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Bij de omslag voorzijde: De molen De Hoop in 't Zand na verplaatsing en 
restauratie. Hij heeft zowel inwendig als uitwendig grote veranderingen 
ondergaan vergeleken met de oorspronkelijke situatie aan het Molen-
pad. Desondanks is de molen een 'landmark' van betekenis geworden. 
(foto H. Noot, 21 april 2014). 

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

Het vakantieseizoen loopt alweer ten einde. Uw redacteur heeft de 'Molen-
wereldloze' maand benut voor het hoofdartikel in dit nummer. Zo langza-
merhand zijn er in dit blad de 'roots' van heel wat verplaatste molens voor 
het voetlicht gebracht. Toch zijn er nog steeds hardnekkige gevallen van 
molens waarvan de herkomst onbekend dan wel betwijfeld mag worden. 
De molen in het Noord-Hollandse 't Zand hoorde daar ook bij. In dit num-
mer wordt er een poging gewaagd dit raadsel op te lossen. Eenvoudig is 
het niet geweest, maar we menen u toch in dit nummer de oplossing aan 
te kunnen bieden. Qua omvang liep het verhaal nogal uit de hand zodat 
we niet alles in één nummer kwijt kunnen. De lotgevallen van de molen in 't 
Zand houdt u nog tegoed. 

In het juninummer opperden we de veronderstelling dat de molen De Een-
dracht in Leeuwarden na een calamiteit werd herbouwd met een acht-
kante bovenbouw. De heer Dick Bunskoeke ontdekte dat dit inderdaad 
het geval is geweest. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor een spelt-
project in Drenthe en de verhuizing van molenmakerij Saendijck naar de 
oliemolen De Oievaar op de andere Zaanoever.

Last but not least: dit nummer is weer een Rijnlandnummer. Daarom voert 
Andries Veloo u mee naar de Boterhuismolen in Warmond, terwijl Bob Feen-
stra u deelgenoot maakt vande inbedrijfstelling van de Munnikenmolen en 
de Meerburgermolen aan de A4 bij Leiderdorp. 

En Balie Kluiver snapt iets anders ook niet meer zo.                                     JSB

COLOFON

Redactie & administratie: 
 Moerdijkstraat 39 2751 BE Moerkapelle,
 Tel./fax: +31 (0)79-5931303
 E-mail adres: jsbakker@molenwereld.nl

Verschijning: 
 Elf maal per jaar, als regel op de eerste woensdag 

van de maand. Gedurende de maanden juli en 
 augustus verschijnt één gecombineerd nummer.

Uitgave:
 De 'Molenwereld' is een uitgave van 

de Stichting Molenwereld
 Benedenrijweg 521 2987 VA Ridderkerk
 Tel.: 0180-411018

Uitgever: 
 dhr. Sj. J. Veerman
 Zwanebloem 51, 2954 NH Alblasserdam
 Tel.: 06-23974997
 E-mail adres: sjv@xs4all.nl

Redactie: 
 dhr. J.S. Bakker 
 Moerdijkstraat 37 2751 BE Moerkapelle,
 Tel/fax 079-5931303
 E-mail adres: jsbakker@molenwereld.nl
 
 dhr. B.H.J. Mols
 Provincialeweg Zuid 42,  4286 LM Almkerk,
 Tel.: 06-50283248
 E-mail adres: bart68@planet.nl
 
Advertenties:
 J. Ottevanger
 Molenviergang 2 2761 BK Zevenhuizen
 Tel.: 0180-638180 / Fax: 0180-638179 
 E-mail adres: adv@molenwereld.nl

Abonnementen:
 Tel.: +31 (079)-5931303 (na 18.00 uur) / Fax: +31 (079)-5931303
 Nederland (€ 47,50) per jaar (incl. 6% BTW).

 Overige landen Europa (€ 65,-)
 Andere landen prijs op aanvraag. 

 De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden 
 voldaan.
 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan
 en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement 
 uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
 schriftelijk wordt opgezegd.
 De in het lopende abonnementsjaar (van januari 
 t/m december) reeds verschenen nummers worden na 
 ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden,
 indien nog voorradig.

 Prijs losse nummers: in Nederland € 6,-; 
 overig Europa € 7,- (exclusief porto).
 
 Donateurs van de Stichting Molenwereld ontvangen het 
 blad gratis bij een minimum-donatie van € 62,50. 
 
Bankrelatie:
  ING: NL86 INGB 0004 5069 35
 Rabobank: NL16 RABO 0375 0308 67

Kopij: 
 Zenden aan de redactie van de Molenwereld, 
 Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle. 

Lay-out en Druk: 
 Drukkerij NKB, Waddinxveen, Tel. 0182-39 03 15,
 www.drukkerijnkb.nl

 ISSN 1387-2974

 © COPYRIGHT 2014 Stichting Molenwereld Moerkapelle.
 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 

openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



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

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

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

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

 

Samenwerking levert restauratie
voor drie monumentale Groning-
er molens op 

Het Groninger Molenhuis ontving begin 
juli verheugend nieuws: de Provincie 
Groningen heeft de subsidieaanvraag 
voor de restauratie van drie molens ge-
honoreerd. Het gaat om korenmolen 
Eureka in Wetsinge van Molenstichting 
Winsum, korenmolen Wilhelmina in Gro-
ningen van Molenstichting Hunsingo 
en de molen van de Groote Polder 
in Slochteren van de Slochter Molen-
stichting. Het bijzondere van deze aan-
vraag is dat de 28 moleneigenaren uit 
Groningen hebben besloten om sa-
men op te trekken en een keuze te ma-
ken voor die molens die restauratie het 
meest nodig hadden. Het Molenhuis 
coördineerde de samenwerking en be-
middelde bij de cofinanciering. De Gro-
ningse aanpak kon op sympathie van 
de fondsen en de provincie rekenen. 
Belangrijk is dat molenorganisaties steeds
vaker publieksbereik hoog in het vaan-
del hebben. Diverse molens zijn inmid-
dels betrokken bij erfgoededucatietra-
jecten ('De Molenmuis' en Leskist op de
molen). Door de opleiding van molen-
gidsen zijn steeds meer molens een 
toeristische trekpleister en vervullen zij 
een rol in 'De Verhalen van Groningen'. 
De poldermolens vertellen het verhaal 
van de waterhuishouding en het inpol-
deren (poldermolens), de rijkdom van 
de landbouw (korenmolens) en de voe-
dingsgewoonten (pelmolens die gerst 
tot gort malen). Met de drie aanvragen 
is een bedrag van bijna 600.000 euro ge-
moeid. Hiervan wordt 378.164 euro door 
de Provincie betaald en de rest door 
fondsen, sponsoren, gemeenten en de 
eigenaren.         Het Groninger Molenhuis.

De Wilhelmina in Noordehoogebrug is een 
van de drie molens die hersteld gaat worden 
(foto: Groninger Molenhuis, 23 juni 2014).
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Stomp molen Vereeniging 
Borgercompanie verkocht

De stomp van de molen van de polder 
De Vereeniging in Borgercompagnie is
verkocht (Molenwereld 2011-9-291).Eige-
naar Dienst Landelijk Gebied wilde er van
af omdat het plan De Groene Com-
pagnie aan de zuidkant van Hooge-
zand-Sappemeer niet doorgaat. Dat plan
voorzag in de bouw van woningen en de 
aanleg van nieuwe natuur. Nu de recessie 
een streep door de rekening heeft gezet 
wordt de grond met daarop de molen 
weer als boerenland verkocht. Er waren 
twee gegadigden voor de aankoop van 
de molenromp. De Stichting Poldermolen 
Borgercompagnie-Oost wilde de molen 
volledig in authentieke staat complete-
ren. Daar is in totaal ruim 700.000 euro 
voor nodig. Ook de Stichting Nieuwe 
Bestemming Poldermolen de Vereeniging 
heeft belangstelling. Die stichting werkt al 
jaren aan een plan om een bed & break-
fast annex theeschenkerij in het histori-
sche bouwwerk te vestigen. Daar is een 
investering van ruim 900.000 euro mee ge-
moeid. De Dienst Landelijk Gebied heeft 
het bouwwerk via een openbare inschrij-
ving verkocht aan de heer Bijmolt, de man 
achter de Stichting Nieuwe Bestemming 
Poldermolen de Vereeniging. De Stichting 
Poldermolen Borgercompagnie-Oost heeft
zich teruggetrokken op grond van finan-
ciële overwegingen. De molen was als 
stenen watermolen voor noordelijk Neder-
land uniek, maar werd desondanks ge-
passeerd bij de beschermingactie van de 
toenmalige RDMZ voor rompen en stom-
pen (zie Molenwereld 2006-10-350 e.v.: 
'Molenbehoud in Groningen: een spook-
beeld?).

Herstel Stels Meulen Harkstede

In juli is een start gemaakt met het her-
stel van Stels Meulen te Harkstede. De 
afgelopen jaren zijn veel kleppen uit 
het voor Groningen kenmerkende zelf-
zwichtingsysteem verdwenen waardoor, 
naast een afnemende veiligheid, het sy-
steem niet goed meer functioneerde. De
roeden zijn daarvoor in juli kaal gezet om 
te worden voorzien van nieuwe zelfzwich-
ting. De Slochter Molenstichting deed
met succes een beroep op het BRRG 
restauratiebudget van de Provincie Gro-
ningen via bemiddeling door het Gronin-
ger Molenhuis. Naast de provinciale 
bijdrage hebben ook het JB Scholten-
fonds, de Bankgiroloterij en de gemeente 
Slochteren een bijdrage geleverd.
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De molen van het waterschap Borgercom-
pagnie oostkant, ook ook wel waterschap De 
Vereeniging genoemd, voor de gedeeltelijke 
sloop in 1932, nog in complete staat; een 
voor Groningen uitzonderlijk molentype. 

De molen van Stel in Harkstede is naar 
Groningse begrippen een kleine korenmolen 
(foto Donald Vandenbulcke, 19 april 2008).
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Avondexcursie in Friesland.

De laatste jaren organiseert de vereni-
ging Gild Fryske Mounders (Gilde Friese 
molenaars, opgericht in 1975), een twee-
tal kleine avondexcursie's, voor haar le-
den (en andere molenliefhebbers) in de
provincie. Zij kunnen op eigen gelegen-
heid een bezoekje afleggen bij hun col-
lega ('s), op een avond. Het bestuur zorgt
er tevens voor dat bij elke molen een 
hapje en een drankje klaar staat.
Dit jaar waren op 17 juni de volgende 
molens te bekijken: in Burum (in op-
bouwfase), Buitenpost en Augustinusga 
(17-06 j.l.) en op 24 juni de twee pol-
dermolentjes (De Snip en de paaltjas-
ker) van It Heidenskip (Heidenschap, 
nabij Workum). Daar nabij staat ook 
het spinnekop van Nijhuizum, die stond 
te pronken in de late avondzon en de 
bezoekers genoten volop mee. Popke 
Timmermans. 

Restauratie van drie molens 
van start

De gemeentelijke monumenten van Lit-
tenseradiel zijn sinds 2009 ondergebracht 
bij de Stichting Monumentenbehoud 
Littenseradiel. Op 25 juni is de restauratie 
van drie molens begonnen. Het gaat om 

Avondstemming in Nijhuizum (foto Popke 
Timmermans, 24 juni 2014). 

De molen van Rispens bij Easterein (foto 
Donald Vandenbulcke, 30 mei 2009).

- M O L E N S A C T U E E L -
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de molen Langwert bij Winsum, Wiewens 
bij Easterlittens en Rispens bij Easterein. 
Er vindt een algemene restauratie plaats 
van elke molen: roeden worden ver-
nieuwd, het voegwerk wordt nageke-
ken, vijzels en vijzelbak worden vervan-
gen, er moet geverfd worden etc. Het 
bedrijf Kolthof uit Stiens pakt Langwert 
aan, Hiemstra uit Tzummerum Wieuwens 
en Rispens. Voor de toegang tot de mo-
lens is medewerking gekregen van de 
boeren die het land bij de molens heb-
ben. Met elkaar wordt gezorgd voor een 
impuls van 238.000 euro aan werkgele-
genheid. De financiering is rond geko-
men door geld van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, de Provincie Fryslân 
en de gemeente Littenseradiel. Volgens
de planning moet het werk voor 1 ok-
tober klaar zijn. Dan staan er weer drie
mooie molens met een menselijke maat
in Littenseradiel.                                  Stichting 
         Monumentenbehoud Littenseradiel.

Molen Windlust te Burum afge-
voerd van rijksmonumentenlijst

Molen Windlust te Burum is in juli 2014 van 
de rijksmonumentenlijst afgevoerd. De 
beslissing wordt door het Ministerie van 
OCW als volgt onderbouwd: door de 
brand is de oorspronkelijke molen, het his-
torische object dat rijksmonument is ge-
worden, echter verloren gegaan waar-
door de bouwhistorische waarde volledig 
teniet is gedaan. Er is dus geen sprake 
meer van materiële authenticiteit bij de 
gereconstrueerde molen. Materiële au-
thenticiteit is juist de kernwaarde van een 
rijksmonument en zonder deze is bescher-
ming op grond van de Monumentenwet 
1988 niet gerechtvaardigd. Bescherming 
als rijksmonument en de daaraan ver-
bonden rijkssubsidie voor onderhoud, is 
niet bedoeld voor een nieuw gebouw 
dat verrijst in plaats van het oorspronkelij-
ke historische object, ook niet als dat een 
knappe kopie is. Aangezien de mogelijk-
heid om weer te kunnen malen en de 
beeldwaarde echter geen relatie meer 
hebben met de materiële authenticiteit 
van het feitelijke historische bouwwerk, de 
molen zoals deze voor de brand bestond, 
heeft de minister besloten de molen af te 
voeren van de Rijksmonumentenlijst. Het 
besluit daartoe heeft de RCE inmiddels 
verzonden aan de Monumentenstichting 
Kollumerland en Nieuw Kruisland, de ei-
genaar van de gereconstrueerde molen. 

De Mearmin mag naar De Sûkerei 

Molen de Mearmin, die nu aan het 
Geastmermar ten zuidwesten van Dok-
kum staat, mag worden afgebroken om 
weer opgebouwd te worden op het ter-
rein van openluchtmuseum De Sûkerei in 
Damwâld. Dat vindt althans het College 
van B en W van Dantumadiel. Ze negeren 
daarmee een advies van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed. Die stelt dat het 
allerminst zeker is dat de molen de sta-
tus van rijksmonument kan behouden 
als hij wordt verplaatst. Hij is op zijn hui-

dige plek weliswaar behoorlijk in ver-
val geraakt, maar op een nieuwe plek 
moet de beschermingswaardigheid' op-
nieuw worden getoetst - en dat kan zo-
maar negatief uitvallen. Dantumadiel 
wil de verplaatsing toch voortzetten ter 
wille van de eigenaar Stichting Monu-
mentenbehoud Dongeradeel. Een eerder
idee om de Mearmin over te brengen 
naar Damsyl, tegenover de Dokkumer 
Ee, is ook al gesneuveld. 

Geen bezwaren tegen nieuwe 
molen Wesepe 

De bouw van een nieuwe windmolen 
aan de Bokkelerweg bij Wesepe levert 
geen bezwaren op van omwonenden 
(Molenwereld 2014-7-252). Het bestem-
mingsplan dat de bouw van de molen 
- qua uiterlijk identiek aan de in 1945 in 
Wesepe afgebrande korenmolen - mo-
gelijk maakt, heeft geen enkele ziens-
wijze opgeleverd. Dit plan lag de afge-
lopen tijd ter inzage, zodat iedereen het 
kon bekijken en opmerkingen of bezwa-
ren kenbaar kon maken bij de gemeen-
te Olst-Wijhe. Het bestemmingsplan zal 
begin september door de gemeente-
raad van Olst-Wijhe worden behandeld. 
Daarmee is de bouw weer een stap 
dichterbij gekomen, de verwachting is 
dat de bouw van de 'Weseper Energie 
Molen' eind dit jaar begint. 

