
17e jaargang 2014 nr. 12|417 Molenwereld

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

Nr. 187, DECEMBER 2014

Maandblad 
over molens en 
hun opvolgers 
17e jaargang, nr. 12 



 

   I N H O U D                            p a g i n a

Afsluitdatum van de kopij voor het 

januarinummer van Molenwereld:

8 december 2014.

R e d a c t i o n e e l

MOLENSACTUEEL  419

ZOEKER / UIT 'T KIJKGAT  425

VERHALEN VAN OVERIJSSELSE MOLENS   Gerald Getkate 427

GRENSMOLENS  429

IN MEMORIAM WILLEM MINDERHOUD   Lennart van der Torren  430

BIJ HET OVERLIJDEN VAN OUD MOLENMAKER WIM WAHL  432
     Erwin Esselink
MOLENS RIJNLAND  433

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH IN: ZWAMMERDAM   438
      Peter van der Drift

MOLEN DE VLIEGER DRAAIT EEN ETMAAL DOOR   Aart Struijk 442

NIEUWE FUNDERING VOOR OLIEMOLEN DE BONTE HEN   Ron Blonk 444

MALEN IN HET HAANTJE   Rob van Zijll 447

MOLEN DEN AREND KAN WEER MALEN   Dick Kenbeek 451

INHOUDSOPGAVE 2014  459

De adresdrager, bevat, voor zover van toepassing, de factuur voor 
het abonnementsjaar 2015. Wij stellen een snelle afhandeling om 
administratieve redenen bijzonder op prijs.

Bij de omslag voorzijde: De korenmolen Den Arend in Bergambacht is een 
van de weinige molens in de Krimpenerwaard, trouwens een gebied waar 
onder molens toch en enorme kaalslag heeft gewoed; zeker in vergelijking 
met de er tegenoverliggende Alblasserwaard die juist opmerkelijk molenrijk 
is gebleven (foto Dick Kenbeek, 10 september 2014). 

Het laatste nummer van dit jaar staat nagenoeg geheel in het teken van de 
actualiteit. Dit nummer wordt ook verzonden aan de relaties van de Rijnlandse 
Molenstichting; vandaar extra aandacht voor een molen van deze stichting. 
Andries Veloo brengt de Broekdijkmolen bij de Merenwijk in Leiden en zijn mo-
lenaar voor het voetlicht. Verder zet Peter van der Drift uiteen waardoor de ge-
restaureerde Dikke Molen bij Zwammerdam zijn werk niet meer kon doen en de 
keer ten goede die er is gekomen. Het hoofdartikel is gewijd aan de restauratie 
en ingebruikstelling van de korenmolen Den Arend in Bergambacht, waar zo 
ongeveer alles bijzonder is. 

Al met al zorgde het ervoor dat dit decembernummer dikker is dan normaal 
gebruikelijk: 48 in plaats van 40 pagina's.

We zijn trouwens blij u te kunnen meedelen dat de prijs voor 2015 ook weer on-
gewijzigd blijft. Dat is in goed vertrouwen dat het aantal abonnees op peil blijft. 
Per slot is dat de kurk waar het blad hoofdzakelijk op drijft. Ik hoef u niet uit te leg-
gen wat er gebeurt als deze kurk te klein wordt. Daarom hartelijk dank aan het 
abonneekorps, waarin wij ook graag de adverteerders betrekken die ook een 
substantiële bijdrage voor het draagvlak van het blad betekenen.
De positie van Molenwereld is niet echt riant; in die zin dat het aantal abonnees 
nauwelijks boven het vereiste minimumaantal ligt. Daarbij moet worden vermeld 
dat het aantal abonnees dit jaar (voor het eerst) een lelijke aderlating onder-
ging. Begin dit jaar moesten we zo'n kleine tien procent uitschrijven wegens op-
zegging, overlijden of wanbetaling. Moeten we in 2015 weer zo'n terugval boe-
ken dan is het blad zeker in de gevarenzone aanbeland en zijn vervelende 
maatregelen onvermijdelijk.
Als u mensen weet in te winnen als abonnee op dit blad dan helpt u buiten 
twijfel mee de toekomst ervan veiliger te stellen. Opvallend is dat in sommige 
provincies het aantal abonnees opmerkelijk laag is: Flevoland komt niet verder 
dan 3; Limburg 11, Drenthe 16; Groningen, Friesland en Zeeland komen elk net 
aan boven de 30 (stand december 2014). 
Dan is er nog een andere belangrijke kurk zonder welke het blad gegarandeerd 
ten onder zou gaan: de medewerkers die met elkaar het blad inhoud en vorm 
geven. Ik noem geen namen, maar weet dat zij, hetzij structureel of incidenteel 
het de kwaliteit geven die het nu heeft; ook onmisbaar dus, evenals andere 
medewerkers die hand- en spandiensten verlenen.
Tenslotte, last but not least, de drukker die in niet te overtreffen samenwerking, er 
iedere keer weer in slaagt om punctueel een prachtig tijdschrift te produceren. 
Zelf ben ik bijzonder dankbaar dat ik het werk voor dit tijdschrift kan en mag 
doen en ik hoop dan ook er nog een tijd de kracht en gezondheid voor te krij-
gen, maar: de Molenwereld gaat voor ú open.

En Balie Kluiver heeft gewetenswroeging.                                                                JSB
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Eigenaar molen Aeolus te Adorp 
onderneemt actie

De onveilige situatie rond de molen in 
Adorp wordt snel aangepakt. Veel delen 
van de sterk vervallen molen zitten los en 
worden, op aandringen van de gemeen-
te Winsum, met het oog op mogelijke 
stormen in het najaar binnenkort verwij-
derd. Zoals reeds eerder beschreven was 
het enige tijd onduidelijk wie de molen in 
handen heeft. Veel aanwijzingen duid-
den er op dat de molen opnieuw zou zijn 
overgeleverd aan voormalig eigenaar 
Toth of zijn zakenpartners. Inmiddels is 
'duidelijk' dat de molen is ondergebracht 
in een nieuwe BV, Dutch Windmill Aeolus. 
Tussen de nieuwe eigenaar en de ge-
meente Winsum is inmiddels contact ge-

weest. Afgesproken is dat de loszittende 
delen van de molen verwijderd worden. 
In november zijn de werkzaamheden 
aangevangen aldus een woordvoerder 
van de gemeente Winsum. 

Molen Westerwijtwerd dreigt weg 
te zakken

Molen Zeldenrust in Westerwijtwerd dreigt 
weg te zakken. De fundering is sterk aan-
getast door een combinatie van aardbe-
vingen en bodemdaling. De NAM is na 
uitgebreid onderzoek tot de conclusie 
gekomen dat er snel wat moet gebeuren. 
Er is al een herstelplan opgesteld. Ook de 
naast gelegen molenaarswoning loopt 
gevaar. De stelling van de molen hangt 
boven het dak van het huis. De slaapka-

mers van de bewoners liggen daar vlak 
onder. Gesproken wordt over aankoop 
van de woning door de NAM, maar daar-
over doen partijen geen mededelingen. 
De schade aan de molen werd ruim twee 
jaar geleden al vastgesteld na de zware 
aardbeving bij Huizinge. Een woordvoer-
der van de NAM laat weten dat nader 
onderzoek veel tijd heeft gekost. 

Bezwaren tegen aanpassingen 
Gelderse onderhoudsbijdragen

De Stichting Vrienden van de Gelderse 
Molen en de Molenstichting voor het 
Gelders Rivierengebied hebben in een 
brief aan de Provincie Gelderland hun 
grieven geuit naar aanleiding van de 
provinciale bezuinigingen. Een beleids-
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Koren- en pelmolen Zeldenrust in 
Westerwijtwerd (foto H. Noot, 5 mei 2010). 
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wijziging van de provincie Gelderland 
veroorzaakt onrust in de 'molenwereld'. 
Zowel beleidsmatig als financieel krijgen 
molens nu veel tegenwind van de provin-
cie. In de beleidsnota's over Cultuur en 
Erfgoed is voor de molens geen aparte 
plaats meer ingeruimd. Het beschikbare 
geld voor onderhoud is meer dan gehal-
veerd en voor restauraties zijn structureel 
bijna geen middelen meer beschikbaar.

Nieuw riet op de Doesburger-
molen in Ede

In oktober is de Doesburgermolen te Ede 
voorzien van nieuw riet op zowel de kap 
als het kruiswerk. Het riet zat er al op sinds 
de restauratie van 1969 en heeft dus 45 
jaar dienst gedaan. De werkzaamheden 
zijn uitgevoerd met molenmaker Berkhof 
als hoofdaannemer. Er zijn ook direct klei-
ne reparaties uitgevoerd.

Zijper molen Noorder M krijgt 
wieken terug

Al het hele jaar wordt er druk gewerkt 
aan molen van de afdeling Noorder 
M van de Zijpe- en Hazepolder aan de 
Parallelweg in Sint Maartensvlotbrug. 
Houtvretende insecten hadden delen 
van de molen dusdanig aangetast dat 
een grondige opknapbeurt onvermij-
delijk was. Dankzij diverse sponsors en 
subsidies kon de renovatie gerealiseerd 
worden. Aannemer Poland uit Broek op 
Langendijk nam het leeuwendeel van de 
werkzaamheden voor zijn rekening. Het 
rietdekken werd gedaan door de firma 't 
Eiland uit Schagerbrug. Begin november 
takelde een kraan van Winder Limmen 
het gevlucht weer omhoog. Eind van dit 
jaar moet de renovatie van de Noorder 
M zijn afgerond.

Molens tegen molens in 
Alblasserdam

Er komen geen windturbines in 
Alblasserdam. De enige locatie in het 
dorp die volgens de provincie Zuid-
Holland voor plaatsing van windmolens 
in aanmerking kwam was op Polder 
Nieuwland nabij Nedstaal. Deze locatie 
is in oktober door Gedeputeerde Staten 
van de provincie geschrapt.
De reden voor het schrappen van deze 
locatie is de impact die de windturbi-
nes hebben op het werelderfgoed van 
Kinderdijk. Die is onaanvaardbaar groot 

volgens PDF-bestandonderzoek door 
Land-ID. Met name de beleving, de 'vi-
suele integriteit van het ritme van de 
molens' en het karakteristieke landschap 
worden door de plaatsing van windtur-
bines aangetast. De Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed onderschrijft deze conclusies. 
Wethouder Kraijo (duurzaamheid) is blij 
met dit nieuws: "Ik ben voorstander van 
duurzame energie. Windmolens kunnen 
hier een goede bijdrage aan leveren. 
Alblasserdam is echter geen geschikte lo-
catie voor windenergie. Ik ben blij dat de 
provincie dit nu met ons van mening is." 
Provinciale Staten moet het besluit nog 
bekrachtigen, dit gebeurt naar verwach-
ting in december.
Het beperken en verduurzamen van het 
energiegebruik is een prioriteit voor de 
landelijke, regionale en lokale overhe-
den. De nationale doelstelling is om in 
2020 6000 MW aan energie met behulp 
van wind op te wekken. Daaraan moet 
de provincie Zuid-Holland ten minste 
735,5 MW bijdragen. Het vermogen van 
bestaande windturbines is daarbij inbe-
grepen. Een groot deel daarvan, 300 MW, 
levert de Rotterdamse haven. 

Eerste herstel 's-Gravenzande te-
kent zich af

De korenmolen te 's-Gravenzande is win-
terklaar gemaakt met geld van gemeen-
te. Een gespecialiseerd aannemersbedrijf 
is bezig met het opknappen van de om-
loop rond de molen, die zwaar bescha-
digde na het naar beneden komen van 
het wiekenkruis in februari. Zowel de ge-
meente als de eigenaar van de molen 
dragen 50% van de hiermee gepaard 
gaande kosten. De Stichting De 's-Gra-
venzandse Korenmolen ziet het als een 
stap in de goede richting. Er moet nog 
steeds veel gebeuren, maar de middelen 

Koren- en pelmolen Zeldenrust in Westerwijtwerd (foto H. Noot, 5 mei 2010). 

Geen grote 'steelmolens' in Alblasserdam omdat zij het unieke molenlandschap van 
Kinderdijk, UNESCO-werelderfgoed, zouden verstoren. 
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zijn voorlopig niet beschikbaar. De stich-
ting is nog steeds in conflict met de verze-
keringsmaatschappij. 

Beroep tegen besluit molen 
Sassenheim ongegrond

Op 29 oktober 2014 heeft de recht-
bank Den Haag uitspraak gedaan in de 
zaak tussen de Stichting de Molen van 
Sassenheim en het College van B en W 
van de gemeente Teylingen. Het beroep 
is aangetekend tegen het besluit van 20 
mei 2014, waarin de gemeente na een 
uniforme voorbereidingsprocedure ge-
weigerd heeft een omgevingsvergun-
ning af te geven voor het afbouwen van 
De molen van Speelman. De rechtbank 
heeft het ingediende beroep ongegrond 
verklaard. De rechtbank stelt vast dat 
de gemeente naar redelijkheid af heeft 
kunnen wijken van het bestemmings-
plan, aangezien er nimmer vaststelling 
van het ontwerpbestemmingsplan heeft 
plaatsgehad. Bovendien heeft de ge-
meente in haar verweerschrift nu duide-
lijk gemotiveerd waarom de gemeente 
doorslaggevend gewicht toekent aan 
de uitspraken van de RCE rond het niet 
meer wenselijk achten van completeren 
van molens. Aldus concludeert de recht-
bank het bezwaar ongegrond en heeft 
de gemeente de aangevraagde omge-
vingsvergunning op goede gronden ge-
weigerd. De Stichting laat het hier niet bij 
zitten en overweegt beroepbij de Raad 
van State; voor de derde keer!

