijn omgeving; van dichtbij of veraf. Op deze vooroorlogse 
foto ziet men de malende molen vanuit het Achterklooster. Het hoge 
gebouw rechts van de molen stond op de kop tussen de Boezem en 
de Gedempte Slaak; de lagere huizen rechts ervan aan de Gedempte 
Slaak zelf. Alle gebouwen - op de molen na - gingen verloren bij het bom-
bardement van mei 1940 en de erop volgende brand. Aan deze foto heb 
ik herinneringen uit mijn prille jeugd; een voorbode voor mijn betrokken-
heid op molens?

Bij de omslag achterzijde: De zomer is aangebroken. Dat betekende 
oudtijds dat het maalseizoen voor watermolens was afgelopen. Dat was 
ook aan de molens te zien. Ze werden, zoals dat heet 'in het kruis' of 'over-
hek' gezet en naar het (zuid-)westen gekruid. Hier staan twee molens van 
de viergang in Aarlanderveen in het kruis; vooraan de ondermolen en 
erachter de Putmolen (foto Willem Waltman, 26 juli 2012).

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.

Op 28 juli 1954, deze maand precies zestig jaar geleden, brandde in Rot-
terdam de molen De Noord af; een van de beroemdste molens van Neder-
land. Aanvankelijk ging het gros van de mensen - en zeker de Rotterdam-
mers - er vanuit dat deze molen 'natuurlijk' herbouwd zou worden. Helaas 
stak de gemeenteraad in november 1955 een spaak in het wiel. Door ve-
len werd dit als onbegrijpelijk ervaren en sommigen vermoedden hier zelfs 
kwade opzet achter alsof de gemeente van de molen af zou willen. Daar 
blijkt evenwel niets van. De in de gemeenteraadsvergadering gevoerde 
discussie verdient om voor het voetlicht gehaald te worden, vooral van-
wege principiële uitgangspunten die recent weer gespeeld hebben bij de 
herbouw van de molen van Burum. 
Eigenlijk is het artikel een twee-in-een verhaal. Naast de tekst wordt de ge-
schiedenis van de molen in afbeeldingen weergegeven; ook om duidelijk 
te maken hoe de molen ankerpunt in de geschiedenis van zijn omgeving 
was.
Precies een eeuw geleden begon de Eerste Wereldoorlog die ook vele tien-
tallen, zo geen honderden slachtoffers onder molens maakte: kapot ge-
schoten, opgeblazen, in brand gestoken, gesloopt door strijdende troepen. 
Doordat Nederland neutraal bleef bleven dit soort vernielingen Neder-
landse molens bespaard. We moesten er twee verdwijnen om strategische 
redenen en die twee worden in dit nummer voor het voetlicht gehaald.
In het februarinummer vroeg Jan Hofstra zich af hoe in een molen met zelf-
kruiing overkruien werd voorkomen; een te interessante vraag om hem te 
laten liggen.

En Balie Kluiver snapt het allemaal niet meer zo                                       JSB
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Aeolus te Adorp gaat aan 
Dorpsbelangen voorbij
De Aeolus te Adorp is verkocht. Maar 
niet aan Dorpsbelangen, want een par-
ticulier bood 2.500 euro meer dan 
Dorpsbelangen en was daarmee spek-
koper. Dorpsbelangen is teleurgesteld 
in de gang van zaken, aangezien zij 
een draaiende molen als boegbeeld 
voor Adorp voor zich zagen. De ervaring 
met particuliere eigenaren is niet bijster 
positief getuigde de laatste eigenaar 
Tóth. Dorpsbelangen had het bod van 
5.000 euro in het voorjaar op tafel ge-
legd, waarbij Het Groninger Landschap 
zich bereid had verklaard de nieuwe 
eigenaar te worden (Molenwereld 2014-
5-168). Op gezag van de rechter-com-
missaris heeft de curator de molen voor 
7.500 aan een andere, tot dusver onbe-
kende bieder, moeten verkopen.

Molen Burum uiterlijk weer 
helemaal compleet 

Ruim twee jaar na de brand is de mo-
len Windlust in Burum weer helemaal 
terug. Op 12 juni heeft de molenmaker 
het complete wiekenkruis aanbracht, 

waarmee de molen weer zijn vertrouw-
de uiterlijk, en Burum zijn vertrouwde sil-
houet terug heeft. De roeden zijn twee 
gekoppelde halve roeden van het fabri-
kaat Vaags, no. 310 en 311; verdekkerd 
en voorzien van zelfzwichting, zoals ook 
voor de brand het geval was.

De molen van Burum met zijn complete 
kruis (op de neusremkleppen na)(foto André 
Nibbelink, 12 juni 2014). Het eerste eind gaat de askop van de molen in 

Burum in (foto André Nibbelink, 12 juni 2014). 
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Generatoren De Hoop Nijverheid 
geplaatst

Op 23 mei zijn de twee generatoren in 
molen De Hoop geplaatst door Vaags 
Molenwerken uit Aalten, in samenwer-
king met Molenmakerij Groot Wesseldijk 
uit Lochem. Dat is gebeurd in opdracht 
van ReggeStroom (Coöperatie Duur-
zame Energie Hellendoorn U.A.), eige-
naar van de installatie. Het is de eerste in-
stallatie van twee generatoren die wordt 
geplaatst. Een eerste testversie van dit 
nieuwe type generator die sterk wisselen-
de toerentallen kan verwerken, is in 2011 
geplaatst in de Zwiepse Molen in Lochem 
(Molenwereld 2011-12-410). Op basis 
daarvan is eind 2012 een prototype met 
één generator geplaatst in De Zandhaas 
in Santpoort (Molenwereld 2012-12-412). 
De daar opgedane ervaring is weer 
gebruikt om een nog meer compacte 
en meer efficiënte installatie te maken 
voor molen De Hoop in Hellendoorn. 
Onderdelen van het systeem zijn de 
afgelopen maanden gemaakt in 
Denemarken, Duitsland, Zwitserland en 
Nederland. Nu de generatoren in de 
molen geplaatst zijn, kan in de komende 
week de gehele installatie bedrijfsklaar 
gemaakt worden. Het project 'Duurzaam 
wind in de zeilen' is tot stand gekomen op 
initiatief van molenaar Jan van de Belt 
en gerealiseerd door ReggeStroom. De 
voor de twee generatoren benodigde 
gelden van in totaal 100.000 euro zijn 
bijeengebracht door een Europese sub-
sidie van Leader, een bijdrage van de 
Provincie Overijssel en een bijdrage van 
de gemeente Hellendoorn (samen 40.000 
euro), een bijdrage van de Stichting 
Doen (30.000 euro), bijdragen vanuit de 
crowdfundingsactie en een bijdrage van 
ReggeStrooom.

De Weert in Meppel draait weer 
met nieuwe fokken

Molen De Weert in Meppel heeft eind 
mei nieuwe fokken gekregen. De fokken 
uit 1998 waren zo ver verrot, dat langer 
draaien niet meer verantwoord was ge-
worden. Te gevaarlijk voor de omgeving, 
want overal om de molen heen staan 
huizen. De nieuwe fokken zijn van een 
speciale harde houtsoort gemaakt en via 
een chemisch proces nog duurzamer ge-
maakt. Ze kunnen volgens molenmaker 
Kooistra langer mee dan de oude. De 
kosten bedroegen circa 15.000 euro.

Bouw molen Wesepe weer een 
stap dichterbij

Voor inwoners van Wesepe is het even 
stil geweest rondom de ontwikkeling 
van de Weseper Energie Molen. Toch is 
er veel gebeurd. Bodemonderzoek, ge-
luidsonderzoek en de Quick Scan Flora 
en Fauna zijn uitgevoerd. Deze onder-
zoeken zijn nodig om het ontwerpbe-
stemmingsplan op te kunnen stellen. Het 
beeldkwaliteitsplan en landschapsplan 
zijn klaar en ambtelijk goedgekeurd en 

zijn toegevoegd aan het ontwerp be-
stemmingsplan. Het College van B en 
W van de gemeente heeft het ontwerp-
bestemmingsplan goedgekeurd. Vanaf 
begin juni ligt het ontwerp ter inzage. 
Volgens planning kan in september het 
bestemmingsplan door de raad worden 
vastgesteld. Als het bestemmingsplan 
onherroepelijk is kan de bouw in no-
vember 2014 van start gaan. Begin juni 
wordt een informatiebord geplaatst op 
het bouwperceel aan de Bokkelerweg. 
De planvormingsfase is gereed, in de 
komende periode wordt gestart met 
de bouwkundige voorbereiding en de 
voorbereidingen van de aanvraag om-
gevingsvergunning (bouwvergunning).

Papierfabriek Middelste Molen 
gaat duurzame energie 
opwekken

De Apeldoornse energiecoöperatie 
deA heeft papierfabriek de Middelste 
Molen uitgekozen als het project voor 
haar nieuwe campagne. Doel is om met 
het waterrad van de molen stroom op te 
wekken. deA voert het project uit zodra 
zich 500 nieuwe klanten hebben aange-
meld. Het waterrad van de molen draait 
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op dit moment alleen als de molen in 
bedrijf is. De overige tijd staat het water-
rad stil. deA wil het waterrad continu la-
ten draaien en daar stroom mee opwek-
ken. De stroom wordt in eerste instantie 
geleverd aan de Middelste Molen. Als de 
Middelste Molen de stroom zelf niet nodig 
heeft, is deze beschikbaar voor de klan-
ten van deA. De Middelste Molen rolde 
uit de bus na een uitvraag van deA voor 
de campagne. Vraag was om een pro-
ject aan te dragen dat deA zou realise-
ren na 500 nieuwe klanten. Het project is 
ingediend door Loenen Energie Neutraal 
die ook bij de uitvoering ervan betrokken 
is. Het project van de Middelste Molen 
sprak aan omdat het om waterkracht 
gaat. Klanten van deA krijgen nu ener-
gie geleverd uit het vergisten van mest, 
rioolslib en GFT. Over een energiebron 
op waterkracht beschikte men nog niet. 
Bovendien is de Middelste Molen van 
grote cultuur-historische waarde en be-
langrijk voor Apeldoorn. 

Bert van der Voet draagt 
stokje over 

Op 7 juni heeft Bert van der Voet for-
meel afscheid genomen als molenaar 
van molen Op Hoop van Beter te Ingen. 
Van der Voet was als molenaar vanaf 
de restauratie van de Ingense molen Op 

Hoop van Beter betrokken, en heeft de 
molen als malende molen weer nieuw 
leven ingeblazen. In 1983 draagt de ge-
meente Lienden de onttakelde molen 
voor het symbolische bedrag van een 
gulden over aan de molenstichting en 
het jaar daarop wordt met de restau-
ratie gestart. In oktober 1985 wordt de 
nieuwe kap geplaatst, de roeden gesto-
ken en opgehekt en kan ambachtelijk 
korenmolenaar Herman Schippers voor 
de bakkers gaan malen. Deze molenaar 
werd al geassisteerd door Bert van der 
Voet, die vanaf de eerste dag dat men 
met de restauratie begon op de molen 
aanwezig was. Van der Voet begint sa-
men met zijn vrouw op een gegeven 
moment voorzichtig met de verkoop 
van meel en richt in de molen een eigen 
winkeltje in. Na 31 jaar draagt Van der 
Voet op 76-jarige leeftijd het bedrijf in de 
molen over aan Emiel van Schaijk. Van 
der Voet blijft nog vrijwillig betrokken bij 
de werkzaamheden. Van der Voet blijft 
tevens voorlopig nog secretaris van het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde.

De in de oorlog verwoeste molen van 
Wesepe. De molen was in 1938 al onttakeld 
en in april 1945, op het eind van de oorlog, 
door Duitse troepen in brand gestoken. 

De molen Op Hoop van Beter in Ingen 
(foto Donald Vandenbulcke, 31 augustus 
2009). 

De Middelste molen in Loenen (foto 
Donald Vandenbulcke, 31 augustus 2009). 
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Verbetering biotoop 
Stommeermolen Aalsmeer

In Aalsmeer is eindelijk op biotoopge-
bied succes geboekt. Na acht jaar aan-
dringen is de gemeente eindelijk er toe
overgegaan om drie treurwilgen, drie
populieren, een plataan en een iep ten
zuiden en zuidwesten van de Stom-
meermolen te laten verwijderen. Het 

komt zowel het gezicht op de molen als 
de windvang ten goede.

De Kat te Uitgeest is aan grote 
opknapbeurt toe

Het bestuur van de Stichting Uitgeester 
en Akersloter Molens (Suam) is op zoek 
naar geld voor groot onderhoud van De 
Kat. De watermolen in Uitgeest heeft een 

nieuwe staartbalk nodig, moet opnieuw 
in de verf en ook de rietbedekking is aan 
vervanging toe. De kosten voor de werk-
zaamheden worden begroot op onge-
veer twee ton. Het regulier onderhoud 
kon tot nu toe voor een belangrijk deel 
worden betaald vanuit de Brim-regeling 
voor monumentenzorg van het Rijk, ver-
telt hoofd van de technische commis-
sie bij de Suam Piet Veldhuijs. Hij bereidt 

De Stommeermolen in Aalsmeer met links van de molen de gekapte bomen (foto Jan Hofstra, 9 oktober 2013).

De bomen bij de Stommeermolen zijn gekapt; links van de sloot de plaats waar ze gestaan heben (foto Jan Hofstra, 5 mei 2014). 

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

Molenwereld 254  | 17e jaargang 2014 nr. 7/8



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

het restauratiewerk voor. Nu het gaat 
om een ingrijpende opknapbeurt, zal 
de Suam ook zelf op zoek moeten naar 
middelen. Dit gebeurt door het benade-
ren van fondsen en mogelijke sponsors. 
Wanneer de subsidie wordt verkregen, 
is dit maar een deel van het noodza-
kelijke bedrag. Bij de voorbereiding 
van de werkzaamheden laat de Suam 
zich adviseren door Gijs van Reeuwijk 
uit Arum. Deze molendeskundige heeft 
ook een technisch rapport gemaakt en 
een begroting opgesteld. Die is inmid-
dels goedgekeurd door het bestuur van 
de Suam. Van Reeuwijk maakt ook het 
bestek en zal de uitvoering van de werk-
zaamheden begeleiden. 