Opbouw Puurveense molen in 
Kootwijkerbroek officieel van start

Op 14 februari brandde de Puurveense 
molen van molenaar Brons aan de Es-
senerweg in Kootwijkerbroek volledig af.
De herinnering aan de molen bleef le-
vend en steeds weer laaide in deze 
hechte gemeenschap het ideaal aan 
herbouw op. In 1989 werd de Stichting 
De Puurveense Molen opgericht die 
'door roeien en door ruiten' zou gaan om 
de molen terug te krijgen. Men slaagde 
er in 1992 in de hand te leggen op de 
tot een ruïne vervallen molen De Vrees 
in Winterswijk. Planologische problemen
leidden er toe dat de herbouw niet 
van de grond kwam. Nu lijkt toch al-
les ten goed gekeerd. Er is een prima 
locatie gevonden op de hoek van de 
Puurveense- en de Walhuisweg, eigen-
lijk de tegenoverliggende straathoek 
van zijn voorganger. De kosten van de 
herbouw worden geraamd op bijna een 
miljoen euro, waarvan de ongeveer de 
helft reeds door subsidie is gedekt. De 
herziening van het bestemmingsplan 
loopt, terwijl de onderdelen van De Vrees 
zijn overgebracht naar de werkplaats 
van molenmaker Berkhof in Zwartebroek 
waar begonnen is aan de kap van de 
molen. Om het project voor herbouw 
molen in Kootwijkerbroek aandacht te 
geven en steun te verwerven, heeft de 

De verwoestende brand van de Puurveense molen in 1964 (foto coll. Stichting De 
Puurveense Molen).
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Stichting Puurveense Molen huis-aan-
huis in Kootwijkerbroek een speciaal 
molenmagazine met informatie en ach-
tergrondverhalen over het molenproject 
verspreid. Ook is de mogelijkheid tot het 
sponsoren van molenonderdelen door 
particulieren en bedrijven geopend. Op 
zaterdag 26 juli is een officieel startsein 
voor de bouw gegeven op de locatie 
waar de molen moet komen.

Bouw oliemolen De Pauw in 
Nauerna hangt af van huisvesting
clubs

Het ontwerp van de te bouwen oliemo-
len De Pauw te Nauerna ligt er al een 
tijdje (Molenwereld 2012-2-45/46). Ook 
is het benodigde geld, 600.000 euro, 
al ruim een jaar geleden opzij gezet. 
Deze subsidie maakt deel uit van een 

zogeheten mediationovereenkomst tus-
sen Afvalzorg, de gemeente Zaanstad, 
de provincie Noord-Holland, de bewo-
ners van buurtschap Nauerna en het 
Havenbedrijf Amsterdam. Het geld is 
beschikbaar gemaakt, omdat deze or-
ganisaties te weinig rekening hielden 
met de belangen van de bewoners. Zo 
mag de vuilstortplaats in Nauerna tot 
2022 openblijven. Voorwaarde voor ver-
lening van de subsidie van 600.000 euro 
is dat de molen gebruikt mag worden 
door Nauernase verenigingen. De ge-
meente Zaanstad kijkt op dit moment 
samen met onder meer de Stichting 
Zaanse Pakhuizen, toekomstig eigenaar 
De Paauw, naar alternatieven voor huis-
vesting van verenigingen. Zodra daar
overeenstemming over is, zou de her-
bouw gestart kunnen worden. 

Ingrijpende restauratie voor 
molen NM Sint Maartensvlotbrug

De molen van de afdeling NM van de 
Zijpe- en Hazepolder ondergaat een 
grote restauratie waarbij achtkantstijlen 
worden vernieuwd, waarvoor op 9 mei 
het startsein werd gegeven. De in 1657 
gebouwde molen was tot 1953 in bedrijf 
en raakte daarna, als zo vaak, in verval. 
In 1967 ging de molen over van de pol-
der naar de Stichting De Zijper Molens 
en werd daarna draaivaardig gerestau-
reerd. Maalvaardig was de molen pas 
weer na het aanbrengen van een nieuw 
scheprad en een nieuw onderwiel in 
1980. De molen wordt nu gerestaureerd 
door molenmaker Poland uit Broek op 
Langedijk. Er worden drie door boktor 
en bonte knaagkever aangetaste stijlen 
vervangen. 

Rijmpje op het kaar van de afgebrande Puurveense molen: Hier wordt door wind en kracht het 
voedzaam graan tot meel gebracht. Dat moet dus weer gaan gebeuren. (foto P. Grund, juli 1961). 

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

Molen NM van de Zijpe- en Hazepolder 
in restauratie (foto Gerard Barendse, 13 
augustus 2014). 
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Provincie Zuid-Holland beschermt
omgeving molens

De provincie gaat de omgeving rond 
molens in Zuid-Holland beschermen te-
gen bouwplannen van gemeenten. Er 
mogen geen hoge gebouwen komen 
die de wind tegen kunnen houden. 
Dat heeft het provinciebestuur beslo-
ten. Zuid-Holland wilde aanvankelijk de 
regels voor gemeenten versoepelen, 
maar komt daar nu op terug. Er was 
steeds meer weerstand tegen de plan-
nen van molenaars en politieke partijen 
in Provinciale Staten. SP-fractievoorzitter 
Bart Vermeulen is blij dat het provin-
ciebestuur de teugels weer strakker 
aanhaalt. Het gaat vooral om molens 
in stads- en dorpskernen die in de ver-
drukking dreigden te komen. Er is daar 
steeds minder ruimte om te bouwen. Uit 
een enquête van de SP bleek onlangs 
dat negentig procent van de mole-
naars tegen de versoepeling van het 
provinciale beleid was. Vermeulen: 'Het 
is verstandig dat het provinciebestuur 
heeft geluisterd.' Om er echt zeker van 
te zijn dat de omgeving van molens be-
schermd wordt, heeft de SP 9 juli in een 
vergadering van Provinciale Staten nog 
een voorstel ingediend. 

Tweede Molendag Simav op 
13 september 2014

Na een compleet verregende Nationale 
Molendag in mei krijgt de SIMAV een 
herkansing op zaterdag 13 september. 
Net als in 2014 vraagt de SIMAV dan 
aandacht voor haar 29 molens. Leden 
van de PR commissie zijn al geruime tijd 
in de weer om samen met de molenaars 
een presentatie van dit onderdeel van 
het regionale culturele erfgoed voor te 
bereiden. De Molendag valt samen met 
de Open Monumentendag, zodat geïn-
teresseerden nog meer keuze hebben bij 
hun 'duik' in het verleden. De molens van 

de SIMAV staan in Alblasserdam, Oud-
Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, 
Streefkerk, Groot-Ammers, Langerak, Gou-
driaan, Hardinxveld-Giessendam, Noorde-
loos, Hoornaar, Arkel, Leerdam en Hei- en 
Boeicop. Aan de Molenkade in Groot-
Ammers staat ook de nog enig overge-
bleven roedenloods van de organisatie. 
De SIMAV Molendag vindt plaats tussen 
10 en 16 uur.                                        SIMAV

Zeventiende Rijnlandse 
Molendag 26 oktober 2014

Voor de zeventiende keer organiseren
de molenaars van de Rijnlandse Molen-
stichting op zondag 26 oktober 2014 de 
Rijnlandse molendag. Het is de bedoe-
ling dat er op deze dag een groot aan-
tal van de 46 molens van de stichting bij 
voldoende wind zullen draaien en open-
gesteld zijn voor collega-molenaars van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Nieuw dit jaar 

zijn de verplaatste Munnikkenmolen en 
Meerburgermolen. Zij staan nu op hun 
nieuwe locatie aan de Does en zijn nu 
maalvaardig. De molens zijn te bereiken 
van af de provincialenweg N446 bij het 
voorlichtings centrum HSL/A4 de polder 
in en de weg een paar honderd meter 
vervolgen naar het terrein van de zand-
winning. Dit terrein is die dag speciaal 
open van 11.00 uur tot 15.00 uur. Dit is 
een extra draaidag, speciaal voor mo-
lenaars, want de molens draaien bij vol-
doende wind al iedere eerste zaterdag 
van de maand.                              Aad Toet. 

Belangrijk jaar voor 
Molenviergang Aarlanderveen

Voor de Aarlanderveense Molenvier-
gang is 2014 een belangrijk jaar. De pro-
vincie Zuid-Holland, gemeente Alphen
aan den Rijn en het Hoogheemraad-
schap van Rijnland bepalen dit jaar of 
ze hun financiële steun voortzetten. Het 
huidige convenant tussen de vier orga-
nisaties loopt van 2005 tot 2015. Of de 
molens kunnen blijven draaien zonder 
de steun van deze overheden, betwij-
felt Arjan van 't Riet, secretaris van de 
Molenstichting. De stichting heeft niet
zo'n grote reserve en geeft gemiddeld 
per jaar ongeveer 100.000 euro uit. Dank-
zij het convenant betalen de provincie, 
gemeente en hoogheemraadschap 
eventuele exploitatietekorten. De mo-
lens van Aarlanderveen zijn samen de 
enige werkende viergang ter wereld. Dit 
jaar neemt de molenstichting het initi-
atief om te praten over het vervolg. De 
provinciale fractie van de SP stelde het 
provinciebestuur gisteren vragen over 
de toekomst van de Molenviergang en 
spoort Zuid-Holland aan om de samen-
werking voort te zetten. 

Pendrechtse Molen Barendrecht 
te koop

De Pendrechtse Molen staat te koop. 
Dit blijkt uit antwoorden van de Baren-
drechtse wethouder Ingeborg Monhe-
mius op vragen over de begroting van
het Natuur- en Recreatieschap IJssel-
monde. De vragen waren gesteld door 
raadslid Marianne Tijssen-Humme (D66). 
In verband met bezuinigingen heeft het 
algemeen bestuur van het recreatie-
schap besloten naar een andere eige-
naar te zoeken voor de Pendrechtse 
Molen, omdat deze niet tot de kerntaken 
van het schap behoort. Het besluit is al in 
november 2012 genomen. Daarna heeft 
het recreatieschap de molen aanvan-
kelijk minimaal beheerd. 
Maar nu er nog niemand is gevonden 
die de molen wil overnemen vindt er 
weer een normaal beheer plaats. Het re-
creatieschap wil zo de molen in goede 
staat houden, terwijl er verder wordt ge-
zocht naar een overnamepartij. Bij over-
dracht van de molen naar een andere 
eigenaar/beheerder zullen onderhan-
delingen plaatsvinden over de stand 
van het onderhoud.

Werken op niveau aan de NM (foto Gerard Barendse, 13 augustus 2014). 
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Verzekering keert schade molen 
's-Gravenzande niet uit

Op 6 februari jl. brak de as van de ko-
renmolen van 's-Gravenzande en viel 
het kruis op straat (zie Molenwereld 
2014-3-95 e.v.). De schade was groot 
en werd geraamd op anderhalve ton. 
Voor herstel was de hoop gevestigd op 
de uitkering van de verzekeringsmaat-
schappij op grond van stormschade. 
De maatschappij stelt echter dat het op 
die bewuste avond niet hard genoeg 
waaide om de schade aan te merken 
als een stormschade. Dan had de wind-
kracht tenminste 14 meter per seconde 
moeten zijn en dat was niet het geval, 
al stelt de Stichting de 's-Gravenzandse 
Korenmolen, de eigenaar van de mo-
len, dat er wel degelijk harde windstoten 
waren. 
In 1997 kocht de gemeente 's-Graven-
zande de molen van de laatste parti-
culiere eigenaar en deed die twee jaar 
later voor de symbolische ƒ 1,- over aan 
de stichting. Het zal duidelijk zijn dat een 
gemeente als regel beter in staat is een 
dergelijke schadepost op te vangen 
dan een stichting die met moeite de 
eindjes aan elkaar knoopt. 

Groot onderhoud De Drie Koorn-
bloemen succesvol afgerond 

Na een lange periode zonder wieken
en staart kreeg molen De Drie Koorn-
bloemen op 23 juni weer zijn vertrouwde 
uiterlijk terug. De Drie Koornbloemen is 
gebouwd in 1770 en daarmee de oud-
ste nog bestaande brandersmolen van 
Schiedam (de Babbersmolen stamt 
uit 1710 maar is een poldermolen). De 
roeden en staartdelen werden in febru-
ari 2014 naar de loods van Restauratie 
Werkplaats Schiedam gebracht voor 
een grondige inspectie. Omdat alle 
historische molens de status van rijks-
monument hebben, heeft stichting De 
Schiedamse Molens als erfgoedbe-
heerder een voorkeur voor reparatie in 
plaats van vervanging. Naast histori-
sche waarde spelen echter ook kosten 
en veiligheid een belangrijke rol. En 
tenslotte heeft alles helaas een maxi-
male levensduur. Bij controle bleek dat 
de stalen roeden in de loop der tijd zo-
veel roestschade hadden gekregen 
dat vervanging goedkoper en veiliger 
was dan reparatie. Ook de eikenhou-
ten staartbalk was zover ingerot via 
de natuurlijke en altijd werkende hart-

scheuren dat hij moest worden vervan-
gen. De schoren, het hekwerk en het 
kruirad konden echter na een opknap-
beurt worden teruggeplaatst. Waar de 
molen de laatste decennia met fokwie-
ken op beide roeden heeft gedraaid zal 
dit systeem nu op een roede niet worden 
aangebracht. Aangezien er op De Drie 
Koornbloemen echter niet meer bedrijfs-
matig wordt gemalen hebben fokwie-
ken geen meerwaarde maar vormt 
vervanging wel een extra kostenpost. 
De andere roe is daarom traditioneel 
oud-Hollands uitgevoerd. Eind juli is de 
restauratie opgeleverd en kon De Drie 
Koornbloemen weer draaien. Tijdens 
Open Monumentendagen in september 
is het publiek in de gelegenheid om met 
eigen ogen de resultaten te komen be-
kijken.          Stichting Schiedamse Molens

Korenmolen Jan van Cuijk 
wacht op restauratie

De Jan van Cuijk in Cuijk ondergaat in 
het najaar van 2014 een ingrijpende res-
tauratie. Onlangs is een bouwhistorisch 
onderzoek afgerond en het wachten is 
nu op de subsidiebeschikking van de
Provincie Noord-Brabant. De Molenad-

Steken van de roede van De Drie Koornbloemen op 23 juni 2014 
(foto: P. Sporken, 23 juni 2014).
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De korenmolen Jan van Cuijk in Cuijk (foto Donald Vandenbulcke, 
8 april 2007).
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viesraad heeft alle aangeleverde do-
cumenten zoals het restauratieplan en 
de vergunningen al goedgekeurd. De 
gemeente Cuijk betaalt dertig procent 
van de restauratiekosten en de provin-
cie zeventig procent. Het wordt een in-
grijpende restauratie waarbij de molen 
een half jaar niet kan draaien. Het me-
chanische gedeelte wordt helemaal 
opgeknapt. Dat houdt in dat de kap en 
de wieken worden afgenomen en het 
gaande werk van de molen wordt her-
steld. Ook het schilderwerk wordt weer 
meegenomen. De molen zal in het voor-
jaar van 2015 weer feestelijk in gebruik 
worden genomen. 

Herstel molen Nieuw Leven te Oss

Op 25 augustus is een start gemaakt met 
de restauratie van molen Nieuw Leven 
aan de Nieuwe Brouwerstraat te Oss. 
De stenen stellingkorenmolen krijgt een 
totaal nieuwe stelling, nieuw voegwerk 
aan de westzijde en ook wordt overig 
metselwerk wordt hersteld. Op dit mo-
ment is de stelling, niet toegankelijk van-
wege de slechte kwaliteit ervan. De mo-
len is eigendom van de gemeente Oss. 
Die heeft de opdracht voor restauratie 
aan het samenwerkingsverband van 
Kemkens, Wagemakers en Tijssen gege-
ven. Coppes, molenbouwer uit Bergha-
ren voert de werkzaamheden uit. Naar 
verwachting is de restauratie begin ok-
tober 2014 afgerond. De kosten van de 
restauratie bedragen bijna 125.000 euro. 
Daarvan neemt de Provincie Noord-
Brabant zo'n 87.000 euro voor haar reke-
ning. De molen komt er uit te zien zoals 
deze erbij stond voor 1935, en krijgt zijn 
oorspronkelijke kleuren terug. 

Restauratie Hellemolen Reek 
van start

De restauratie van de Hellemolen in Reek 
is begin juli gestart. Op dinsdag 8 juli 
werden de roeden uitgenomen. Het bin-
nenwerk van de molen wordt eerst ge-
restaureerd. Bij ruim dertig balken moet 
de aanhechting in de muur worden 
vervangen. De firma Beijk uit Afferden 
is de molenmaker die het herstel uit zal 
voeren. De kap van de molen, die langs 
de Rijksweg N324 staat, is daarna van de 
romp gehaald en ligt nu op de grond 
naast de molen. Ook daar moet flink 
aan gewerkt worden. Meer dan de helft 
is zo rot, dan het niet langer gebruikt kan 
worden. De werkzaamheden duren ze-
ker nog het eind van dit jaar.