Wim van Veen Lid van Verdienste 
van SIMAV

Bij zijn afscheid van SIMAV is Wim van 
Veen benoemd tot Lid van Verdienste 
van de regionale molenorganisatie. Van 
Veen - woonachtig in Alphen aan den 
Rijn – werd in 1982 molenaar van de Mid-
delmolen in Molenaarsgraaf. Sinds 2002 
maakte hij deel uit van de Technische 
Commissie van SIMAV. In de jaren negen-
tig van de vorige eeuw bouwde hij de 
SIMAV-website, waarvan hij tot voor kort 
nog altijd mede-webmaster is geweest. 
Als waardering voor zijn zeer waarde-
volle steun aan de molenwereld in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
benoemde het SIMAV-bestuur hem tot 
Lid van Verdienste. Dat werd maandag-
avond bekend gemaakt tijdens de jaar-
lijkse bijeenkomst van SIMAV-molenaars. 
De bijbehorende oorkonde werd hem 
overhandigd door voorzitter Kees de 
Bruin uit Papendrecht. Van Veen kreeg in 
2012 een Koninklijke onderscheiding: Lid 
van de Orde van Oranje Nassau.

Herstel De Graanhalm te 
Gapinge van start

Op 6 november is de kap van korenmo-
len de Graanhalm in Gapinge afgeno-
men als start voor het herstel van de mo-
len. De kap wordt in het weiland achter 
de molen onder een tent gerestaureerd. 
In juni 2015 moet de restauratie zijn af-

De molen van Speelman in Sassenheim. Een plaatselijke stichting wist de molenstomp op het 
laatste moment van sloop te redden, stevende vervolgens op herstel van de molen af en werd 
vervolgens op een onfrisse manier getorpedeerd. (foto Stichting De Molen van Sassenheim, 
september 2012).

De molen van Gapinge had van 1936 tot 1965 op één roe het wieksysteem Bilau (foto 21 
maart 1938). 
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gerond. De molen zal dan weer draai-
klaar zijn. Jan Jobse laat de molen dan 
draaien. De komende periode wordt 
de buitenkant van de molen aange-
pakt. Het binnenwerk zal eveneens een 
flinke opknapbeurt krijgen. De kap werd 
gelicht door wethouder C. Maas van 
de gemeente Veere en voorzitter van 
vereniging De Hollandsche Molen Nico 
Papineau Salm. De restauratie kost in to-
taal 470.000 euro. Een deel van het geld 
is door een speciaal in het leven geroe-

pen stichting al ingezameld. De stichting 
werd in 2010 opgericht om de molen 
voor verder verval te behoeden.

Roeden gestoken in De Koren-
bloem in Mill 

Op 10 november heeft molen De Koren-
bloem te Mill zijn wieken weer terugge-
kregen. Wanneer alles volgens plan ver-
loopt, zal medio december de geheel 
gerestaureerde molen weer draaien. De 

roeden werden geladen bij molenma-
ker Coppens in Bergharen en naar Mill 
getransporteerd. Kort daarna zijn de ge-
restaureerde Franssen staart en schoren 
aangebracht.

Restaurat iewerkzaamheden 
Reekse Hellemolen op 1 april af-
gerond 

Jarenlang was de verwaarloosde Helle-
molen de Reekse bevolking een doorn 

De Hellemolen in Reek in restauratie (foto Gerard Barendse, 23 oktober 2014). 

Molen Wilhelmus Hubertus te Weert in 2010, voor de 
restauratie (foto Donald Vandenbulcke, 2 juli 2010). 
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in het oog. Zijn bijnaam de Witte Molen 
deed hij allang geen eer meer aan van-
wege de vieze groene uitslag. De in ver-
val geraakte korenmolen was bijna rijp 
voor de sloop, totdat de broers Paul en 
Marco Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther be-
gin dit jaar ingrepen. Dit tot grote vreug-
de van de omgeving. Het herstel wordt 
grotendeels gefinancierd door een sub-
sidie van de provincie Noord-Brabant. De 
werkzaamheden zijn gestart in de zomer 
en op 8 juli werd de kap afgenomen. De 
bedoeling is dat in december de kap 
teruggeplaatst is. Officieel moeten de 
restauratiewerkzaamheden op 1 april af-
gerond zijn. 

Start renovatie St. Elisabethmolen 
Op 21 november werd door wethou-
der Walraven het officiële startsein ge-
geven voor de renovatie van de St. 
Elisabethmolen in Nunhem en de instal-
latie van de waterkrachtcentrale. Ge-
meente Leudal is dé wind- en water-
molengemeente van Limburg. Aan de 
Leubeek ligt de ruïne van watermolen 
St. Elisabeth. De molen is aan het einde 
van de 2e wereldoorlog voor het groot-
ste gedeelte verwoest door een explosie. 
De eigenaren van de molen: gemeente 
Leudal, Waterschap Peel en Maasvallei 
en Staatsbosbeheer hebben de molen 
overgedragen aan de nieuwe Stichting 
St. Elisabethhof. De Stichting gaat de ruïne
restaureren en er meteen een water-
krachtcentrale voor de opwekking van 
duurzame energie vestigen. De provincie 
Limburg heeft een subsidie verleend voor 
de realisatie van dit project. De molen 
zal niet geheel in oude staat worden her-
steld maar de restauratie is bedoeld om 
de huidige staat van de molen voor de 
toekomst te behouden. Er komt een ge-
heel nieuw sluiswerk en een nieuw hou-
ten waterrad dat gekoppeld is aan een 
generator die elektriciteit opwekt. Ook 
wordt een overkapping aangebracht om 
de molen en de installatie te bescher-
men tegen weersinvloeden. De turbine 
zal ongeveer 53.000 kWh elektriciteit op-
wekken, dat is voldoende voor circa 15 
huishoudens. Het grootste gedeelte van 
de elektriciteit wordt door het naastge-
legen Restaurant St. Elisabeth's Hof afge-
nomen dat daardoor ook een belang-
rijke bijdrage levert aan het project. De 
opbrengst van de elektriciteit zal worden 
ingezet voor het beheer en onderhoud 
van de molen én voor het organise-
ren van educatie over de molen en de 
energieopwekking. De watermolen zal 
daarmee een nieuwe toeristisch-educa-
tieve trekpleister worden voor het Leudal.

Opening Wilhelmus Hubertus en 
plicht tot afbreken bouwwerk

Na een ingrijpende en omvangrijke op-
knapbeurt is op 26 oktober de Wilhelmus 
Hubertusmolen feestelijk heropend. Dat 
gebeurde in aanwezigheid van talrijke re-
laties, vrienden en bekenden van de mo-
leneigenaren Rolf Zincken en Ton Nouwen 
en belangstellenden uit de molenwereld. 

- A D V E R T E N T I E S -
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Binnenkort start onder in de molen restau-
rant OH30 (Oude Hushoverweg 30). De 
molen zelf is ingericht als woning en kan 
mogelijk in de toekomst dienst gaan doen 
als Bed & Breakfast. Aan de eigenaren is 
onlangs wel verzocht om het gebruik van 
een illegaal bouwwerk bij de molen per 
direct te staken en gestaakt te houden. 
Bij de molen werd een gebouw geplaatst 
dat in gebruik is voor opslag van materia-
len en waarin deels een keuken voor het 
restaurant is aangebracht. De gemeente 
stelt nu dat het gebouw illegaal is. Het 
valt ook niet met een aanpassing van het 
bestemmingsplan te legaliseren, conclu-
deerde de gemeente na onderzoek. De 
eigenaren hebben tijd gehad om te kijken 
of legalisatie van het bouwwerk mogelijk 
is. Zij hebben op 1 oktober een ruimtelijke 
onderbouwing ingediend maar deze kan 
niet vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
worden gevolgd. Het college heeft de 
eigenaren gewaarschuwd handhavend 
op te treden in de vorm van een last on-
der dwangsom. Over het toestaan van 

de vestiging van een restaurant besloot 
de gemeente op 26 november.

In 't kort
- Op 25 oktober werd De Kloostermolen 

in Garrelsweer na een restauratie op-
nieuw in gebruik gesteld. De officiële 
handeling werd verricht door de heer 
J. Lindenberg, loco-dijkgraaf van het 
waterschap Noorderzijlvest en de vrij-
willige molenaar J. Schuurman.

- Sinds eind oktober is de poldermolen te 
Ophemert uiterlijk weer kompleet, na-
dat een jaar geleden een roede brak 
tijdens het malen.

- Begin november is een start gemaakt 
met schilderwerkzaamheden aan de 
Aurora te Baexem. Daar waar nodig 
worden ook onderdelen van de hou-
ten standerdkast vervangen.

Molenkalender 2014
30 november 2014 Molendag Súdwest-
Fryslân

Openingshandeling Kloostermolen te Garrelsweer (foto: H. Noot, 25 oktober 2014); 

Te koop: 2 x centr i fugaalbui l
H  115  b 72  l   300 cm

H  160  b 104  l   345 cm
Evt met zeefdoek  400 mu en 200 mu

Informat ie: info@molennooitgedagtbudel .nl
Tel:  06-51404956
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De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk beheert en onderhoudt het Kinderdijkse 
molencomplex, waaronder negentien molens. Wij ontvangen jaarlijks 400.000 
toeristen, waarvan ongeveer 190.000 betalende gasten.
Op het werelderfgoed zijn inmiddels 200 vrijwilligers werkzaam als gids, host, 
kassamedewerker, klusser, schipper, molenaar, etc. Bij de Stichting zijn op dit 
moment zeventien medewerkers in dienst. 

Vanwege verdere uitbreiding van onze werkzaamheden ontstaat per 1 februari 2015 
de volgende fulltime vacature: 

MOLENAAR MUSEUMMOLEN (M/V)
Functieomschrijving:
De molenaar geeft bezoekers uitleg in woord en gebaar over het vak en het leven 
van een molenaar op en rond een poldermolen. Daarnaast verbetert de molenaar 
de beleving van bezoekers, door het draaien van de molen en het demonstreren 
van de werking ervan. 
Hiermee vervult de molenaar tevens een belangrijke rol op het gebied van educatie.  

Takenpakket:
- het zoveel mogelijk laten draaien van de molen
- leiding geven aan een groep vrijwillige molenaars en overige vrijwilligers, 
 werkzaam op het terrein van Museummolen Blokweer
- zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken in en rond Museummolen Blokweer 
- na- en meedenken over de rol en invulling van het product "Blokweer"
- het bewaken van de authenticiteit van het product "Blokweer"
- enthousiasmeren van bezoekers, collega's en vrijwilligers
- het doen van klein onderhoud in en rond de molen

Wat vragen wij?
- molenaarsdiploma
- bereidheid om in het weekend te werken
- een gastvrije en klantvriendelijke instelling
- proactief
- teamspeler
- communicatief vaardig
- flexibiliteit
- goede kennis van de Engelse taal is vereist, overige talenkennis is een pré

Wat bieden wij? 
- een afwisselende en uitdagende functie in een groeiende organisatie, waar 
 ruimte bestaat voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
- een goede werksfeer in een klein, informeel team
- een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie 

van Recron

Wil jij deel uitmaken van ons team en van de verdere ontwikkeling van de Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk? Stuur dan uiterlijk voor 19 december je sollicitatiebrief 
met CV naar elsbakker@molenskinderdijk.nl 

Voor verdere informatie over deze functie kun je contact opnemen met 
Johan Mellegers via johanmellegers@molenskinderdijk.nl 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Overwaard 2
2961 AT Kinderdijk
T: 0031 (0)78-6912830
W: www.kinderdijk.nl



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

Vader ging vroeger altijd naar de jaar-
vergadering van De Hollandsche Molen 
in Amsterdam. Hij voelde zich daartoe 
verplicht vanwege het vele goede dat 
de vereniging voor molens deed. Als kind 
mochten wij dan mee naar Hotel Krasna-
polsky waar de vergadering werd gehou-
den, (later ook elders). Een hoogtepunt, 
altijd weer, was de restauratiecauserie. Ik 
hoor het mijnheer Stokhuyzen, de voorzit-
ter, nog zeggen: "En nu gaan we kijken 
naar de toverlantarenplaatjes van mijn-
heer De Koning."
Zo passeerden de vele successen van het 
molenbehoud in het jaar ervoor een voor 
een de revue. Soms (vaak?) weer klonk 
een daverend applaus wanneer een ho-
peloos molenwrak in oude glans was her-
steld, of wanneer een kale molenromp 

weer de schoonheid van een echte mo-
len kreeg.
Ik vraag mij af of dat nu nog zo zou ge-
beuren. Een daverend applaus voor de 
molen van Princenhage als die weer een 
echte molen met kap en wieken zou 
worden? Veertig jaar geleden absoluut 
zeker: het enthousiasme zou de pan uitrij-
zen. Maar nu? Op grond van de gewijzig-
de inzichten, het nieuwe rijksbeleid zou je 
eerder een uitgesproken negatieve reac-
tie verwachten, zurige gezichten, boege-
roep en zo; smijten met voorwerpen, de 
zaal verbouwen, of andere ongein meer. 
Dat brengt mij bij een ander punt: ik weet 
zeker dat ik geapplaudisseerd heb bij de 
herbouw van De Bonte Hen aan de Zaan-
se Schans en nog andere molens meer, 
te veel om op te noemen. Nu vraag ik 

mij af of ik mij voor dit onaangepaste ge-
drag niet moet schamen. Immers volgens 
de nieuwe wijsheid had zo'n restauratie 
niet gemogen, ook niet van een molen 
in Doetinchem en een lange reeks meer. 
Die molen in Doetinchem had gewoon 
een kale peperbus moeten blijven (maar 
ik weet heel zeker dat hij gesloopt zou zijn 
als hij niet weer compleet gemaakt zou 
zijn) en De Palmboom in Schiedam een 
stomp, net zo als de Kilsdonkse molen. Het 
weer tot leven brengen van de Distilleer-
ketel in Delfshaven? De dood in de pot. 
De Ster in Rotterdam een zielloze replica 
(als ik het moet geloven). Zo kan ik einde-
loos doorgaan. 
Met mijn applaus betuigde ik mijn instem-
ming, ja mijn enthousiasme. Eerlijk gezegd 
schaam ik mij daar helemaal niet voor, al 
zou ik dat dan misschien wel moeten. Mis-
schien werpt mij dan voor de voeten dat 
ik een monumentale nitwit ben. Het zij zo. 
Toch vraag ik mij in gemoede af of er on-
der degenen die nu zo recht in de nieuwe 
monumentenleer zijn er ook niet zijn die 
met mij geapplaudisseerd hebben voor 
'herboren' molens? 