SUAM

Bezwaren molenhotel Schagen 
afgewezen

Er gaat nog geen streep door de bij-
zondere plannen om een molenhotel te
bouwen aan recreatieplas De Wiel tus-
sen de wijk Waldervaart en Valkkoog 
(Molenwereld 2013-6-215). 
Bezwaarmakers uit dat dorp hebben in 
hun strijd tegen het plan van aannemer 
Klaas de Leeuw een nederlaag geleden 
bij de Alkmaarse rechtbank. Volgens de 
bezwaarmakers ontbreekt er een ont-
heffing voor bouwen buiten bestaand 

gebied voor de vereiste vergunning 
en volstaat een 'voorloverlegreactie' 
van het provinciaal bestuur daarvoor 
niet. De bestuursrechter wil daar echter 
geen inhoudelijke uitspraak over doen. 
Aannemer De Leeuw heeft namelijk 
toegezegd geen spade in de grond te 
steken tot de vergunning onherroepelijk 
is. De rechtbank vindt het verzoek van 
de bezwaarmakers daarom onvoldoen-
de spoedeisend: ze moeten eerst de 
vergunningprocedure afwachten. De 
Leeuw zegt met de bouw van de klas-
siek ogende molen - met daarin één ho-
telkamer - de historie van Schagen eer 
aan te willen doen. Ooit stonden hier 
verscheidene molens.

Jaarverslag 2013 van de 
Kralingse molens

Hoogtepunt dit jaar was wel de pre-
sentatie van het 'belevenishek' (zie 
Molenwereld 2014-2-46) bij molen De 
Lelie door oud-schrijver, publicist en oud-
gemeenteraadslid Manuel Kneepkens.
Er is verder gewerkt aan de karotten-
snuif St. Omer No.1. In de loop van het 
jaar werden problemen met zeven al-
lengs minder en kon de snuif ook in de 
webwinkel aangeboden worden. Op 
basis van de door de Hail & Cotton 
International Group ter beschikking ge-

stelde tabak produceren de molens nu 
een beperkt assortiment snuiftabak, 
voor het merendeel gebaseerd op histo-
rische recepten. In 2013 werd ruim 100 kg 
aan snuif verkocht.
De 'met windkracht' gemalen kaneel 
wordt vooral afgenomen door bezoe-
kers van de molen die na hun bezoek 
een busje meenemen. Dit jaar waren er 
ook vier molenwinkels die onze kaneel 
afnamen. Verder werden de gemalen 
specerijen ook geëxporteerd naar de 
V.S. De webwinkel voldeed aan de ver-
wachtingen. De kosten werden ruim-
schoots terug verdiend. Halverwege 
het jaar werd meegedeeld dat karot-
tenfabriekje ontruimd moest worden 
omdat de stichting Vrienden van het 
Karottenfabriekje zichzelf had opgehe-
ven. De mogelijkheid om grote groepen 
te ontvangen is hiermee verdwenen.
Aangezien de noodzaak ontstond om 
zelf koek- en speculaaskruiden te gaan 
malen is er contact gezocht met het 
handelshuis Catz International. Zij waren 
bereid on te kijken hoe zij ons helpen bij 
het verkrijgen van de benodigde grond-
stoffen.
De Ster draaide in 2013 gedurende 62 
dagen (349 uur), waarbij 146.111 asom-
wentelingen werden gemaakt. Voor 
De Lelie waren dit 33 dagen 183 uur en 
107.185 omwentelingen.

Molen De Kat in Uitgeest (foto Donald Vandenbulcke, 23 maart 2012). 
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Molendrukte aan een stille 
Tiendweg

Na de plaatsing van de ondertoren van 
de Hoge Tiendwegmolen in Streefkerk 
zijn de werkzaamheden door mo-
lenmakers, metselaars en rietdekkers 
voortgezet. De rietdekkers namen de 
Achtkante molen flink onderhanden. 
De Tiendmolen stond ernaast op ze te 
wachten. Aan de laatstgenoemde was 
inmiddels de schoorsteen opgemetseld. 
Al met al wordt het daar toch wel het 
wonder aan de Tiendweg.

Hergebruik bijgebouwen molen 
Ovezande taant

Het project rond molen de Blazekop in 
Ovezande komt maar niet van de grond. 
De bijgebouwen staan al twee jaar leeg, 
ondanks een paar ton aan provinciale 
en Europese subsidies. Sinds juni 2012 
staat molen de Blazekop er weer mooi 
bij. Jarenlang moesten dorpsbewoners 
aankijken tegen een afbrokkelende 
molen en schuur. Door inspanningen 
van onder meer Stichting Monumenten 
Goes (SMG) werd na jaren zoeken naar 
geldschieters in 2010 begonnen met de 
restauratie. Met hulp van onder meer 
200.000 euro subsidie van de provincie 
en Europa, kon het complex opgeknapt 
worden. Voorwaarden waren dat het 
een sociale en toeristische functie zou 
krijgen. Ook het VSB Fonds zegde ruim 

De rietdekkers aan het werk op de 
Achtkante Molen in Streefkerk (foto Ton 
Meesters, 31 mei 2015). 
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De schoorsteen is tegen de ondertoren van
de Hoge Tiendwegmolen gemetseld; op de
achtergrond de Achtkante molen. Toch zal
het nog wel even duren voordat er rook uit
de schoorsteen komt en water uit de voor-
waterloop (foto Ton Meesters, 31 mei 2015). 
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2 ton toe, maar wacht nog met betalen 
totdat SMG haar afspraken nakomt. De 
bedoeling was om in de bijgebouwen 
van de molen een dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijk beper-
king te starten. Ook zouden er toeristen 
moeten kunnen overnachten. 

Molen De Hoop in Beers wordt 
woonhuis 

Molen De Hoop in Beers zal niet meer 
gecompleteerd worden. Maar de ver-
laten molenromp, ondergaat wel een 

complete metamorfose en wordt een 
moderne woning (Molenwereld 2012-
12-414). De plannen voor de herbestem-
ming van de molen hebben ter inzage 
gelegen bij de gemeente en niemand 
heeft bezwaren ingediend. Dat is voor 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Cuijk reden om de gemeen-
teraad voor te stellen akkoord te gaan 
met de plannen. Op 2 juni is in de raads-
commissie de bestemmingsplanwijzi-
ging besproken.

Stichting in 2015 eigenaar 
Sprundelse molen

Uiterlijk 1 januari 2015, maar mogelijk al 
eerder, wordt een stichting die nog in 
oprichting is eigenaar van de Sprundelse 

molen De Hoop (Molenwereld 2014-3-90). 
Het daadwerkelijke moment van de over-
dracht hangt af van het tempo waarin 
onderhoudswerkzaamheden die tot 2018 
zijn gepland nu in versneld tempo en nog 
op kosten van de gemeente worden 
uitgevoerd. Maar de nieuwe stichting, 
bestaande uit Jan van den Broek (voor-
zitter), Wim Mathijsen en Toon van de 
Sanden, staat te springen om zich over 
de molen te ontfermen. Het nieuwe jaar is 
voor de nieuwe eigenaren ook een mooi 
vertrekpunt. In 2015 staat De Hoop pre-
cies 175 jaar in de vorm zoals de mensen 
in het dorp de molen nu kennen.

Gemeente Maasdonk stemt in 
met bouw De Zwaan te Vinkel

Op 3 juni heeft de gemeente Maasdonk 
groen licht gegeven voor de (her)bouw 
van molen De Zwaan te Vinkel. Met een 
spontaan applaus begroette de publie-
ke tribune de beslissing. Om de bouw 
mogelijk te maken tussen de Groote 
Wetering en de Rijshoeve moest het 
bestemmingsplan worden aangepast. 
Nadat de gemeente twee bezwaar-
makers had gehoord, die op 100 tot 120 
meter van de toekomstige molen in 2004 
in het open landschap zijn gaan wonen, 
besloot de gemeente toch in te stem-
men. De gemeente stelde dat ze het al-
gemeen belang willaten prevaleren en 
voldoende rekening zal houden met de 
buurtbewoners.

De schoorsteen in de Hoge Tiendwegmolen 
aan de binnenkant (foto Ton Meesters, 31 mei 
2015).

Molen De Hoop in Beers; in 1960 onttakeld, waarbij de kap met de as op de molen bleef. Op 
12 oktober 1970 werd de onttakelde romp door brand beschadigd, maar desondanks bleef veel 
van het originele binnenwerk behouden (zie Molenwereld 2000-10-216 e.v.). Verdere onttakeling 
volgde daarna (foto Donald Vandenbulcke, 21 maart 2011). 

De originele Zwaan uit Vinkel verhuisde 
een halve eeuw geleden naar de Verenigde 
Staten, naar Holland in de staat Michigan 
om precies te zijn, war hij evenwel een heel 
ander uiterlijk kreeg dan in Brabant. 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Molenstichting Het Land van 
Heusden en Alterna verrast 
door bezuiniging gemeente 
Werkendam

De molenstichting Het Land van Heus-
den en Altena is verrast door het plan 
van de gemeente Werkendam om de 
jaarlijkse bijdrage aan de stichting af 
te schaffen. Werkendam betaalt 18.512 
euro per jaar voor de vier molens in de 
gemeente. Het gaat om de Vervoorne 
molen in Werkendam, de Noordveldse 
molen bij Dussen, de Zuid-Hollandse mo-
len bij Hank en de Uitwijkse molen bij 
Sleeuwijk. In de onlangs verschenen 
kadernota van de gemeente staat het 
voornemen om de subsidie met ingang 
van 2015 stop te zetten. In een brief aan 
de gemeenteraad noemt het bestuur 
van de stichting het voornemen van de 
gemeente 'zeer onverstandig'. Er be-
staat nu reeds een tekort van ruim dertig 
procent op het feitelijk benodigde bud-
get voor instandhouding van de mo-
lens, aldus het bestuur. Dit budget wordt 
met de voorgenomen korting met nog 
eens dertig procent verminderd! Het 
moge duidelijk zijn dat daarmee de vier 
Werkendamse molens wel (weer) heel 
snel in de gevarenzone gaan komen. 
De molenstichting krijgt subsidie van 
de gemeente Aalburg, Woudrichem 
en Werkendam. Het stopzetten van de 
subsidie heeft volgens de stichting ook 
verstrekkende gevolgen voor andere 
inkomstenbronnen. Zo dragen rijksover-
heid en provincie alleen maar geld bij 
als de gemeente meefinanciert.

35-jarig jubileum Peellandse 
Molenstichting

Molens zijn voor veel plaatsen voor een 
groot deel bepalend voor het dorps-
beeld. Zonder uitzondering kennen de 
molens hun eigen unieke geschiedenis, 
maar zijn er ook veel overeenkomsten. 
Binnen de Peellandse Molenstichting 
hebben de diverse molenaars zich ver-
enigd. Begin juni vierde de stichting of-
ficieel haar 35-jarig bestaan. De stich-
ting laat het jubileum niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Zo kunnen mensen die cre-
atief met een camera kunnen omgaan 
meedoen met een fotowedstrijd die als 
onderwerp heeft: wind- en watermolens 
in Peelland. De stichting biedt molenei-
genaren, molenaars en geïnteresseer-
den in molens een platform om elkaar te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Er wordt elk jaar een aantal informatieve 
avonden gehouden met interessante 
films of lezingen, uiteraard met de mo-
len en activiteiten in en rond de molen 
als hoofdonderwerp. Daarnaast wordt 
er voor de vrienden van de stichting 
jaarlijks een excursie naar een steeds 
wisselend deel van het land georga-
niseerd, om daar bijzondere molens te 
bezoeken. Meer informatie: www.peel-
landsemolenstichting.nl

Begin bouw nieuwe fundering 
Grauwe Beer Beesel

De bouw van de nieuwe fundering voor 
windmolen De Grauwe Beer in Beesel is 
op 4 juni begonnen. De molen wordt dit 

najaar 60 meter verplaatst, omdat die nu 
nog in de winterbedding van de Maas 
staat (Molenwereld 2012-12-411/412). De 
bouw van de fundering had eigenlijk al 
half mei moeten beginnen, maar die liep 
vertraging op. Het is niet de eerste keer 
dat De Grauwe Beer wordt verplaatst. 
De molen werd begin zeventiende eeuw 
gebouwd in Zaandam. Eind negentiende 
eeuw werd de molen daar afgebroken 
om in Beesel opnieuw opgebouwd te 
worden. In de jaren zeventig verhuisde 
de molen voor een derde keer, omdat 
door de uitbreiding van het dorp de mo-
len te weinig wind ving.

Spoedig herstel voor Sint 
Anthoniusmolen in Kessel

Op 20 mei heeft het College van B en W
met voorrang een bedrag van 30.000 
euro beschikbaar gesteld voor noodza-
kelijk herstel van de Sint Anthoniusmolen 
te Kessel. De standerdmolen kampt met
een steenbalk die dreigt te breken, 
waardoor de molen om zou kunnen val-
len. Verder is er onderhoud nodig aan 
het schilderwerk, de dakbedekking en 
de ramen. Wanneer het herstel plaats-
vindt is nog niet bekend, maar dit zal zo 
snel mogelijk geschieden. 

In 't kort

- Eind mei heeft molenmakersbedrijf 
Berkhof uit Zwartebroek de roeden 
doorgehaald van de Veenmolen te 
Wilnis.

- Wethouder Nootebos heeft op 12 juni 
 de eerste paal geslagen voor de bouw
  van een zorgbakkerij nabij Molen 

Ceres te Bovenkarspel.
- Papierwarenfabriek Bakker & Mole-

naar te Westzaan is in april failliet ver-
klaard. Hiermee komt een einde aan 
het bedrijf dat voortkomt uit het oor-
spronkelijk door Jan Cornelisz. Bakker 
in 1823 met molen De Veldkat gestarte 
bedrijf.

- Stichting Molen de Vlieger te Voorburg 
wordt eind van dit jaar opgeheven, nu 
de stichting haar doelstellingen heeft  
gerealiseerd.

- Op 29 mei is Bram Pleging (88), voor-
malig vrijwillig molenaar van molen 
De Twee Vrienden in Bergen op Zoom, 
na een ziekbed van enkele maanden 
overleden.

- De vier door Molenstichting Weer-
terland beheerde windmolens van 
Weert in Keent, Tungelroy en Stramproy 
worden de komende maanden ge-
schilderd. 

Molenkalender 2014
19 juli 2014 Molendag Voorne Putten &
Rozenburg (ZH)
23 augustus 2014 Drentse Molendag 
6 september 2014 Molendag Zeeuws-
Vlaanderen
7 september 2014 Schermer Maaldag
13 september 2014 Friese Molendag 
13 september 2014 Overijsselse Molendag
27 september 2014 Zaanse Molendag

De Grauwe Beer in Beesel nog op zijn oude plaats bij de kerk in het dorp. 
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de molen onderbouw met alles wat er
bij hoorde gesloopt in verband met de
verbreding van de Große Mühlenwall-
straße. Alleen een molensteen bleef lig-
gen, maar raakte overwoekerd door 
onkruid. De Ortsrat-Kernstadt kwam op 
het idee om de molensteen op te waar-
deren als herinnering aan de verdwenen 
Wallmühle. De steen wordt om geven 
door een achthoekige bestrating, herin-
nerend aan de grondvorm van de mo-
len. Ook worden er banken en een infor-
matiepaneel geplaatst.