Molen in Vorstenbosch beklad 
met graffiti 

In de nacht van 12 op 13 augustus is de 
molen Windlust in Vorstenbosch flink on-
der handen genomen door 'graffiti-
kunstenaars'. Dit tot groot ongenoegen 
van molenaar Jan Smolenaers en ook 
de gemeente Bernheze, te meer daar 
de molen eind vorig jaar juist een grote 
schilderbeurt heeft ondergaan. De nu 

aangebrachte graffiti wordt algemeen 
gezien als een aantasting van het monu-
ment. De schade loopt waarschijnlijk in 
de duizenden euro's. Men hoopt dat de 
graffiti is verwijderd voor de Nationale 
Monumentendag in september. 

Uitvoering onderhoudsplannen 
gemeente Leudal

De gemeente Leudal heeft een uitvoe-
ring onderhoudsplan opgesteld voor de 
vier windmolens die in haar bezit zijn. 
Aan dit plan zal de komende tijd uitvoe-

ring worden gegeven. Herstel van De
Welvaart in Horn verkeert inmiddels al in 
de eindfase, de restauratie van de mo-
len zal op 4 oktober met een ingebruik-
stelling worden afgerond. De gemeente 
werkt momenteel van restauratie naar 
restauratie, in plaats van periodiek on-
derhoud uit te voeren. Op basis van het 
opgestelde onderhoudsplan wil men nu 
naar meer periodiek onderhoud toe, in 
plaats van te wachten tot groot herstel 
noodzakelijk is. Voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden zijn de volgende
bedrijven geselecteerd Fred Engels schil-
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Graffiti op molen Windlust in Vorstenbosch (foto J. Smolenaers, 14 augustus 2014).

De molen van Vorstenbosch kreeg trouwens op 30 juli 's avonds zo'n vijfhonderd bezoekers 
te verwerken: tegelijkertijd! (foto J. Smolenaers, 14 augustus 2014). 
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derwerken uit Panningen (schilderwerk),
Bouwbedrijf Van Heur uit Baexem (bouw-
kundige werken) en Adriaens Molen-
bouw uit Weert (molenbouwkundige 
werkzaamheden).          Frans Verstappen 

Najaarscursussen Molen-
academie

Ook in het najaar biedt De Molen-
academie van De Hollandsche Molen 
weer interessante cursussen over een 
breed scala aan onderwerpen. De cur-
sussen, die bedoeld zijn voor iedereen 
die zich actief met molens bezighoudt, 
staan in het teken van kennis overdra-
gen, inspireren, vaardigheden vergroten
en netwerken. Voor het najaar van 2014
zijn de volgende cursussen gepland: 
Fondsenwerving (26 september), Finan-
ciële aspecten molenbehoud (22 ok-
tober), De molen als publiekstrekker 
(31 oktober), Molenbehoud in de prak-
tijk (5 november) en Molenbiotoop 
(8 november). De cursussen worden 
door de deelnemers zeer gewaardeerd. 
Leerzaam, informatief en inspirerend 
vanwege de ontmoeting met collega's. 
De cursussen zijn een halve of een hele 

dag. De prijs varieert van 35 euro tot 75 
euro (voor leden). Voor meer informatie 
en aanmelden, kijk op www.molens.nl.
            Vereniging De Hollandsche Molen.

Programma Ambachtsdag 
Historisch Metselwerk

In het juninummer kondigden we de Am-
bachtsdag Historisch Metselwerk aan; 
hieronder volgen meer bijzonderheden 
over het programma. Eerdere plaatsing
was helaas niet mogelijk, waardoor de
aanmeldingsdatum met enkele dagen
wordt overschreden; hopelijk roept dit
geen problemen op. Hobéon organiseert
de Ambachtsdag Historisch Metselwerk
in samenwerking met Van Hoogevest
Architecten en de Kathedrale Basiliek
St. Bavo. 

Tijdens deze Ambachtsdag staat de res-
tauratiepraktijk centraal. Het wordt een 
unieke dag waarin de theorie én de prak-
tijk aan bod komen. Naast de lezingen 
zijn er gedurende de dag drie momenten 
waarop er workshops en demonstraties 
plaatsvinden en tevens rondleidingen 
door de gerestaureerde Bavo. Er is dan 

ook exclusieve gelegenheid om met een 
hoogwerker de koepel van de Bavo op 
ongeveer 60 meter (!) hoogte te bekijken.

Programma workshops en demonstraties 
op het bouwterrein
De theorie die tijdens de lezingen aan 
bod komt, wordt in workshops en de-
monstraties vertaald naar de praktijk. 
Het bouwterrein van de Nieuwe Bavo is 
hiervoor speciaal ingericht. In verschil-
lende workshops kan de deelnemer de 
technieken en methodes uitproberen die 
tijdens de lezingen besproken worden. 
Daarnaast zijn er demonstraties die in-
zicht geven in specialistische technieken 
voor de restauratie van monumentaal 
metselwerk. Op het bouwterrein staan 
bovendien kraampjes met voor het the-
ma van de Ambachtdag relevante pro-
ducten en organisaties.  U kunt de koepel 
van de Bavo, zoals hierboven gemeld, 
vanuit de hoogwerker bekijken en een 
rondleiding volgen. De rondleidingen 
worden gegeven door specialisten die 
bij de restauratie betrokken zijn geweest. 
Ze vertellen u over de tijdens de herstel-
werkzaamheden aangetroffen schade-
fenomenen en de gekozen oplossingen.

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

Het steken van de buitenroe in De Welvaart (foto Frans Verstappen, 17 juli 2014). 

De stroomlijnneuzen liggen klaar
(foto Frans Verstappen, 17 juli 2014). 

Het aanbrengen van een stroomlijnneus 
(foto Frans Verstappen, 17 juli 2014). 

Op 17 juli zijn de roeden gestoken in de 
molen De Welvaart in Horn. De combinatie 
van een geklonken Pot- en Fransenroe 
zal zeldzaam zijn en blijven (foto Frans 
Verstappen, 17 juli 2014).



Demonstraties
1.  Het maken van een nieuwe bijpas-

sende baksteen, profielsteen of bouw-
 keramiek.
 Rob Vermeulen en Dick Zilverschoon.
 Rob A.J. Vermeulen is specialist in his-

torisch grofkeramiek voor monumen-
ten en historische kunstwerken en 
bestuurslid van de Stichting Historie 
Grofkeramiek. Dick Zilverschoon van 
Steenfabriek Randwijk levert maatwerk 
baksteen en profielstenen voor restau-
ratie. Zij demonstreren hoe een bijpas-
sende baksteen, profielsteen of bouw-
keramiek gemaakt kunnen worden.

2.  Herstel bouwkeramiek door Freddy de 
Witte.

 Freddy de Witte van 'Het Stenen 
Labyrinth' is restaurator van bestaand 
bouwkeramiek. Hij doet dit deels in het 
werk. Tijdens de demonstratie laat hij 
zien wat er komt kijken bij het restaure-
ren van bouwkeramiek in situ.

Workshops
1.  Bindmiddelen en zand.
 Aan de slag met de speciekuip en de 

proefmuur. Op diverse proefmuurtjes 
worden verschillende soorten metsel-
specie, voegspecie en voegen getest. 
Wat is de invloed van verschillende 
zandsoorten, bindmiddelsoorten en 
verhoudingen? Ervaar het verschil en 
discussieer mee over 'het waarom' 
van voeg- en mortelkeuze, o.a. op ba-
sis van de bevindingen uit de nieuwe 
URL Restauratie Voegwerk en de URL 
Restauratie Metselwerk. Tevens vindt er 
uitleg over steenreparaties en inkleu-
ren plaats. Deze workshop wordt ge-
geven door leden van het Gevelgilde 
en van Voeggarant.

2.  Analyseren van schade door zelf uit te 
voeren materiaalonderzoek door Rob 
Crèvecoeur, onderzoeker en praktisch 
adviseur.

 Bij het herstel van monumentaal met-
selwerk is het belangrijk te weten wat 
de mortelsamenstelling en materiaal-
eigenschappen zijn en in hoeverre er 
sprake is van schadefenomenen zo-
als zouten in de gevel. Deze vragen 
kunnen deels beantwoord worden 
door middel van eenvoudige proef-
jes. Een professioneel (laboratorium)
onderzoek kan eventueel een vol-
gende stap zijn. Bij deze demonstratie 
kunt u zelf de proefjes doen die Rob 
Crèvecoeur in zijn lezing, eerder op de 
dag, heeft toegelicht.

Kraampjes
Een keur van leveranciers en organisa-
ties tonen voor het thema van de 
Ambachtsdag relevante producten en 
specialismen.

Kosten en inschrijving
Kosten zijn € 75,-- per persoon inclusief, 
koffie, thee, lunch en borrel. Leerlingen 
van opleidingen Voeger Niveau II en 
(Restauratie) Metselaar Niveau III zijn van 

harte welkom. Voor hen is er een geredu-
ceerd tarief van € 25,--. Er is ruimte voor 
50 leerlingen.

Inschrijven kan tot 1 september. Aanmel-
den kan op www.hobeon.nl/certificering/
organisaties/architectuur_en_monumen-
tenzorg 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Suzanne Oostrom via. 
070 - 30 66 800 of stuur een email naar 
s.oostrom@hobeon.nl. Hobéon 

In 't kort

- Molen De Star in Balkbrug staat sinds 
augustus stil, vanwege een scheur in 
de halssteen. 

- De gemeente Enschede is met de ei-
genaar overeengekomen dat rond de 
molen van Lonneker bomen worden 
gekapt ter verbetering van de wind-
vang (Molenwereld 2014-3-85). 

- De molenstomp in Milsbeek staat op-
nieuw te koop (Molenwereld 2006-9-
296), nu voor een bedrag van 195.000 
euro kosten koper ontvangt de koper 
'gratis' een renovatieplan en een ge-
meentelijkebouwvergunning erbij.

- Het 'molenaarshuisje' aan de 's-Grave-
 landseweg (70-72) te Hilversum krijgt 

een plek op de gemeentelijke monu-
mentenlijst. 

- Op 10 augustus 2014 is de brandweer 
uitgerukt voor een brandmelding naar 
aanleiding van blikseminslag op molen 
De Eendracht te Alphen aan den Rijn. 
Het bleek echter loos alarm te zijn. 

- De ondertoren van de nieuwe Hoge 
Tiendwegmolen in Streefkerk heeft 
zijn rietdek gekregen.

- Op 18 juli zijn de restauratiewerkzaam-
heden aan De Westermolen te Nieuwe 
Niedorp afgerond.

- In juli is een aanvang gemaakt met 
herstel van de schade die De Hoop 
in Oude Niedorp opgelopen heeft tij-
dens de najaarsstormen.

- In augustus zijn de subsidieverzoeken 
voor de circa 681.000 euro kostende 
restauratie van De Volksvriend te Ge-

mert verzonden.
- De Luctor et Emergo te Rijkevoort is in 

juni op last van de gemeente Boxmeer 
stil gezet, aangezien de molen niet in 
perfecte conditie is en loszittende on-
derdelen tijdens draaien schade zou-
den kunnen veroorzaken. 

- Op 16 juli is een nieuwe staartbalk 
aangebracht op de Jacobusmolen te 
Vessem. 

- De gemeente Stein heeft Kasteel Elsloo 
en het omliggende landgoed met de 
molen overgedragen aan de Stichting 
Het Limburgs Landschap.

- Molen Op de Vrouwenheide te Voeren-
daal staat te koop. De prijs voor de op 
een unieke locatie staande molen is op 
aanvraag. 

Molenkalender 2014
6 september 2014 Molendag Zeeuws-
Vlaanderen
7 september 2014 Schermer Maaldag
13 september 2014 SIMAV Molendag
13 september 2014 Friese Molendag
13 september 2014 Overijsselse Molendag
27 september 2014 Zaanse Molendag
5 oktober 2014 Limburgse Molendag
26 oktober 2014 Rijnlandse Molendag

De ondertoren van de Hoge Tiendwegmolen in Streefkerk met zijn nieuwe rietdek (foto 
Gerard Barendse, 25 juli 2014). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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Duitsland
Nordrhein-Westfalen

Noodweer vernielt 
Düppelsmühle Titz
De Düppelsmühle in Titz, niet over van de 
grens, ten oosten van Sittard, is tijdens de 
orkaan Ela op tweede pinksterdag, 9 juni 
zeer zware schade toegebracht. De as 
kwam zelfs dwars op de vernielde kast 
terecht! Eén roe brak af. De luias kwam in 
de trap terecht. Tot overmaat van ramp 
is de molen niet verzekerd. Volgens eige-
naar Peter Wirtz is de premie niet op te 
brengen voor een gewone particuliere 
eigenaar. Dat betekent dat herstel vooral 
afhankelijk is van subsidies. Wel zijn de mo-
lenrestanten voorlopig geconserveerd in 
afwachting van eventueel herstel. De 
schade wordt geraamd op 300.000 euro.
De geschiedenis van de molen begint in 
Effern bij Keulen, gemeente Hürth. Om 
buiten de problemen met het waterrecht 
te blijven vraagt de burchtheer van Effern 
toestemming om een windmolen te bou-
wen. Die krijgt hij in 1559. De molen wordt 
een banmolen. Volgens een inscriptie zou 
de huidige molen in 1708 zijn gebouwd. 
Wanneer het banrecht in de Franse tijd 
wordt afgeschaft dan verliest de molen 
veel van zijn klanten en dardoor veel van 
zijn waarde. De 19-jarige molenaarszoon 
Johann Winand Trebels uit Hürth koopt de 
molen en laat hem in 1830 naar Titz ver-
plaatsen waar hij een plaats krijgt op de 
Düppel, een heuvelrug, waar de molen 
ook zijn naam aan dankt. De huidige ei-
genaar Peter Wirtz stamt van hem af. De 
molen was tot 1952 in bedrijf. 

De zwaar gehavende Düppelsmühle in Titz 
na de bui. 

De Düppelsmühle in Titz; de kast hangt 
scheef; de luias staat tegen de trap en de as ligt 
dwars op de kast met het bovenwiel plat. 

De Düppelsmühle was een schitterende standerdmolen in een prachtig landschap
(foto Peter Weber, 29 december 2012). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Vorig jaar heeft Echte bakker Ko 
Pots uit Rolde Hans Petit gevraagd 
om mee te willen doen aan een 

speltproject. Na besprekingen met een 
akkerbouwer uit de buurt Alko Tolner is 
het zaaizaad besteld en is er een plan 
gemaakt om deze Oberkulmer Rotkorn 
(100 % zuivere spelt) te kunnen zaaien en 
op den duur te kunnen oogsten. In het 
najaar van 2013 is deze spelt ingezaaid 
op percelen in Grolloo en Schoonloo.

Oogst
Op vrijdag 1 augustus 2014 was het zo-
ver: de oogst is rijp……!!! Akkerbouwer 
Alko Tolner ging die middag de percelen 
met 'onze' spelt oogsten. De weersom-
standigheden waren gunstig. 's Morgens 
heeft Alko de combine in gereedheid 
gebrcht om beide percelen spelt "aan 
te vallen". De combine moet geheel ge-
reinigd en ontsmet worden. Dit om spo-
ren van andere graansoorten te verwij-
deren. Tevens vraagt de juiste afstelling 
van de combine de nodige aandacht 
vragen.
Na het maaien, schonen en pellen (het 
kaf kan niet door de dorsmachine af-

gehaald worden; daarom het spelt niet 
voor niets spelt) gaat molenaar Hans 
Petit, van Molen De Bente in Dalen, druk 
aan de slag om het spelt te malen. Dat 

zal betekenen dat met de jaarlijkse Rol-
dermarkt (2e dinsdag in September) het 
eerste brood gepresenteerd kan wor-
den.

Drents speltproject 
omgeving Rolde

De initiatiefnemers op de combine; vl.n.r. Alko Tolner, Hans Petit en Ko Pots 
(foto 1 augustus 2014).

Echte Bakker Pots met speltaren voor de 
molenwagen van Hans Petit (foto Hans Petit, 1 
augustus 2014).
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Belangstelling
De afgelopen tijd is er veel belangstel-
ling geweest voor het project. Zo is de 
gehele gemeenteraad van Aa en Hunze 
op bezoek geweest bij Alko Tolner. Ook 
Echte Bakker Ko Pots was hierbij aanwe-
zig. Samen hebben zij een presentatie 
gegeven over het project. De gemeen-
teraadslieden waren erg positief over 
de samenwerking tussen boer, bakker 
en molenaar. Pure, (h)eerlijke producten 
dat past bij de gemeente Aa en Hunze. 
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Het maaien van de spelt. (foto Hans Petit, 
1 augustus 2014). 

Ook de krant Nieuwe Oogst heeft in een 
artikel aandacht besteed aan dit mooie 
project. 
Om tot de (h)eerlijkste producten te 
komen is een afvaardiging van Pots de 
Echte Bakker nogmaals op bezoek ge-
weest bij de Bisschopsmolen in Maas-
tricht. Zij staan bekend als "pioniers" op 
het gebied van spelt. 
De medewerkers van de bakkerij gaan 
allen op bezoek bij, door de wind aan-
gedreven, Molen De Bente. 