                                              Balie Kluiver   

Gewetenswroeging

De heer Esselink uit Delft brengt de 
'Zoeker' uit het vorige nummer thuis en 
schrijft: 'Op de Zoeker uit Molenwereld 

186 zien we de zaagmolens De Bijgeval 
(midden) en De Ster (rechts) te Utrecht. 
De foto is gemaakt vanaf het zoge-
naamde Suikerterrein, in noordweste-
lijke richting. Op dit terrein zou later de 
Jaarbeurs verrijzen. Uiterst rechts zien we 
de watertoren aan de Riouwstraat, die 
in 1897 gebouwd werd. De Bijgeval werd 
in 1909 gesloopt, zodat de foto gemaakt 
moet zijn in de periode 1897-1909.'
Ook de heer Barendse uit Poeldijk kwam 
met deze oplossing evenals de heer Van 
Breenen uit Hedikhuizen. Hij voegt daar 
aan toe: 'De 'Zoeker' in het afgelopen 
nummer van Molenwereld is een bijzon-
dere foto van een bijzonder evenement: 

In 1906 viert de Rijksuniversiteit Utrecht 
weer een lustrum (nummer 54). Op het 
Suikerterrein aan de Leidscheweg wordt 
een groot decor gebouwd, voorstellende 
het Circus Maximus en gedurende de 
maand juni worden er spelen gehouden.'
We danken de heren hartelijk voor hun 
reactie.

De nieuwe 'Zoeker'; buiten twijfel een wip-
molen in Rijnland, maar welke en 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.
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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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In de afgelopen periode 2013/2014 is 
het project 'Verhalen van Overijsselse 
molens' afgerond. Aan dit project 

konden 25 molens meedoen voor een 
extra provinciale subsidie bovenop de 
rijkssubsidie. Door deze onderhoudsim-
puls werden de eigenaren gestimuleerd 
preventief onderhoud aan hun molen 
te plegen. Dus niet wachten tot het niet 
anders meer kan, maar voorkomen dat 
het zo ver komt. Die onderhoudsimpuls 
is gebaseerd op een zogenaamde 'nul-
meting' door de Monumentenwacht 
en een bijdrage van 20 % in de onder-
houdskosten tot een maximum van € 
2000 gevolgd door een opleveringsin-
spectie van de Monumentenwacht.
 
Om het publieksbereik te vergroten is een
korte film (link: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_etailpage&v=Jvo
PzP178S8) gemaakt en zijn voor enkele 
molens folders uitgegeven. Ook werden
open dagen georganiseerd Binnen het
project hebben zich de Monumenten-
wacht Overijssel en Flevoland, Stichting 
de Overijsselse Molen en het Gilde 
van Vrijwillig Molenaars verenigt. De 
Monumentenwacht nam de project-
aanvraag, nulmetingen, opleverinspec-
ties, subsidieverstrekking en het maken 
van een korte film voor zijn rekening. 
Het Gilde van Vrijwillig Molenaars en de 
Stichting Overijsselse Molen verzorgden 
de open dagen en het maken van de 
fraaie folders.

Molens
De onderstaande 25 molens hebben mee-
gedaan aan het project, waarbij vermeld 
de uitgevoerde werkzaamheden:

- Pelmolen Ter Horst Rijssen: vervangen 
eiken schaliën op molenkap.

- De Vier Winden Reutum : verbeteren 
molenbiotoop (boomkap) en uitvoe-
ren schilderwerk.

- De Hegemanmolen Dijkerhoek: ver-
vangen ingerotte ramen; herstel 
watervat voor de stationaire motor; 
bestrijden houtworm; aanbrengen vo-
gelwering; kruiwerk.

- Bökkersmolen Olst: vervangen vloer-
delen steenzolder.

- Bolwerksmolen Deventer: doorhalen 
roeden en diverse kleine werkzaam-
heden.

- Stellingmolen Vilsteren: plaatselijk ver-
vangen voegwerk.

- Konijnenbeltmolen Ommen: vervan-
gen linker lange schoor.

- Molen Den Oord Ommen: uitvoeren 
schilderwerk.

- Molen De Lelie Ommen: uitvoeren 
schilderwerk.

- Molenromp Rijksstraatweg 5 Olst: be-
strijden bonte knaagkeveraantastin-
gen in balklagen.

- Molen Windlust Radewijk: vervangen 
ingerotte fokken en uitvoeren schilder-
werk.

- Molen de Leyen Staphorst: Vervangen 
ingerotte kruipalen; bijstoppen rietbe-

Ricky Belt als cameraman voor de afstudeeropdracht van zijn schoolopleiding. 
De foto is genomen op de pelmolen Ter Horst in Rijssen. Molenmaker Roald Hans is hier de schaliën aan het vervangen. 

Verhalen van 
Overijsselse Molens

Gerald Getkate

dekking; verbeteren bliksemafleiding 
en uitvoeren schilderwerk.

- Leemansmolen Vriezenveen: vervan-
gen stellingdek en plaatselijk herstel 
stelling.

- Braakmolen Goor: vervangen doorge-
roeste windpeluwbeplating en uitvoe-
ren schilderwerk.

- Nicolaasmolen Denekamp: vervan-
gen fokken en hekwerken; uitvoeren 
schilderwerk

- Borgelinkmolen Denekamp: aanbren-
gen antislipcoating op stellingdek.

- Watermolen Herickhave: uitvoeren 
schilderwerk.

- Grote Geesterse molen: vervangen 
eiken schaliën op molenkap; herstel 
metselwerk inrit.

- Korenmolen Massier Nieuwleusen: uit-
voeren schilderwerk.

- Molen De Leeuw Bathmen: vervangen 
vangblokken en aanbrengen houten 
voering rond bovenwiel.

- Molenromp Haarmolen Hardenberg: 
waterdicht maken inrit. 

- Oortmanmolen Lattrop: vervangen 
keerkuip plaatselijk herstel van het 
kruis en uitvoeren schilderwerk.

- Watermolen Bels Mander: herleggen 
nokafdekking in heide; herstel inge-
rotte deuren en gevelbeschieting.

- Watermolen Frans Mander: herleggen 
nok- en hoekkeperafdekking in heide 
en vervangen ingerotte windveren.

- Westerveldmolen Tilligte: vervangen
staartbalk en schoren.
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Duitsland
NEDERSAKSEN

Grote gift voor Groene molen 
Greetsiel
De Lionsclub Krummhörn heeft 3000 euro 
geschonken voor het herstel van de ta-
felementen van de vorig jaar tijdens een 
storm verongelukte Groene Molen in 
Greetsiel. Het is de opbrengst van een 
kerstactie van de Lionsclub. Het herstel 
dat nu wordt uitgevoerd beperkt zich 
niet alleen tot de stormschade, maar ook 
wordt het herstel van andere, door de 
'tand des tijds' aangetaste delen in het 
herstel meegenomen. 

Nieuwe roeden voor de molen 
Kost Winning in Larrelt
De molen Kost Winning in Larrelt bij 
Emden heeft ruim een jaar zonder roe-
den gestaan. De oude waren er om 
veiligheidsredenen uitgehaald. Op dins-
dag 30 september zijn twee nieuwe sta-
len roeden gestoken door molenmaker 
Gert Möller aus Melle/Buer en zijn mede-
werkers. De kosten van de nieuwe roe-
den bedroegen 40.000 euro. Ondanks 
dat de Larrelter Dorfverein het bedrag 
nog niet volledig bijeen had besloot 
men de roeden toch te bestellen omdat 
men er alle vertrouwen in had dat alles 
goed zou komen. Het volgende karwei 
dient zich trouwens al aan: de vernieu-
wing van de windroos.

Schilderbeurt voor het kruis van 
de molen in Leezdorf
Het wiekenkruis van de molebn van 
Leezdorf heeft een schilderbeurt gekre-
gen, uitgevoerd door het schildersbedrijf 
Grensemann uit Schoonorth. Het hek van 
de onlangs vernieuwde balie blijft nog 
even ongeverfd om het nieuwe hout 
goed te laten drogen, zodat de verf be-
ter hecht. 

Toch geld voor aankoop molen 
Sandhorst
Na het overlijden van de laatste eige-
naar wilden de erfgenamen het geheel 
verkopen. In Molenwereld 2014-3-121 
maakten we er melding van dat de 
plaatselijke molenvereniging de molen 
zou kunnen kopen dankzij een beschik-
baar gestelde subsidie, omdat de ver-
eniging nooit op eigen kracht de ver-
koopprijs kon opbrengen. Helaas ging 
het mooie plan niet door omdat het sub-
sidiebedrag werd geschrapt bij een be-
zuinigingsoperatie. Gelukkig is er nu toch 

een keer ten goede gekomen. Op 25 
oktober besloot de Stadrat van Aurich 
toch de aankoopsom ter beschikking 
te stellen. Het gaat om een bedrag van 
86.500 euro waarmee de vereniging de 
molen het pakhuis en het perceel grond 
kan aankopen.

Nieuw rietdek op molen 
Wiegboldsbur
De molen van Wiegboldsbur heeft nieuw 
riet op de romp gekregen Vooral aan de 
regenkant had het oude, 29 jaar oude 
rietdek, sterk geleden; vandaar dat de 
Mühlenverein Wiegboldsbur, die de mo-
len in beheer heeft, aanklopte bij diverse 
instanties; allereerst bij de gemeente Süd-
brookmerland, die de molen in eigen-
dom heeft, en verder bij het molenfonds 
en de Verein zur Erhaltung von Wind- und 
Wassermühlen in Niedersachsen und Bre-
men. Gelukkig ondersteunden ze alle drie 
het werk en verder droeg ook de vereni-
ging uit eigen middelen bij. Na inschrijving 
werd het werk gegund aan rietdekker 
Süßen uit Moordorf die inmiddels het werk 
heeft voltooid.

De molen van Wiegboldsbur (foto H. Noot, 
17 juni 2002).

De molen Kost Winning in Larrelt, malend, nog met zijn oude houten borstroeden (foto 
H. Noot, 16 mei 2005).
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Op 15 augustus jl. overleed Willem 
Minderhoud, de laatste beroeps-
molenaar van molen d'Arke te 

Oostkapelle. Hij was woonachtig naast 
de molen en een goede bekende van 
de Zeeuwse (oud-)beroepsmolenaars. 

Willem wordt op 19 augustus 1927 gebo-
ren in Westkapelle. Vader Adriaan exploi-
teert daar de Diekmeule of Prins Hendrik 
die hij een jaar eerder kocht. Willem 
woont met zijn ouders in de buurtschap 
d'Arke dat onderaan de dijk ligt. Op jon-
ge leeftijd assisteert hij bij zijn vader op de 
molen en al snel is het duidelijk wat zijn 
beroep zal worden. De Dijkmolen is voor-
zien van twee koppels stenen en een buil. 
Door de markante ligging bovenop de 
dijk kan er bij wind uit westelijke richtingen 
al zeer snel gemalen worden; al voordat 
andere Walcherse molens in beweging 
komen. Met de twee andere molens De 
Roos en De Noorman én de maalderij 
van Faasse in het dorp, is het niet altijd 
een makkelijk bestaan. 

Oorlog
Als Willem 12 jaar is breekt de Tweede 
Wereldoorlog uit. Tijdens de bezetting 
wordt de dijk van de molen onderdeel 
van de Atlantikwall. Gedurende de oor-
logsjaren is de dijk dan ook verboden 
gebied maar de molen blijft wel toegan-
kelijk voor de aan- en afvoer van graan 
en meel. In die tijd wordt er ook vaak 's 

avonds laat, nadat de avondklok is inge-
gaan, begonnen met malen. 
Op 3 oktober 1944 begint de inundatie 
van Walcheren. Adriaan en Willem zijn 
die dag gewoon gaan malen ondanks 
het aangekondigde bombardement. 
Omstreeks twee uur in de middag komen 
de eerste Engelse bommenwerpers over 

zee aangevlogen. Vader Adriaan zet de 
molen stil en vlucht samen met Willem op 
zijn transportfiets richting Aagtekerke. In 
de boerderij van Adriaan's zuster achter 
de vuurtoren, schuilen ze voor de bom-
men. Later vluchten ze via Westhove rich-
ting Oostkapelle. Van de Dijkmolen blijft 
weinig over, de molen stort in ten gevolge 
van de vele bominslagen in de directe 
omgeving. De woningen in d'Arke, waar-
onder het molenaarshuis, worden weg-
gevaagd. 

Na de bevrijding heeft Willem verschil-
lende banen om de kost te verdienen. 
Hij werkt, zoals hij het zelf noemt, "in het 
puin" en aan de dijk in zijn geboortedorp 
maar ook in de Vlissingse haven voor het 
laden en lossen van schepen. Uiteindelijk 
treedt hij in de voetsporen van zijn vader 
en wordt hij molenaar. Als molenaar in 
opleiding werkt hij nog enige tijd in de 
maalderij van Marcusse in Waarde. 
In Westkapelle leert Willem zijn vrouw 
Leine kennen waar hij in 1954 mee trouwt. 