Herstel molen Ditzumerhammrich 
begonnen
Op 28 oktober liep de molen van Ditzu-
merhammrich forse schade op (zie Mol-
enwereld 2013-12-448), nu geraamd op 
82.000 euro. Uiteindelijk is de opdracht tot 
herstel (zie Molenwereld 2014-3-121) toch 
verleend aan molenmaker Molema uit 
Heiligerlee. Op 2 juni begonnen de mo-

lenmakers met de demontage. De roe-
den werden uitgenomen, waarbij het nog
niet vast staat dat ze weer gestoken zullen 
worden of vervangen door nieuwe. Ook 
de kap is afgenomen. Het was aanvan-
kelijk de bedoeling dat de gedemonteer-
de kap naar de werkplaats in Heiligerlee 
vervoerd zou worden om daar herstel te 
ondergaan. Daar is van afgezien en het 
herstel zal ter plekke worden uitgevoerd. 

Nieuw staartwerk voor de molen 
van Rysum
Zwammen kregen de molen van Rysum 
in hun greep. Zo, dat forse matregelen 
genomen moesten worden. Molenmaker 
Molema uit Heiligerlee pakte het pro-
bleem drastisch aan door het staartwerk 
te vernieuwen. Er hing een prijskaartje 
van 34.500 euro aan. 

Duitsland
NEDERSAKSEN

Twaalf geslaagde vrijwillige 
molenaars in Nedersaksen
Begin mei kregen 12 geslaagde vrijwillige 
molenaars hun diploma uitgereikt in het 
Fehnmuseum Eiland in Westgroßefehn. 
Zij volgden gedurende een jaar hun op-
leiding op de molen van Jan en Anita 
Eiklenborg in Logabirum. Het examen 
werd afgenomen door Müllermeister 
Hans Hermann Bohlmann uit Syke.

Herinnering aan verdwenen mo-
len in Aurich verlevendigd
Aurich geniet nog steeds faam onder 
molenliefhebbers, met name vanwege
de bestaande enorme Stiftsmühle aan
de Oldersumer Straße. Ook de Außen-
mühle mag er zijn. Andere molens zijn 
verdwenen en in vergetelheid geraakt. 
Zo stond er op de hoek van de Große 
Mühlenwallstraße en de Zingelstraße een 
forse achtkante molen, de Wallmühle. 
Daarvoor stond er al een standerdmo-
len, waarvan de geschiedenis teruggaat 
tot in de 16e eeuw. In 1806 kocht Jellrich 
Heissen Fooken de bouwvallige stan-
derdmolen en liet deze vervangen door 
een achtkante baliemolen waarvoor de 
twee toenmalige burgemeesters van 
Aurich de eerste steen legden: C.W. Spieß 
(1805–1810) en Johann Christian Oncken 
(1786–1810). Op 29 juli 1881 legde een 
felle brand de molen binnen een uur in 
de as. Herbouw volgde. In 1919 werd het 
kruis bij een zware storm vernield, waarna 
eigenaar Garrelt Vosberg geen heil meer 
zag in een windmolen en de bovenbouw 
verkocht naar Greetsiel voor de herbouw 
van een afgebrande molen die nog 
steeds bestaat: de bekende rode molen 
van Schoof. De onderbouw in Aurich werd 
afgedekt met een puntdak. In 1969 werd 

De Wallmühle in Aurich voor 1919. Gelet 
op de bijgebouwen was het toen een groot en 
modern bedrijf. 
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De rode molen in Greetsiel, voor 1919 de Wallmühle in Aurich (foto H. Noot, 19 augustus 2007). 

De molen van Rysum (foto H. Noot, 
16 mei 2005). 

Rechts de molenstomp met puntdak van 
de Wallmühle met ernaast in het midden 
de nog bestaande Zingel Turnhalle, links de 
Zingelstraße en rechts de nog smalle Große 
Mühlenwallstraße, nu een vierbaans weg. 



*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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Op 17 mei jl. is op 76 jarige leeftijd de 
oud-molenaar van Molen De Hoop in 
Zoetermeer, Theo van den Berg overle-
den. In 1988 stopte voor Theo noodge-
dwongen het werkzame leven, maar al 
snel gaven de  molens een nieuwe invul-
ling aan vrije tijd. Bij Marcel Koop, toen 
molenaar op molen De Roode Leeuw in 
Gouda, startte hij zijn molenaarsopleiding. 

Al snel daarna raakte hij betrokken bij 
molen De Hoop in Zoetermeer. In Gouda 
maalde de molen voor de bakkers, en wat 
in Gouda kon moest ook in Zoetermeer 
kunnen lukken volgens Theo. Eerst sa-
men met de toenmalige molenaar op De 
Hoop, K. Wessels, werd er begonnen met 
malen. Maar hoe bouw je een klanten-
kring op? Theo was daar zeer creatief en 
vasthoudend in. Allereerst stapte hij op de 
diverse bakkers af, liet huis-aan-huis lege 
broodzakken bezorgen waarmee de be-
woners werden uitgedaagd om bij een 
van de deelnemende bakkers een mo-
lenbrood te kopen. Langzaamaan groei-
de de omzet en kreeg de molen steeds 
meer te malen. Al snel verhuisde Theo van
Utrecht naar Zoetermeer. Eerst naar de wijk
Rokkeveen, maar al vlug daarna naar 
een bovenwoning van een winkel in de 
Dorpsstraat, met uitzicht op de molen. Door
de vasthoudendheid van Theo regelde 
de penningmeester van Stichting De 
Hoop dat hij in deze woning terecht kon.
Na het overlijden van Wessels in 1991, 
kreeg Theo alleen de verantwoording 
over de molen. Samen met zijn rechter-
hand Dick van der Stap bouwde hij het 
bedrijf verder uit. De molen werd van 
binnen aangepast aan een grotere pro-
ductie door het plaatsen van silo’s, een 
transportschroef voor het graan en 1 kop-
pel stenen werd tevens voorzien van een 
motoraandrijving. Samen met zijn vrouw 
breidde hij het winkeltje onderin de molen 
verder uit, het assortiment werd vergroot 
en de winkel ging vaker open. Op den 
duur groeide de molen uit tot zijn levens-
werk met als doel de molen in bedrijf te 
houden en daarmee voor het nageslacht 
behouden.
Om door het bestuur van Stichting Molen 
De Hoop iets geregeld te krijgen, wachtte 
Theo nooit op bestuursvergaderingen. 
Dat duurde hem te lang en het werk 
moest door. De penningmeester hield 
kantoor bijna naast de molen, de techni-
sche man werkte ook vlakbij bij een groot 
bouwbedrijf en het bestuurslid belast met 
de bedrijfsvoering zat in de Dorpsstraat. 
Kortom: dichtbij de molen dus indien no-

dig wipte Theo soms meerdere malen per 
week even binnen. En of de betreffende 
personen nu wel of niet in bespreking za-
ten, hij stelde op de hem kenmerkende 
wijze zijn vraag zodat hij altijd met een 
antwoord naar huis ging.
Op het gebied van de PR liet Theo geen 
mogelijkheid onbenut om de molen on-
der de aandacht van de Zoetermeerse 
bevolking te brengen. Bij wijze van spre-

ken van iedere nieuwe schroef werd een 
persbericht gemaakt en stond de molen 
weer in de krant. Ook zorgde hij voor de 
nodige publiciteit door het organiseren 
van Molenlopen, hardloopwedstrijden 
waarbij hij zijn andere passie kon betrek-
ken. Samen met de winkeliersvereniging 
van de Dorpsstraat organiseerde hij een 
groots molenontbijt. Vanaf de molen 
een lint van banken en zitplaatsen de 
Dorpsstraat in. Een evenement waar dui-
zenden mensen op af kwamen!  In 1997 
werd het 100 jarig bestaan van de molen 
op grootse wijze gevierd. 
In 2003 kwam er door heupklachten nood-
gedwongen een einde aan zijn molenaar-
schap. Van de mogelijkheid om rondlei-
der te worden of op een andere wijze bij 
de molen betrokken te blijven, maakte hij 
geen gebruik. Theo wilde het goed doen 
of niet, hij kon niet toezien hoe anderen 
zijn levenswerk zouden overnemen. Maar 
de molen bleef altijd een plek in zijn hart 
houden, al was er weinig contact meer.
Na een kort ziekbed is Theo op 17 mei 
2014 overleden. De binnenkant van de 
rouwkaart toonde de molen in de rouw 
en op de voorkant prijkte een foto van 
Theo aan het kruirad. Conform zijn laatste 
wens reed de rouwstoet op weg naar het 
crematorium langs de molen. Op verzoek 
van de familie draaide de molen met de 
vlag op de kap halfstok en werd de mo-
len in de rouw gezet op het moment dat 
de stoet bij de molen stilhield. Na een kort 
samenzijn voor de molen met familie, be-
stuursleden en vrijwilligers vertrok de stoet 
naar het crematorium. Als eerbetoon aan 
hun opa lichtten de kleinkinderen voor 
het vertrek de vang van de molen, waar-
op molen en rouwstoet weer langzaam in 
beweging kwamen.
Het bestuur van Stichting Molen De Hoop 
Zoetermeer is Theo veel dank verschul-
digd voor zijn belangeloze werk en inzet 
voor molen De Hoop gedurende zeer 
veel jaren. Zonder hem had de molen er 
niet zo bijgestaan zoals nu het geval is. 
Namens bestuur, vrijwilligers en de bevol-
king van Zoetermeer: bedankt en rust in 
vrede. Bestuur Stichting Molen De Hoop 
Zoetermeer.

Theo van den Berg had een speciaal talent 
om met de Zoetermeerse molen de aandacht 
te trekken. In 1992 werden in het kadervan 
de manifestatie Floravontuur de zeilen van 
de molen voorzien met de porttretten van de 
burgemeester, een bakkersvrouw, een meisje 
en de molenaar (foto jsb 8 april 1992). 

Theo kruit de molen; de voorkant van de 
rouwkaart. 



Die neutraliteit werd van twee 
kanten bedreigd, zodat de Ne-
derlandse regering zich naar 

twee kanten verdedigend moest opstel-
len. Zowel een aanval uit het westen als 
uit het oosten was mogelijk en om der wil-
le van de neutraliteit moest ook met bei-
de kanten rekening worden gehouden. 
In het kader van de verdedigingsmaat-
regelen moesten ook twee molens ver-
dwijnen, om precies te zijn De Eendracht 
in Den Helder en de korenmolen van 
Millingen.

Millingen
Op 1 augustus 1914 verklaart Duitsland 
Frankrijk de oorlog en een dag later 
eist Duitsland van België het recht van 
doortocht. Dat wordt geweigerd en op 
3 en 4 augustus trekken Duitse troepen 
België binnen. Het oorspronkelijke veld-
tochtplan, het Schlieffenplan, voor-
zag ook in een opmars door zuidelijk 
Nederland. Dat plan werd gewijzigd, 
zodat Nederland buiten het directe 
oorlogsgeweld bleef. Toch wordt op 
donderdag 6 augustus de molen en de 
maalderij van molenaar A.J. Herfkens in 
Millingen op bevel van de Nederlandse 
regering opgeblazen. Dat was een de-
fensieve maatregel die alles te maken 
had met de aanwezigheid van het fort 
Pannerden. Fort Pannerden werd van 

Nederlandse 
molenslachtoffers in de 
Eerste Wereldoorlog J.S. Bakker

Op 28 juni 1914 vermoordde de Bosnische student 
Princip de Oostenrijkse troonopvolger 

Frans Ferdinand en zijn echtgenote in Serajewo. 
Een maand later stond Europa in vuur en vlam. 
Op 28 juli verklaarde Oostenrijk-Hongarije de 

oorlog aan Servië: het begin van een kettingreactie; 
de Eerste Wereldoorlog was begonnen. 

De Nederlandse neutraliteit wordt geëerbiedigd, 
al heeft het er wel eens om gespannen.

De op 6 augustus 1914 opgeblazen molen 
met aangebouwde maalderij op de Rijndijk 
in Millingen.

Fragment van een topografische kaart van
omstreeks 1900. Rechts het dorp Millingen 
met de molen ten westen van het dorp. 
Dewitte vlek midden boven aan het Panner-
densch Kanaal is het fort Pannerden. 
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1869 tot 1872 gebouwd als sperfort om 
te voorkomen dat een aanvallend leger 
via de rivier de Waal kon optrekken rich-
ting Vesting Holland, het gebied achter 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
fort ligt aan de noordkant van de Waal, 
bij de splitsing met het Pannerdensch 
Kanaal. 
Molen van Millingen stond op de Rijndijk, 
ten westen van het dorp Millingen, dat 
aan de overkant van de Rijn/Waal lag; 
recht tegenover fort Pannerden. Er wordt 

wel beweerd dat de molen opgeblazen 
werd omdat hij in het schootsveld van 
het fort stond. Dat betwijfel ik, omdat de 
defensie van het fort oostwaarts was ge-
richt. Mijns inziens was het veel gevaar-
lijker dat de vijand de molen in handen 
kreeg als vuurleidingspost voor een aan-
val op het fort. Vanuit de molenkap kon 
men als het ware bij het fort naar binnen 
kijken. Hoe of het ook zij; het opblazen 
van de molen is niet nodig geweest, 
maar dat is een wijsheid achteraf. 

De molen De Eendragt op de hoek van de Molengracht en de Loodsgracht, links de Rijkswerf. 

Den Helder
In 1916 circuleerden er berichten dat de
Britten van plan zouden zijn om Neder-
land van overzee aan te vallen. Dat is 
vermoedelijk de reden geweest dat de 
eigenaar van de molen De Eendracht 
in Den Helder verplicht werd zijn molen 
te slopen. Ook hier zal de ligging van 
de molen de doorslag gegeven heb-
ben. Hij stond namelijk op de hoek van 
de Molengracht en de Loodsgracht, net 
achter de kust, pal naast de Rijkswerf, 

Nogmaals De Eendragt, maar nu vanaf de tegenovergestelde zijde; op de achtergrond het Marsdiep en het eiland Texel. 
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zodat de molen een prachtig oriënta-
tiepunt zou vormen bij een beschieting 
vanaf oorlogsschepen uit zee. De molen 
werd in De Molenaar van 6 september 
1916 voor sloop te koop aangeboden. De 
Heldersche Courant van 30 september 
1916 vermeldt dat de sloop dan al in volle 
gang is. De advertentie in De Molenaar 
vermeldt als bouwjaar 1860, terwijl De 
Heldersche Courant 1843 als bouwjaar 
vermeld. Achteraf bezien was ook de 
sloop van deze molen overbodig, want 
de Engelse marine kwam niet opdagen.