Wij hopen dat begin september er ge-
noten kan worden van (h)eerlijke spelt-
producten van eigen bodem. Uiteraard 
laten we dat niet onopgemerkt voorbij 
gaan en u zult zeker van ons horen tegen 
die tijd!!

Alko Tolner Grolloo, akkerbouwer 
Hans Petit Dalen, Molen De Bente 
(www.molendebente.com) 
Echte Bakker Pots Rolde 
(www.echtebakkerpots.nl) 

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

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M
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Win-winsituatie 
voor molenmaker 
en molen
Onlangs nam molenmakerij Saendijck de 

schuur van de oliemolen 
De Ooievaar in gebruik als werkplaats. 

De officiële opening vond plaats 
op 20 juni. In feite was dit voor alle 

betrokken partijen, de Vereniging De 
Zaansche Molen als eigenaar, 

en molenmakerij Saendijck een 
win-winsituatie, te meer daar 
de nieuw bestemming hand in 

hand ging met de restauratie van de 
historische molenschuur.

Oude foto van De Ooievaar, gezien 
vanuit het zuiden. De molen is nog volop 
in bedrijf. Zoals gebruikelijk bij veel Zaanse 
oliemolen staat op de kraan de molennaam. 
Rechts op de foto de onderbouw van de 
in 1904 gesloopte Kat (foto coll. Ver. De 
Zaansche Molen). 

De werkers: v.l.n.r.: Jan Blonk, Pim van 
Oostveen, Cees de Jong, Jorrit Blonk, Fred 
Havik, Hessel de Vries (†), Fred Oud, Remco 
Jonker. Ron Blonk ontbreekt op de foto. 
(foto Remco Jonker, 31 oktober 2013). 
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Bijna drie jaar geleden kreeg mo-
lenmakerij Saendijck te horen dat 
ze per 31 december 2013 de oude 

werkplaats aan de Lagedijk te Zaandijk 
zouden moeten verlaten. De molenma-
kerij was daar al vanaf 1980 gevestigd. 
In dezelfde tijd speelde ook het plan om  
De Ooievaar over te plaatsen naar het 
oude erf van molen De Haan in verband 
met het maken van een aanlegsteiger 
voor grote cruiseschepen bij de molen.
Het verplaatsingsplan kreeg onvoldoen-
de draagvlak, zodat de molen op zijn his-
torische plaats blijft staan. Maar er moest 
wel wat met De Ooievaar en zijn schuur, 
die er erg slecht aan toe was, gebeuren.
De molen is slecht toegankelijk voor pu-
bliek omdat er in het achtkant weinig 
ruimte is en de bereikbaarheid via het 
Duyvis terrein niet geschikt is voor drom-
men toeristen. Een publieksfunctie zit er 
dus niet echt in. Daarvoor kan men aan 
de andere kant van de Sonoyweg, de 
Zaanse Schans, terecht.

Restauratie en inrichting schuur
Na heel veel inspanning hebben kwam 
uiteindelijk na anderhalf jaar een con-
tract met Duyvis tot stand en werd een 
omgevingsvergunning verkregen van de
gemeente Zaanstad om in de schuur 
een molenmakerswerkplaats op te rich-
ten. De monumentencommissie was zeer
verheugd dat de schuur voor dit doel 
gebruikt zou gaan worden! Dat waren 
de eerste van de vele hobbels, maar er 
waren er meer.
De waterleiding was enkele jaren gele-
den afgesloten en verwijderd. Die moest 
uiteraard weer opnieuw worden aange-
bracht. Een toilet was er niet. Bovendien 
was het niet mogelijk om die op het open-
bare riool aan te sluiten. Een secreet/skai-
thois op de Zaan mag ook niet meer; er 
moest een IBA (septictank) komen.
Gelukkig was er wel stroom, maar die 
voorziening moest wel worden uitgebreid 

voor de houtbewerkingsmachine's. Ook 
kan een moderne stofafzuiging niet ge-
mist worden. Deze is netjes onder de vloer 
weggewerkt .De werkplaats neemt ruim 
de helft van de schuur in beslag. De tus-

senwand is reversibel zodat de schuur als 
monument volledig intact is gebleven. 
Het oliehuis met de zeldzame oliebakken 
is in ere hersteld met de oude gebikte 
gele stenen. Daarop een grenenhouten 

Plattegrond van molen en
molenschuur (tekening 
M. Ero en J. Lange). 

De vlakvandiktebank in werkplaats. De gemetselde muur van de 
molen heeft aan de buitenkant een houten wand, op zijn Zaans: weeg.  

De oude inpandige regenwaterbak was verdwenen onder de vloer en 
is nu opnieuw voor driekwart opgemetseld. Doet nu dienst als bureau 
in kantoortje /hut/schaftlokaal. 
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dek met deksels. De pompen ontbreken 
weliswaar nog.
De stenen muurtjes aan de binnenkant 
van de getrapte weeg, die zo kenmer-
kend waren voor de molens van Honig, 
zijn ook door een vakkundig metselaar 
hersteld.
Penanten,veldmuren zijn uitgegraven en 
opnieuw opgemetseld, weeghout, stijlen, 
ramen en deuren zijn vernieuwd. Het dak 
is voor tweederde nieuw. De vloeren zijn 
helemaal nieuw. Het was hard nodig! 
Vereniging De Zaansche Molen en Saen-
dijck hebben een compliment gekregen 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: 
boven verwachting mooi en vakkundig 
gerestaureerd in de Zaanse stijl!

Geschiedenis
Molenmakerij Saendijck is opgericht in
1975 door Nico Maas en Gerrit Smit. De-
ze twee molenmakers hebben een rijke
ervaring opgedaan bij de firma Ge-
broeders Husslage. G. Husslage Dz. vormt
met zijn broer P.Husslage al de vierde 
generatie van een molenmakersge-
slacht dat in de Zaanstreek ononderbro-
ken werkzaam is geweest. Het is voor de 
broers een grote voldoening geweest 
dat zij juist de laatste tien jaar (1953-
1963) de kans gekregen hebben om 
van de schamele resten van het eens 
zo rijke Zaanse molenbezit bijna alle 
exemplaren weer in een volwaardige 
en maalbare staat te kunnen brengen. 
De omvangrijke karweien uit hun gehele 
loopbaan, zoals het gedeeltelijk ver-
nieuwen en overplaatsen van molens in 
de Zaanstreek hebben zij juist de laat-
ste jaren uitgevoerd. Nico Maas eerst 
en later Gerrit Smit waren bij deze over-
plaatsingen en hebben daar een schat 
aan ervaringen opgedaan. Van 1975 tot 
2003 is Molenmakerij Saendijck gevoerd 
door Nico Maas en Gerrit Smit. In 1980 
begon Ron Blonk als 17-jarige jongen bij 
Saendijck. Tot 1984 heeft hij veel ervaring 
opgedaan bij Nico en Gerrit, maar door 
het teruglopen van opdrachten moest 
Ron noodgedwongen ander werk gaan 
zoeken. In 1995 was er weer zoveel werk 
voor Molenmakerij Saendijck dat Ron 
Blonk en zijn collega Fred Havik konden 
worden aangenomen. In 2003 zijn Nico 
Maas en Gerrit Smit met pensioen ge-
gaan en heeft bouwbedrijf Somass B.V., 
een bedrijf gespecialiseerd in de Zaanse 
houtbouw, waar Ron en Fred eerder 
werkten, Saendijck overgenomen met 
Ron Blonk als bedrijfsleider. Op zijn beurt 
heeft Ron Blonk in 2012 het bedrijf over-
genomen van Somass, en sindsdien werkt
hij samen met Fred Havik.

Alle foto's: Lieke Blonk, 21 maart 2014, ten-
zij anders vermeld.

Van boven naar beneden:
1) De oostelijke gerestaureerde oliebak. 
2) De oliebak inwendig. 
3) De ingangspartij tussen de oliebakken aan 

de zuidzijde van de schuur. 
4) De scheidingswand in de schuur met de 

doorgang naar de werkplaats. 
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Hooglandsekerkgracht 17e
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Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Jan Hoogenboom jr. en zijn echtgenote 
voor de molen (foto Andries Veloo, 
30 juli, 2014).

Jan Hoogenboom 
en de 

Boterhuismolen 

De ouders van Jan gefotografeerd voor de 
molen bij hun veertigjarig huwelijksjubileum 
(foto coll. J. Hoogenboom). 
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Weer met de fiets op pad, mooi weer, 
met een matige noordwestenwind, dwars
door de Boterhuis polder, waar sinds 
kort een prachtig fietspad is aangelegd 
met als doel Jan Hoogenboom van de 
Boterhuismolen te Warmond, nu ge-
meente Teylingen De Boterhuismolen 
stond in de zeilen, rondvol. We begon-
nen eerst maar met een lekker biertje, 
voordat Jan zijn verhaal deed. 
Jan is in 1957 geboren in de molenaars-
woning bij de Boterhuismolen. Hij doet 
de lagere school te Leiden en later in 
Leiderdorp, daarna gaat Jan naar de 
ambachtsschool in Leiden, de timmer-
afdeling. Op 15 jarige leeftijd ging hij 
werken bij molenmakersbedrijf Verbij te 
Hoogmade. Er waren toen nog maar 7 
werknemers bij de firma en werkgever 
Hein Verbij werkte toen nog gewoon 
mee. Die werknemers waren toen; 
- Dorus Borst (nog altijd molenaar op de 

Vlietmolen te Hoogmade)

- Aad Wassenburg
- Dirk Straathof
- Willem van Krieken, molenaar ge-

weest op verschillende molens
- Frans Verra, molenaar op de bovenste 

middenmolen te Aarlanderveen
- Sjaak van der Laan
- Frans van der Paauw Kraan (familie 

van de fa. van der Paauw Kraan, die 
vele molens heeft gesloopt)

Jan is in 2002 als Z.Z.P-er voor zichzelf be-
gonnen met zijn bedrijf in; verbouw, on-
derhoud, restauratie en molenbouw. Zijn 
eerste klus is het maken van een vaste 
kap op de onderbouw van een oude ko-
renmolenstomp in Nieuw-Vennep. Deze 
oude korenmolenstomp deed al jaren 

dienst als steakhouse en het restaurant 
werd uitgebreid met deze opbouw.

Jans vader, ook een Jan, werd molenaar
op de Boterhuismolen in 1951, hij volgde 
Fr.W. van den Berg op, die de molen 
bemaalde van 1942 tot 1951. Jan jr. zijn 
vader was weer een zoon van Jaap 
Hoogenboom van de Waterloosmolen. 
De vader van Jan jr. was slechtziend en 
later geheel blind en Jan ,15 jaar oud, en 
zijn broer bemaalden daarom vaak de 
molen. Jan werd in 1973 de molenaar, 
dus hij is al ruim 40 jaar molenaar op de 
Boterhuismolen. De enige die de mo-
len sinds 1665 langer heeft bemalen is 
Jacob van den Berg, die de molen heeft 
bemalen van 1862 tot 1912 en Jan is nog 

Andries Veloo
De Boterhuismolen ongeveer honderd jaar geleden gefotografeerd 
door de bekende Leidse fotograaf J. Goedeljee (foto coll. Hans Roest). 

De molen en het molenaarshuis. Het bargje getuigt van het nevenberoep 
van de molenaar (foto 13 augustus 1968; coll. Hans Roest).

Het polderbestuur van de Boterhuispolder omstreeks 1900, gefotografeerd voor de molen; 
v.l.n.r: de nieuw benoemde molenaar Leonardus van den Berg, zoon van de afgetreden 
molenaar; de voorzitter van de polder Chr. van der Geest; de afgetreden molenaar Jaap van den 
Berg; de schoolmeester Chr.H. Krebbers uit Oud Ade, secretaris van de polder; Hein van der 
Hulst, poldermeester; Arie van Leeuwen, poldermeester, wonende op de Weeswoning. De heren 
staan voor de uit de achttiende eeuw daterende molen van de Boterhuispolder aan de Zijl. 
(foto uit archief van de Rijnlandse Molenstichting).

De rolpaal langs de Zijl (foto Andries 
Veloo, 30 juli, 2014). 
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lang niet van plan om ermee te stop-
pen. Bij het 40-jarig jubileum van Jacob 
van den Berg werd hem door het polder-
bestuur een geschenk aangeboden.
Jan zijn vader had een koeienstalletje bij 
de molen, daarin stonden twee koeien 
van hemzelf en in de winter kwamen er 
vijf koeien van een boer bij en dat lever-
de weer wat centen op. Het maalloon 
stelde niet veel voor ,dus werd er ook 
wat bijverdiend met vissen en bagge-
ren. Later is Jan zijn vader bij een aan-
nemer gaan werken als opperman in 
Leiden. Hij ging ook roeiboten verhuren, 
later met zoon Jan. Op een gegeven 
moment hadden ze 36 roeiboten in de 
verhuur. Ik moet er niet aan denken om 
al die boten in de koolteer te zetten.
 Toen Jan trouwde is hij na het verbouwd 
te hebben in die koeienstal gaan wonen 
in 1982. In 1988 heeft hij het huis gekocht 
en er een stuk aangebouwd, waarna 
hij de stal heeft gesloopt. Jan heeft 2 
kinderen en 2 kleinkinderen. Naast zijn 

werk, gezin en molen maakt hij ook tijd 
vrij om te zeilen met zijn kajuitzeilboot. 
Ook is Jan bestuurslid van de Stichting 
Zeeverkenners Centrum Kagerplassen. Dit 
centrum maakt gebruik van het Zijleiland 
tegenover de molen en de molen wordt 
als opslagruimte verhuurd aan deze stich-
ting. Om alles een beetje in de gaten te 
houden, is Jan al jaren beheerder van het 
eiland en zorgt, dat het er daar piekfijn 
uitziet. Ook is Jan erg alert op de ont-
wikkelingen die er in de Boterhuispolder 
plaatsvinden. 
De gemeente Leiderdorp en de gemeen-
te Teylingen hebben de bestemming van 
de Boterhuispolder deels gewijzigd van 
agrarisch naar recreatieve natuurlijke be-
stemming, de polder moet wel een open 
karakter behouden, maar je weet maar 
nooit. Achter de molen wil een boer een 
jachthaven realiseren en dat wil Jan niet, 
begrijpelijk, want het uitzicht achter de 
molen is een prachtig open polderland-
schap. Het probleem is, dat de polder in 

twee gemeentes ligt en je dus ook je in-
formatie uit twee gemeentes moet weg-
halen. 

De polder
De polder Boterhuis, vroeger Butterhuys 
genoemd, dankt zijn naam aan een zeer 
oude woning aan de Zijl. De polder vormt 
een aan alle zijden door boezemsloten 
omringd eiland en het wordt begrensd:
Aan de west- en noordwestzijde door de
Zijl, die hem scheidt van de Broek en Si-
montjespolder en de Zwanburgerpolder; 
aan de noordpunt door het Zweiland; 
aan de noord oostzijde door de Zijp, 
het Vennemeer en het Achtergat, die 
hem van de Zweilander- en de Vrouwe 
Vennepolder afscheiden; aan de oost-
zijde door de Stroomsloot (aan de over-
zijde ervan) ligt de Roodepolder; aan de 
zuidoostzijde door de Leysloot, die hem 
scheidt van de Boschpolder; Aan de 
zuidzijde door de Dwarswetering, aan de 
overkant ligt de Zijllaan- en Meiepolder. 
Alle aanliggende polders hebben nog 
een maalvaardige poldermolen, al is de 
Boschmolen in 2003 verplaatst naar de 
Lagenwaardsepolder te Koudekerk.
De polder is in 1634 ontstaan door ver-
eniging van een aantal door boezem-
sloten omringde percelen. Op de kaart 
van Florischz Balthasar (1611—1617) zijn 
die delen vrijwel te onderkennen. Binnen 
het thans door de polder ingenomen 
grondgebied zijn daar 8 molens aange-
geven. Het grote noordelijke deel, het ei-
genlijk Butterhuys, was van het kleinere 
zuidelijke deel, Het Gasthuysland, ge-
scheiden door de Verlaetsloot. Het eerste 
deel lag onder Warmond, het laatst ge-
noemde onder Leiderdorp. 
Tussen beiden in lag aan de westzijde nog 
een driehoekig stukje grond dat onder 
Oegstgeest (nu Leiden) behoorde en dat 
van het Gast-huysland gescheiden werd 
door de Kraayenboschsloot en van de 
Butterhuys door een Scheytsloot. Al deze 
sloten zijn nu binnenbedijkt en nog aan-
wezig. Dit zijn nog steeds de grensschei-
dingen tussen drie gemeenten. Van de 
gehele polder liggen nu in de gemeente 
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De gezwicht malende Boterhuismolen omstreeks 1960 bij een 
zuidwestenwind (foto coll. Hans Roest). 