Oostkapelle
In 1950 koopt Adriaan de molen in 
Oostkapelle, tot die tijd eigendom van 
Jan Koene. Het gezin gaat in het nog be-
staande molenaarshuis wonen. Aan de 
zuidwestkant wordt een schuur tegen de 
molen gebouwd. Voor het transport van 
graan en meel wordt gebruikt gemaakt 
van een legertruck (met luik in het dak 
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Lennart van der Torren

Molenaar Adriaan Minderhoud met vrouw 
en zoon Willem als kleine jongen op de 
Dijkmolen; het meisje is onbekend (foto 
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle). 

Willem Minderhoud op de stelling van 
d'Arke waarschijnlijk in de jaren '50 of 
begin '60 (foto fam. Minderhoud). 

Gezinsfoto van de familie Minderhoud in het molenaarshuis in d'Arke onderaan de dijk 
(foto Stichting Cultuurbehoud Westkapelle).
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voor een schutter) en later een Opel 
Blitz. Aan de Waterstraat in het dorp 
heeft Jan Cijsouw een maalderij. Het ver-
haal gaat dat zowel de Minderhouds als 
Cijsouw de Blitz gebruikten en beide een 
eigen tank in de wagen hadden. Men 
kom de brandstofleiding omzetten, al 
naar gelang wie de wagen gebruikte. 
Ongeveer halverwege de jaren '60 wordt 
de baard vervangen. Bij deze gelegen-
heid krijgt de molen de naam d'Arke. In 
die jaren worden steeds meer onderde-
len van de molen fleuriger geschilderd in 
plaats van geteerd. Dat stond toch "oa-
lemoale wat pronter", zoals Willem dat zo 
mooi kon noemen. De 'tuun' (stellinghek) 
wordt wit, de voorkant van de kap wordt 
van meerdere kleurentinten voorzien en 
later krijgt het wiekenkruis witte manchet-
ten rond de askop. Schilderen was iets 
dat Willem graag deed. 

Er wordt in eerste instantie gemalen voor 
bakkers en boeren. Later wordt het bedrijf 
steeds meer ingericht voor het malen van 
veevoer. Een van de drie koppels stenen 
wordt verwijderd evenals de buil. Op de 
begane grond worden een hamermo-
len en silo's geïnstalleerd. Voor het snelle 
transport komt er een elevator en een 
elektrisch luiwerk. De molen blijft echter 
wel op windkracht in bedrijf, bijgestaan 
door de ruwoliemotor aan de noordoost-
zijde van de molen. De motor is met een 
meterslange aandrijfriem in een getim-
merde ombouw, verbonden met de mo-
len. Daar kon met een haakse overbren-
ging het spoorwiel aangedreven worden. 
Later wordt het motorhok met inrichting 
opgeruimd, iets waar Willem later veel 
spijt van heeft gekregen.

Inmiddels is er naast het 'oude' huis een 
nieuwe molenaarswoning gebouwd. 
Willem en Leine krijgen twee zonen en 
een dochter. Eind jaren '70 gaat Willem 
het eigen bedrijf combineren met een 
baan bij de biodynamische boerderij 
Loverendaele, aan de noordkant van 
Oostkapelle. Daar was een eigen maal-
derij met bakkerij ingericht voor de ver-
werking van de biologisch geteelde tar-
we. Willem werkt samen met 'jonge lui' als 
Piet Vos en Johan Hoefkens. Tot aan zijn 
pensionering houdt hij deze duobaan. 
De jaren na zijn pensionering blijft hij 
naast de molen wonen. Het bedrijf is ge-
stopt en de molen wordt in 1984 verkocht 
aan de toenmalige gemeente Domburg 
die de molen in de jaren daarna laat res-
taureren. Hoewel Willem in hart en nie-
ren Westkapelaar is, blijft hij met Leine bij 
de molen in Oostkapelle wonen. Hij vult 
zijn dagen met het onderhoud aan de 
grote tuin en het huis. Op de momenten 
dat Willem thuis is, laat hij de molen veel 
draaien. Voor het mooie gezicht en van-
wege de in het leven geroepen draaipre-
mieregeling van de provincie.
 
Verder was hij vaak aan het klussen in de 
schuur onderin de molen. Het omgaan 
met moderne apparatuur was niet be-
paald een hobby van Willem. Onder 

meer aan de vrijwillig molenaars wordt 
nogal eens om hulp gevraagd, al was het 
maar om de radio opnieuw op Hollandio 
af te stemmen. 

Een aantal middagen in de week wordt 
er gebiljart en op zaterdagmiddag is hij 
vaak te vinden langs het voetbalveld bij 
V.V. Oostkapelle of De Noormannen. Ver-
der beleeft hij veel plezier aan het con-
tact met de badgasten die het zomerhuis 
betrekken of de molen bezoeken. In on-
vervalst 'Waschappels' accent informeert 
hij waar ze vandaan kwamen en praatte 
hij met ze bij over de actualiteiten van 
dat moment. Willem heeft een droge hu-
mor en dit komt dan ook onder meer tot 
uiting in de gesprekken met badgasten. 
Zo kan hij een nietsvermoedende bezoe-
ker, die opschept over zijn tweede huis in 
Oostkapelle, in de maling nemen door 

met een stalen gezicht te vertellen dat de 
toeristenbelasting voor deze doelgroep 
fors zal toenemen. Een zorgwekkende blik 
van de vakantieganger volgt…

In 2007 wordt de molen opnieuw geres-
taureerd. De vorderingen van de mo-
lenmakers worden door Willem op de 
voet gevolgd. Hij brengt iedere week het 
bouwafval naar de stort. Met het proef-
malen zorgt hij voor de fijne afstelling van 
de schuddebak en de schuif in het kaar. 
Na de restauratie blijft Willem als mole-
naar actief. Ook iedere zaterdag komt hij 
even langs op de molen. Als er gemalen 
wordt, steekt hij steevast even zijn hand 
in het meel om het te keuren. Op de mo-
menten dat er weinig wind is en er maar 
moeizaam gemalen kan worden, volgt 
vaak de vraag "een mud in het uure ze-
ker?" terwijl hij de dunne meelstroom in 
de maalbak aanschouwt. 

De laatste jaren gaat alles wat moeiza-
mer en komen er steeds meer fysieke 
ongemakken. Hij blijft echter helder van 
geest. Op de vraag of een rollator niks 
voor hem zou zijn, antwoordde hij: "ze zien 
me lopen op het durrep". 

In juli werd bij Willem een tumor in zijn dar-
men geconstateerd. De risicovolle opera-
tie die hij moest ondergaan, zag hij met 
de nodige nuchterheid tegemoet. Ruim 
twee weken na de ingreep, zou hij aan 
de indirecte gevolgen ervan overlijden 
op de leeftijd van 86 (bijna 87) jaar. Op 
21 augustus vond de uitvaart plaats in het 
crematorium te Middelburg. Vrijwel alle 
molens op Walcheren stonden in de rouw. 

We zullen zijn aanwezigheid op en rond 
de molen missen. Tegelijkertijd koesteren 
we de mooie herinneringen aan hem: zijn 
inzet voor de molen, zijn nuchterheid en 
bovenal zijn humor.

(met dank aan de familie Minderhoud 
voor informatie en foto's)

De Dijkmolen in Westkapelle met de buurtschap d'Arke aan de voet van de dijk. De 
naam van het door water en oorlogsgeweld verzwolgen buurtje leeft voor de in de naam 
van de molen in Oostkapelle. 

Molen d'Arke in Oostkapelle (foto Donald 
Vandenbulcke, 15 september 2008). 

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



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

Op 1 oktober 2014 overleed op 89-jarige 
leeftijd oud-molenmaker Wim Wahl uit 
Vorden. Zijn ouderlijk huis, waar hij in 1925 
geboren was, stond naast de werkplaats 
van molenmaker Gert ten Have aan de 
Stationsweg te Vorden. Wim Wahl kwam 
wel eens in de werkplaats om iets te re-
pareren en Gert ten Have zag wel wat in 
deze handige jongen, die eigenlijk elek-
tricien was. Aldus trad hij in 1940 op 15-ja-
rige leeftijd in dienst bij Ten Have. Omdat 
het molenmakerswerk zijdelings met de 
voedselvoorziening te maken had, hoef-
de hij niet voor de Duitsers te werken.
Zijn eerste karwei buiten de werkplaats 
was het herstel van De Leeuw te Oude 
Molen bij Bathmen, die na jarenlange stil-
stand weer maalvaardig op windkracht 
gemaakt werd. Daarbij werd het Ten 
Havesysteem aangebracht. Naast Wim 
Wahl werkten ook Jan ten Have, zoon 
van Gert, en Jan Bömer aan dit karwei. 
De afstand werd per fiets overbrugd.
Er zouden nog vele molens volgen, 
waarop het Ten Havesysteem werd aan-
gebracht. Gewoonlijk werden de roe-
den naar de werkplaats in Vorden ver-
voerd en daar werd alles pas gemaakt. 
Vervolgens werd alles weer gedemon-
teerd en terug naar de molen gebracht.
Een van die vele molens was de Johanna 

van molenaar Fakkert te Heeten. Ook 
deze molen werd na jarenlange stilstand 
in 1943 weer maalvaardig gemaakt, 
waarbij (natuurlijk) het Ten Havesysteem 
werden aangebracht. Hetzelfde drietal 
klaarde dit karwei. Vanaf de werkplaats 

was dit dertig kilometer fietsen op niet al 
te beste banden. Het was immers oor-
logstijd. Wim Wahl en Jan ten Have over-
nachtten daar, maar Jan Bömer fietste 
elke dag op en neer. Hij wilde zijn gezin 
in die tijd 's nachts niet alleen laten.
Van 1946 tot 1950 vervulde Wim zijn 
dienstplicht in Nederlands-Indië. Na zijn 
terugkeer ging hij weer bij Ten Have aan 
de slag en in 1951 trouwde hij.
Gert ten Have had een uitgebreide klan-
tenkring, niet alleen in de Achterhoek, 
maar ook over de IJssel en in het aan-
grenzende Salland en Twente. Daar 
waren in en kort na de oorlog nog 
veel molens volop in bedrijf en de Ten 
Havekleppen hebben vanwege het ge-
bruiksgemak zeker bijgedragen aan het 
langer in bedrijf blijven van de molens.
In 1960 vertrok Wim Wahl bij Ten Have, 
maar molens bleven wel zijn belangstel-
ling houden. De tuinmolentjes bij zijn wo-
ning getuigden daarvan.

Erwin Esselink

Wim Wahl bij de werkplaats van Ten Have.

In 1944 werd de watermolen van kasteel 
Hackfort hersteld en van een nieuw water-
rad voorzien door molenmaker Ten Have. 
Op de foto staan van links naar rechts: 
Gert ten Have, Wim Wahl, Jan Bömer (in 
2001 op 100-jarige leeftijd overleden) en 
Jan ten Have, zoon van Gert.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Ben Hoogduin aan het kruirad van de 
Broekdijk (foto Andries Veloo, 4 novem-
ber 2014). 

Ben Hoogduin 
en de 

Broekdijkmolen

Ben met de hond voor het houten schep-
rad (foto Andries Veloo, 4 november 2014)
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Om 16.00 uur afgesproken om bij de 
molen een verhaaltje op te nemen 
over Ben, de molen en de Broek- en 
Simontjespolder. Het was mijn pechdag, 
want toen ik op mijn bijna nieuwe fiets 
stapte, was mijn achterband lek en kwam 
dus een kwartier te laat bij de molen aan. 
Het was prachtig weer, de zomertijd was 
net afgelopen. Dan wordt het al snel 
donker, dus eerst maar wat foto's nemen. 
Helaas: ik was onderweg mijn fototoestel 
verloren; daar werd ik een beetje erg 
triest van, maar afijn.

Dan eerst Ben maar eens laten vertel-
len. Ben is geboren in Oegstgeest in het 
oude Raadhuis op 30 juli 1956. Hij ging in 
Oegstgeest naar de lagere school, bij de 
nonnen. Daarna naar de L.T.S.; afdeling 
metaal, dat was waarschijnlijk niet zijn 
passie en hij maakte de opleiding niet af. 
Ben's vader werkte veel bij boeren in de 
Broek- en Simontjespolder en is een eigen 
loonbedrijfje begonnen. Dat werk leek 
Ben wel leuk en op 15-jarige leeftijd ging 
hij bij zijn vader werken. Het werk bestond 
o.a. uit slootwerk, baggeren, beschoei-
ingen maken, fietspaden aanleggen, 
maar ook wegen en riolering aanleggen. 
In 1994 werd er naast de molen een 18 
holes golfbaan aangelegd en de eigena-
ren van de golfbaan hadden Ben regel-
matig op een graafmachientje aan het 
werk gezien en vroegen hem, of hij op 
de golfbaan het onderhoud voor zijn re-
kening wilde nemen. Dat heet greenkee-
per. Een vaste baan vlak naast de molen 
de hele dag buiten; Ben heeft het daar 
prima naar zijn zin. Ben's vader wilde niet, 
dat hij de zaak over zou nemen. Ze had-
den veel werk van de gemeente Leiden 
en Oegstgeest, maar in die tijd moest 
voortaan op werk boven een bepaald 
bedrag ingeschreven worden en hij was 
bang, daardoor veel werk kwijt te raken. 