Het aantal slachtoffers onder de 
Nederlandse molens als gevolg van de 
Eerste Wereldoorlog blijft voor zover be-
kend beperkt tot twee. 
Elders in Europa ligt dat wel elders. In het 
Belgisch-Franse grensgebied is vier jaar 
lang hevig gevochten. Daar zijn vele 
tientallen, zo geen honderden, molens 
vernield of zwaar beschadigd. Voor zo-
ver mij bekend is er geen totaal overzicht 
van in deze oorlog vernielde molens in 
Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Ook 
in oostelijk Europa is zwaar gevochten 
en ook daar sneuvelden vele molens. 
Daar is nog veel minder over bekend. 
In de Tweede Wereldoorlog was het in 
Nederland wel raak. Het meinummer 
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van 2010 van dit blad was gewijd aan 
de molens in die oorlogstijd. Daaruit 
blijkt dat in Nederland toen 277 molens 
getroffen werden door oorlogsgeweld, 
waarvan er zo'n tweehonderd zwaar be-
schadigd of totaal vernield werden. In 
die oorlog kwamen de molens in België 
en Frankrijk er veel beter af, al vielen ook 
daar slachtoffers onder de molens.

Fragment van een topografische kaart van omstreeks 1900 met het deel van den Helder waar 
de molen stond.

De advertentie in De Molenaar van 6 septem-
ber 1916, waarin de afbraak van De Eendragt 
te koop wordt aangeboden. 

'Kriegs-Erinnerungskarte' van een vernielde 
molen bij Ieperen. Hospitaalsoldaten bekijken 
de verwoeste molen. Opgeblazen molen in Rusland, 1914-1915. 
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Wel of niet 
herbouwen? 
Discussie 
rond een 
molenherbouw 
in 1955
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J.S. Bakker

"Er is niets nieuws 
onder de zon", sprak de 
spreekwoordelijk wijze 

koning Salomo. 
Die gedachte kan iemand 
licht bekruipen, wanneer 

hij de notulen van de 
vergadering van de 

Rotterdamse gemeenteraad 
van 24 november 1955 de 

argumenten leest. 
Dat was de vergadering 

waarin het doek valt voor de 
roemruchte molen 

De Noord op het Oostplein 
in de Maasstad die dit jaar 
60 geleden is afgebrand. 

Uiteraard spelen argumenten 
voor en tegen in de gevoerde 

discussie een grote rol. 

In 1711 werd de standerdmolen vervangen 
door een stenen molen. Die moet nagenoeg 
hetzelfde formaat hebben gehad als de 
bestaande Seismolen in Middelburg; zelfs de 
baliehoogte komt overeen, De eerste stenen 
Noord werd een paar keer verhoogd. Deze 
fotomontage van Bas Koster laat zien hoe de 
oorspronkelijke molen groeide tot de vorm 
waarin hij in 1954 is afgebrand. 



De Noord op het Oostplein was de 
laatste Rotterdamse stadsmo-
len. In 1918 dreigde onttakeling, 

maar dankzij optreden van het raadslid 
J. Verheul Dzn, een bekend architect, 
werd dit afgewend; herstel volgde. Op 
14 mei 1940 dreigde bij het beruchte 
bombardement op de stad een defini-
tief einde, maar heldhaftig ingrijpen van 
zijn molenaar Arie Kluit voorkwam dit. 
Het bleek uitstel van executie. Op 28 juli 
1954 kreeg het vuur de molen alsnog in 
zijn greep en hij brandde volledig uit (zie 
Molenwereld 2004-10 voor een uitvoerig 
verslag van deze brand). Al direct na 
de brand bleek dat de romp bijzonder 
zwaar geleden had door het vuur en 
eigenlijk onherstelbaar werd geacht. 
Al op 30 juli berichtte het dagblad De 
Rotterdammer dat 'de mogelijkheid dat 
van de molen nog iets gered zal kunnen 
worden voorshands zeer gering worden 
geacht'. Het draaide er op uit dat het 
slopersbedrijf Joh. Lekkerkerker op 14 
oktober 1954 de laatste resten van de 
molen verwijderde. Het Oostplein was 
na vele eeuwen molenloos.

Herbouwplannen
Toch betekende dit toen nog niet dat 
dit zo zou blijven. Architect F. Posthuma 
(1913-1986) kreeg van B&W de opdracht 
om een plan voor een nieuwe molen te 
ontwerpen. Dat plan wordt behandeld 
in de gemeenteraadsvergadering van 
24 november 1955. De notulen van de 
vergadering zijn zeer de moeite waard; 
niet zo zeer als antwoord op de vraag 
"komt-ie terug of komt-ie niet terug", 
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Doorsnedetekening van De Noord, gemaakt
door Bas Koster, op basis van een opname-
tekening van gemeentewerken uit 1942. 
Dankzij die tekening zou het zonder meer 
mogelijk zijn geweest om de molen exact te 
herbouwen zoals hij was. 

Stadskaart van Rotterdam van Jacob van
Deventer omstreeks 1560. Rechts de Oostpoort
met ten zuiden van de Hoogstraat de molen 
De Zuid. De molen net buiten de stad aan de 
Oostzeedijk is vermoedelijk een voorganger 
van de Noord die korte tijd later een plaats 
binnen de vestig kreeg, ten noorden van de 
Hoogstraat.



maar vanwege de achterliggende ar-
gumentatie; bovenal de aangevoerde 
motivatie die soms verrassend veel lijkt 
op wat in molenkringen wel wordt ge-
noemd de 'Bazelmansdiscussie'. Juist dat
 is de reden om in dit artikel die motivatie 
eens onder de loep te nemen.

Notulen
De notulen van de beraadslagingen in 
de gemeenteraad van 24 november lieg-
en er niet om: er is uitvoerig over de mo-

len gepraat. Het gedrukte verslag van 
deze beraadslagingen telt maar liefst 
15 pagina's. Het is verleidelijk om de ge-
voerde discussie integraal op te nemen, 
maar dat zou het artikel te lang maken. 
Omdat het om de argumentatie gaat 
leek een rubricering mij zinvoller, waarbij 
de raadsleden zoveel mogelijk zelf aan 
het woord worden gelaten. Zij zijn - als 
gebruikelijk - de woordvoerders van hun 
fracties. Toch blijkt uit niets dat partijach-
tergronden een rol van betekenis spelen.

Voorstanders
Willemse
Mr. H. Willemse (1901-1958) was direc-
teur van een Rotterdamse rederij en 
cargadoorsbedrijf en had zitting in de 
gemeenteraad van de havenstad voor 
de PvdA. Was in die raad sinds eind 1955 
fractievoorzitter.
Hij is een uitgesproken voorstander van 
de herbouw van de molen en ziet de her-
bouwde molen als een gewenst contrast 
in de nieuwe stad en citeert een brief: "... 
raad ik toch een ieder die belang stelt in 
deze kwestie, eens te voet te gaan van 
het Hofplein langs de Goudsesingei en 
door de Hoogstraat en langs het Groe-
nendaal naar het Oostplein en daar 
weer te aanschouwen een opeenstape-
ling van verdiepingen, weinige met een 
onbeduidend dak, de meeste zonder 
(zichtbaar) dak. Men kijke maar eens 
rond op dit plein, niet rondrijdende in 
een auto, over het perfecte verkeers-
plein. Het moet dan toch een verade-
ming zijn dan eindelijk een gebouw te 
zien, dat door zijn vorm alleen al geheel 
uit het kader valt van zijn omgeving, 
er geheel boven uitkomt en zeker het 
plein zal domineren en een rustpunt zal 
zijn tussen de meedogenloos nuchtere 
strakke lijnen."

Dutilh
Mr.dr. Jacques Dutilh (1884-1960) advo-
caat, bankier en lid van de gemeen-
teraad van Rotterdam vanaf 1927 als 
liberaal.
Hij is een warm voorstander van de 
herbouw van De Noord en begint zijn 
betoog met enkele impressies: "Daar 
stond de molen "De Noord", waarvan 
een Amerikaans schilder in het begin 
van 1914 schreef: "Geen stad ter wereld 
kan op zulk een bezit als deze molen, 
die in de 18e eeuw, of misschien reeds 
vroeger, gebouwd is, wijzen. De laatste 
van dit merkwaardige molentype, dat 
Rotterdam bezit, dient in stand gehou-
den te worden als een waardevol be-
zit." Jaren later leest men in de Nieuwe 
Rotterdamse Courant onder het hoofd 
"In het voorbijgaan": "Elke gang langs 
dien molen werd schrijver dezer tot een 
verheugenis, op eiken tijd van den dag 
en bij elke weersgesteldheid. Hij zag hem 
op duister dreigende najaarsmiddagen, 
als vervaarlijke wolken over en langs 
hem heen-stuwden en jaagden; op vre-
dige zomeravonden, als hij van het stof-
goud der stad omwaasd stond; hij zag 
hem verstard, monumentaal oprijzen 
uit de stille, verstijfde, wintersche stad;, 
maar het schoonst zag hij hem steeds op 
de vroege lente- en zomerochtenden, 
een en al glorie in de trillende luchten 
en het klare licht, niet zijn zwierig zwie-
pende wieken den zang van den Arbeid 
zingend boven de ontwakende stad uit." 
Dutilh benadrukt als het ware de van-
zelfsprekendheid van de molen op het 
Oostplein: "het was haast vanzelfspre-
kend, Mijnheer de Voorzitter, dat in het 
nieuwe plan, aanvankelijk ontworpen 
door architect Witteveen en voor een 
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Kaart van Simon Dammasz. van Dueren van omstreeks 1581 met het oostelijk deel van de stad.
De onderste molen is De Noord, de bovenste De Zuid. Op het lege bolwerk staat De Oostmolen,
beter bekend als De Roode Leeuw. Vaak wordt De Noord aangemerkt als de Oostmolen, maar 
dat is onjuist. 

Later werd de standerdmolen op een toren gezet; ongetwijfeld om beter te wind te staan. De 
tekening is van 4 juni 1674



aanmerkelijk deel overgenomen door 
ir. van Traa, de molen een plaats kreeg, 
omdat die molen zelfs in het nieuwe 
stadsbeeld niet kon worden gemist. Het 
verticale element of het accent, zoals 
dat heet in het stadsuitleggers-jargon, 
laat ik in het midden, een feit is, dat men 
toen meende, dat deze molen ook in 
het nieuwe stadsbeeld niet gemist kon 
worden. Men ziet het op de achter mij 
liggende maquette, die ook nog is be-
keken door wijlen de heer Verheul; hij 
schrijft: "Zoals nu pas het mooie plan-
Witteveen aangeeft, waarvan wij de 
maquette in Museum Boijmans heb-
ben kunnen bewonderen, is het dan 
ook terdege gelukt om deze molen in 
het moderne stadsbeeld een plaats te 
geven." Zo dachten wij nagenoeg al-
lemaal, toen wij in deze Vergadering in 
overweging gaven de goedkeuring te 
vragen aan de betrokken rijksgemach-
tigde op het basisplan zoals het er toen 
lag. Toen is er met geen woord door ie-
mand gerept, dat die molen daar niet 
thuis hoorde en daar niet als een teken 
in de nieuwe stad, van hetgeen er vroe-
ger was, moest blijven staan. En ziet, nu 
komt de brand van Augustus (sic) 1954 
en nu is men plotseling al die schone 
plannen, die de molen daar zouden 
brengen, juist dat accent, dat men no-
dig had, vergeten. Aanvankelijk niet, 
want toen stroomden de gaven, juist 
van de kleine luiden van Rotterdam, bin-
nen om de stomp, die er toen nog stond, 
te restaureren. Toen echter bleek, dat 
die stomp niet meer te restaureren was 
en helaas helemaal verdwijnen moest, 
toen begon de gedachte aan dat scho-
ne plan, dat alom de instemming had 
gehad, meer en meer te vervagen. En 
toen gebeurde datgene wat degene, 
die houdt van het vasthouden aan een 
lijn, wat degene, die weet wat hij wil, 
het schrikkelijkst vindt wat er is: toen is 
men gaan fladderen en toen kwam de 
een, al fladderend, met een monument 
voor de mariniers, de ander kwam met 
een planetarium, een derde kwam met 
een soort Eiffeltoren en een vierde, ja, 
die kwam ergens mee om toch maar 
vooral die molen maar niet meer te her-
bouwen. Want, zeide men, degenen die 
iets, dat vernietigd is, willen herbouwen, 
zijn sentimentele mensen, die geen re-
kening houden met de werkelijkheid. 
Nu zeg ik daarentegen, Mijnheer de 
Voorzitter, dat juist degenen, die gaan 
fladderen en die niet vasthouden aan 
het oorspronkelijk vastgestelde plan dat 
behoorde precies op het punt waar het 
ontworpen was, zijn degenen, die zich 

Tot kort na 1900 stond De Noord op een
nog klein Oostplein binnen de vest; topogra-
fische kaart uit 1887.
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De Noord omstreeks 1900 op het nog kleine
Oostplein; rechts de lage huizen tussen het 
Oostplein en de Kolk. De Oostpoort grensde 
aan deze huizen
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De Oostpoort was in 1836 gesloopt. In plaats daarvan was een open doorgang gekomen. Met de aangrenzende bebouwing vormde die een 
enorme barrière voor het toegenomen verkeer dat zich door die nieuwe Oostpoort de stad in en uit moest wringen.Het gemeentebestuur komt 
met een rigoureuze oplossing: alles slopen voor een groot verkeersplein; ook de molen De Noord. In 1913 koopt de gemeente de molen nadat een 
onteigeningswet is aan genomen. In dat jaar wordt het laatste (noordelijke) stuk van de Oostpoort gesloopt en zo komt de molen De Noord aan de 
rand van een groot plein te staan, waarop in 1916 een plantsoen wordt aangelegd, min of meer op de plaats van de Kolk. 