De malende Boterhuismolen (foto Andries Veloo, 30 juli, 2014).

Nogmaals het polderbestuur; een jongere generatie (foto coll. Hans Roest). 
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BON
Help ons de molen en daarmee ons land-
schap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

Warmond (Teylingen) 154,4 ha; in Lei-
derdorp 138,8 ha en in Leiden 12,6 ha.
Bij het Boterhuis ligt een lange wijk (een 
boezemsloot), die uiteraard omkaad is.
De polderkade langs de Zijl, ooit een 
jaagpad, is altijd in onderhoud geweest 
bij de gemeente Leiden, krachtens een 
overeenkomst met de ingelanden van 
de polder afgesloten op 23 februari 1683. 
De gemeente had veel belang bij die 
weg, omdat die als jaagpad kon worden 
gebruikt. Nog steeds staat er een rolpaal, 
waarlangs de lijn tussen paard en trek-
schuit liep bij een binnenbocht, deze rol 
voorkwam, dat de trekschuit de kant in 
werd getrokken. In de Zijl zat een ongeluk-
kige bocht, die de scheepvaart hinderde 
en men heeft in 1937 deze bocht afge-
sneden met een rechte vaart. Er ontstond 
zodoende een eiland. Dit eiland, het 
Zijleiland, of Boter-huiseiland genaamd, 
wordt door de zeeverkenners gebruikt.

De molen
De Boterhuismolen is een vrijwel recht-
lijnig, conisch en in gele ijsselsteentjes 
gemetselde molen. Het was een van 
de eerste grote ronde gemetselde mo-
lens van Rijnland. De molen is al heel 

lang van een pleisterlaag aan de re-
genzijde voorzien. Op 5 september 1744 
gaf Rijnland toestemming voor de bouw 
van een nieuwe stenen windwatermo-
len aan de zuidzijde van de oude mo-
len. Jan Opdam te Sassenheim bouwde 
de molen voor 4762 gulden. Daarvoor 
stond er een wipmolen, afgebeeld op 
een schilderij van Jan van Goyen, geda-
teerd 1653. Vreemd is, dat het molenerf 
en de landerijen vroeger aan verschil-
lende families toebehoorde.
In 1959 werd aan de noordoostzijde van 
de polder een gemaal geplaatst, maar 
de molen wordt tot 1964 nog vaak inge-
schakeld als hulp van het gemaal. De 
molen is in 1963 in eigendom gekomen 
van de Rijnlandse Molenstichting. De 
molen werd in 1964 voor een bedrag 
van 18.000 gulden gerestaureerd en 
voor eventuele hulpbemaling in maal-
vaardige staat gehouden. Bij een grote 

restauratie in 1970 zijn o.a. de achter-
waterloop opgeknapt en de kap ver-
nieuwd. Toen de polder in 1979 opging 
in Waterschap De Oude Veenen, werd 
het molenaarshuis verkocht aan de mo-
lenaar .Door de polderpeilverlagingen 
had het scheprad onvoldoende tasting 
en de houten fundering onder de molen 
was verrot. Een restauratieplan voorziet 
zowel in vernieuwing van het scheprad 
en verdieping van de achterwaterloop, 
als ook het maken van een geheel nieu-
we fundering onder de molen.
De kosten worden geraamd op 650.000 
gulden. In 2000 worden de noodzake-
lijke herstelwerkzaamheden verricht, in 
2002 gevolgd door herstel van de romp 
en in 2003 aan de fundering, de wielbak 
en het kruiwerk. Ook kwam er een nieu-
we roeden en een nieuwe pleisterlaag 
op de romp. Op 21 juni 2003 werd de 
molen weer in bedrijf gesteld.

De Boterhuismolen vanuit de polder 
omstreeks 1960 (foto coll. Hans Roest). De Boterhuismolen tijdens de 

restauratie van 1971 (foto 9 
augustus 1971, coll. Hans Roest)

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

✂



In het juninummer van Molen-
wereld (2014-6-237) opperde ik de 
veronderstelling dat De Eendragt 

in Leeuwarden na een calamiteit als 
achtkante molen op de gedeeltelijk 
gesloopte voorganger, de stenen 
molen, is herbouwd. Dit blijkt inder-
daad het geval te zijn geweest. De
heer D.M. Bunskoeke uit Beilen schrijft:
'... als vergelijkbaar geval wordt de 
molen in Culemborg genoemd en 
dat zou wel eens meer overeen kun-
nen komen dan gedacht.
De pel-, cement- en korenmolen aan
de Dokkumer Trekweg brandde na-

melijk ook af. Een advertentie in de 
Leeuwarder Courant van 27 okto-
ber 1820 spreekt van "Het onafge-
brande gedeelte van de Steenen 
PELMOLEN, genaamd DE EENDRAGT, 
letter O, no. 14" (de plek van het hui-
dige restant), zoals gebruikt door de 
heren Nollides en Dirks.
Daartegen pleit weer de adverten-
tie van 4 december 1846, wanneer 
de helft van "eenen uitmuntenden

en compleet gang en bruikbaren
WIND OLIEMOLEN, geheel van Steen
gebouwd, (de Eendragt genaamd)" 
op die plek wordt verkocht, maar op 
22 augustus 1879 wordt het in een 
andere advertentie beter ge-formu-
leerd: "Een uitmuntenden en com-
pleet gangbaren Wind- en Stoom-
Oliemolen, gedeeltelijk van Steen 
gebouwd, genaamd: de Eendragt".
Ik ga ervan uit dat ook hier de mo-
len van steen en hout was na de 
brand in 1820, dus identiek aan 
Culemborg.'
De stenen Eendragt was in de nacht 
van 18 op 19 oktober 1820 uitge-
brand. De Leeuwarder Courant 
schreef: 'LEEUWARDEN, den 19 Octo-
ber. In den afgeloopen nacht, barst-
te in eenen, in den nabijheid dezer 
stad staanden Rog- en Pelmolen, 
een geweldige brand uit, dewelke 
bij de ontdekking reeds zoo hevig 
was, dat alle aangebragte hulp tot 
behoud van de molen vruchteloos-
was; de aanbelende huizen wer-
den, dank zij de goede orde, welke 
bij dit ongeval heerschte, van eene 
dreigende vernieling bevrijd.'
We danken de heer Bunskoeke har-
telijk voor zijn reactie. 

De overblijfselen van de Koornvriend in 
Culemborg na de brand in de nacht van 
5 op 6 juni 1909. De romp heeft blijkbaar 
sterk geleden van de brand zoals blijkt uit de 
grote zichtbare scheur. Dat zal er toe geleid 
hebben om de romp tot op baliehoogte te 
slopen en op het restant een achtkante molen 
te zetten. Waarschijnlijk zal het verloop in 
Leeuwardenn niet anders zijn geweest. 

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

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

Opwettense 
Molen

De heer Coenraads uit Nuenen 
wijst er op dat in het het februa-
rinummer van Molenwereld een 

storende fout heeft gestaan. Daarin 
stond vermeld dat de Opwettense Wa-
termolen van eigenaar is verwisseld. Dit 
klopt echter niet. De eigenaar van de 
molen en het landgoed in nog steeds 
P. Geboers. Alleen de uitbaters van het 
restaurant zijn gewisseld. Het restaurant 
is gevestigd in de droogschuur, c.q. 
voormalig oliemolengebouw.

Advertentie  in de Leeuwarder Courant van 27 oktober 1820 waarin de veiling van het restant 
van de Eendracht na de brond wordt aangekondigd. 
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Nieuw leven 
voor twee molens 
in Leiderdorp 

T.W. Feenstra 

Op zaterdag 12 juli 2014 werden de 
Meerburgermolen en de Munnikkenmolen 
te Leiderdorp, eigendom van de Rijnlandse 

Molenstichting, officieel geopend, of zo 
men wil weer in gebruik gesteld.

Een laatste hand voor het grote gebeuren. 
De Roomburgermolen blijft verdekkerd zijn 
werk doen. (foto W.B. Feenstra, 12 juli 2014). 

Zweefmolen in Leiderdorp; de ruimtelijke 
ontwikkeling van zijn biotoop heeft deze 
molen als het ware verjaagd (foto Barbra 
Verbij, 10 mei 2012). 
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De genodigden en belangstellen-
den werden met koffie en koek 
ontvangen. Waarna de voorzitter

van de Rijnlandse Molenstichting, de 
heer Wim Bos iedereen hartelijk welkom 
heette. Vervolgens was er een korte toe-
spraak van de gedeputeerde van de 
Provincie Zuid Holland, de heer Weber, 
en van de wethouder van Zoeterwoude, 
de heer De Gans. De heer Bos vertelde 
toen dat het pad dat naar en langs 
de molens loopt door de gemeente 
Leiderdorp was vernoemd naar de vier 
maanden geleden overleden molenaar
van de Munnikkenmolen de heer Peter 
van der Voort. Het hele gezelschap liep 
naar het begin van het pad waar de 
vrouw van Peter het naambord onthulde.
Nadat iedereen hier een moment had
stil gestaan liepen we naar de Meer-
burgermolen waar de gedeputeerde 
Weber en wethouder De Gans gezamen-
lijk de vang lichtten waarna de versierde 
molen in beweging kwam. Hierna ging 
men naar de Munnikkenmolen waar de 

De inwoners van Jutphaas danken hun
scheldnaam 'molenkruiers' aan een ver-
plaatsing van een molen. Wat verplaatsen 
betreft laten de Rijnlanders deze molen-
kruiers ver achter zich liggen; hier de 
Meerburger molen op weg naar zijn tijde-
lijk onderkomen: molen passeert molen 
(foto D. Kenbeek, 1 september 2007). 

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

Gedeputeerde Weber en wethouder De Gans lichten gezamenlijk de vang van de Meer-
burgermolen. De Wethouder uit Zoeterwoude was hierbij omdat de Meerburgermolen in 
augustus 2007 na 323 jaar uit Zoeterwoude verdween. Op een maand na 7 jaar later staat 
hij nu op zijn prachtige nieuwe  plek in de Munnikkenpolder. Verder op de foto links de 
voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting, de heer Wim Bos en naast hem Bob Feenstra. 
(foto W.B. Feenstra, 12 juli 2014).



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

vang werd gelicht door de wethouder 
van Leiderdorp de heer Wassenaar en 
ook deze versierde molen kwam in be-
weging, zij het met enige hulp vanwege 
het bijna geheel ontbreken van wind. 
Het officiële gedeelte werd afgesloten 
met een drankje. Van de mogelijkheid 
voor bezoekers om daarna de molens te 
bezoeken werd druk gebruik gemaakt.

Meerburgermolen
In augustus 2007 werd de Meerburger-
molen te Zoeterwoude deels onttakeld 
en transport klaar gemaakt. Na 323 jaar 
moest hij van zijn plaats verdwijnen.
Eeuwen lang bemaalde hij het vlakke
polderland van de Roomburg- en Meer-
burgerpolder. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd de Rijksweg A4 aangelegd 
en kreeg de molen last van het hoog 
oplopend talud van deze weg naar de 
brug over de Oude Rijn. Vervolgens werd 
Roomburgerpolder ontpolderd voor be-
bouwing, werd er ook in de Meerbur-
gerpolder gebouwd en werden sport-
velden aangelegd met uiteraard ook 
aanplant van bomen. Er kon nog steeds 
gemalen worden zij het nu niet meer pro-
visioneel maar de situatie werd steeds
slechter. Aan de overkant van de Meer-
burgerwetering kwam een industriewijk 
met een aaneen gesloten rij bomen er 
voor. Als klap op de vuurpijl kreeg het 
laatste deel van de polder nu ook de 
bestemming bebouwing.
De molen moest daarom verplaatst 
worden en ging in 2007 op reis, eerst 

op de auto naar de Oude Rijn daar 
op een dekschuit en via Oude Rijn, 
Heimanswetering, Wijde Aa en Kromme 
Does naar Hoogmade en vandaar weer 
op de auto naar de werf van molenma-
kerij Verbij. Hoewel het de bedoeling 
was dat dit voor korte tijd zou zijn duurde 
het in werkelijkheid zes en een half jaar 
voor hij daar weer weg ging naar zijn 
nieuwe plaats in de Munnikkenpolder 
vlak aan de Does. Eerst in de nacht weer 
op een auto aansluitend op een dek-
schuit en vandaar op zijn nieuwe funde-
ring. Na afwerking van het geheel kon, 
op één maand na, 7 jaar later weer de 
vang worden opgehaald.
De molen is degelijk gebouwd en nooit 
afgebrand of vernieuwd zodat het 
staande werk, nog met blokelen, stamt 
uit 1684.

Munnikenmolen
In de periode dat de Meerburgermolen 
bij de molenmaker stond werd de Mun-
nikkenmolen door de gemeente Leider-
dorp overgedragen aan de Rijnlandse 
Molenstichting. De molen, ooit ook in 
het vlakke polderland staande, was vrij-
wel geheel ingesloten door bebouwing 
en begroeiing. Alleen uit het NW kon hij 
soms nog een klein beetje wind vangen 
maar malen was er al lang niet meer bij. 
Ook deze molen werd verplaatst naar 
elders in de Munnikenpolder op de hoek 
van de Dwarswetering en de Does. Hier 
staat hij weer helemaal vrij en kan ook 
weer zijn maalfunctie uitoefenen. 

De Munnikenmolen werd verplaatst tij-
dens de gedwongen logeerpartij van de
Meerburgermolen bij de molenmaker.

Rijksdienst
De Rijksdienst Monumentenzorg, om nog
maar even de oude benaming te ge-
bruiken, is tegen het verplaatsen van 
molens. Historisch en geschiedkundig 
gezien zou dit niet verantwoord zijn en 
hoorde het eventuele verval bij niet 
meer functioneren ook tot de historie. 
Een standpunt waar ik het maar zeer 
ten dele mee eens ben. Indien mogelijk 
moet men een molen op zijn plaats laten 
staan en zoveel mogelijk in oorspronke-
lijk staat houden.
Als echter gekozen moet worden tussen 
langzaam maar zeker verval en onder-
gang van een molen of verplaatsing en 
weer in volle glorie functioneren, moet 
aan dat laatste zeker de voorkeur wor-
den gegeven.
Verplaatsing van molens behoort ook 
tot de historie van molens, hoeveel mo-
lens o.a. uit de Zaanstreek, zijn er in de 
loop der eeuwen niet verplaatst. Ook in 
oude archiefstukken leest men meerde-
re malen dat een molen naar een meer 
"bequame plaats" wordt verplaatst.
Ook zijn veel korenmolen naar buiten 
het dorp of stad verplaatst of verhoogd. 
De Munnikenmolen en zijn voorgangers 
hebben ook vier verschillende stand-
plaatsen gekend.
Daarom vraag ik mij af, hoezo historisch 
niet verantwoord?

Molenwereld 316  | 17e jaargang 2014 nr. 9

De voorganger van de Munnikenmolen, afgebrand op 11 april 1890. 
Binnen drie kwartier lag hij plat. De molen werd nog in hetzelfde jaar 
herbouwd door molenmaker Melman uit Warmond. Op de foto zijn de 
molenmakers aan het werk, waarschijnlijk met het maken van een nieuw 
scheprad dat waarschijnlijk niet lang dienst heeft gedaan. De molen heeft 
een merkwaardig model schoorsteen. (foto Regionaal Archief Leiden). 

Foto van de Munnikenmolen in december 2009, genomen van vrijwel 
hetzelfde standpunt als de fotograaf ruim een eeuw eerder. Het open 
polderlandschap is totaal verdwenen met als resultaat een 'verstikte' 
molen (foto Google Street View). 



- M O L E N S A C T U E E L -
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De versierde Munnikenmolen met links de 
Achthovense en de Doeshofmolen. 
(foto W.B. Feenstra, 12 juli 2014).

De Munnikenmolen op zijn oude plaats aan 
de Dwarswetering: een molenbiotoop om te 
huilen (foto Donald Vandenbulcke, 2 juli 2006). 
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In de negentiende eeuw zijn vele tien-
tallen molens verplaatst en meestal 
ook van functie veranderd. Soms bleef 

de oorsprong van zo'n verplaatste mo-
len bekend; soms ook niet. Het lukte 
soms om achteraf de oorsprong te re-
construeren, maar er bleven en blijven 
een aantal verplaatste molens die hun 
oorspronkelijke identiteit weigeren prijs 
te geven. De molen van 't Zand, tussen 
Schagen en Den Helder, was er een van. 
In dit artikel proberen we behalve de 
oplossing van het raadsel ook de bedrij-
ven achter de molens de aandacht te 
geven die zij verdienen.