In 1972 werd Ben zijn vader aangesteld op 
de Broekdijkmolen en is dat gebleven tot 
1986, toen er een gemaal kwam. De ou-

Andries Veloo

De Broek- en Simontjespolder op een 
fragment van de Kaart van Rijnland van
Jan Kros uit 1855 (kaart coll. Hoogheem-
raadschap van Rijnland).

De Broek- en Simontjespolder is nu voor het grootste deelopgegaan in de Leidse 
Merenwijk (foto Google Earth View).

Zeer oude foto van de Broekdijkmolen van de hand van de bekende Leidse fotograaf
 J. Goedeljee (foto coll. Hans Roest). 

De Broekdijk heeft het van de elementen meer dan eens zwaar te pakken gehad. Op 25 
oktober 1927 maalde molen zijn kruis af. Het zomerhuis werd licht beschadigd. Gelukkig 
kwam het gezin van molenaar J. van Leeuwen met de schrik vrij. De schade werd geraamd 
op 3 à 3½ duizend gulden schade. Opvallend is het in het riet ingedekte bouwjaar van de 
molen; bij watermolens ongebruikelijk (foto coll. Hans Roest).



ders van Ben zijn moeder gingen wonen 
in de molenaarswoning. Toen in 1970 de 
polder bouwrijp gemaakt werd ten be-
hoeve van de nieuwbouw (de Merenwijk) 
werd het pad naar de molen onbegaan-
baar en ze verhuisden. Toen kwam Bens 
zus in het huis wonen. In 1980 ging Ben in 
het huis wonen. Vanaf die datum maalde 
Ben voor zijn vader. In 1986 ging de molen 
naar de Rijnlandse Molenstichting en Ben 
werd toen aangesteld als vrijwillig mole-
naar. Hij is dus al ruim 34 jaar molenaar op 
de Broekdijkmolen. In 1986 kon Ben ook 
het huis naast de molen kopen van het 
waterschap de Oude Veenen.

Als hobby jaagt Ben. Zijn overgrootvader, 
grootvader en vader jaagden ook. Ben 
heeft verschillende diploma's gehaald, 
o.a. de jachtcursus, voor de jachtakte, 
de reewildcursus en een opleiding om 
geschoten wild te keuren, zodat het ge-
schikt is voor consumptie, dat diploma 
maakt het mogelijk het geschoten wild 
te verkopen of weg te geven. In het 
Kagerplassengebied heeft Ben in veel 
polders het jachtrecht (circa 350 ha.) en 
ook op circa 130 ha water heeft hij het 
jachtrecht. In de Laker- en de Tuinder- en 
Kogjespolder jaagt hij vanwege scha-
debestrijding alleen op ganzen. Ben is 
ook mollenvanger en vangt gemiddeld 
200 mollen per jaar. Doordat de polder 
bebouwd werd, de Merenwijk, werd de 
polder verkleind van 260 ha naar circa 40 
ha. Ben heeft met de molen nooit uit zijn 
werk gemalen en doet dat nog niet. Daar 
de polder zo is verkleind, is Ben in korte 
tijd uitgemalen en haalt met moeite het 
aantal omwentelingen die de Rijnlandse 
Molenstichting van zijn molenaars ver-
langt. Bovendien is de biotoop van de 
molen erg verslechterd door bomengroei.
In 2002 heeft Ben een nieuw huis ge-
bouwd, nu aan de oostzijde van de mo-
len. De oude woning, aan de westzijde 

van de molen, werd afgebroken. Dat was 
wel een verbetering voor de windvang. 
Ben heeft een zoon en twee dochters, 
geen van hen wil molenaar worden. 

De Broek- en Simontjes polder
Het volgende verhaal heb ik grotendeels 
van Frans Verra van de Middenmolen te 
Aarlanderveen gekregen, zoals ik voor elk 
interview afhankelijk ben van molenspe-
cialisten.
De Broekpolder werd gesticht op 25 juli 

1625, de Symonspolder bestond toen al. 
In 1639 werden beide polders samenge-
voegd, de scheidingssloot werd afge-
damd van de boezem en werd polder-
water. 
De Broek- en Simontjespolder werd inge-
sloten, door de nog bestaande boezem-
sloten:
- Aan de noordzijde door de Groote 

sloot, die hem scheidde van de Zwan-
burgerpolder, nu door het Joppe, een 
grote en erg diepe zandwinplas.

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

Molenaar Van Leeuwen met zijn zoon 
voor de molen (foto coll. Hans Roest). 

De Broekdijk in 1933 naar Rijnlands ge-
bruik in de vreugd: 'komend' en met een vlag
op de hoogste roetop (foto coll. Hans Roest).

De malende molen voor de brand van 1972 (foto coll. Hans Roest)
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- Aan de oostzijde door de Zijl, aan de 
overzijde ligt de Boteruispolder.

- Aan de zuidzijde door de Stink- of 
Slaghsloot en deze sloot scheidde de 
polder vroeger van de Slagh- of Grote 
en Kleine Stadspolder.

- Aan de westzijde door de Leidse 
(Haarlemmer) Trekvaart.

- Aan de noordwestzijde door de Holle 
Mare, deze scheidt de polder van de

 Klaas Henneppoelpolder en de Veer-
polder.

De molen
De Broekdijkmolen, ook wel gewoon 
Broekmolen genoemd, is gebouwd in 
1840 ter vervanging van de oude molen, 
die ca. 150 meter zuidelijk van de huidi-
ge molen stond. Hij kostte ƒ 13.839,00½ 
en werd gebouwd door Joh. Oudshoorn 
en Th. Melman. De molen is net als de 
Zijllaanmolen te Leiderdorp op de afge-
damde voorboezem van de oude mo-
len gebouwd, de voorboezem werd kor-
ter, waardoor minder dijkonderhoud. De 
polder stond bij molenaars bekend als 
een rotpolder om te bemalen. De water-

berging was slecht en er waren hogere 
delen, waarvan het waterpeil werd ge-
regeld door schuiven in diverse stuwen. 
Het scheprad van de molen werd in 1958 
verdiept, de waterloop werd van be-
ton, waarover een betonnen dek werd 
gelegd. Daarvoor was het een open 
waterloop met liggers en planken dek. 
A.J.Dekker, familie van de molenmaker 
Dekker maakte het bestek. Dekker was 
adviseur van diverse polders in Rijnland. 
In de nieuwe voorwaterloop werd een 
tweede wachtdeur geplaatst, een dub-
bele met deuren als van een sluis. De 
originele wachtdeur werd bijna niet 
meer gebruikt en vast opengezet. Door 
het vergroten van het scheprad liep de 
molen veel te zwaar en in 1960 werden 
er fokwieken aangebracht. Voor de fok-
ken werden gemonteerd, zaten er maar 
twee zoomlatten op elk end, wat erop 
zou kunnen duiden dat de molen ver-
dekkerd is geweest.De fokken hadden 9 
schenkels per end, gemonteerd op om 
de 3 doorgestoken heklatten, waardoor 
het niet nodig was om stropbeugels te 
monteren voor de fokkestoelen. In de 
tijd, dat Kees Borst op de molen maalde 
was er nog een woonkamer in de molen 
aanwezig, die als kippenhok en voor op-
slag dienst deed . De molen werd vanaf 
1934 niet meer bewoond, er werd toen 

een woonhuis ten westen van de molen 
gebouwd.

Er hebben een aantal generaties lang 
Van Leeuwens op de molen gemalen. 
Na de oorlog was het een komen en 
gaan van molenaars. De molen was via 
een lange weg bereikbaar vanaf de 
Haarlemmertrekvaart te Leiden. Deze 
Broekweg was onverhard en ca. 2 km 
lang. De Broekweg bestaat nog steeds 
en loopt als fietspad dwars door de 
Merenwijk. Tussen de Broekweg en het 
spoor lag een grote vuilnisbelt, het barst-
te er van de ratten en ook bij de molen 
was daar veel overlast van.

Kees Borst kwam in 1961 op de Broek-
molen. Toen hij trouwde in 1958 werd hij 
molenaar op de Meerburgermolen te 
Zoeterwoude en ging wonen in het hele 
kleine huisje naast de Meerburger, door 
gezinsuitbreiding zocht hij wat meer ruim-
te en dat werd de Broekmolen. Eind jaren 
'60 waren er plannen, om een groot deel 
van de polder te bebouwen, nagenoeg 
de gehele voormalige Broekpolder. 
Circa 1970 werd begonnen met het 
bouwrijp maken van de Merenwijk. Dit 
gebied werd ontpolderd, waardoor er 
van de 260 ha grote polder slechts 40 ha. 
overbleef. Dit was nagenoeg de vroe-

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

De onttakelde molen van de Waarder-
polder, gebouwd in 1862 door G. Biemond 
voor ƒ 14.293,69½. De molen werd in 1920 
onttakeld, waarbij op de achterwaterloop 
een elektrisch gemaal werd gebouwd (foto 
Fr. Pardoel, juni 1974). 

De molen malend met fokwieken; opvallend zijn de enkele 
zoomlatten in het hekwerk (foto coll. Hans Roest). De molen na de brand van november 1972 (foto coll. Hans Roest). 

De molen heeft, als meer Rijnlandse molens, een kruis boven het kelderraam (foto 
Andries Veloo, 4 november 2014).
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gere Simontjespolder. Hierdoor en door 
het vrijkomen van de middenmolen te 
Aarlanderveen verhuisde, Kees Borst en 
werd daar aangesteld in 1972. Op de 
Broekdijkmolen werd Ben Hoogduin se-
nior als molenaar aangesteld. De vader 
van Ben junior had wel wat molenaars-
ervaring opgedaan op de Kikkermolen, 
maar werd nu molenaar op een molen 
met fokken. Hij trof het slecht, want tij-
dens een orkaan in de nacht van 12 op 
13 november 1972 ging de molen door 
de ketting en daardoor aan de sjees. De 
molen kreeg hij amper tot stilstand, de 
volgende ochtend werd er weer gema-
len, de vangstukken waren nog gloei-
end en werden afgekoeld en niet meer 
nagezien. Helaas de volgende ochtend 
omstreeks tien uur vloog het spul alsnog 
in de brand. De brandweer had moeite 
om de molen te bereiken en kon slechts 
nablussen. Wat overbleef was een troos-
teloze massa verkoold hout en verwron-
gen ijzer, dat als een mikadospel over 
de stenen voet was neergestort. Er werd 
al snel een trekkerpomp opgesteld. Het 
ijzerwerk werd door het polderbestuur 
aan ijzerhandel Gijzenij verkocht. Helaas 
werd het complete scheprad, dat de 
brand ongeschonden had doorstaan 
met een zware magneet opgetild en 
boven de betonnen loswal te pletter 
laten vallen. Gelukkig kregen ze de ij-
zeren wateras niet op de dekschuit en 
werd in de kant gerold. De stenen voet 
bleef zo tot 1974 staan. O.a. door de 
heer Gerrit Keunen van de toenma-
lige Rijksdienst van de Monumentenzorg 

werd een passend achtkant gevonden. 
Het was het achtkant van de molen van 
de Waarderpolder, De Jonge Willem, te 
Haarlem. Deze molen uit 1862 werd in 
1912 ontdaan van zijn kap en de romp 
bood vanaf die tijd plaats voor bewo-
ning en als behuizing van een elek-
trisch gemaal. Door het aanleggen van 
een industrieterrein werd het gemaal 
overbodig. De romp bleek op 10 cm. 
na te passen op de veldmuur van de 
Broekdijk. De hoogte van het achtkant 
kwam ook overeen en de gemeente 
Haarlem, eigenaar er van, bood het 
gratis aan. De Rijnlandse Molenstichting 
functioneerde als contactorgaan voor 
de herbouw van de molen. Ton Straathof 
wist in Groningen nog een passende as 
van een sloopmolen te liggen. De fir-
ma Verbij uit Hoogmade zou de molen 
gaan herbouwen. Het achtkant liet nog 
een half jaar op zich wachten, want de 
bewoners waren er nog niet uit. De ge-
meente Haarlem bood het transport van 
de romp aan vanaf de molenlocatie tot 
op de dekschuit. Op 5 augustus 1974 
hees een drijvende bok het achtkant op 
de stenen voet van de Broekdijk. De kuip 
en de kapzoldervloer waren niet meer 
aanwezig, ook ontbraken er 2 korbelen, 
want bij het maken van een slaapkamer 
zaten die 2 stukken hout lelijk in de weg, 
zo simpel is het. De kap werd in de oude 
werkplaats van firma Verbij gemaakt; al-
les werd gemerkt en de kap werd in on-
derdelen naar het werk gebracht. Dit is 
een van de laatste molenkappen die op 
klassieke wijze, onderdeel voor onder-

deel naar boven werd gehesen en ter 
plekke gemonteerd. Daar het construc-
tiewerk voor nieuwe sintelstukken erg 
duur was, stelde de heer Keunen voor, 
om een houten scheprad te maken met 
ijzeren gordingen. Na berekening, bleek 
dat het in 1958 vergrootte scheprad te 
snel liep, de overbrenging moest wor-
den vertraagd, daar de molen geen 
fokken meer kreeg, maar oud-Hollands 
zou worden opgehekt. Het onderwiel 
moest worden vergroot en dat was een 
behoorlijke ingreep. De gietijzeren wiel-
bak moest eruit en de daaronder gele-
gen gemetselde wielbak uitgebroken. 
De wielbak was apart van de molenfun-
dering en de kespen werden verwijderd, 
deze oude eikenhouten kespen zijn her-
gebruikt als bar in 'de Stal', een recre-
atiezaaltje in Hoogmade. Er kwam een 
houten wielbak, beton gaf veel proble-
men i.v.m. de waterdruk. Er werd een
zwaar dekzeil op de bodem aange-
bracht om het enigszins dicht te krijgen,
waarna de wielbak gemaakt kon wor-
den. Het onderwiel werd erg zwaar uit-
gevoerd voor een molen van ruim 23 
meter vlucht. Er kwamen acacia kam-
men in zowel onder- als bovenwiel. 
In het bovenwiel staat een inscriptie: DB 
– AW 1976 ( Dorus Borst-Aad Wassenburg) 
De opening vond plaats op 28 oktober 
1976. Er kwam geen kamer meer in de 
molen en de vloer bestond uit zand. 
De molen kwam in 1979 in eigendom 
van Waterschap de Oude Veenen dat 
hem in 1986 overdeed aan de Rijnlandse 
Molenstichting.
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

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

De herbouwde molen (foto coll. Hans Roest). De Broekdijk in 2011 (foto Donald Vandenbulcke, 3 juni 2011). 
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Het Graafschap Holland liet uit 
protest in het midden van de 
12e eeuw een dam leggen in de 

Oude Rijn bij Zwammerdam, tot nadeel 
van de bewoners aan de Utrechtse kant.
Het was Keizer Frederik Barbarossa die 
in het jaar 1165 bevel gaf aan de graaf 
van Holland om de dam te verwijde-
ren. Na 1200 sloot de dam de Oude 
Rijn niet meer af, maar bleef bestaan 
als een dam met doorlaatopening. 
Achthonderd jaar later is de 'strijd om 
een dam' weer actueel.