Dankzij ingrijpen van het gemeenteraadslid J. Verheul Dzn, een bekend architect, die met een interpellatie komt in de gemeenteraadsvergadering 
van 21 augustus 1918 blijft De Noord behouden, al beweert hij volgens zijn collega Kromhout dat 'hij draait en gesticuleert daar als een dwaas, hij 
doet valsch aan, met het successief wegvallen en veranderen zijner omgeving is hij oorzaak geworden van disharmonie; kortom jij geneert dáár, 
waar hij vroeger de bekroning was van een harmonieus ensemble. Hij is een soort Spaansche Brabander geworden, of, zoo u wilt, een onttroonde 
vorst zonder glans en hofhouding, als de Kroonprins op Wieringen.' De lage bebouwing langs het aan de oostkant van het Oostplein is verdwenen. 
Het Oostvestplein is de kop van de Goudsesingel rechts, dan als het ware versmolten met het oude Oostplein. De straat links van de molen is het 
Achterklooster met gezicht op de Sint Laurenskerk. Het torentje links van de kerk is van het oude stadhuis. Uiterst links nog een restant van de 
bebouwing tegen de verdwenen Oostpoort. De schutting er omheen wijst op de nabije toekomst: sloop.



laten beheersen door sentimenten en, ik 
zeg het met zoveel woorden, citerende, 
maar precies naar de andere richting, 
mijn achterbuurrnan, door valse senti-
menten. Het juiste sentiment is om vast 
te houden aan datgene, wat men een-
maal gepland heeft en wat algemeen 
goedgevonden is.
Nu kan het zijn, Mijnheer de Voorzitter, 
dat er wellicht een kleine verschuiving 
met betrekking tot het punt, waarop 
men die molen zou willen doen herrijzen, 
plaats kan hebben b.v. in die zin, dat hij 
zou komen te staan in de aslijn van de 
Goudsesingel en niet even rechts daar-
van, maar dat is tenslotte een kleinig-
heid. Op die plaats op het Oostplein be-
hoort deze molen voor de Rotterdamse 
gedachte thuis, omdat die daar ab ini-
tio gepland is. 
Men is slechts gaan fladderen, ik her-
haal dat woord, toen de herbouw, de 
restauratie, niet meer als zodanig moge-
lijk was. Maar men kan precies hetzelfde 
bereiken met herbouw in de 'volste zin 
des woords van het monument, dat men 
daar van de aanvang af heeft gewenst 
te hebben. 
Mijnheer de Voorzitter. lk geloof, dat ik 
hiermede volkomen duidelijk heb ge-
maakt het standpunt, dat ik inneem en 
ik meen hiermede te hebben aange-

toond, dat dit is, naar mijn gevoel, voor 
de Rotterdammers een bewijs van ka-
raktervastheid oin hier vast te houden 
aan de herbouw van deze molen, die 
in deze Vergadering in 1919 voor de slo-
pershand is gered."

Wilschut
Jan Wilschut (1890-1984) was de frac-
tievoorzitter van de AR. Hij is voorstan-
der van herbouw van de molen: "ik zou 
de molen daar willen hebben, op die 
plek, als herinnering aan het verleden 
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Foto van het brandende Rotterdam, 's avonds om acht uur genomen door fotograaf Ferdinand Grimeyer vanuit een huis aan de Burg. Le Fèvre 
de Montignylaan bij de Weissenbruchlaan in Hillegersberg. De molen is de Prinsenmolen aan de Rotte. In het pand met de witte zijgevel rechts 
van de molen woonden rechts mijn (jsb) grootouders en links een oom en tante. Mijn grootouders hadden die nacht 16 logees; mijn tante (mijn 
oom was gemobiliseerd) 19. Allen waren op de vlucht voor het vuur. Onder die logees was ook mijn overgrootmoeder, die protesteerde om weg te 
gaan uit de stad: "We kunnen de vaat toch zo maar niet laten staan!" (Het was kort na etenstijd.) De twee torens rechts van de molen zijn van de 
Koninginnekerk aan de Boezemsingel, het puntdak ernaast van de Sint Barbarakerk aan de Crooswijkseweg. Beide kerken zijn gesloopt. De Noord 
is niet zichtbaar, of het zou de schaduw links van de Koninginnekerk moeten zijn. Vanuit hetstandpunt van de fotograaf stonden kerk en molen 
ongeveer op één lijn (foto coll. Gemeentearchief Rotterdam). 

Het nieuwe Oostplein wordt een druk verkeersknooppunt, maar de molen blijft staan als een 
rots in de branding. Links de roemruchte Marinierskazerne, waar eerder de molen De Zuid 
stond; daarachter de toegang tot de Hoogstraat (ansichtkaart naar een foto uit 1930). 

- B E H O U D -
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niet alleen, maar voor mijn gevoel als 
het Rotterdamse monument, dat herin-
nert aan de gevallenen in 1940/1945 en 
dat ik juist daarom op die plek gehand-
haafd wil hebben." Immers: "Die molen 
immers was daar voor ons een symbool 
geworden, niet alleen van het lijden en 
van de strijd rondom de Oostpoort in 
eeuwen, die achter ons liggen, maar in 
het bijzonder was hij het symbool gewor-
den van het verzet tegen de indringers in 
Mei 1940 en vooral van het voornemen, 
dat wij aanstonds opvatten om de door 
brand verwoeste stad weer te vernieu-
wen en te hernieuwen. Aan dat laatste 
zijn wij hard bezig en terwijl wij daaraan 
bezig zijn is de molen zelf verbrand."

Beerman
Mr. A.C.W. Beerman (1901-1967) is advo-
caat van beroep en raadslid voor de 
CHU. Hij is voorstander van herbouw van 

de molen: "Ik zie het zo, dat de molen 
op het Oostplein een plaats had in de 
geschiedenis van Rotterdam. Door de 
gebeurtenissen van Mei 1940 had hij 
zelfs een zeer bijzondere plaats in de 
geschiedenis van Rotterdam. Nu is het in 
onze stad zo - en iedere stad heeft daar 
toch behoefte aan - dat deze molen 
behoorde tot wat men met een Engels 
woord noemt de ,,landmarks" van het 
verleden. Wij hebben in het centrum er 
eigenlijk nog maar één, dat is de Sint 
Laurenstoren en deze molen was een 
tweede, en door de geschiedenis van 
het bombardement een "landmark" 
van bijzondere waarde. De kern van het 
vraagpunt is of het feit, dat de herbouw 
zich practisch zal uitstrekken over 100% 
- de heer Dutilh heeft het ook zo ge-
zegd - voldoende is om terug te komen 
op een reeds door de Raad con amore 
en spontaan genomen beslissing. In het 

jaar, dat de molen van Burgemeester en 
Wethouders langzaam heeft gemaald, 
is gebleken dat de molen De Noord, 
die door ons na de Meidagen van 
1940 met gejuich was begroet als een 
overlevend document humain van het 
voor-oorlogse, oude Rotterdam, toch 
in het geheim vele vijanden had. De 
heer PIatenburg heeft hier de uitlating 
van de heer Kraayvanger aangehaald, 
maar het merkwaardige is, dat de heer 
Kraayvanger en de heer Platenburg bei-
den een heel verschillend uitgangspunt 
hadden. Ik begrijp dan ook niet, dat de 
heer Platenburg tot hetzelfde resultaat 
komt als de heer Kraayvanger, want op 
de avond, waarop laatstgenoemde zijn 
standpunt heeft uiteengezet, hebben 
op mij de meeste indruk gemaakt de 
woorden van de heer Kraayvanger - zij 
hebben mij persoonlijk bijna getroffen - 
dat hij opgelucht was toen hij hoorde, 
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Ronduit dramatische foto van de vonkende malende Noord 's middags 14 mei 1940, hooguit enkele uren na het beruchte bombardement. Dankzij 
het heldhaftig optreden van molenaar Arie Kluit overleefde de molen dit inferno. De molen maalt op het noordwesten, later gaat onder invloed 
van de brand de wind om naar het zuidoosten. Met man en macht wordt de molen omgekruid door molenaar Kluit, bijgestaan door twee jongens 
Slieker van de Gedempte Slaak en twee passanten. Het ouderlijk huis van de Sliekers brandde af en zij konden niets redden. De foto is door een 
Duitse militair genomen vanaf het Oostplein, richting Goudsesingel. De panden links staan op het Oostplein maar branden nog niet. Daarin was o.a. 
het juweliersbedrijf van Heetman gevestigd. Het bestaat nog steeds, sinds 1953 op de Lijnbaan. 
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dat de molen was afgebrand. Voor 
degene, die er zo tegenover-staat, is 
het natuurlijk geen vraag of de molen 
moet worden opgebouwd, maar wie in 
deze molen - en dat vind ik geen kwes-
tie van valse sentimentaliteit, maar van 
gezond sentiment tegenover het oude 
Rotterdam - ziet een waardevol "land-
mark", zal zich niet van zijn stuk laten 
afbrengen doordat, geheel buiten zijn 
voorkennis, de romp is afgebroken, of 
dat nu nodig was of niet. Door die tech-
nische omstandigheid zal hij zich niet 
ervan laten weerhouden om te trachten 
het doel te bereiken, dat hij zich voor 
ogen had gesteld. 

Tegenstanders
Platenburg
L.J. Platenburg is raadslid voor de KVP. 
Hij is tegen de herbouw van de molen 
al betreurt hij de ondergang van de mo-
len zeer, "maar ik kan mij voorstellen, dat 
men, toen men er eenmaal aan gewend 
was, dat de molen er niet meer stond en 
toen deskundigen tot de overtuiging 
moesten komen, dat deze molen niet 
meer gerestaureerd zou kunnen worden 
en tot de laatste steen zou moeten wor-
den afgebroken, om dan opnieuw, als 
men daar prijs op stelde, te worden her-
bouwd, tot een andere gedachte kwam 
en zich verzoende met de gedachte, 
dat men deze molen kwijt was en niet, 
hoewel men het betreurde dat hij was 
afgebrand, zou worden herbouwd.
Als ik mij nu afvraag of deze molen past 
in het stadsbeeld en of hier niet van sen-
timenten moet worden gesproken en 
of het juist is als men oudheidkundige 
gebouwen van de grond af opbouwt, 
dan bevind ik mij in gezelschap van ir. 
Kraaijvanger (de broers Kraaijvanger 
waren 
bekende archirecten die zeer actief be-
trokken waren bij de Wederopbouw in 
Rotterdam), die in zijn rede, die hij heeft 
uitgesproken op de vergadering, waar-
van ook de heer Willemse heeft gespro-
ken, o.a. heeft gezegd: "Een herbouw 
van de molen zou een dode kopie zijn 
van een oorspronkelijke creatie en net 
zoveel waarde hebben als de kopie van 
een oud schilderij. De gedachte om de 
molen te herbouwen, is vervuld van vals 
sentiment. Het heeft weinig zin te blijven 
treuren om wat verloren is gegaan. Wij 
bouwen met elkaar een stad voor de 
toekomst, waarin onze kinderen en klein-
kinderen sfeer zullen brengen." Aldus de 
heer Kraayvanger. Verder zeide hij nog, 
dat hij het een plicht acht oude mo-
numenten zoveel mogelijk in stand te 
houden en te restaureren, maar dat is 
heel wat anders dan herbouw. Vroeger 
bouwde men ook in de stijl van de eigen 
tijd. Zou men ooit het Paleis op de Dam 
kunnen herbouwen, zo,dit onverhoopt 
eens zou afbranden, zo vroeg de heer 
Kraayvanger zich voorts af? Heeft men 
de Delftse Poort, de Rosalia-kerk en 
de oude Lutherse Kerk herbouwd?" De 
heer Platenburg doet de suggestie om 
in een nieuw gebouw een plaat aan te 

Luchtfoto van Rotterdam op 19 mei 1940 vanuit een Duits vliegtuig. De witte vlek is de 
vernielde stad; midden rechts het Oostplein.  

Foto genomen vanaf de balie van De Noord richting Sint Laurenskerk tijdens het puin ruimen 
in de zomer van 1940. De straat van de molen af is het Achterklooster met in het verlengde de 
Kipstraat. Vergelijk foto pagina 270.



brengen die herinnert aan de molen die 
gered is in mei 1940, maar ten onder is 
gegaan in 1954. Wel komt hij met een 
suggestie: "Ik zou, Mijnheer de Voorzitter, 
het College in overweging willen ge-
ven om datgene te doen wat het insti-
tuut Stad en Landschap Zuid-Holland 
in zijn jaarverslag ons ter overdenking 
geeft, namelijk om de gelden, die het 
Gemeentebestuur ter beschikking staan 
in de vorm van de penningen die het 
geïncasseerd heeft van de verzekerings-
maatschappij, te gebruiken, zoals men 
daar zegt, voor de restauratie van de 
uitgebrande molen De Destilleerketel te 
Delfshaven en om, als er dan nog geld 

overblijft, dan desnoods de restauratie 
van het uitwendige gedeelte van het 
Schielandshuis daarmede te verzorgen. 
Men besluit dit verslag over deze zaak 
aldus: "Door het verdwijnen van "De 
Noord", aldus wordt opgemerkt, "kun-
nen dan twee monumenten behouden 
blijven." Mijnheer de Voorzitter. Ik zou dit 
Uw College gaarne in overweging willen 
geven. 

Van Dongen
Mr. C.J.N. van Dongen (1906-1970) is 
raadslid voor de PvdA en constateert 
dat het "... met de oude gebouwen 
in Rotterdam nogal triest gegaan. Wij 

hebben in het verleden systematisch 
alles wat er aan oude gebouwen was 
afgebroken. Onze oude stadspoorten 
zijn afgebroken, wat er aan molens was 
in de stad hebben wij óf afgebroken óf 
rechtstreeks laten verinteresten. Ik kan 
het alleen maar verklaren als een soort 
schuldbesef voor wat men in het verle-
den heeft misdaan, dat men deze laat-
ste molen zo'n bijzonder warm hart toe-
draagt. Van Dongen heeft "als argument 
voor de herbouw van deze molen in alle 
toonaarden horen zingen, dat men in 
het verleden - dat waren wij dus niet, dat 
waren anderen - toch ook herhaalde-
lijk belangrijke gebouwen als kerken en 
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Juli 1945: De Noord maalt weer. Zo zag men in die tijd de molen als een symbool voor de vitaliteit van de verwoeste stad. Op de voorgrond is 
men aan het puinruimen aan de Hoogstraat. Meer dan ooit is de molen een ankerpunt in de tijd. 
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raadhuizen herbouwde. Dat is volkomen 
waar, maar dat had dan ook een heel 
duidelijk en nuchter doel. Dat waren na-
melijk gebouwen, die nog een taak en 
een functie hadden in de stad. Als men 
in de stad een kerk herbouwde en een 
raadhuis en een waag en een vlees-
hal, dan deed men dat, omdat er op 
die plaats in die stad behoefte bestond 
aan die kerk, aan dat raad-huis, aan die 
waag en aan die vleeshal. Deze molen 
echter had, nog afgezien van het feit, 
dat hij noch historische noch architecto-
nische waarde had, in deze stad geen 
taak meer. Deze molen had zijn econo-
mische functie in het leven van de stad 
uitgediend. Er zijn dus gegronde rede-
nen waarom men in het ene geval wel 
en in het andere geval niet herbouwt. 
Dit laatste gebeurt als het bouwsel niet 
meer een taak en een economische of 
maatschappelijke functie heeft. " en: 
"Als molen zal hij dan zelfs niet meer een 
eerlijke molen zijn. Deze molen zal geen 
economische functie meer kunnen ver-
vullen. In deze tijd kunnen molens nau-
welijks meer economisch worden geëx-
ploiteerd."
Herbouw als toeristische attractie wijst 
hij af: "Als men dat nu wenst, laten wij er 
dan iets neerzetten met veel plateel en 
klompjes en zo. Ik ben ervan overtuigd, 
dat dit de vreemdeling zal trekken, maar 
laten wij niet ter wille van het vreemde-
lingenbezoek daar een valse antiquiteit 
gaan oprichten, een valse edelsteen in 
een toch al niet meer antieke zetting." 