Veel van deze verplaatste molens kre-
gen mee dat ze uit de Zaanstreek afkom-
stig waren en daar hield het dan mee 
op. Toegegeven, veel van die verhuisde 
molens kwamen er vandaan; overbodig 
geworden door industrialisatie en goed 
te gebruiken in een nieuw bestaan als 
korenmolen. Alleen werd dat veronder-
stelde Zaanse verleden wel eens te ge-
makkelijk aangenomen; een bekend 
voorbeeld is de korenmolen van Elspeet, 
die evenwel een gesloopte molen uit het 
Zuid-Hollandse Wateringen bleek te zijn. 
Eigenlijk geldt hetzelfde voor de molen 
van 't Zand. In zijn indrukwekkende boek 
Ontheemde Zaanse molens (Wormer, 
2005) borduurt Arian M.H. Smit verder op 
het veronderstelde Zaanse verleden van 
de in 1865 gebouwde molen van 't Zand. 
De papiermolen De Bok in Wormerveer 
was de enige Zaanse molen die in die 
tijd werd gesloopt. De conclusie ligt voor 

de hand: dus is de molen van 't Zand de 
verpinde Bok. 
Nu hebben molens veelal streekeigen ken-
merken; zeker ook Zaanse molens. Juist 
op dit punt valt De Bok door de mand. 
De molen in 't Zand had/heeft enkele 
kenmerken die absoluut niet Zaans zijn:
- Het achterkeuvelens, de achterkant 

van de kap was vrij breed, terwijl dit bij 
Zaanse molens altijd smal is.

- De kap heeft behalve de gebruikelijke 
baard onder de as, ook een achter-
baard onder de korte spruit en zoiets 
vind je in de Zaanstreek niet.

- De staart heeft een galghout, een 
dwarsbalk over de staartbalk en 

de korte schoren. Dat komt in de 
Zaanstreek niet voor. 

De genoemde kenmerken doen eerder 
denken aan Zuid-Holland, maar dan blijft 
de vraag recht overeind staan: waar 
komt de molen van 't Zand vandaan? Een 
andere vraag was die naar de oorspron-
kelijke functie van de molen; mogelijk zou 
een antwoord op die vraag het raadsel 
van de herkomst helpen oplossen.

Zaagmolen
Het zal zo'n tien jaar geleden zijn dat ik 
over die oorspronkelijke functie discus-
sieerde met Gerrit Keunen van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg (nu 

Verloren gewaande 
Leidse molen 
teruggevonden

J.S. Bakker

De volmolen De Bestevaer die even ten noorden van De Haan stond, getekend door P.C. la Fargue (1732-1782). De molen heeft een galghout 
aan de staart. Op 11 en 18 juli 1863 wordt de molen geveild. Uit een advertentie in de Leydse Courant van 22 juni 1863 blijkt dat deze achtkante 
volmolen op stenen voet 'voor twee jaren geheel van eikenhout' gebouwd is. Als de percelen afzonderlijk worden verkocht dan is de koper van de 
molen verplicht de molen te slopen en de ondergrond ter beschikking van de koper van het herenhuis bij de molen te stellen. Op de achtergrond 
de stad Leiden met de Pieterskerk en pal links ervan de molen De Engel op het bolwerk waar later de Sterrenwacht kwam; meer naar achteren de 
korenmolen De Lelie. Waarom de Trekvliet Trekvliet heet wordt wel duidelijk (Tekening Teylers Museum Haarlem). 

De Hoop in 't Zand omstreeks 1915 met een galghout aan de staart, een achterbaard en vrij 
breed achterkeuvelens. 
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Hij 
beweerde dat de molen van 't Zand zijn 
inziens oorspronkelijk een houtzaagmo-
len is geweest. Dat weigerde ik eigenlijk 
te geloven om reden dat een achtkante 
houtzaagmolen op een vierkante onder-
bouw eigenlijk altijd twee bindlagen in 
het achtkant heeft. De onderste draagt 
dan de krukas en de bovenste de kap-
zolder. Meer heb je niet nodig. De molen 
van 't Zand heeft er drie in het achtkant. 
Uiteindelijk zou de uitzondering toch de 
regel bevestigen. Het zou zelfs de sleu-
tel leveren voor de ontknoping van het 
raadsel over de herkomst van de molen. 

Achtkantconstructie
Op 11 mei 2011 werd het achtkant van de 
molen van 't Zand in zijn geheel verplaatst 
van zijn oude plaats aan het Molenpad 
waar hij sinds 1865 had gestaan naar de
nieuwe locatie aan de Parallelweg. Daar-
bij bleek dat net beschot beneden het riet 
niet direct op de stijlen was getimmerd, 
maar op uitbrekers, los van de achtkant-
stijlen. Het was een constructie die leek 
op een die mij al te goed vertrouwd was: 
die van de snuifmolen De Ster in Kralingen. 
Bij deze molen staat het achtkant op de 
gemetselde vierkante onderbouw en 
vindt onder de balie de overgang van 
vier- naar achtkant plaats. Molenaar 
Cor van Harrewijen noemde de ruimten 
in deze overgangen de blazen. Het kon 
haast niet missen: de molen van 't Zand 
had oorspronkelijk ook dergelijke blazen 
gehad en op een vierkante onderbouw 
gestaan. Bij de verplaatsing naar 't Zand 
waren deze blazen dan gesneuveld om-
dat zij niet meer functioneel zouden zijn. 
De constructie met de blazen verklaart 
ook de oorspronkelijk betrekkelijk geringe 
hoogte van de begane grond in 't Zand. 
De Ster is nog wel de enige Rotterdamse 
molen met een dergelijke constructie en 
ook, zoals de molen in 't Zand, met drie 
bindlagen in het achtkant. Maar er heb-
ben er meer gestaan, zoals de molen 
De Jacobus aan de Schie en diens buur-
man De Nieuwe Werklust. Ook buiten 
Rotterdam hebben er in de regio gestaan, 
al bleven het uitzonderingen; te denken 
valt daarbij aan Alblasserdam, Dordrecht 
en naar het noorden toe: Leiden. 

De oliemolen Het Fortuin, aan de Fortuin-
sloot in Leiden, tegenover De Haan. Ook dit 
was een gewezen volmolen. De molen heeft 
een achterbaard die vergelijkbaar is met De
Hoop in 't Zand. De gedrongen vorm van 
de molen wijst op een hoge ouderdom. 
Het Fortuin werd in 1880 voorzien van een 
stoommachine, waarvan de schoorsteen op 
deze foto duidelijk zichtbaar is. 
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De herbouw van de molen De Ster in Kra-
lingen na de brand van 1962. Uit deze foto 
blijkt de constructie met drie bindlagen in 
het achtkant en de blazen als overgang van 
vierkant naar achtkant. De blaas links is in 
geraamte klaar, de andere zijn in aanbouw 
(foto jsb 18 april 1968).



Sterker nog; in Leiden staat nog steeds 
een molen van vergelijkbare construc-
tie als De Ster: De Heesterboom en dat 
is ook nog eens een houtzaagmolen; 
dat was De Jacobus trouwens ook. 
Daarmee kwam het hele verhaal van 
Keunen terug in beeld die op alle pun-
ten gelijk had. Inkepingen in de middel-
ste bindlaag wijzen op de vroegere aan-
wezigheid van krukbalken voor de lage-
ring van de krukas. Ook veronderstelde 
Keunen de aanwezigheid van een 
binnenvang, een typisch houtzaagmo-
lenkenmerk. Opvallend is ook de grote 
diameter van de luirol, die vermoedelijk 
wijst op een eerder verleden als rol van 
een winderij in een zaagmolen. 
De molen in 't Zand was oorspronkelijk 
een houtzaagmolen; dat kan eigenlijk 
niet meer missen; maar welke? 

Leiden
Recent stuitte ik min of meer toevallig op 
een krantenbericht over de bouw van 
een stoomzagerij in 1865 in Soeterwoude, 
nu gemeente Leiden. (De gemeente 
Leiden omvatte toen namelijk eigenlijk al-
leen de stad binnen de singels. Het gebied 
buiten de singels viel onder de aangren-
zende gemeenten Zoeterwoude (toen 
met een 'S' geschreven), Leiderdorp en 
Oegstgeest). Het gebied waarin de zage-
rij stond werd in 1896 door Leiden gean-
nexeerd. Het bleek te gaan om de stoom-
zagerij van de Gebrs. Van Mannekus met 
een windmolen als voorganger. Die wind-
molen was De Haan, trouwens later ook 
de naam van de stoomzagerij. Zou deze 
Haan soms verhuisd zijn naar 't Zand? Dat 
bleek niet eenvoudig om te bewijzen, al 
was het maar omdat bij de roemruchte 

stadhuisbrand van Leiden van 11 februari 
1929 een groot deel van het archief uit 
de jaren 1850 - 1929 verloren is gegaan. 
Gelukkig zijn er wel andere aanwijzingen, 
onder andere enkele krantenberichten. 
Zo was in de Leidsche Courant van 23 ok-
tober 1865 het volgende te lezen: 

'—Nadat Donderdag een matige wind 
uit het zuiden, met buijige lucht had 
gewaaid, ontstond des avonds eens-
klaps een hevige storm nu het westen, 
die echter gelukkig niet lang duurde, 
daar omstreeks 9½ uur de wind naar het 
noordwesten liep en hiermede de kracht 

verminderde. Toch is er nog belangrijke 
schade aangebragt. Bij de hh. Gebr's. 
Van Mannekus, onder Soeterwoude, is 
de bijna voltooide 21 el hooge schoor-
steen, aan de in aanbouw zijnde stoom-
houtzagerij geplaatst tot op 1/3, onge-
veer met den geheelen steiger, wegge-
slagen, nederkomende op kap- en bind-
werk van het gebouw, waardoor tevens 
veel verbrijzeld is geworden.'

Blijkbaar stond de stoomzagerij al onder 
de kap, wat aannemelijk maakt dat de 
windmolen al eerder was gesloopt, mo-
gelijk in de eerste helft van 1865, wat zou 
overeenkomen met het tijdstip van bouw 
in 't Zand. Smit verwijst in dit verband o.a.
naar een advertentie in de Opregte Haar-
lemsche Courant van 29 mei 1865 waarin 
gevraagd wordt om het binnenwerk van 
een korenmolen. Het verdwijnen van De 
Haan en de bouw van De Hoop sluiten 
perfect op elkaar aan. 
Een advertentie in de Opregte Haar-
lemsche Courant van 12 december 1865 
kondigt de veiling van een partij afbraak 
van een gesloopte achtkante zaagmo-
len aan. Op het eerste gezicht zou men 
veronderstellen dat dit de molen betrof, 
maar dat is onlogisch. Die moet al veel 
eerder in 1865 zijn gesloopt en het zou 
daarom onlogisch zijn dat die pas on-
geveer een half jaar na afbraak in losse 
onderdelen werd verkocht. Als regel ver-
kocht men de molen eerst voor de af-
braak om daarna te gaan bouwen. Mijns 
inziens betreft het dan ook achtergeble-
ven restanten. Er staat in de advertentie 
wel één heel belangrijk gegeven: een 
molenroe van 23 m (kreeg de molen in 't 
Zand soms gelijk ijzeren roeden?)
De molen van 't Zand heeft nu roeden 
van 22,20/22,25 m. Dat lijkt minder, maar 
dat is maar schijn: een iets andere as-
helling zou het probleem oplossen, idem 
baliehoogte. In feite bevestigt die 23 m 
de verplaatsing meer dan dat het die 
onmogelijk maakt. 
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De gedeeltelijke afbraak van de zaagmolen Jacobus in Overschie, waarbij het bovenste deel
van het achtkant, met twee bindlagen, verdwijnt en de rest, onder de eerste bindlaag als stoom-
zagerij blijft voortbestaan. 

Het achtkant voor De Ster in Utrecht in de maakbij molenmaker Poland in Broek op 
Langedijk. Het achtkant heeft als gebruikelijk bij zaagmolens twee bindlagen; het bovenste voor 
de kapzolder, het onderste draagt de krukas (foto jsb, 24 mei 1997). 



Stoomzagerij of verstoomde 
zaagmolen?
Was de stoomzagerij De Haan nu een 
geheel nieuw gebouw of werd het ge-
vormd door de onderbouw en zaag-
loodsen van de molen? Waarschijnlijk 
is toch het eerste het geval. Er bestaat 
een zeer oude foto van de zagerij van 
omstreeks 1890 waarbij de afwerking 
van het gebouw te modern aandoet 
voor een gewezen zaagmolen. Nu kan 
dat het resultaat van verbouwing zijn, 
maar dat is zeer de vraag. Constructief 

kan het eigenlijk niet. Op de genoemde 
foto is in het vierkant ter hoogte van de 
dakgoot een dubbel raam zichtbaar. 
Wanneer het om de oude molenonder-
bouw ging dan zou een raam op die 
plaats ondenkbaar zijn, omdat het raam 
dan precies voor het tussentafelement, 
de bovenkant van het vierkant, zou zit-
ten. Erboven of eronder kan wel, maar 
ervoor?
Het heeft er alles van weg, dat de 
stoomzagerij nieuw gebouwd is op de 
fundering van de gesloopte windmolen. 

Dat klopt namelijk uitstekend. Mogelijk 
hangt een en ander samen met de in 
oktober 1865 opgelopen schade. Als 
herinnering aan de molen wordt de 
fraaie molenbaard opgehangen aan 
de zijkant van de zagerij.
Wie de stoomzagerij heeft gebouwd is 
onbekend, al is er wel een sterke aan-
wijzing. In 1873 werd in Middelburg de 
stoomzagerij De Snelheid gebouwd 
voor de firma Den Bouwmeester, Borsius 
& Van der Leijé (opgegaan in het 
PontMeyerconcern) op de plaats van 
de molen Het Fortuin. Qua opzet ver-
toont deze zagerij grote gelijkenis met 
De Haan. Dat hoeft niet te verwonderen, 
want de directeur en mede-eigenaar 
van De Snelheid, Jacobus Johannes 
den Bouwmeester was een zwager van 
Willem van Mannekus, getrouwd met 
zijn zus Elizabeth Dina den Bouwmeester. 
Willem was een der eigenaren van De 
Haan. Het ontwerp voor De Snelheid was 
van Pannevis uit Oudshoorn, een molen-
maker, en Oudshoorn ligt niet ver van 
Leiden. Ik maak mij daarom sterk dat hij 
ook de ontwerper/bouwer van De Haan 
als stoomzagerij is geweest, ook omdat 
Oudshoorn niet ver van Leiden ligt. 

17e jaargang 2014 nr. 9|321 Molenwereld

- P O R T R E T -

De zaagmolen d'Heesterboom in Leiden. Deze staat niet ver van de plaats waar De Haan eens stond. De overgang van vierkant naar achtkant 
lijkt op die van De Ster. De uit 1804 daterende molen zal in opzet vermoedelijk weinig afwijken van De Haan, al zal laatst genoemde een slag 
groter zijn geweest. (foto Donald Vandenbulcke, 4 juni 2011).

Oude interieurfoto van d'Heesterboom 
die tevens een indruk geeft van hoe De 
Haan er vermoedelijk heeft uitgezien. De 
vier gebinten van het vierkant waarop het 
achtkant staat zijn herkenbaar. Boven de 
zaagramen de winderijen. In De Hoop in 
't Zand doet een winderijrol dienst in het 
luiwerk (foto Regionaal Archief Leiden). 



- P O R T R E T -

Sluitstuk
Natuurlijk moet de maat van de molen 
in 't Zand wel overeenstemmen met De 
Haan. Door gebrek aan archivalia was 
dat niet eenvoudig te achterhalen, 
maar enkele kadastrale kaarten bo-
den uitkomst. Zo was er de kadastrale 
minuutkaart uit het begin van de ne-
gentiende eeuw met de windmolen en 
een dito kaart van omstreeks 1950 met 
de stoomzagerij. Bas Koster maakte ver-
nuftig een overlay met beide kaarten en 
daaruit bleek dat: 
- de plattegrond van de stoomzagerij 

exact samenviel met die van de mo-
len, al was de zagerij in de loop der 
jaren flink uitgedijd. Gelukkig was de 
grondvorm van de molen daarin nog 
herkenbaar;

- de plattegrond van de zaagmolen 
als afmetingen 28,0 bij 9,0 meter was, 
waarbij Koster de zaak iets naar bene-
den afrondde op hele meters om een 
schijnzekerheid op grond van de grote 
schaal van de kaart te vermijden.