Dit maal draait het om de dam in de 
toevoersloot van de onlangs maal-
vaardig gerestaureerde Dikke Molen in 
Zwammerdam die het malen met de 
molen onmogelijk maakt. De molen 
heeft medio 1985 voor het laatst gema-
len, waarna een periode van meer dan 
25 jaar stilstand volgde. Aanvankelijk wil-
de de huidige eigenaar, Dick Boot, de 
molen alleen draaivaardig laten restau-
reren. Hij kreeg echter alleen subsidie 
wanneer de molen maalvaardig zou 
worden gerestaureerd. Dus bij de restau-
ratie is ook de vijzel vernieuwd.
Het paste toen tevens in het plan en de
visie van het Hoogheemraadschap Rijn-
land dat de molen na restauratie een re-

serve bemalingsfunctie zou kunnen krij-
gen. Om deze reden koos Dick Boot voor 
een restauratie tot maalvaardige molen.
Ruim anderhalf jaar nadat 'De Dikke 
Molen' maalvaardig is gerestaureerd, 
was het tot voor kort helaas nog steeds 
niet mogelijk voor de molen om water te 
verzetten.

De Noord-en Zuideinderpolder
De Noord- en Zuideinderpolder, globaal
gelegen tussen Ter Aar en Zwammerdam, 
is ongeveer 1100 ha. groot. Vroeger werd 
deze polder bemalen door twee mo-
lens. Aan de zuidoostkant door De Dikke 
Molen en aan de noordwestkant door 
de Galgmolen, ook Noordeindermolen 

Peter van der DriftDe geschiedenis 
herhaalt zich in 
Zwammerdam: 
een damopruiming

De gerestaureerde Dikke Molen met op 
de voorgrond de dam in de toevoersloot. 

De bij de restauratie nieuw geplaatste dammen, waardoor de dam in de toevoersloot 
overbodig is geworden. Bij deze dammen zijn de oude molenroeden verwerkt.
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genaamd. De Galgmolen, een wipmo-
len, brandde in 1870 af, waarna in 1871 
op deze plek het gemaal Neptunus is 
gebouwd. Dit gemaal heeft toen de 
bemalingstaak overgenomen. De Dikke 
Molen heeft tot medio 1985 dienst ge-
daan.
Het land in de polder dat vlak langs de 
Oude Rijn ligt, is wat hoger gelegen door 
vroegere slibafzetting van de rivier dan 
het land in de rest van de polder. Het 
waterpeil is hier ruim 10 cm. hoger dan 
elders in de polder.
Om dit niveauverschil te bereiken zijn 
in alle poldersloten, die haaks ten op-
zichte van de 'Oude Rijn' liggen, houten 
of betonnen dammen geplaatst. Dit is 
gebeurd in het midden van de jaren '90 
van de vorige eeuw. Zo ligt er ook een 
dam in de toevoersloot naar De Dikke 
Molen.
Het verhoogde waterpeil heeft twee re-
denen. Op de eerste plaats vermindert 
het de inklinking van de bodem. Het ver-
hoogde waterpeil is ten tweede nodig 
om de (houten) funderingen van de lint-
bebouwing gelegen langs de Oude Rijn 
te beschermen.

Beperking door de huidige situatie
 Het oude gemaal Neptunus met een 
capaciteit van 95 m3 water/min. is ge-
legen aan de Noordeindersluis bij Ter 
Aar en is sinds 1985 als enige inzetbaar 
voor de bemaling van de gehele polder. 
De toevoerwetering die dwars door de 
polder naar het gemaal loopt, is vrij on-
diep en ook niet echt dieper te krijgen 
door middel van uitbaggeren, omdat 
de slappe veenpercelen dan teveel zul-
len inzakken. Met andere woorden: de 
watertoevoer naar het gemaal is niet 
optimaal. Ook gaat veel regenval over 
het algemeen gepaard met wind uit 
een westelijke richting waardoor het wa-
ter als het ware naar het oosten van de 
polder opgestuwd wordt, juist van het 
gemaal af.
De Dikke Molen staat in deze situatie juist 
zeer gunstig aan de zuid- oostkant van 
de polder.

Het ambacht Aarlanderveen, fragment 
van de kaart 't Hoogheymraedschap van 
Rhijnland / afgeteekent door Johannes 
Douw en Steven van Broeckhuysen' uit
1647. De 'Noortentse' en de 'Suytender
polder, gescheiden door de Aarlanderveen-
se kerkvaart en de kade erlangs vormen 
het grootste deel van het ambacht (ge-
meente). De molenviergang staat op de 
kaart niet aangegeven. Die is dan nog 
toekomstmuziek. De kaart maakt de her-
komst van de naam Galgmolen met een 
symbool duidelijk. Zwammerdam staat op 
de kaart als Swadenburgerdam vermeld, 
later verliep dit tot Zwammerdam. (kaart 
coll. Hoogheemraadschap van Rijnland). 

Het gebied van de Zuid- en Noord-
einderpolder op een kaart van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland van 2013. 
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Zware regenval
Op 28 juli 2014 viel er in de omgeving van 
Alphen a/d Rijn in korte tijd gemiddeld 
ruim 100 mm regen. Het gemaal had on-
voldoende capaciteit om de polder in 
korte tijd weer op peil te brengen. Er was 
genoeg wind, en ook was er bereidheid 
van molenaars uit de omgeving om te 
malen. Dus de molen had prima dienst 
kunnen doen als hulpbemaling, maar 
helaas; de dam!

Huidige stand van zaken
Het hoogheemraadschap Rijnland heeft 
recent een geheel nieuw gemaal ge-
bouwd, vlak naast het oude 'Neptunus' 
gemaal. De bouwkosten liggen rond de
twee miljoen euro. Het nieuwe gemaal
heeft een capaciteit van 120 m3/min.
Op 13 november is dit gemaal offi-
cieel in gebruik genomen. Het oude 
gemaal doet geen dienst meer. Het 
Hoogheemraadschap Rijnland was in-
middels ook afgestapt van de visie om 
de Dikke Molen' te betrekken in de be-
maling van de polder.

Onlogisch
Aan de 'gunstige' kant van de polder 
staat een geheel maalvaardige molen, 
waarbij molenaars uit de directe omge-
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De stichtingssteen in de voorgevel van 
het gemaal 'Neptunus' met de datum 26 
juni 1871. 

Het splinternieuwe gemaal met op de 
achtergrond het oude gemaal Neptunus.

Het oude gemaal Neptunus; in de volks-
mond bleef het gemaal evenwel bekend 
staat als 't 'Galgmachien', herinnering aan 
de naam van de afgebrande voorganger.



ving bereid zijn om er mee te malen als 
de omstandigheden daarom vragen. Het 
zou voor de hand liggen wanneer het 
Hoogheemraadschap Rijnland toestem-
ming gaf om de dam in de toevoersloot 
naar de molen te verwijderen. Deze dam 
heeft geen functie meer omdat er tijdens 
de restauratie van de molen twee nieu-
we dammen geplaatst zijn in de zijsloten 
die deze functie overgenomen hebben.

De ommekeer
Inmiddels is mondeling toestemming ge-
geven om de bewuste dam te mogen 
verwijderen. Een bereidwillige veehou-
der in de polder heeft direct actie on-
dernomen en er geen gras over laten 
groeien. Hij beschikte ook over de juiste 
machines om de dam uit de sloot te ver-
wijderen. Even voelde hij zich zoals des-
tijds Keizer Frederik Barbarossa die acht 
eeuwen eerder de dam liet opruimen.
Zoals het er nu naar uit ziet, staat niets 
meer in de weg voor de Dikke Molen om 
na bijna dertig jaar zijn bemalingsfunc-
tie weer op te pakken als dat gewenst is!

Foto's: auteur, tenzij anders vermeld.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Het water kan weer vrijuit naar de Dikke
Molen toe die het kan uitslaan op de Rijn, 
zoals al vele eeuwen het geval is geweest; 
levende historie.

De Wetering die van het zuidoosten naar 
het gemaal in het noordwesten loopt. De 
foto is genomen vanaf de Treinweg kijkend 
naar het zuidoosten. 

Het verwijderen van de damwand uit de 
molentocht. 



Molen De Vlieger 
draaide een 
etmaal door

Aart Struijk
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In de nacht van 16 op 17 oktober 2014 heeft molenaar Bram Zonderop 
zijn molen een etmaal laten draaien. Het was namelijk feest bij molen De Vlieger 

in Voorburg, want het was 25 jaar geleden dat de molen was verplaatst. 
Er waren zo'n vijftig gasten uitgenodigd, en veel van hen waren nog steeds 

enthousiast over de destijds spectaculaire verplaatsing.



Onder de genodigden was wet-
houder Heleen Mijdam, die van
Aart Struijk een exemplaar ont-

ving van het oktobernummer van 'Molen-
wereld' met daarin zijn artikel over de 
verplaatsing van De Vlieger. Zij stelde dat 
zeer op prijs en was erg verrast dat er een 
foto van haar in het blad stond. 
De wethouder kreeg van Pieter Lagas 
het eerste exemplaar uitgereikt van zijn 
boekje. Na de verplaatsing van de mo-
len 25 jaar geleden, heeft het nog enkele 
maanden geduurd voordat de molen 
was opgebouwd en weer geheel maal-
vaardig was. In die periode heeft Lagas 
in een wekelijkse column in een krant de 
voortgang van de werkzaamheden be-
schreven. Die artikelen zijn gebundeld en 

door molenaar en vrijwilligers uitgegeven 
als een boekje. 
Wethouder Mijdam sprak enige woorden 
van waardering voor molenaar en vrijwil-
ligers, waarna zij vakkundig de vang licht-
te en de molen in gang zette. Het was de 

bedoeling dat de molen een etmaal zou 
blijven draaien, maar rond middernacht 
viel de wind weg en pas in de loop van 
de volgende ochtend stak er een briesje 
op. Desondanks stond de teller na 24 uur 
op zo'n 3.000 omwentelingen. 
In de avond en nacht kwamen er ruim 
zestig bezoekers naar de molen. Het is bij-
zonder sfeervol om 's nacht in de molen 
te zijn en hem te zien draaien. Molenaar 
en vrijwilligers kunnen terugzien op een 
geslaagd evenement. 

N.B.: het boekje over de verplaatsing is 
allen verkrijgbaar aan de molen; even-
tuele belangstellenden kunnen ook con-
tact op nemen met de molenaar: 
azonderop@casema.nl 

Een glunderende wethouder Mijdam 
kreeg bloemen van het echtpaar Zonderop. 
(foto Ot Douwes).

Wethouder Heleen Mijdam licht de 
vang. (foto Ot Douwes). 

Molen De Vlieger op 16 oktober in de 
vlaggen. 

Veel belangstelling voor molen De 
Vlieger. 

De Vlieger staat 's avonds sprookjesach-
tig in de schijnwerpers. (foto Ot Douwes).
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Nieuwe fundering 
voor oliemolen 
De Bonte Hen

Ron Blonk

Een verzakking van circa 9 cm van het achtkant 
is al jaren merkbaar in De Bonte Hen in 

Zaandam, vooral aan de Zaan (west) kant. 
Het staande werk (de romp) zakt over het 

gaande werk heen. De heien kwamen boven 
zelfs tegen de rietlatten aan.

De kollergang van De Bonte Hen; ge-
dragen door slechts twee stenen muurtjes 
(foto Martin Bus, 21 augustus 2014). 
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Na graafwerkzaamheden werd 
er geconstateerd dat de oude 
palen met daarop het kesphout 

scheef aan het wegzakken waren. 
Vereniging de Zaansche Molen moet 
nu handelen om verdere problemen 
te voorkomen. Na een tweede subsi-
dieronde  en met de hulp van vele spon-
sors kreeg  Windmolenmakerij Saendijck 
de opdracht voor de herstel werkzaam-
heden.
Saendijck maakt na de bouwvak een 
begin. De vloer en de balklaag worden 

De constructie onder een penant om 
de molen op te vijzelen (foto Martin Bus, 
27 september 2014).

De fundatie voor een van de beide blok-
ken (foto Martin Bus, 20 september 2014). 

17e jaargang 2014 nr. 12|445 Molenwereld

Inkassingen onder de penanten die de 
molen dragen (foto Martin Bus, 24 sep-
tember 2014). 

Aan de penanten is eerder gewerkt (foto 
Martin Bus, 27 september 2014). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Poster van de situatie en de werkzaam-
heden aan oliemolen De Bonte Hen (beeld:
Fren Wassenaar). 