Dekhuijzen-Zeehuisen
Hannie Dekhuijzen- Zeehuisen (1890-
1973) was gemeenteraadslid voor de 
PvdA
Voor mevrouw Dekhuijzen-Zeehuisen 
"gelden daartoe als voorwaarden: Hij 
moet passen in het tegenwoordige 
stadsbeeld, hij moet een dienende 
functie vervullen en hij moet aesthetiseh 
niet misstaan." Volgens haar behoort 
een molen "in het groen, in de weide". Zij 
heeft "deze molen altijd foei-leelijk heb 
gevonden en uit esthetische overwegin-
gen zou ik willen zeggen: "Herbouw als-
jeblieft die molen niet." Om meel zitten 
wij vermoedelijk ook zonder deze molen 
niet verlegen. Hádden wij geen mo-
len in Rotterdam, dan zou ik misschien 
nog eens gaan peinzen, maar wij heb-
ben een molen op Delfshaven, die hier 
reeds is genoemd en wij kunnen beter 
onze krachten er aan besteden om die 
molen te restaureren. (...)Maar wij heb-
ben nog een paar bijzonder aantrek-
kelijke molens in Groot-Rotterdam, Wij 
hebben de molen aan de Molenlaan 
bij Terbregge en wij hebben die aan 
de Kromme Zandweg op de hoek van 
de Boergoensevliet. Dit zijn exempla-
ren, die daar volkomen op hun plaats 
zijn en een sieraad betekenen voor die 
delen van de stad. Bovendien staan 
er twee aan de Kralingse Plas en als er 
vandaag een zou afbranden, dan zou 
ik aanstonds een motie indienen om 
hem morgen te doen herbouwen, want 

deze molens kunnen wij beslist niet mis-
sen. Met de plassen en het bos, dat er 
omheen ligt, vormen zij een decoratief 
geheel." (Een van beide molens, De Ster, 
brandde inderdaad af, op 13 juli 1962, 
en werd herbouwd.-jsb. ) In plaats van 
de molen komt mevrouw Dekhuijzen 
met een alternatief: herbouw "op mo-
derne wijze een Oostpoort in moderne 
kleur, met goede proporties, aangepast 
aan de omringende bebouwing, maar 
dan aesthetisch verantwoord" (Zo kwam 
de Oostpoort er dan wel niet, maar de 
Delftse poort wel-jsb).

Van Halm
Lo van Halm is raadslid voor de CPN. Hij 
komt met zeer interessant betoog waarin 
hij diep ingaat op de principiële achter-
gronden van monumentenbehoud en 
-restauratie: "Bij de hernieuwde belang-
stelling voor de nalatenschap van onze 
voorouders in de vorige eeuw, vooral 
ook ten aanzien van de culturele inspi-
raties en prestaties, kwam het vraagstuk 
van het al of niet behoud van bouwwer-
ken, het al of niet conserveren en restau-
reren daarvan, reeds snel in discussie. 
Afgezien van de radicale slopers, die op 
het standpunt stonden dat men zonder 
meer het verleden diende op te ruimen, 
bewogen de meningen over dit vraag-
stuk zich tussen twee polen, twee polen, 

die, in het kort gezegd, enerzijds verde-
digd werden door de Fransman Viollet-
le-Duc, die de historische, antieke 
bouwstijl weer geheel wilde doen her-
leven en wiens opvattingen helaas nog 
in vele oudere restauraties en restaura-
tiewerkzaamheden zijn terug te vinden, 
terwijl het andere standpunt met betrek-
king tot dit vraag-stuk werd ingenomen 
door de Engelsman Ruskin, die geen an-
dere keus zag dan het oude te laten on-
dergaan of in schoonheid te doen ster-
ven, standpunt, Mijnheer de Voorzitter, 
dat natuurlijk eenzijdig was, maar dat 
toch ook veel aantrekkelijks inhield en 
inhoudt. Immers, wij behoeven maar te 
kijken naar de ruïnes, die in Nederland 
aanwezig zijn en die dikwijls de sehoon-
heid, de levensdurf van een bepaald 
historisch tijdperk beter recht doen dan 
vele restauraties. Uit deze tegenstelling, 
meen ik, kwam een algemeen erkende 
stelling naar voren en wel, dat geen ge-
neratie het recht heeft het nageslacht 
te beroven van die meest betrouwbare 
getuige van het verleden, waarmede ik 
dan bedoel de meest betrouwbare ge-
tuigen in de vorm van historische bouw-
werken. Om deze stelling zo goed moge-
lijk te realiseren, heeft de Nederlandse 
Oudheidkundige Bond 35 jaar geleden 
grondbeginselen voor de restauratie 
opgesteld, omdat aan deze restauraties 

Ansichtkaart van omstreeks 1948; de wederbouw van de stad is op gang gekomen, maar de 
molen staat nog eenzaam op het Oostplein. De nieuwbouw kon gemeenteraadslid Willemse 
niet zo vreselijk bekoren. De Goudsesingel - met de bomen en de noodwinkels - ligt nog op 
zijn oude plaats, maar de Hoogstraat - de schuin achter de molen weglopende onbebouwde 
straat - heeft een heel ander verloop dan de vooroorlogse straat. Het door Willemse genoemde 
Groenendaal is de straat met het hoge, nieuwe gebouw links. De vooroorlogse bebouwing op de 
voorgrond tussen de Oostzeedijk en de Admiraliteitskade overleefde het oorlogsgeweld doordat 
een brandweercommandant daar een motorspuit opstelde in verband met het boezemgemaal van 
Schieland: het gebouw met de schoorsteenpijp. Als dat afbrandde zou dat grote gevolgen hebben 
voor de waterbeheersing in het achterland met zijn zeer diepe polders.
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dikwijls nog veel ontbrak en ze slecht uit-
gevoerd werden. Deze grondbeginselen 
hebben veel onheil en veel wansmaak 
gekeerd. Een van deze grondbegin-
selen hield in, dat het plicht was om te 
be-houden en daarnaast: behoud gaat 
voor vernieuwing. In 1951 is een wijziging 
in deze grondbeginselen doorgevoerd. 
Een en ander was noodzakelijk gewor-
den, gezien het grote aantal vernielin-
gen, dat door de oorlog aangericht was 
en waarbij niet altijd aan een zekere ver-
nieuwing te ontgaan was. Maar terecht 
heeft wijlen dr. Kalff, de toenmalige lei-
der van Monumentenzorg, erop gewe-
zen, dat juist de grote deugd van deze 
grondbeginselen was: 'Behoud gaat 

voor vernieuwing', maar door de oor-
logsomstandigheden is enige inbreuk 
op dit principe gemaakt. Toch bleef de 
algemene opinie, dat volledige her-
bouw alleen is toe te staan wanneer er 
bepaalde delen, wanneer een bepaald 
stramien, een bepaald skelet, nog aan-
wezig zijn, wanneer aansluiting mogelijk 
is op een bestaand gedeelte met uitslui-
ting van kunstzinnige nabootsing van 
het detail. Dit is het algemene principe, 
waarop vandaag de dag de restaura-
ties, vooral die, welke noodzakelijk zijn bij 
de herbouw en die, welke noodzakelijk 
zijn door het oorlogsgeweld berusten.
Wanneer wij het vraagstuk van de her-
bouw van de molen nader bekijken, 

dan zou men kunnen zeggen, dat het 
hier om een bouwwerk gaat in de sec-
tor van de zuivere utiliteitsbouw, waarin 
herbouw zou zijn toegestaan, maar naar 
mijn mening is dit geen juist standpunt. 
Ik wil er in dit verband op wijzen, dat wij 
b.v. oude vestingwerken, die zuivere uti-
liteitsbouwwerken zijn, wel restaureren, 
maar niet herbouwen.
Wij mogen, Mijnheer de Voorzitter, de 
herbouw van de molen niet alleen be-
schouwen in samenhang met de be-
bouwing van het Oostplein, maar ik ben 
van mening, dat wij die herbouw moe-
ten betrekken in de herbouw van heel 
Rotterdam. Rotterdam heeft het twij-
felachtige voordeel gehad van geheel 
verwoest te zijn geweest. Een nieuwe 
stad vormt zich en in deze nieuwe stad 
hebben de oude vormen afgedaan. 
Daarnaast is het zo, dat twee grote 
bouwwerken, de grote Sint Laurens en 
het Schielandshuis, zijn behouden. 
Deze werden en worden nog gerestau-
reerd. Laat dit voldoende zijn en laat 
Rotterdam de weg, die het op dit punt 
is gegaan, consequent vervolgen." Van 
Halm is van mening, "dat de herbouw 
van de molen niet doorgevoerd behoort 
te worden, dat op deze plaats een an-
der monument gerealiseerd zal moeten 
worden, een monument, dat naast de 
architectonische en stedenbouwkundi-
ge capaciteiten van de Rotterdammers 
die reeds in de nieuwe stad gevat zijn, 
ook nog meer de mogelijkheden van 
onze beeldende kunstenaars tot uitdruk-
king zal brengen. Het komt ons voor, dat 
hier een monument zou kunnen verrij-
zen, dat mede de heldhaftige strijd van 
onze mariniers voor de onafhankelijk-
heid van ons vaderland in de Meidagen 
van 1940 op een goede en juiste wijze 
zou vertolken." 

Loeff
Mr. J.A.L.M. Loeff is advocaat en procu-
reur van beroep en fractievoorzitter voor 
de KVP. Hij acht het voorstel niet aan-
vaardbaar: "En is het, hoezeer men ook 
betreurt, dat deze molen verdwenen is, 
misschien uit dat oogpunt toch eigen-
lijk een vergemakkelijking van de taak 
om Rotterdam te maken tot een mooie 
stad? Men heeft nu eenmaal gekozen 
de richting van volkomen moderne 
bouw en men heeft uit historische over-
wegingen hier de lijn een weinig om-
gebogen, maar wordt het streven om 
Rotterdam te maken tot een stad, die 
gebouwd is in de 20e eeuw door men-
sen van de 20e eeuw, niet eenvoudiger 
als men met deze molen niet meer reke-
ning heeft te houden?" 

Argumenten weersproken 
Sommige sprekers waren zich er al op 
voorhand van bewust dat hun argu-
menten tegenspraak zouden oproepen 
en gingen daarom soms op voorhand al 
tegenin. Zo vonden sommigen dat het 
Oostplein inderdaad om een sterk ac-
cent vroeg, maar dat hoefde (of moest 
juist) geen molen De Noord te zijn. De 

De brandende Noord op 28 juli 1954 (foto coll. Bas Koster). 



- B E H O U D -

heer Willemse: "Geef ons die molen op 
het Oostplein; wij willen die molen op 
het Oostplein en niet een molen ergens 
anders, ook niet een Arc de Triomphe, 
ook niet een planetarium en ook niet, 
ter vervanging van die molen, een her-
bouw van de Delftse Poort, ook niet een 
marinier van 37 meter, ook niet een in el-
kaar gezakte pudding, die Prof. van den 
Broek ons gisteravond heeft opgediend. 
Het enige wat wij willen is de herbouw 
van de molen op het Oostplein."
Willemse ging ook in op het argument 
dat de molen nieuw zou zijn en geen 
sprake van restauratie.. Nu was het in-
derdaad niet de bedoeling om de mo-
len te herbouwen in de situatie voor 
de brand. Hij zou enkele meters hoger 
worden, betonnen zolders krijgen, voor-
alsnog zonder reconstructie van het bin-
nenwerk. De heer Willemse: "Ik vraag 
mij af (...) waar de herbouw begint en 
waar de restauratie een einde neemt. 
Hadden wij, wanneer er nog 500 stenen 
over geweest waren, die molen wel mo-
gen herbouwen en niet nu er maar 499 
stellen overgebleven zijn? Als wij dit á 
tors et á travers doorvoeren, dan zou-
den ruïnes altijd maar als ruïnes gehand-
haafd moeten worden. Ik kan er U op-
merkzaam op maken, dat de Dom van 
Keulen, die een bezienswaardigheid is 
voor de gehele wereld, tussen 1840 en 
1880 is herbouwd en het grootste deeI 
van Brugge niet hersteld is maar volledig 
herbouwd. Brugge is van zeer recente 
datum. Ik kan er U ook opmerkzaam op 
maken, dat in New York een Frans kloos-
ter is gebouwd, The Cloisters (een vesti-
ging van het Amerikaanse Metropolitan 
Museum of Art in New York City, samen-
gesteld met delen van vijf Franse kloos-
ters. Deze Europese gebouwen werden 
gedemonteerd en werden in 1934-1938 
herbouwd in het Fort Trylon Park). Men 
kan daar bezwaar tegen hebben en 
zeggen, dat het allemaal "fake" is en 
niet echt. Ik geloof, dat diegenen, die in 
New York The Cloisters hebben gezien, 
tot de erkenning moeten komen, dat 
dit wetenschappelijk volkomen verant-
woord was. Men krijgt een indruk van 
een bouwstijl uit de vorige tijd."
Willemse wijst het argument dat de mo-
len er niet meer past van de hand: "De 
bouwmeester van Rotterdam heeft re-
kening gehouden met de molen zoals 
die daar stond, zodat het enkele feit 
van de herbouw per se geen reden kan 
zijn om te zeggen, dat dat niet meer in 
het geheel past." Hij ontkent dat de her-
bouw ingegeven wordt door sentiment.
De heer Wilschut gaat diep in op de aan-
gevoerde bezwaren tegen herbouw: 
"Het argument, dat er geen steen van 
de molen op de andere is gebleven, dat 
de molen nu weg is en dat wij voor een 
nieuwe situatie zijn geplaatst, maakt op 
mij weinig indruk. Of er een paar stenen 
zijn blijven staan, ja dan neen, is voor mij 
volkomen hetzelfde: Gaan wij de Sint 
Laurenskerk ook niet herbouwen, hoe-
wel er ook eigenlijk maar wat muurtjes 
waren overgebleven? Is het dwarsschip, 

waarop wij pas de vlag hebben gehe-
sen, niet gebouwd met stenen van de 
20e eeuw? Het Leidse stadhuis, is dat 
niet herbouwd precies in de stijl, waarin 
het door de brand werd vernield? Als. 
wij daarnaar kijken, is er geen enkele re-
den om ten aanzien van deze molen op 
de plek, waaraan zoveel herinneringen 
verbonden zijn, anders te denken dan 
ten aanzien van de Sint Laurenskerk of 

het Leidse stadhuis. Er is door de heer 
van Dongen gezegd, dat die gebouwen 
een economische functie hebben. Dat 
is natuurlijk een beetje dubbelzinnig ten 
aanzien van de kerk, maar ik begrijp wat 
hij ermede bedoelt. Maar mag ik er dan 
aan herinneren, dat bepaalde architec-
ten hebben gepleit voor het wegdoen 
van de Sint Laurenskerk in dé oude vorm 
en in verband met de situatie ter plaatse 

Uitgemalen (foto 1 augustus 1954).
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Bijna weg.... en definitief! (foto coll. Bas Koster). 
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een andere kerk te doen verrijzen, doch 
dat toen vrijwel geheel Rotterdam heeft 
gezegd: "Neen, neen?", hoewel het, 
economisch gezien, mogelijk zou zijn, 
ook wat de behoefte betreft aan ruim-
te, op dat punt met een kleinere kerk te 
volstaan? Rotterdam doet dat niet, het 
herbouwt zijn oude Sint Laurens en wil de 
kathedraal als herinnering aan het ver-
leden herbouwen, al is het dan met ste-
nen van de 20e eeuw. Het wonderlijke 
is dan, dat men hier gaat spreken van 
sentiment en zelfs is een van de sprekers 
zo ver gegaan om een tegenstelling te 
maken tussen sentiment en gezond ver-
stand, alsof het een het ander uitsluit. Ik 
geloof, dat bij ieder mens bij elke beslis-
sing het cerebrale, het emotionele en 
het sentimentele altijd door elkaar ge-
mengd zijn en uiteindelijk komt die ene 
mens bij elk bepaald onderwerp, dat 
hem wordt voorgelegd, tot een beslis-
sing vddr of tegen. Ik voor mij geloof, .dat 
het zeer onverstandig zou zijn om, het 
sentimentele. het sentiment, dat prachti-
ge ding inde menselijke persoonlijkheid, 
terzijde te stellen en alleen te zeggen: ik 
houd slechts rekening met het verstand. 
Ik hoop inderdaad. dat hier het gezonde 
verstand zal werken."