De heer Jaap Zeeman uit 't Zand ver-
strekte de wijdte van de molen aldaar. 
Die bleek 9,08 m te zijn. Dat sluit dus exact 
aan bij de door Koster gevonden maat!
Bas Koster deed nog meer. Hij maakte 
een fotomontage van het achtkant van 
de molen in 't Zand op het vierkant van de 
stoomzagerij De Haan in Leiden, zodat er 
een indruk ontstond van de oorspronkelijk 
situatie als molen. Het grondvlak van het 
vierkant wijkt immers niet af van de molen.
Deze fotomontage komt opmerkelijk over-
een met een litho in het regionaal archief 
in Leiden. Dat is waarschijnlijk de enige af-
beelding waarop De Haan als zaagmolen 
voorkomt. Hij toont het gezicht vanaf de 
Lammenschans noordwaarts. De voorste
molen is duidelijk een paltrok en kan niet 
anders dan De Eendracht zijn, de molen 

die ook zichtbaar is op de oude foto van 
de stoomzagerij. De volgende molen is 
dan De Haan. Zijn postuur vertoont op-
merkelijke overeenkomst met de foto-
montage van Bas Koster. Het kan niet mis-
sen; de bovenbouw van De Haan verhuis-
de in het voorjaar van 1865 naar 't Zand!

Van laken naar hout
De Haan kreeg daar zijn derde functie. Hij 
was zijn bestaan begonnen als volmolen. 
In de Gouden Eeuw kwam de lakenindus-
trie in Leiden tot grote bloei. Leiden werd 
met 70.000 inwoners zelfs de tweede stad 
van het land na Amsterdam. De lakens 
moesten gevold worden (structuur ver-
dicht). Daar gebruikte men in Nederland 
volmolens voor. Bijgevolg telde Leiden 
vele volmolens. Halverwege de zeven-
tiende eeuw waren rond Leiden 25 wind-
volmolens in bedrijf. De stad bevorderde 
de bouw van volmolens terwille van de zo 
belangrijke lakenindustrie. De stad liet ze 
zelf wel bouwen en verstrekte later pre-
mies. 

In 1780 kocht Arnoldus Theodorus Zoo-
daar (ook geschreven als Sodaer, Zodaer, 
Zodaar, Sodar) voor 1.000 gulden een 
huis, een koepel met bijbehorend erf 
plus een perceel land genaamd De 
Leeuwerik, zo genoemd naar de bij het 
huis staande oliemolen. Deze molen was 
gedeeltelijk afgebroken en heette ook De 
Leeuwerik. Het bijbehorende molenaars-
huis, maar niet de molen zelf, werd even-
eens zijn eigendom. Zoodaar was een 
welvarende Haagse meester-timmerman 
en schrijnwerker, later actief als houtko-
per, aannemer en architect die leefde 
van 10 oktober 1734 tot 16 september 
1800. Volgens Leo van der Meule in het 
Jaarboek Monumentenzorg 1991 was hij 
'zondermeer een kleurrijke en boeiende 
figuur, die zijn leven lang het ene gat met 
het andere dichtte. Hij verzeilde in een 
vechtpartij en zag er ook niet tegenop 
een notaris in de arm te nemen om een 
opponent voor schele uit te laten maken. 
Daarnaast naast vond hij nog tijd voor 
het verhandelen van hout, het ontwer-

De rol van het luiwerk in de molen van 't Zand heeft een ongebruikelijk grote diameter: 
waarschijnlijk een winderijrol uit de zaagmolentijd (foto H. Noot, 21 april 2014). 

De Haan als stoomzagerij omstreeks 1880; links het herenhuis met de aangebouwde knechtswoningen en rechts de palsrok De Eendracht (foto 
Regionaal Archief Leiden). 



pen van huizen, bouwen, taxeren, kopen 
en verkopen ervan. Deze zaken zouden 
hem uiteindelijk geen windeieren opleve-
ren (...), een gewiekst zakenman, die een 
koopje zeker niet liet lopen.'
Zoodaar was vanaf 1768/1770 eige-
naar van de zaagmolen De Hoop in 
Leidschendam. Hij zou ook het grote 
herenhuis Windlust bij de zaagmolen De 
Salamander in Leidschendam hebben 
laten bouwen. In 1781verkoopt hij beide 
molens aan Jan Breur. Zijn schoonzoon 
Jan Anthonie Prijn koopt in 1793 de bei-
de molens weer van Breur. 
Op 8 augustus 1782 kreeg Arnoldus Theo-
dorus Zoodaar toestemming van het 
Leidse stadsbestuur om de door hem 
van Isaac Willer voor 7000 gulden ge-
kochte volmolen De Haan of De Hoge 
Molen te verbouwen tot zaagmolen. 
De Haan was eerder eigendom geweest 
van de stad Leiden die hem dan ook 
waarschijnlijk heeft laten bouwen. Op een 
kaart uit 1631 van Pieter van Bilderbeeck 
staat hij al aangegeven. Op 25 juli 1663 
verkoopt de stad de molen aan de laken-
volders Jan Paret en Jan Cors.
Het verbouwen van de volmolen tot 
zaagmolen zal geen eenvoudige klus 
geweest zijn. Op de kaart uit 1631 staat 
de molen aangeven als een achtkante 
molen en er is geen reden om daar aan 
te twijfelen. Maar om van een acht-
kante molen een zaagmolen te maken 
heb je een probleem. Vier van de acht 
achtkantstijlen staan op de zaagvloer in 
de weg. Vandaar dat men achtkante 
zaagmolens als regel op een vierkante 
onderbouw zette. Om van De Haan een 
ordentelijke zaagmolen te maken moest 
die wel een flinke reconstructie onder-
gaan. Waarschijnlijk is eerst de oude 
molen gedemonteerd en vervolgens op 
een nieuwe vierkante onderbouw gezet.
Toch blijven er raadsels. 
De geschiedenis van De Haan gaat heel 
ver terug. Het model van het achtkant in 
't Zand toont niet echt oud. Bovendien 
is het van grenen. Een hoge ouderdom 
zou eerder eiken doen verwachten. 
Heeft men bij de reconstructie van de 
molen tot zaagmolen soms een nieuwe 
molen gebouwd? Per slot had De Haan 
in 1782 al anderhalve eeuw op de ka-
lender. Een tussentijdse calamiteit als 

brand hoort ook tot de mogelijkheden. 
Zoodaar had meer grote plannen. Hij 
wilde bij De Haan nog twee paltrokken 
bouwen, waarvoor hij op 25 januari 1785 
toestemming kreeg. In die tijd verkeerde 
de Zaanse houtzagerij in een enorme 
crisis en vele molens werden gesloopt. 
In het Leids Jaarboekje van 2001 staat 
een artikel van L. Barendregt over drie 
Zaanse molens die naar Leiden werden 
verplaatst. Een ervan is de paltrok De 
Dood uit Zaandam-W die door Zoodaar 
werd gekocht en aan de Trekvliet als De 
Eendracht werd herbouwd. Barendregt 
beschrijft de geschiedenis van deze mo-
len waarin ook heel veel informatie over 
De Haan staat omdat beide molens tot 

hetzelfde bedrijf behoren. De tweede 
paltrok is er nooit gekomen, maar uit 
een kaart bij het plan van Zoodaar blijkt 
dat die tussen De Eendracht en De Haan 
had moeten komen. 
Zoodaar overlijdt op 16 september 1800 
'aan de Gevolgen van een Borstziekten'. 
In een advertentie in de Leydse Courant 
van 6 oktober 1800 wordt hij 'Koopman 
in Hout, Kalk, Pannen & c.'genoemd. 
Blijkbaar had hij meer pijlen op zijn boog 
dan alleen hout. Al voor zijn overlijden 
werd het complex met de beide molens 
in een advertentie in de Leydse Courant 
van 2 juni 1800 te koop aangeboden. Na 
zijn overlijden wordt het geheel op 14 fe-
bruari 1801 publiek geveild, maar opge-
houden. Direct daarna wordt de houtko-
perij met de beide molens via adverten-
ties in de Leydse Courant uit de hand te 
koop aangeboden, gevolgd door een 
onderhandse verkoop op 24 juni 1801 
aan Coenraad Brandligt voor 12.125 gul-
den. Na diens overlijden koopt zijn zoon 
Laurens op 17 mei 1817 de houtkoperij 
met de beide molens van de overige 
erfgenamen. Dat was niet voor lange 
duur, want hij verkoopt het geheel op 
22 december 1819 aan de in 1791 gebo-
ren Johannes La Lau jr, in 1814 gehuwd 
met Antje Horn. La Lau heeft niet lang 
kunnen profiteren van zijn nieuwe bezit, 
want hij overlijdt op 31 augustus 1827, 
nog maar 36 jaar oud. Zijn erfgenamen 
verkopen het bedrijf op 11 april 1828 aan 
Jacob van Mannekus voor 10.000 gul-
den. Diezelfde dag koopt hij van Erven 
La Lau ook de molen Postlust aan de 
Vrouwenvaart in Zoeterwoude. In 1809 
was deze achtkante molen gekocht 
door Samuel Meerburg en Johanna 
Onos, de weduwe van Johannes La Lau 
sr. Meerburg verkocht in 1814 zijn helft 
voor ƒ 1500 aan Johannes La Lau jr.

Van Mannekus
Van Mannekus was op 3 december 
1819 door vererving eigenaar gewor-
den van de papiermolen Delfzicht in 
Zoeterwoude, welke hij in 1828 verkoopt 
aan Arnold Filip Milius Az. Jacob van 
Mannekus was op 9 september 1799 ge-
boren in Maassluis als zoon van Leendert 
van Mannekus en Antje van der Endt. In 
1819 verhuist hij naar Zoeterwoude waar 
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De molenbaard van De Haan op de zijkant van de voormalige zagerij (foto jsb 10 april 1974).

Advertentie in de Opregte Haarlemsche Cou-
rant van 29 mei 1865 waarin P. Wilms vraagt 
om het binnenwerk van een meelmolen, vrij-
wel zeker nodig voor de molen van 't Zand.
Wilms was een veelzijdig man, niet alleen 
timmerman, maar ook metselaar en kruide-
nier. Men kon bij hem voor van alles terecht: 
van een molen tot Urbanuspillen. In 1867 
verhuisde hij naar de Anna Paulownapolder. 

Advertentie in de Opregte Haarlemsche 
Courant van 12 december 1865 met de aan-
kondiging van de veiling van een partij af-
braak van een gesloopte achtkante zaagmolen
aan die niet anders dan De Haan geweest kan
zijn. Het aanbieden van een binnenvang sluit 
aan bij de waarneming die Keunen deed.

- P O R T R E T -



hij op 7 juli 1822 trouwt hij met Aletta 
Krook. Uit dit huwelijk worden 13 kinde-
ren geboren, waarvan Willem, geboren 
op 21 mei 1826, en zijn jongere broer 
Adriaan Jacob, geboren op 5 januari 
1841, het bedrijf zullen voortzetten.
In 1864 komt de jongere generatie 
aan het roer. Willem van Mannekus en 
Adriaan Jacob van Mannekus gaan 
met ingang van 1 januari 1864 een ven-
nootschap aan, 'bestaande in het uit-
oefenen eener Houtzagerij en Handel 
in Hout ' onder de naam Gebroeders 
van Mannekus. Mogelijk hangt dit sa-

men met de stichting van de stoomza-
gerij in 1865. De rol van de Postlust in 
Zoeterwoude in het bedrijf is niet erg 
duidelijk. Op 11/18 november 1870 wordt 
de achtkante zaagmolen c.a. vroeger 
Postlust, dan Weltevreden geheten, in 
veiling gebracht en gekocht door J. van 
Mannekus uit Zoeterwoude voor 13.500 
gulden. Waarschijnlijk is dit vader Van 
Mannekus geweest, die de molen al eer-
der, in 1828 had gekocht. Naar alle waar-
schijnlijkheid had hij na 1828 de molen 
verkocht aan M.J. Vreeburg, die op 20 
december 1870 failliet werd verklaard. 

Op 22 oktober 1892 brandde de molen 
na blikseminslag af. Als eigenaren wor-
den de Gebr. Van Mannekus genoemd; 
als gebruiker de heer Vreeburg. Hun va-
der, Jacob van Mannekus was op 1 de-
cember 1883 overleden. In diezelfde tijd 
wordt ook de paltrok De Eendracht ge-
sloopt, waardoor de firma Van Mannekus 
toen volledig afscheid heeft genomen 
van het hout zagen op de wind. 
De gebroeders Van Mannekus pasten 
hun bedrijf aan aan de eisen des tijds. 
Allerlei nieuwe machines deden hun in-
trede. In november 1899 vragen zij ver-
gunning aan voor plaatsing van een 
schaafmachine en een cirkelzaagbank. 
In 1903 levert Backer & Rueb uit Breda 
een nieuw stoommachine van 70 epk; 
het jaar erop levert hetzelfde bedrijf een 
nieuwe ketel.

- P O R T R E T -

De stoomzagerij De Snelheid in Middelburg die qua opzet een opvallende overeenkomst 
vertoont met De Haan in Leiden.

Overlay van de kadastrale minuutkaart op een eeuw jongere kadastrale kaart, waardoor het 
mogelijk bleek de basismaat van De Haan te herleiden: 9 bij 28 m; vermoedelijk in oorsprong 
30 bij 90 Rijnlandse voeten. 
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Fragment van de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw met drie molens langs de Trekvliet: links de volmolen De Bestevaer, 
midden De Haan en rechts De Eendracht. 



Willem van Mannekus overleed op 22 
januari 1892, 65 jaar oud; zijn broer 
Adriaan Jacob op 6 februari 1919, 78 jaar 
oud. Beide broers werden begraven op 
de begraafplaats aan de Groenesteeg 
in Leiden.
Wanneer men de foto van de stoom-
zagerij van omstreeks 1880 bekijkt dan 
ziet men rechts van de zagerij een volle 
hooiberg; iets wat men niet verwacht 
op het terrein van een houtkoperij. Toch 
hoorde hij er duidelijk bij, want de heren 
Van Mannekus oefenden naast het hout-
bedrijf ook het boerenbedrijf uit. Na het 
sterven van Willem van Mannekus stopt 
men daar snel mee, want op 20 april 1892 
worden de levende have en de gereed-
schappen etc. publiek verkocht. 
Van Mannekus was hierin de enige niet. 
Ook P.J. Vreeburg van de Postlust, overle-
den in februari 1863, was naast houtkoper 
een belangrijke veefokker en -handelaar.  
Na het overlijden van Willem van 
Mannekus was het raadzaam om te 
voorzien in de continuïteit van het be-
drijf; Adriaan Jacob werd per slot ook 
een dagje ouder. Op 28 april 1893 
gaan Adriaan Jacob van Mannekus en 
Johannes Antonius Endtz een overeen-
komst aan waarbij zij ingaande 1 januari 
1892 een vennootschap vormen met als 
doel het uitoefenen van de houtzagerij 
en houthandel. Het bedrijf blijft onder 
de naam Gebroeders Van Mannekus 
werken. Endtz was familie van Adriaan 
Jacob. Zijn moeder, Anna Elisabeth 
Endtz was een zus van de beide broers 
Van Mannekus, geboren op 28 februar 
1830 en op 12 juni 1857 getrouwd mer 
Samuel Endtz, 'Med. et Art. Obst. Doct.' 
te Sneek. Na het overlijden van haar 

- P O R T R E T -

De Lammen-Schans, Litho in kleur van G.J. Bos in De stad Leiden. Album bevattende eenige 
afbeeldingen der voornaamste hoofdgebouwen en fraaiste gezigten in en nabij de stad Leiden. Naar de natuur 
geteekend en op steen gebracht door G.J. Bos en met tinten gedrukt door P.W.M. Trap. Met bijschriften door 
A. Montagne Jz. (Leiden 1859/1860). De molen rechts is de paltrok De Eendracht, dan volgt De 
Haan met erachter De Bestevaer; links Het Fortuin. De verhoudingen van De Haan komen 
goed overeen met de fotomontage van Bas Koster. 
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Door Bas Koster gemaakte fotomontage 
van het achtkant van De Hoop uit 't Zand 
op de stoomzagerij aan de Trekvliet. Het 
achtkant is iets ingekort tot zijn vroegere 
proporties. 



man op 28 januari 1874 vestigt de wedu-
we met de kinderen zich in Leiden. Oom 
en neef waren ook op andere terreinen 
actief. Zo wordt Endtz in 1897 directeur 
van de toen opgerichte maatschappij 
Duinlust, een exploitatiemaatschappij 
van huizen en gronden in Den Haag; 
oom is er commissaris van. 
Endtz is niet oud geworden. Hij overlijdt 
op 5 februari 1909 na een zeer kortston-
dige ongesteldheid op bijna 51-jarige 
leeftijd. A.J. van Mannekus is dan de 
enig overgebleven firmant en hij besluit 
dan de zaak te verkopen. Op 23/30 no-
vember 1911 wordt dan het onroerend 
goed van de stoomzagerij en schaverij 
De Haan in veiling gebracht, maar niet 
verkocht. Ze bleef eigendom van de ver-
kopers Adriaan Jacob van Mannekus, 
Aletta Jacoba van Mannekus, Louise 
Frederika van Mannekus, Jacob van 
Mannekus en Adriaan Willem van 
Mannekus. 
Alleen werd verkocht:
1. een huis en erf met weiland te Zoe-

terwoude aan Nationaal Grondbezit 
te 's-Gravenhage;

2. een houtloods gedeeltelijk afgescho-
ten voor kantoor met koestal en uit-
bouw aan Jacobus Zitman, timmer-
man te Leiden;

3. een schuitenhuis; eveneens aan Ja-
cobus Zitman, timmerman te Leiden;

4. een houtloods annex koestal;
5. een houtloods;
6. een grote open houtloods;
7. een grote open houtloods;
8. een afgesloten bergplaats;

9. een houtloods.
De nummers 4 tot en met 9 werden ver-
kocht aan Age van der Goot, houthan-
delaar te Amsterdam. 
Zodoende blijft het bedrijf nog in het be-
heer van Van Mannekus. Het jaar erop 
draagt A.W. van Mannekus, de jongste 
zoon van A.J., de houthandel per 1 mei 
1912 over aan A. van der Goot, ongetwij-
feld de koper van de houtloodsen etc. in 
1911. Van der Goot blijft niet lang aan de 
Heerenweg, maar verhuist zijn bedrijf in 
december 1917 naar de Maredijk, waar 
hij blijkbaar de N.V. Houthandel J.J. van 
Hoeken & Zoon heeft overgenomen; het 
bedrijf dat tot 1916 zaagde met de mo-
len De Hooiberg. In de crisistijd houdt het 
bedrijf van Van der Goot op te bestaan; 
een veiling op 27 en 28 september 1934 
vormt het sluitstuk.