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

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
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verwijderd. De ervaren funderingsspe-
cialist De Coogh wordt ingehuurd voor 
het maken van een betonnen fundering 
van 35 cm dik. met 27 palen die tot 17,5 
m –NAP gaan. Eerst wordt er een drai-
nage aangelegd om het overtollige 
grondwater weg te krijgen. Dan wordt er 
60 cm grond weg gegraven. De beton-
plaat komt uit het zicht onder het maai-
veld. In de oude penanten komen grote 
ronde gaten met daardoorheen stalen 
binten. Er wordt een deel van het oude 
metselwerk weg geslepen voor inkassin-
gen in de nieuw te maken beton plaat. 
Het doodbed van de kantstenen staat 
op twee iele muurtjes die al 6 cm weg 
gezakt zijn, wat ons flink zorgen baarde. 
Het diep weg graven van de grond zou 
tot instortingsgevaar leiden. Er is dan ook 
na overleg met de constructeur gekozen 
om de betonvloer hier 35 cm hoger te 
maken, ook dit is straks niet meer zicht-
baar aan de buitenkant.

Voor de palen zitten er 27 conische 
sparingen in de gestorte betonvloer. 
Daarnaast zitten twee ankers, een soort 
grote paperclips waar een machine 
voor de te persen palen aangekoppeld 
wordt. Een stalen buispaal van twee 
meter wordt geruisloos en trillingsvrij de 
grond in geperst, waarna de volgende 
buispaal van twee meter eraan gelast 
wordt. Zo door tot een diepte van 17,5 
meter bereikt is. De sponsors konden 
deze werkzaamheden 25 oktober jl. bij-
wonen. Er was hier veel belangstelling 
voor. Als alle palen erin zitten worden 
deze volgestort met beton. Door de 
conische sparingen in de betonvloer 
draagt de betonvloer weer op de nieu-
we palen.  Vanaf de betonvloer gaan 
we de molen zo recht mogelijk zetten. 
Daarna zal het hele gaande werk aan-
gepast worden aan de nieuwe situatie. 
Al met al een leuke en bijzondere klus 
voor Windmolenmakerij Saendijck.
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Kom je kijken? Toen wij in 2012 klaar 
waren met het maalvaardig ma-
ken van het Speelmolenpark in 

Schipluiden, werd door Aad en Jannick 
Schouten (resp. eigenaar en molenaar
van wipmolentje Het Haantje te Bles-
kensgraaf) gevraagd of wij eens naar 
het koppeltje verticale maalsteentjes 
wilden kijken.

Eigenlijk is 'koppeltje verticale maalsteen-
tjes' een te magere aanduiding. Het is 
een 'oorlogsmolentje'. Toen in de oorlog

 

het voedsel schaars werd gingen men-
sen de boer op om aan eten te komen. 
Bekend zijn de 'hongertochten' uit de 
hongerwinter 1944/1945. Men kocht/kreeg/
ruilde ook wel graan, maar dat moest 
wel gemalen worden. Soms kon dat bij 
een plaatselijke molenaar, maar niet 
altijd. Men moest het dan zelf malen en 
dat deed men dan ook, zelfs met koffie-
molens. Dat was niet ideaal. Vandaar, 
dat er kleine molentjes werden gemaakt 

Malen in 
Het Haantje

Rob van Zijll 

Het oude molentje, zonder deksel. 
Het schroefmechanisme dient om de 
maaldruk in te stellen. 

Het Haantje bij de Wingerdse molen in
Bleskensgraaf. Eerder stond het molentje
in Westzaan bij de werkplaats van stof-
feerder Klaas Tanger (foto Donald 
Vandenbulcke, 10 april 2011).



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

en in de handel kwamen, bestaande 
uit een houten kastje met daarin twee 
kleine verticale molensteentjes. Het lig-
gertje, al kan men beter van staandertje 
spreken zat gemonteerd tegen de zij-
wand van het kastje, waartegen het lo-
pertje draaide. De noodzakelijke maal-
druk werd verkregen door een schroef-
mechanisme aan de tegenoverliggen-
de wand van het kastje. Het graan werd 
er aan de bovenzijde ingegoten en aan 
de onderkant kwam het meel er weer 
uit. De aandrijving was met de hand 
maar er werden ook wel elektromoto-
ren voor gebruikt, bijvoorbeeld van een 

wasmachine. Her en der treft men dit 
soort kleine molentjes nogal een aan in 
oudheidkamers of bij particulieren. Op 
windkracht doen ze het ook, zoals in Het 
Haantje in Bleskensgraaf. (jsb)

Veel kapot
Wij (fa. Zijslo = Rob v. Zijll en Peter v. Slo-
ten) zijn in Bleskensgraaf geweest en na 
inspectie werd besloten het hele molen-
tje mee te nemen naar de werkplaats 
van Zijslo te Schipluiden.
Het molentje was helemaal dichtgetim-
merd en kon onmogelijk worden schoon-
gemaakt. Bij het openmaken bleek dat 

de kist niet meer te redden, ook kwam 
daar de nodige inwoning uit! De maal-
stenen waren kapot, de loper was in 
twee- en ligger in drie stukken gebroken.
Na overleg met de eigenaar werd be-
sloten een nieuw koppeltje stenen te 
bestellen bij Hans Titulaer. Peter begon 
aan de kist en ik begon aan een nieuwe 
kaar, kaarbomen, hangerkam en schud-
debak dat in een nieuw raamwerk op 
de deksel van de maalkist moet komen.
Het binnenwerk van de kist is bekleed 
met 4 mm betonplex, uiterst glad, wat 
een vlot transport van meel geeft. De 
wanden in de maalkist staan in een 
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Het molentje letterlijk en f iguurlijk opengebroken; de steentjes zijn gescheurd.

Het stelmechanisme in behandeling. 

Het nieuwe kistje in de maak. 

Met maalbak. 



trechtervorm naar de maalbak, die ook 
afloopt. 

Nieuwe stenen
Bij de Rode Wip in het speelmolenpark 
hadden we daar al ervaring mee op ge-
daan, dat werkte tot tevredenheid. Toen 
de nieuwe stenen arriveerden, konden 
we verder met monteren. Dat gaf nog 
enige discussie met de fabrikant van de 
stenen. Er moesten enige aanpassingen 
aan de stenen worden gedaan, voordat 
het molentje goed werkte.
Het oude molentje werd aangedreven 
met een touwsnaar, wat erg zwaar liep. 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Het nieuwe vaste steentje op zijn plaats.

Bovenaanzicht.
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Daarom een platte kunststof riem be-
steld die zou gaan lopen over een nieuw 
te maken wiel.
Bij het oude kistje was een snaarwiel van 
een wasmachine dat werd gebruikt om 
de schuddebak te laten schudden.

Nieuwe wielen
In de schuur waar Het Haantje op staat, 
werd een stevig tafelblad gemaakt, 
waar de molentje op kwam te staan. 
Dat kwam te staan in aluminium ge-
leiders, zodanig dat het molentje van 
rechts naar links kan verschuiven. Zo kan 
men makkelijker de riem om leggen en 
spannen. Het geheel werd geborgd met 
een stelbout. Onder de tafel kwam een 
stellage met schappen waarop een zak 
of emmertje stond voor de opvang van 
meel.
Op de bestaande wentelas werd een 
groot nieuw wiel gemaakt voor die be-
stelde platte riem, op de as van het 
maalkoppel werd ook een klein nieuw 
wiel gemaakt. Nu gaat 1 keer bovenwiel 
rond, tegen 6 maal de as van het mo-
lentje. Daarna is alles ter plekke geïnstal-
leerd en afgesteld.
Nu bleek ook dat het molentje het nieu-

we maalproces veel beter aan kon en 
Jannick kon gaan proefmalen.
Het molentje werkt na een inwerkperiode 
prima en geeft een prachtige zak meel.

De molenaars zijn er tevreden mee!

Alle afbeeldingen Rob van Zijll, tenzij an-
ders vermeld.

Kaar en schoentje op het molentje. Het molentje, weer geheel compleet. 

Het molentje op zijn plaats met de aan-
drijving in Het Haantje. Rechts de stam-
pers voor kippengrit. 



Molen Den Arend 
kan weer 

malen

Dick Kenbeek
Den Arend omstreeks 1900 

(ansichtkaart coll. jsb).
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Op woensdag 10 september is de
korenmolen Den Arend in Berg-
ambacht na een restauratie 

officieel geopend. Naar huidige maat-
staven was de restauratie van beperkte 
omvang maar wel van aanzienlijk be-
lang: In de eerste plaats werd het histo-
risch zeer waardevolle binnenwerk met 
terughoudendheid en zorg hersteld. 
Verder werd op de begane grond een 
winkel in streekproducten in gebruik ge-
nomen die bemand zal worden door 
mensen met een verstandelijke beper-
king. Tegelijk kon de Stichting die de mo-
len sinds eind 2013 in eigendom heeft 
acte de présence geven. Zo'n Stichting 
hadden velen liever ruim twintig jaar 
eerder gezien maar die is er toen niet 
gekomen. Het vervolg zal duidelijk ma-
ken waarom.

Den Arend is in 1869 gebouwd als een 
ronde stenen stellingmolen ter vervan-
ging van een wipkorenmolen. Het bin-
nenwerk van deze wipmolen werd over-
gebracht naar zijn opvolger waardoor 
een uniek ensemble ontstond. Ook an-
dere delen van de wipmolen zijn in het 
interieur hergebruikt zij het in andere 
functies. Eén en ander is voor de oplet-

De molen in de jaren '30 van de vorige 
eeuw in vol bedrijf. Opvallend is de grote, 
gedeeltelijk met riet gedekte schuur (an-
sichtkaart coll. jsb). 

Den Arend na aankoop door de gemeen-te Bergambacht en de opknapbeurt van 1957, waarbij men het hekwerk van de roeden maar wit 
geschilderd heeft. Links de voor de gemeentesecretaris gebouwde woning die inmiddels f link is uitgebreid en onherkenbaar van gedaante 
is veranderd. Demolenschuur en het oude woonhuis zijn gesloopt. (ansichtkaart coll. jsb). 
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tende geïnteresseerde met wat speur-
werk wel terug te vinden.
De molen blijft tot eind jaren dertig van 
de vorige eeuw in bedrijf en maalt in de 
laatste oorlogsjaren nog voor particulie-
ren. In 1947 wordt ene Van den Hoven 
eigenaar die de vervallen molen weer 
bedrijfsklaar wil maken. Hoewel dat fi-
nancieel niet lukt heeft hij toch nog met 
de molen gemalen. In 1954 verwerft de 
gemeente Bergambacht de molen voor 
6000 gulden in eigendom waarna in 1957 
een restauratie volgt. Daarbij worden 
de nog houten roeden vervangen door 
twee gebruikte potroeden uit de molen 
van Kamperland. Er wordt wel gesteld 
dat de houten roeden ook afkomstig zijn 
van de voorganger maar op grond van 
de levensduur van zulke roeden kun-
nen daarbij vraagtekens gezet worden. 
Na 1958 laat rietdekker Teus Verkerk uit 
Bergambacht de molen van tijd tot draai-
en als vrijwilliger molenaar avant la lettre.
Twintig jaar later, in november 1979, 
wordt weer een restauratie uitgevoerd 
waarbij de roeden worden vervangen 
door nieuwe, fabrikaat Derckx. Vrijwillig 
molenaars laten de molen daarna re-
gelmatig draaien waarvan met name 
molenmaker Alex van der Perk genoemd 
mag worden. In de jaren tachtig treffen 
we Jaap Vermeulen aan die in dienst 
van de gemeente en tijdens werkuren 
de molen rond laat gaan. 
Vanaf midden 1988 verandert de nabije 
omgeving sterk door de bouw van een 
luxe hotel met parkeerplaats aan de 
zuidoostkant van de molen. Het hotel re-
fereert met zijn naam (De Arendshoeve) 
aan zijn buurman en dat geldt trouwens 
ook voor het aan de noordwestkant van 
de molen gelegen restaurant (Onder de 
Molen) dat inderdaad bijna onder de 
stelling ligt. Het geeft weer eens aan hoe 
belangrijk een molen voor zijn omgeving 
kan zijn.

Verkoop?
November 1990 wordt schrijver dezes 
benaderd door een in Bergambacht wo-
nende en in de plaatselijke politiek goed 
ingevoerde en bezorgde collega met het 
bericht dat er plannen zijn de molen aan 
een particulier te verkopen. Er gaat een 
brief naar De Hollandsche Molen met het 
verzoek contact op te nemen met de 
gemeente en de mededeling dat met 
de betreffende collega over een stich-
ting tot behoud gesproken is. Directeur 
Leo Endedijk antwoordt enige tijd la-
ter dat de zaak nog in een pril stadium 
verkeert maar dat de verkoop aan een 
particulier de gemeente ten sterkste ont-
raden is. Ook de Werkgroep Molens van 
de Provinciale Monumentencommissie is 
ingelicht. Maart 1991 wordt het serieus, 

de gemeente wil haar plannen doorzet-
ten. "Het onderhoud aan de molen, zo-
als het schilderen, het in stand houden 
van het maalwerk en stroomvoorziening, 
koste de gemeente ieder jaar zo'n 24.000 
gulden. Het college wil van deze kosten 
af vanwege de financiële positie van de 
gemeente". 

In vergelijking met wat we tegenwoordig 
lezen en horen is er dus niets nieuws on-
der de zon. Alleen wordt het nu anders 
gesteld met 'dat het bezit en onderhoud 
van een molen niet meer tot de kernta-
ken van de gemeente behoren', maar 
het is nog altijd een kwestie van geld. 