Het college
Nadat de fractiewoordvoerders hun 
zegje hebben gedaan gaat wethouder 
Meertens over tot de beantwoording. 
Jan Meertens (1888-1965) was lid van 
de gemeenteraad voor de SDAP en de 
PvdA en wethouder van 1946 tot 1958. Hij 
begint zijn betoog met een uiteenzetting 
over de waarde, de betekenis van wind-
molens in het algemeen. Vervolgens 
constateert hij: "Nu is het merkwaardig, 
dat een aantal mensen, dat toen voor 
herbouw was, dat nu niet meer is om-
dat de laatste stenen, die er nog ston-
den, ook opgeruimd zijn. Die zijn opge-
ruimd, Mijnheer de Voorzitter, omdat na 
nauwkeurig bekijken van de situatie de 
vraag is gesteld of die resten nu moes-
ten blijven staan. Men was van oordeel, 
dat men deze in dat geval zou moeten 
beschermen, daar het ondoenlijk was 
om deze stomp te bewaren zonder dat 
er gevaren in het leven zouden worden 
geroepen voor de jeugd, die er omheen 
ging spelen en er misschien zelfs in ging 
kruipen. Het metselwerk namelijk, dat 
overgebleven was, Was aan alle kanten 
gescheurd. Toen hebben wij het besluit 
genomen dit gevaar weg te nemen 
door de molen volkomen te laten afbre-
ken. Wanneer wij dat niet gedaan had-
den, had ik misschien thans meer kans 
gehad dat degenen, die er nu niet toe 
kunnen komen om uit te spreken dat de 
molen herbouwd zal moeten worden, 
zouden hebben gezegd: Nu is er nog 
een stuk van de molen, dat ringetje, blij-
ven staan; bouw hem dus nu maar weer 
op", waarop het raadslid Van der Linden 
interrumpeert: "De Wethouder is er dus 
ingetippeld!" De wethouder vervolgt: 
"Neen, het waren geen tegenstanders, 
die mij op deze weg hebben gebracht, 

maar medestanders, die de molen wil-
den herbouwen. In dat opzicht kon ik er 
dus niet intippelen." Meertens stelt dat 
de contrastwerking tussen de molen en 
zijn omgeving zelfs buitengewoon gun-
stig kan zijn. Toen de reconstructie van 
het Oostplein aan de orde was "heb-
ben, naar ik geloof, heel weinig mensen 
gezegd, ik ken ze althans niet, dat dit 
plan op dit punt niet zou deugen, dat 
de molen daar zou moeten verdwijnen 
om ter plaatse een goed plan te krijgen." 
Hij wijst er op dat de gemeente destijds 
de molen gekocht heeft omdat men 
toen "verwachtte, dat hij, met het oog 
op verkeersbelangen, in de toekomst 

zou moeten verdwijnen. Dat geluid heb 
ik nu helemaal niet gehoord en heb ik 
ook niet vernomen toen het Basisplan 
hier behandeld is. Men heeft bij die ge-
legenheid dit onderwerp in het geheel 
niet aangeroerd. Toen wij in die tussen-
tijd de herziening van het Basisplan aan 
de orde hebben gehad en het Oostplein 
eigenlijk is vastgesteld, heb ik evenmin 
geluiden gehoord, die in die richting 
gingen. Integendeel, men heeft ook 
toen dit aanvaard." Ook heeft Meertens 
navraag gedaan voor een economi-
sche functie van de molen en dat zou 
heel wel mogelijk zijn. Meertens is van 
mening "dat het zo mal is vast te hou-

Krantenfoto van een maquette van de nieuwe stad, waarop de molen gewoon staat ingepland, 
zonder te conflicteren met de verkeersstromen of de omringende bebouwing.

Het Oostplein, gefotografeerd van ongeveer hetzelfde punt als de ansichtkaart met de situatie 
van 1930 (zie blz. 271). De molen zou staan voor het hoge flatgebouw achter de lantaarnpaal 
(foto Google Street View).
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den aan het standpunt, dat de molen 
niet moet worden herbouwd, omdat er 
geen. steen meer is overgebleven, want 
dat is bij heel veel restauraties, het ge-
val. Wanneer men iets wat in een deso-
late toestand verkeert gaat restaureren, 
is men dikwijls genoodzaakt eerst af te 
breken tot op een plek, waar men weer 
naar boven kan bouwen. Men heeft uit 
een oogpunt van gevaar, dat men an-
ders zou scheppen, op de herbouw van 
het Leidse stadhuis de topgevel omlaag 
moeten halen. Ik noem dat maar als een 
voorbeeld, maar het is met vele te ver-
meerderen." De wethouder weerspreekt 
alle opgesomde bezwaren en sugges-

ties. Zo zou de molen met 37 m hoog 
voldoende wind vangen. Zijn conclusie: 
"Deze molen kan een draaiende functie 
op het Oostplein krijgen en hij verricht 
een belangrijke functie in de aestheti-
sche oplossing van dit plein." Wel wil hij 
de suggestie overnemen "of de molen 
niet kan worden verschoven in de aslijn 
van Goudsesingel of Oostzeedijk. Dat is 
allemaal nader te bekijken, maar aan 
de vorm, die hier wordt voorgesteld, 
moet worden vastgehouden en daarbij 
speelt het naar mijn wijze van zien, op-
pervlakkig gezien althans, geen rol of hij 
een meter meer naar het zuiden of naar 
het noorden wordt verschoven, dan wel 

precies op de plaats komt te staan waar 
hij altijd gestaan heeft." 
Meertens betreurt dat de inzamelings-
actie voor de herbouw van de molen 
is stopgezet en verklaart de langdurige 
besluitvorming uit het uitblijven van de-
finitieve subsidietoekenningen door het 
rijk en de provincie, waarbij hij vermoedt 
dat die zullen uitblijven omdat alles van 
de oude molen is verdwenen. Na het 
betoog van wethouder Meertens vraagt 
burgemeester Van Walsum om af te zien 
van replieken in verband met de be-
handeling van de begroting. Dat wordt 
aanvaard zodat tot stemming kan wor-
den overgaan. Het voorstel van B & W tot 
herbouw van de molen wordt 22 tegen 
18 stemmen verworpen; 2 raadsleden 
waren bij de stemming niet aanwezig. 
De Noord is weg en blijft weg. 

Terugblik
De argumenten van de voorstanders 
van herbouw van de molen liggen voor 
het grijpen; kort samengevat als de ver-
knoping van de molen met de geschie-
denis van de stad en de hoge symbo-
lische waarde van de molen voor de 
stad.
De tegenstanders voeren uiteenlopen-
de argumenten aan; argumenten die 
in het licht van de 'Bazelmansdiscussie' 
bekend in de oren klinken of in de dis-
cussie rond de herbouw van de afge-
brande molen van Burum die overigens 
niet los van elkaar staan. Tegen de 
molen op zich was niemand of het zou 
mevrouw Dekhuijzen moeten zijn die 
molen altijd foeilelijk heeft gevonden en 
daarom uit esthetische overwegingen 
zei: "Herbouw alsjeblieft die molen niet." 
Getuigend van volslagen onkunde op 
molengebied is haar opvatting dat een 
molen "in het groen, in de weide" hoort. 
Dit non-argument is blijkbaar onuitroei-
baar, want recent is het ook weer aan-
gevoerd in de discussie rond de molen 
van Sassenheim. Ook daar heeft de ge-
meenteraad de herbouw van de molen 
geblokkeerd. Het is trouwens een on-
zinverhaal met heel oude papieren: de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 
september 1918 dist het al op in verband 
met de toen dreigende onttakeling van 
De Noord: 'Men zou dien eenzamen reu-
zen op den Coolsingel en het Oostplein 
een boerderij met een weide of een wa-
terplas als gezelschap gunnen.'
Modern in de oren klinkt ook 'behoud 
gaat voorvernieuwing' maar het blijkt 
toch oude papieren te hebben, zoals Van
der Halm in zijn heldere en principiële be-
toog duidelijk maakt. De molen is weg; 
het zij zo en laat dat zo maar blijven. 
Ook leggen tegenstanders er de nadruk 
op dat het nieuwe Rotterdam voor al-
les een moderne stad moet zijn; vooral 
het raadslid Loeff legt er de nadruk op: 
"Men heeft nu eenmaal gekozen de 
richting van volkomen moderne bouw 
en men heeft uit historische overwegin-
gen hier de lijn een weinig omgebogen, 
maar wordt het streven om Rotterdam te 
maken tot een stad, die gebouwd is in 

Het Oostplein in zijn huidige vorm met de plaats van de molen aangegeven (foto Google 
Earth).

De Noord stond pal naast de blauwe reclamezuil. Arie Kluit haalde vaak psalmen aan: 'Dan 
knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet 
meer.' Dat kan van De Noord ook gezegd worden (foto Google Earth). 
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de 20e eeuw door mensen van de 20e 
eeuw, niet eenvoudiger als men met 
deze molen niet meer rekening heeft te 
houden?" 
Het lijkt alsof er een eerder besluit is ge-
weest om de molen wel te herbouwen. 
Platenburg verwijst naar de vergadering 
van het seniorenconvent (overleg frac-
tievoorzitters) na de brand waar men tot 
de conclusie kwam dat de molen her-
bouwd moest worden. Ook wethouder 
Meertens zinspeelt daar op, evenals het 
raadslid Dutilh die er op wijst dat men 
na het verdwijnen van de molenromp is 
gaan 'fladderen'. In dat licht dringt de 
conclusie zich op dat het verdwijnen 
van de molenromp de doodsteek is ge-
weest voor de herbouwplannen. 
Ook wethouder Meertens zinspeelt 
daarop, al wijst hij er op dat die sloop uit 
veiligheidsoverwegingen onontkoom-
baar was. Een tweede punt is de lange 
periode tussen de brand - 28 juli 1954 
- en het collegevoorstel 24 november 
1955, wat demotiverend heeft gewerkt. 

Broodje aap
De trieste afloop van de herbouwdiscus-
sie gaf voeding aan de veronderstelling 
dat het gemeentebestuur tegen de her-

bouw was omdat de molen in de weg 
zou staan voor het verkeer. Recent werd 
dat nog eens naar voren gebracht in De 
Gildebrief. In de beraadslagingen van 
de gemeenteraadsvergadering van 24 
november is er met geen woord over 
de molen als sta-in-de-weg voor het 
verkeer gesproken; het is volgens wet-
houder Meertens ook nooit aan de orde 
geweest. Dat het gemeentebestuur de 
molen weg wilde hebben of erger is een 
broodje-aapverhaal. 
Het betoog van wethouder Meertens is 
op dit punt zonneklaar. Het College wil 
de molen herbouwen; het is de raad die 
het plan naar het ronde archief verbant.
De exacte plaats waar de molen heeft 
gestaan is nog steeds onbebouwd. 
Maar een aanpalende torenflat zou 
het nu mogelijk maken om vanuit een 
woning bijna een roetop aan te raken. 
Alleen al om die reden zou het onmo-
gelijk zijn om het succesverhaal van De 
Adriaan in Haarlem te herhalen. Deze 
molen brandde in 1932 af en het restant 
daarna gesloopt. Desondanks werd de 
molen in 2001 - zeventig jaar later - ge-
heel nieuw herbouwd. Zoiets zie ik op het 
Oostplein niet gebeuren. 

Ook voor 1955 waren er mensen die De 
Noord op het Oostplein liever kwijt dan rijk 
waren. In april 1920 wordt in Amsterdam 
de derde Heemschutconferentie ge-
houden. Een der sprekers is W. Kromhout 
uit Rotterdam, een gerenommeerd ar-
chitect waar zelfs in die stad een straat 
naar is vernoemd. Volgens de NRC van 
10 april 1920 vraagt hij '... aandacht voor 
een soort bouwwerken, dat zich in ons 
aller sympathie mag verheugen nl. onze 
prachtige molens. Maar.... te Rotterdam 
staan in de driehoekige begrenzing van 
de oude stad vrijwel aan de toppen 
van dien driehoek molens, een op het 
Oostplein, een bij het Hogendorpplein 
(De Hoop op de Coolsingel-jsb) en een 
bij het Hofplein (De Blaauwe Molen-
jsb). De oorspronkelijke omgeving dier 
molens is verdwenen. Op het Oostplein 
staat hij eenzaam tegen een achter-
grond van de u bekende huizen van 
omstreeks 1850-1880. Goed, zult u zeg-
gen, maar die molen is op zichzelf toch 
mooi! Pardon, nu is die molen niet mooi 
meer, hij draait en gesticuleert daar als 
een dwaas, hij doet valsch aan, met het 
successief wegvallen en veranderen zij-
ner omgeving is hij oorzaak geworden 
van disharmonie; kortom jij geneert 
dáár, waar hij vroeger de bekroning 
was van een harmonieus ensemble. Hij 
is een soort Spaansche Brabander ge-
worden, of, zoo u wilt, een onttroonde 
vorst zonder glans en hofhouding, als de 
Kroonprins op Wieringen.' 