Leidsche Tofjes
Na het vertrek van Van der Goot uit 
De Haan vestigt de NV Hollandsche 
Commercieële en Industrieële 
Maatschappij in De Haan een fabriek 
van Leidsche Tofjes, een soort briketten, 
met als groot voordeel dat je ze kunt ko-
pen zonder bon. 
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog 
en de afschaffing van het distributie-
systeem en het weer vrij verkrijgbaar 
zijn van de normale brandstoffen zal de 
belangstelling voor deze tofjes aanzien-
lijk zijn gedaald en de productie ervan 
beëindigd. Het wordt dan weer 'busi-
ness as usual' rond De Haan. Er komt 
namelijk weer een houthandel op het 
terrein, C.H. Timmermann & Zonen die 
per 15 september 1919 zijn fijnhouthan-
del vestigt op het terrein van de vroe-
gere zagerij van Van Mannekus aan de 
Heerenweg welke vanaf 1920 de naam 
Zoeterwouds(ch)eweg draagt.
Het is vraag of de zagerij na de Gebr. 
Van Mannekus nog als zagerij in be-
drijf is geweest. Zowel Van der Goot als 
Timmermann presenteren zich nadruk-
kelijk als houthandels, wat overigens een 
zagerij niet hoeft uit te sluiten.
Timmermann was vermoedelijk in of 
kort voor 1883 begonnen met een 
stoomhoutzagerij in de binnenstad van 
Leiden, op de hoek van de Hogewoerd 
en de Rijnstraat. Het was geen zagerij 
in de gebruikelijke zin van het woord; 
men zou het eerder een fabriek voor 
houtbewerking kunnen noemen. Aan 
de Zoeterwoudseweg is het in ieder 
geval een flinke houthandel; zodat 
het handelshuis Internatio (vanaf 1970 
Internatio-Müller) er in geïnteresseerd 
is en het overneemt. Internatio bezat 
in 1967 behalve Timmermann nog vier 
houtbedrijven die om der wille van de 
efficiency per 1 januari 1968 worden sa-
mengevoegd tot Verenigde Internatio 
Houtbedrijven. Later komen er nog 

Molenwereld 326  | 17e jaargang 2014 nr. 9

- P O R T R E T -

Plattegrondtekening van de houtkoperij met de beide zaagmolens toen Coenraad Brandligt 
eigenaar was. De kaart is getekend door S. Speyert van der Eyk in 1809 (coll. Regionaal Archief 
Leiden). 

Kaart uit 1631 van het terrein van De 
Haan en De Eendracht van de hand van 
Pieter Heyndricksz. van Bilderbeeck, 
'geswooren lantmeter van Rijnlant'. De 
molen, gekenmerkt '74' laat zich duidelijk 
herkennen aan zijn achtkante grondvorm 
(coll. Regionaal Archief Leiden). Bestand. 



meer houthan-
dels bij, maar Advertentie in de Leydsche Courant van 

23 februari waarin de beide zaagmolens te 
koop worden aangeboden na het overlijden 
van Zoodaar.

Rouwadvertentie bij het overlijden van 
Arnoldus Theodoris Zoodaar in de Opregte 
Haarlemsche Courant van 20 september 1800. 
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Overlijdensadvertentie van Joh. La Lau in 
de Leydsche Courant van 6 september 1827. 

Advertentie in het Leidsch Dagblad van 
11 april 1892 voor de verkoop van de 
boerderijtak van de heren Van Mannekus na 
het overlijden van Willem van Mannekus. 

Advertentie 
in de Leidsche 
Courant van 4 
mei 1864 waarin 
de Gebroeders 
van Mannekus 
het overnemen 
van het bedrijf 
van hun vader 
meedelen. De 
dagen van 
De Haan als 
windmolen zijn 
dan geteld. 

Advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 3 juni 1826 waarin J. van Mannekus het overnemen van het bedrijf van La Lau meedeelt. 

Advertentie in het Leidsch Dagblad van 1 mei 1893 over de voortzetting van het bedrijf na de 

dood van Willem van Mannekus. 



Op de houtwerf vestigt A. Nijhuis dan 
een jachtwerf met als activiteiten jacht-
bouw en winterstalling. Later wordt dit 
jachtwerf De Trekvliet CV van W. Nijhuis. 
De oude stoomzagerij v/h molen De 
Haan blijft voorlopig nog bestaan, maar 
halverwege de jaren '80 verandert dit. 

er vallen er ook af. Daartoe behoort 
ook de vestiging in Leiden, voorheen 
C.H. Timmermann & Zonen die in augus-
tus 1976 sluit. Daarmee komt een einde 
aan een houthandelsactiviteit van bijna 
twee eeuwen op deze plaats die begon 
met Zoodaar en zijn zaagmolens in 1782. 
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Er wordt nieuwe bedrijfsbebouwing ge-
pland op het terrein en daar moet De 
Haan voor wijken; in 1986 wordt de ge-
wezen stoomzagerij zonder veel rucht-
baarheid gesloopt. In 1974 ben ik nog in 
de zagerij geweest, maar daar was toen 
niets meer te zien van het oorspronkelijke 

Het bedrijf van Mannekus vanaf de Trekvliet met de zagerij, de 
houtloodsen enz. omstreeks 1890 (foto Regionaal Archief Leiden). 

De gewezen stoomzagerij De Haan in 1969 (foto jsb 26 mei 1969). 

Vestiging van de firma C.H. Timmermann 
& Zonen op het terrein van Mannekus; 
advertentie in de Leidsche Courant van 15 
september 1919. 

Advertentie voor de veiling van de stoomzagerij en -schaverij De Haan in het Algemeen 
Handelsblad van 6 november 1911. De inzet voor de percelen beloopt in totaal 41.250 gulden, 
voor die tijd een groot bedrag. 

Overname van het bedrijf van Van 
Mannekus door Van der Goot; advertentie in 
de Leidsche Courant van 3 mei 1912. 

- P O R T R E T -
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bedrijf. De zaagvloer was er uit gesloopt, 
zodat de begane grond als een vlakke 
vloer normaal op werfhoogte lag. Tot 
aan de sloop hing de molenbaard aan 
de zagerij; maar waar is die gebleven? 

Ma Retraite
Toch is beslist niet alle historie de nek om 
gedraaid. Het grote buitenhuis van de 
houtkoperij Hout- en Rhynlust is bewaard 
gebleven. Het werd in april 1986 aange-
kocht door een woongroep van particu-
lieren die het voorhuis, het koetshuis en 
de knechtswoningen herstelde en her-

verdeelde. Het heet sinds ongeveer een 
eeuw Ma Retraite, al zou de historische 
naam beter op zijn plaats zijn, al was het 
maar als herinnering aan de oorspron-
kelijke functie. Mede dankzij het wijkco-
mité Klein-Cronesteijn kreeg het pand in 
1986 voor elkaar dat het op de monu-
mentenlijst kwam. 

In de volgende aflevering worden de 
lotgevallen van De Haan als korenmo-
len in Noord-Holland voor het voetlicht 
gebracht.

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

Ornamentje 
molen De Noord

Naar aanleiding van het artikel 
over molen De Noord in het vo-
rige nummer ontvingen we een 

ornamentje (zie foto's). Het is volgens 
de achterzijde uitgebracht door Pro 
Rege, het best bekend als een militaire 
welzijnsorganisatie.  Maar wie kan meer 
vertellen over de achtergrond? Is het 
gemaakt in verband met de herbouw-
actie voor de afgebrande molen? 
We zien uw antwoord graag tegemoet: 
redactie@molenwereld.nl

De toegang tot het terrein met De Haan in de tijd dat er de Leidsche Tofjes werden 
geproduceerd. De molenbaard op de zagerij is zichtbaar onder het dubbele raam. Rechts het 
herenhuis Hout- en Rhynlust, nu Ma Retraite. Het smeedijzeren toegangshek staat er nog 
steeds. Foto uit het tijdschrift Panorama van 27 februari 1918. 

dvertentie voor Leidsche Tofjes in het 
Leidsch Dagblad van 9 maart 1918. 

- P O R T R E T -

Luchtfoto van het bedrijventerrein tussen de Zoeterwoudseweg en de Trekvliet; 12 september 
2012. De woonark is dezelfde als die op de foto uit 1969 en dat maakt het zeer makkelijk de 
plaats van De Haan te localiseren. Verder getuigt Ma Retraite, ex Hout- en Rhynlust nog steeds 
van een heel lang verleden. 
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De heer Keunen uit Utrecht vermoedt dat 
de 'Zoeker' uit het vorige nummer het ge-
maal van de polder Mandjeswaard ten 
oosten van het Kampereiland in de ge-
meente Kampen is. Dat blijkt inderdaad 
het geval te zijn en het is zelfs een heel 
bijzonder gemaal. Met zijn bouwjaar 1927 
zou het namelijk het laatste schepradge-
maal zijn dat in Nederland is gebouwd. 
Aanvankelijk had het een dieselmotor, in 
1941 bleek het geëlektrificeerd te zijn. Het 
gemaal bleek uitstekend te voldoen en 
bleef lang in bedrijf, zelfs na de ruilverka-
veling. Volgens het tijdschrift Heemschut 
was het in 1982 zelfs nog in bedrijf. Het 
werd dan ook het behouden waard ge-
noemd, maar dat liep toch anders. Het 
scheprad is gedemonteerd en nu opge-
steld bij het stoomgemaal van de polder 
Mastenbroek bij Genemuiden. Het ge-
bouw van het gemaal lijkt er nog te staan 
bij het einde van de Oude dijk aan het 
Ganzendiep.
We danken de heer Keunen hartelijk voor 
deze oplossing.

De nieuwe 'Zoeker': een kanaal met een
paar kalkovens en daarachter een mo-
len; maar waar?

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

De indruk die de enorme prestatie in 
Nieuw-Lekkerland aan de molen van De 
Regt op mij maakte was nog niet weg-
geëbd of dit blad zette er met het vorige 
nummer een domper op met het bericht 
over de molen De Hoop in Beers. Om uw 
geheugen op te frissen: een molen waar 
al vele jaren over wordt gepraat om hem 
te restaureren. Er is meerdere malen over 
geschreven in dit blad; vandaar dat ik het 
weet. In het juninummer wordt dan mel-
ding gemaakt dat die restauratie het be-
houden van de molen als kale romp be-
treft en inrichting tot woning. Dat is nooit 
de bedoeling geweest; altijd werd het 
herstel tot volwaardige molen genoemd. 
Daar gaat het mij even niet om. Waar het 
mij wel om gaat is: hoe kon dit zo lopen? 
En waarom liep het in Nieuw-Lekkerland zo 
anders? In feite was de uitgangssituatie in 
Nieuw-Lekkerland beroerder dan in Beers. 
In Beers zijn grote delen van het binnen-

werk nog aanwezig (Blijven die gehand-
haafd?). Zelfs de kap met de as heeft er 
nog lang op gelegen. Als ik het wel heb 
is die ooit gedemonteerd en in onderde-
len opgeslagen op de gemeentewerf in 
afwachting van restauratie. De inspannin-
gen voor restauratie van de molen na de 
onttakeling gaan voor Beers verder terug 
dan voor Nieuw-Lekkerland. Als men mij 
twintig jaar geleden gevraagd had welke 
van de twee de meeste kans van slagen 
had dan zou ik niet lang hoeven naden-
ken: Beers! Toch pakt het omgekeerd uit. 
De molen van Nieuw-Lekkerland is weer 
een sieraad voor zijn omgeving, de molen 
van Beers lijkt gedoemd als woonmolen 
een kale kachelpijp te blijven. 
Waar zit hem nu zoiets in? De schuld op 
de RCE schuiven is te kort door de bocht. 
Men praatte over restauratie van de mo-
len van Beers al zo'n twintig jaar voor de 
ommezwaai van de rijksdienst. Dat zeg 

ik trouwens niet om een beschuldigende 
vinger uit te steken, maar meer als een 
poging tot zelfonderzoek voor het mo-
lenwereldje. Want het hoeft niet alleen in 
Beers te ontsporen. Het kan elders ook.
Waarom komt Beers niet van de grond en 
Nieuw-Lekkerland wel? Natuurlijk kan ik 
met allerlei kreten komen als de calvinis-
tische arbeidsethos in de Alblasserwaard. 
Nu houd ik niet van kletsen en kreten; al 
was het maar omdat ik ook in Brabant wel 
voorbeelden weet van aanpakken; denk 
maar eens aan Keldonk. Maar Keldonk en 
Nieuw-Lekkerland hebben wel een ding 
gemeen: de hand aan de ploeg!  Waar 
was die hand aan de ploeg in Beers? 
Daar bedoel ik uiteraard daden mee en 
geen woorden of mooie plannen. 
Is dat grossieren in meningen en woorden 
geen achilleshiel van het molenwereldje? 
'Men' weet uitstekend wat er moet gebeu-
ren. Anderen worden schone taken toe-
geschoven. 'Men' bevindt zich vaak op 
grote afstand van de molen. De moraal 
van restauraties als in Nieuw-Lekkerland 
is dat er plaatselijk een actief draagvlak 
moet zijn om de molen te restaureren dat 
bestaat uit mensen die de handen uit de 
mouwen steken, aan de slag gaan. Daar-
mee is zelfs helaas geen goede afloop 
gegarandeerd. Voetangels en klemmen 
liggen er genoeg. Toch begint de victorie 
thuis en eindigt daar ook. 
                                             Balie Kluiver

Woorden en daden
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

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

ING: NL86 INGB 0004 5069 35 of Rabobank: NL16 RABO 0375 0308 67 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................
           Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

Als welkomsgeschenk wil ik graag: ❑ Het boek Molenaarsverleden / ❑ Het boek Geef ons de ruimte ontvangen.1

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

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

Postcode: .................................... Plaats: .........................................................................................................................................................................................

Deze bon of een kopie ervan kan, inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

Al vijftien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden molenliefhebbers 
met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan 175 nummers en 
VIJFTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement 
naar keuze, het boek Molenaarsverleden of Geef ons de ruimte, 50 jaar Rijnlandse Molenstichting! 
Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina' s, 
terwijl Geef ons de ruimte, het gedenkboek van de Rijnlandse Molenstichting is en 192 pagina's telt. 

Bovendien kost u een abonnement over 2013 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van 
die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

1.  Door het nemen van een abonnement. 
 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij
 een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt 
 op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overig Europa: € 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overige landen op aanvraag. 
   De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.  Door u aan te melden als donateur.
 Donateurs van de Stichting Molenwereld in Nederland ontvan gen het blad gratis bij een 
 minimum-donatie van € 62,50.