In de raadsdiscussie over de herbouw van de Noord werd als alternatief de restauratie van de 
door oorlogsgeweld uitgebrande molen De Distilleerketel voorgedragen. Daar kwam het toen 
niet van, wel in 1986. Het is te verleidelijk om niet wat parallellen te trekken met een herbouwde 
Noord die er niet kwam. Bij beide molens speelde: 1. Complete nieuwbouw; 2. Herbouw op iets 
gewijzigde plaats; 3. Hoger dan de oorspronkelijke voorganger; 4. Moderne stedelijke nieuwbouw 
in de nabije omgeving. (foto jsb. 23 december 2000). 

Molenwereld 280  | 17e jaargang 2014 nr. 7/8



17e jaargang 2014 nr. 7/8|281 Molenwereld

- 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 Esselink uit Delft en Klören uit 

Groot-Ammers als de molen van de Grote 
Heilige Geestpolder bij Rijnsaterwoude 
zoals blijkt uit de trap bij de deur, de om-
vang van de molen en het stijve achtkant 
leiden er toe. De schuur is een hooiberg 
verbouwd tot schuur zoals blijkt uit andere 
oude opnamen. De foto moet van voor 
1933 zijn omdat de molen oud tuig heeft. 
Daarna is de molen verdekkerd. Eerst met 
zeilen en in 1952 zijn de zeilen vervangen 
door een vreemd soort zelfzwichting; de 
kleppen moesten met de hand worden 
bediend. Erg fortuinlijk was de molen niet 
met dit systeem. In 1958 brak de buiten-
roede. Een andere roe werd gestoken, 
maar op 28 januari 1960 zakte de as tij-
dens het malen door de windpeluw. De 
roeden sloegen te pletter en de askop 
draaide uit elkaar. Vanaf dat moment is 

de molen buiten bedrijf, maar 
sinds de restauratie van 1993 is 
de molen wel weer maalvaardig. 
Landelijke bekendheid kreeg 
de molen in de tijd dat komiek 
André van Duin eigenaar/bewo-
ner was in de jaren 1976-1979.
Frank Klören wijst nog op een 
aardig detail op de foto. Man 
en vrouw (wellicht het mole-
naarsechtpaar) lijken op het 
eerste gezicht even groot. De 
man staat echter op en kist en 
als je dus goed kijkt is de vrouw 
dus aanmerkelijk groter dan de 
man. Blijkbaar moest dit worden 
verhuld! Tijdsbeeld? 

De nieuwe 'Zoeker' is een schep-
radgemaal, mogelijk de opvolg-
er van een molen waarbij het 
scheprad dienst bleef doen. 
Maar om welk gemaal gaat het?

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

Eerlijk gezegd: ik lees Molenwereld altijd
met veel belangstelling, maar soms gaat 
die curve steil omhoog. Dat overkwam 
mij bij het lezen van het vorige nummer, 
om precies te zijn het advies van de Raad 
voor Cultuur voor het handhaven van de 
molen Windlust in Burum op de rijksmonu-
mentenlijst. Dan gaat het er niet om of ik 
het er wel of niet mee eens ben. Per slot 
moet je een zo hoog adviesorgaan van 
de regering wel serieus nemen en dat 
doe ik dan ook uiteraard. Natuurlijk felici-
teer ik de mensen in Burum hartelijk met 
dit advies. Nogmaals eerlijk gezegd: ik 
had het niet verwacht, want in mijn ogen 
is die molen toch echt niet meer dan een 
replica van een verloren gegaan monu-
ment. De foto in Molenwereld bij het be-
richt spreekt boekdelen. 
Wat mij naar het randje van mijn stoel 
voerde was de argumentatie van de 
Raad die weliswaar erkent dat de monu-
mentwaarden zijn geschaad. 'Echter, in 
het geval van molen Windlust blijft met de 
reconstructie zowel zijn werktuigbouwkun-
dige functie alsook zijn schoonheid bin-
nen de stedenbouwkundige context van 
het dorp Burum en zijn cultuurhistorische 

waarde voor de ontwikkelingsgeschiede-
nis van het landbouwdorp Burum behou-
den. 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, waar-
bij in de omgang met molens en mo-
lenrestanten gekeken wordt naar hun 
monumentale waarde, hun plaats in het 
landschap en hun functie in de maat-
schappij (zoals beschreven in Een toe-
komst voor molens van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed uit 2011), ad-
viseert de raad u molen Windlust niet af 
te voeren van de rijksmonumentenlijst.'
Ik heb het hele verhaal herlezen en voor 
het gemak herhaald. Weliswaar beperkt 
de Raad de argumentatie tot de molen 
van Burum, maar dat vind ik eigenlijk te 
kort door de bocht. Volgens mijn beschei-
den mening schuilt er voorzeker een alge-
mene geldigheid in. Ik kan mij voor stel-
len dat bijvoorbeeld de opstellers van het 
MonumentenInventarisatieProject bij de 

Rijksdienst met het lezen van dit verhaal 
gedacht hebben: 'Precies, dat is nu net 
wat wij beoogd en geargumenteerd heb-
ben met de bescherming van 'incomple-
te molens' (zie Molenwereld 2004-2-jsb); 
zie je wel, nu horen ze het ook nog eens 
van een ander en bepaald niet van de 
eerste de beste.'
Verder geloof ik dat niet alleen de opstel-
lers van het MIP het hartroerend eens zul-
len zijn met de MIP-opstellers, maar ook 
talloze molenliefhebbers die het met de 
Raad voor Cultuur eens zijn en die vlieger 
ook zien opgaan voor heel veel comple-
teringen van molens en zeker de molen-
liefhebbers die zich door de nieuwe nota 
van de RCE op dood spoor gezet zijn. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de molen in Oost-
eind, waarbij de door de Raad voor Cul-
tuur aangevoerde argumentatie letterlijk 
en integraal van toepassing is. Daarbij 
gaat het evenwel niet om het plaatsen 
op de monumentenlijst, want dat staat 
hij al. Het gaat om een stap verder: het 
subsidiabel zijn van de completering. Het 
MIP voorzag daarin. Met het nieuwe RCE-
verhaal werd daar wel heel gemakkelijk 
een streep door gehaald, terwijl het ad-
vies over de molen van Burum duidelijk 
maakt dat die completering recht doet 
aan het erfgoedbeleid en subsidiëring op 
zijn plaats zou moeten zijn. En de molen 
van Oosteind is beslist de enige molen 
niet waarvoor men met de argumentatie 
van de Raad een gesubsidieerde restau-
ratie kan bepleiten. Leve het MIP. 

                                             Balie Kluiver

Een opmerkelijk advies



Grip houden

In Molenwereld (2014-2-66) vraagt Jan Hofstra zich af hoe 
men er bij zelfkruiing overkruien van de kap voorkomt. 
Als dit verschijnsel zich voordoet grijpen de tanden van 
het kruiwerk niet meer in elkaar, waardoor de windroos 
zijn functie verliest en de kap om zal gaan als gevolg van 

wat Hofstra het windwijzereffect noemt. 
Die vraag was reden om eens verder te kijken. In het 

kielzog hiervan speelt de aanwezigheid van een beveiliging 
mee om het opwippen van de kap te voorkomen. 

Dat is bij een molen met een windroos een reëel gevaar. 
Bij een staart kan het probleem nauwelijks voorkomen, 
omdat krui- en bezetketting voor verankering zorgen. 
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Overbrenging
In Duitsland bestaan meerdere syste-
men om de windroosbeweging over 
te brengen; in Oost-Friesland kan men 
twee hoofdtypen onderscheiden:
1. Een verticale overbrenging met een 

verticaal tandwieltje dat zich afzet te-
gen een tandkrans met verticale tan-
den op het achtkant, bijvoorbeeld in 
Bunde, Greetsiel en Norden.

2. Een horizontale waarbij het tandwiel-
tje horizontaal draait op een tandkrans 
met horizontale tanden op het acht-
kant aan de buitenzijde van de kuip; 
bijvoorbeeld in Pewsum, Nenndorf en 
ook in Nijeveen. 

Normaal Engels kruiwerk in de molen Eva in Usquert. De rollen dragen in het midden en de 
flenzen zorgen voor de centrering (foto H. Noot, 10 juni 2006). 
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Bas Koster maakte deze tekening op basis 
van de foto van het kruiwerk van de molen 
Kost-Winning in Larrelt. De voeghouten 
van deze molen zijn I-profielen. 
De dubbele functie van de geleidewieltjes 
komt zo goed tot uiting. 

De geleiderol in de molen Kost-Winning in 
Larrelt. De drager van het wieltje is instelbaar 
(foto H. Noot, 16 mei 2005).
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Kruiwerk
Van belang is uiteraard ook het krui-
werk. Bij molens met een windroos ziet 
men vaak een schuifkruiwerk, waarbij 
de voeghouten over een gietijzeren ring 
schuiven op de kruivloer. Het zal duide-
lijk zijn dat het centreren van de kap van 
levensbelang is. Wanneer het tandwiel-
tje zijn grip verliest op de tandkrans, dan 
komt in wezen de kap los op de romp te 
liggen, waardoor wat Jan Hofstra het 

windwijzereffect noemt zich kan voor-
doen: de kap slaat met zijn kont in de 
wind met alle gevolgen van dien. Voor 
het centreren van de kap op de romp 
worden wel geleidewielen gebruikt, 
die rollen tegen de binnenzijde van de 
(gietijzeren) kruivloer. Ze kunnen nastel-
baar zijn wat precies centreren mogelijk 
maakt. De bovenzijde van de kruivloer 
steekt dan iets naar binnen waardoor 
als het ware een flens aan de kruivloer 
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Het tandwieltje voor het kruiwerk in de 
Westgaster Mühle in Norden. Boven de tand-
krans het Engels kruiwerk. Als men goed kijkt 
ziet men de rollen met een smalle sleuf in het 
midden. De rollen dragen op de buitenzijde 
(foto H. Noot, 29 oktober 2007).

Het kruiwerk met de verticale vertanding 
aan de binnenkant van de molen in de 
Westgaster Mühle in Norden; een beveiliging 
tegen het omhoog komen van de kap lijkt te 
ontbreken (foto H. Noot, 29 oktober 2007). 
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ontstaat. De geleidewielen vallen dan 
onder deze flens, waardoor de kap niet 
omhoog kan. De rollen lopen dan tegen 
de flens aan en dat voorkomt dan het 
opwippen van de kap. 
Een tweede soort kruiwerk is (een vari-
ant van) het Engels kruiwerk. De rollen 
hebben flenzen en lopen over een rail. 
De flenzen voorkomen het overkruien 
van de kap, zodat het tandwieltje in de 
tandkrans blijft grijpen. Een variant wordt 

gevormd door brede flenzen die in feite 
de dragende rollen zijn met een sleuf (of 
kleine en smalle schijf?) in het midden 
over en onder een smalle rail voor het 
centeren van het kruiwerk en daarmee 
de kap. Uiteraard is de speling en een 
nauwkeurige afstemming van groot be-
lang.
Men mag aannemen dat het centreren 
van de kap via de kruirollen op de rail op 
de romp normaal naar behoren is uitge-
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Overbrenging van de windroos op de tand-
krans in de in oktober bijna verongelukte 
molen in Bunde. Zelfs de onderkant van 
tandwieltje is geheel open; vergelijk het tand-
wieltje in de Westgaster Mühle (foto Willem 
Jans, 19 mei 2010). 

Het kruiwerk van de molen van Peters 
in Nenndorf met de tandkrans voor het 
kruiwerk aan de buitenkant (foto H. Noot, 
16 mei 2005).
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Andere 
molenmaker

Hans Veenstra, de vrijwillige mo-
lenaar op de molen van de afd. 
N.M. van de Zijpe- en Hazepolder 

deelt mee dat er in Molenwereld van 
juni een fout staat. De molenmaker die 
het herstel uitvoert is J.K. Poland B.V uit 
Broek op Langedijk en niet Poland uit 
Oterleek; waarvan acte! 

Scheprad 
gemaal van 
de Duiven-
voordsepolder

De heer J. Hofstra uit Aalsmeer 
reageert op het artikel in het 
vorige nummer van Molenwereld 

en schrijft: 'In de laatste Molenwereld 
een mooi verhaal over het gemaal van 
de Duivenvoordsepolder. Vermeldens-
waardig is denk ik nog dat het gewone 
scheprad hier in 1901 vervangen is door 
het scheprad van Paul. Dit scheprad is 
later door Bas Hertog uit Moerkapelle 
gesloopt en afgevoerd. In De Ingenieur 
van 16 november 1901, nr. 46, staat hier-
over een lezenswaardig artikel met ook 
tekeningen en foto's van dat scheprad.
Men heeft toen zowel het oude schep-
rad als het nieuwe beproefd. Niet alleen 
gaf het scheprad van Paul meer water, 
maar het gangwerk liep ook rustiger. 
Per uitgeslagen kub water verbruikte de 
stoommachine met het nieuwe schep-
rad minder kolen. Ik weet niet of dit 
scheprad ook terugkomt. Ik heb de ma-
chinist van De Antagonist (het gemaal 
in Leidschendam aan de Stompwijkse-
weg van de Starrevaart- en Damhou-
derpolder) die ook bij dit gemaal be-
trokken is, destijds het artikel gegeven 
en er op aangedrongen dit scheprad 
weer te plaatsen. 'We danken de heer 
Hofstra hartelijk voor deze aanvulling.

voerd. Als dat niet het geval is dan is de 
kans op kruiproblemen groot, zeker bij 
een windroos.
Het probleem van een opwippende kap 
is niet nieuw. Bij Zaanse molens waren 
wel haken onder aan de kap bevestigd 
die onder het boventafelement vielen 
en zo het oplichten van de molenkap 
voorkwamen. Een dergelijk systeem 
komt ook bij kleine Friese watermolens 
voor. Maar als het boventafelement niet 
ver genoeg over de achtkantstijlen heen 
steekt wordt het moeilijk omdat de stijlen 

dan de passage van de haken verhin-
deren. 
De beveiliging tegen het opwippen van 
de kap lijkt niet overal aanwezig. Bij her-
stel van de molen van Greetsiel doet 
men er goed aan aandacht te beste-
den aan het probleem omdat deze mo-
len met zijn sterk overhangende kap een 
extra groot risico loopt zoals beschreven 
in het artikel in Molenwereld 2013-12-453. 
Wie zijn geschiedenis vergeet loopt het 
risico ze nog eens te moeten beleven.
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Een moderne constructie van het geleide-
wiel onder een voeghout in de molen van 
Querenstede (Ammerland) (foto H. Noot, 23 
april 2005).



17e jaargang 2014 nr. 7/8|287 Molenwereld

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

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.