Er heeft zich intussen één gegadigde 
gemeld maar de onderhandelingen zijn 
nog niet gestart. Eerst gaat gesproken 
worden over de voorwaarden die aan 
de verkoop zullen worden verbonden. 
Een harde eis is dat de molen op gezette 
tijden moet blijven draaien en dat het 
exterieur niet mag worden aangetast. 
Verder moet de molen toegankelijk blij-
ven voor belangstellenden.
Twee zaken vallen hierbij op. In de eer-
ste plaats lijken de genoemde kosten 
wel erg hoog en wellicht worden ook 
de uren door de vrijwilliger molenaar 
in werktijd op de molen doorgebracht 
meegeteld. Voor zover bekend worden 
nergens vragen gesteld over de hoogte 
van het bedrag. En het interieur komt he-
lemaal niet ter sprake. 
Weer gaat er een brief naar De Hol-
landsche Molen. In een officieel schrij-
ven naar de gemeente wijst die er op 
dat het onderbrengen bij een plaatselij-
ke stichting de beste garanties biedt tot 
nakoming van de gestelde voorwaar-
den en dat bij verkoop aan een particu-
lier altijd het gevaar aanwezig is van het 
wijzigen van de oorspronkelijke bestem-
ming. En ook het behoud op langere ter-
mijn kan niet verzekerd worden geacht.

Den Arend kent opmerkelijke details; de zonnewijzer op de baliezolder mag gerust 
uniek genoemd worden (foto Jan Bakker). 

Een ander opvallend detail is het zeer kleine spoorwiel; buiten twijfel afkomstig van de 
voorganger van Den Arend, de wipmolen (foto Jan Bakker).
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Vragen
In de gemeenteraad klinken nu bezorg-
de geluiden. De fractie van de PvdA is 
tegen en Gemeentebelangen en het 
CDA vinden dat grote aandacht be-
steed moet worden aan de latere func-
tie van de molen en de openstelling, 
maar zijn niet tegen de verkoop. 
Ook in de Provinciale Staten worden vra-
gen gesteld en wel door CDA Statenlid 
Sjoerd Veerman, goed bekend in mo-
lenkringen. Volgens Veerman is in het 
verleden slechts twee maal eerder een 
beschermd monument (molen?) door 
de overheid verkocht aan particulieren. 
Dat is in 1952 door de gemeente Weesp 
(molen De Eendracht?) en in 1983 door 
de gemeente Bergambacht (!!) en dat 
betrof De Bachtenaar. 

Dat laatste is helemaal goed gekomen 
door de inspanningen van kopers / be-
woners Herman en Esther Oskam die 
deze molen over een periode van acht 
jaar grotendeels in eigen beheer geres-
taureerd hebben.

Veerman vindt dat bij verkoop de no-
dige eisen moeten worden gesteld, ook 
wat betreft het interieur en dat voorko-
men moet worden dat de molen een 
horeca bestemming krijgt.

Reacties
De verantwoordelijke wethouder vindt 
dat de Veerman zich onterecht zor-
gen maakt omdat de functie van Den 
Arend niet teniet wordt gedaan. Ze stelt 
zelfs dat de praktijk uitwijst dat parti-
culier bezit het voortbestaan van een 
monument garandeert. Op zijn minst is 
dat nogal ongenuanceerd en wellicht 
heeft ze de Vereniging van Particuliere 
Moleneigenaren in gedachten. Verder 
vraagt zij zich af of het de functie van 
de gemeente is om de molen in bezit te 
houden. 'De gemeente heeft in totaal 
738 gulden aan subsidie gekregen voor 
onderhoud aan de molen. Het is aan 
een ander om te beoordelen of dit in 
verhouding staat tot de jaarlijkse kosten. 
Bovendien is de molen in eerste instan-
tie te koop aangeboden aan de vereni-
ging De Hollandsche Molen. Maar deze 
vereniging koopt geen molens meer 
aan. Als de provincie interesse toont, is 
deze natuurlijk van harte welkom'. 
De provincie dringt er echter bij monde 
van Gedeputeerde Staten bij de ge-
meente op aan het beheer van Den 
Arend over te dragen aan een daartoe 
op te richten stichting. Dit stelt de pro-
vincie in haar antwoorden aan staten-
lid Veerman en de gemeenteraad is nu 
aan zet. Het is inmiddels september 1991.

Verkoop
Dertien maanden later gaat de kogel 
door de kerk. De gemeenteraad stemt 
in met de verkoop van de molen voor 
het symbolische bedrag van één gulden 
aan Vastgoed Alblasserwaard BV, een 
onderdeel van bouw- en handelsmaat-
schappij Adr. Van Erk uit Bergambacht, 

met als directeur Jos van Erk. Het wordt 
dan mogelijk om in de molen een hu-
welijk te sluiten en de koper krijgt de be-
voegdheid zelf een ambtenaar van de 
burgerlijke stand aan te wijzen. Alleen 
PvdA en SGP zijn tegen, onder andere 
omdat Van Erk een subsidie van 50.000 
gulden meekrijgt, af te bouwen over een 
periode van vier jaar. Dat vinden alle 
partijen niet aangenaam maar wordt 
door de voorstanders geaccepteerd 
onder het motto 'geven en nemen' en 
'voordeel op lange termijn'. 
Blijft over de vraag waarom Van Erk 
de molen gekocht heeft. Daarvan is in 
de berichtgeving rondom de verkoop 
namelijk niets terug te vinden. Het lijkt 
niet erg waarschijnlijk dat het gaat om 

het behoud van dit monument op zich. 
Mogelijk wil hij de handen vrij hebben 
bij een uitbreiding van De Arendshoeve 
waarin hij één van de participanten is of 
bij verdere bebouwing in de naaste om-
geving van de molen. Ook is hij eigenaar 
van het vlak naast de molen gelegen 
restaurant 'Onder de Molen'. Financieel 
lijkt het in ieder geval een goede deal. 
Van deze plaats is niet te achterhalen 
hoe de subsidie besteed is.

Staartje
Het muisje heeft nog een staartje want 
in juni 1993 blijkt de molen al een tijd 
niet meer te draaien. De SGP-fractie in 
de gemeenteraad vreest het ergste en 
stelt een aantal vragen. Navraag leert 

Willem Roose heeft zeer veel werk verzet in de molen; het maken van een oplaag op een 
blauwe steen was wel een zeer speciale klus (foto Jan Bakker, 29 januari 2003). 

De stenen liggen op een halve zolder op de baliezolder. De lichtbomen bevinden zich 
boven de stenen (foto Jan Bakker, 10 oktober 2003). 
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dat vrijwillig molenaar Jaap Vermeulen 
na onenigheid met Van Erk het bijltje 
er bij neer gegooid heeft. Hij kan en wil 
niet voldoen aan de eis om te draaien 
op het moment dat het hem gevraagd 
wordt. Hij heeft immers een vaste baan 
bij de gemeente en kan niet zomaar tijd 
vrij maken. 
Er is wel een opvolger in de persoon van 
Kees Roeleveld die nog in opleiding is 
maar al wel twee jaar ervaring heeft. Die 
is niet van plan om op zondag te gaan 
draaien zoals Van Erk wil en dat wil de 
SGP uiteraard ook niet. Roeleveld heeft 
inmiddels voor het eerst gedraaid, nog 
wel met nieuwe zeilen. En in de molen is 
kort hiervoor de eerste huwelijkssluiting 
voltrokken.

Restauratie
Hierna wordt het een hele tijd stil rond-
om de molen. In mei 1999 kijkt mole-
naar Kees Roeleveld tevreden terug op 
een nationale molendag met veel wind 
waarop volop mais gemalen is. De con-
ditie van de molen wordt niet optimaal 
genoemd: Twee maalstenen zijn versle-
ten, één van de wieken is aan het eind 
van zijn latijn en enkele steunbalken zijn 
vermolmd. De molen is intussen door 
Van Erk verkocht aan de eigenaars van 
De Arendshoeve en Roeleveld heeft bij 
hen aan de bel getrokken. Na een be-
zoek aan de molen met een klimtocht 
naar de kap stemmen de aandeelhou-
ders in met een steunoperatie van hon-
derdduizend gulden. Van dat bedrag is 

dan dertig mille besteed aan de meest 
urgente werkzaamheden. Jammer ge-
noeg worden deze niet gespecificeerd 
en Den Arend is ook nog steeds in trek bij 
bruidsparen.
In 2002 is van verder herstel nog niets te-
recht gekomen en in 2004 blijkt dat nog 
steeds het geval te zijn. "Restauratie ver-
zandt in bureaucratie" kopt de krant en 
er wordt gemopperd over de slechte 'be-
reikbaarheid' van de Rijksdienst. Er staat 
inmiddels wel zo'n € 40.000 geparkeerd 
op de begroting van Monumentenzorg 
maar volgens de zegsman van de eige-
naren is het alleen de kunst om het daar 
vanaf te krijgen. 
De provincie heeft in 2002 zelfs dringend 
geadviseerd de molen stil te zetten van-
wege de slechte toestand van onderde-
len van de kap maar anno 2004 draait 
de molen nog steeds, nu onder beheer 
van Willem Roose die Kees Roeleveld 
opgevolgd heeft. Roose is van De Roode 
Leeuw in Gouda in 2002 uitgeweken 
naar Den Arend vanwege problemen 
met zijn buurman die hem het malen op 
De Roode Leeuw in feite onmogelijk ma-
ken (Molenwereld 2012-10-344). Roose 
heeft dan op Den Arend een aantal ge-
breken provisorisch hersteld.
Er is lang naar uitgekeken maar in april 
2007 gaat het herstel van Den Arend 
dan eindelijk van start. Het werk wordt 
uitgevoerd door molenmakerij Verbij en 
omvat onder andere nieuwe spruiten, 
aanpak van voorkeuvelens en vorst-
planken, stalen platen op onder- en 
overring, nieuwe kunststof kruirollen, 
nieuw riet op de kap en bestrijding van 
ongedierte. Een tegenvaller was de toe-
stand van de koppen van voeghouten 
en steunder die met kunsthars hersteld 
moesten worden. 
Maart 2008 is het werk gereed. De res-
tauratie heeft dan bijna € 150.000 ge-
kost waarvan de provincie ook een 
deel betaald, naast de bijdrage van de 
Rijksdienst. Het restant is voor rekening 
van de eigenaren. 

Binnenwerk
De kap is dan wel weer in orde maar dat 
geldt niet voor het bijzondere binnen-
werk. Malen gaat met de nodige voor-
zichtigheid nog wel maar na een uurtje 
zet Willem Roose steeds de molen stil 
om het gangwerk na te kijken en waar 
nodig aan te slaan. Eind 2011 gaat het 
toch fout. Tijdens het malen breken twee 
kammen van het spoorwiel en vijf staven 
van het schijfloop van de 17der blauwe 
steen. De spoorwielkammen worden 
door Roose in eigen beheer hersteld en 
hij maalt voortaan met de 16der kunst-
steen dat echter niet geschikt is voor het 
malen van tarwe. Herstel van het bin-
nenwerk is nu nog meer noodzakelijk. 
Ondertussen dient zich een wijziging in 
het eigendom aan.

Nieuwe eigenaar
Op 1 september 2012 koopt de Berg-
ambachtse ondernemer Bert Looren 
molen Den Arend en het daarnaast ge-

De mannen van 't vak: v.l.n.r. Wim vd Wal (molenmaker), Nico den Oudsten (bouwbe-
drijf Den Hoed) en Willem Roose (molenaar/secr.) (foto Dick Kenbeek, 10 september 2014).

Het bestuur van de molenstichting: v.l.n.r. Piet Speksnijder, Jan Timmer, Willem Roose, 
Ad Scheer, Bert Looren (foto Dick Kenbeek, 10 september 2014). 
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legen restaurant Onder de Molen aan 
van Herovi Investment (gevestigd in 
Bergambacht) dat ook de Arendshoeve 
bezit. Het restaurant staat dan al een 
poos leeg en Looren gaat er voortva-
rend mee aan de slag. Op 23 november 
wordt Onder de Molen weer geopend, 
nu als pannenkoekenrestaurant dat ge-
pacht wordt door Ad en Jacky Scheer. 
De personeelsleden zijn deelnemers van 
Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard 
dat op deze wijze extra structuur wil ge-
ven aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Looren heeft dan kennelijk al 
nieuwe plannen want er wordt gespro-
ken over een ambachtelijk winkeltje in 
de molen. Om die plannen tot uitvoer 
te brengen gaat Bert Looren nog een 
stap verder. In november 2013 kondigt hij 
aan de molen over te dragen aan een 
stichting. "Ik ga korenmolen Den Arend, 
waar ik nu eigenaar van ben, symbolisch 
overdragen aan een nieuwe stichting. De 
stichting, bestaande uit enthousiaste on-
dernemers en andere particulieren, gaat 
de molen restaureren en weer in bruikba-
re staat brengen."
Hij vervolgt: "Ik doe deze spontane 
overdracht vanuit mijn Bergambachtse 
ondernemershart. Toen ik het project 
Onder de Molen kocht, bestaande uit 
molen en restaurant, was ik alleen maar 
geïnteresseerd om één van de mooie 
plekjes te behouden. De verpaupering 
(van het restaurant) ging mij zo aan het 
hart dat ik het niet langer kon aanzien. 
Ik zie nu hoe het pannenkoekenrestau-
rant prima draait met mensen met een 
verstandelijke beperking. Om de kosten 
te kunnen dragen en de molen weer in 
ordentelijke staat te krijgen en te behou-
den, schenk ik deze aan de stichting. 
Het moet ook een speerpunt worden 
waar we de Bergambachtse uitstraling 
in kunnen blijven herkennen. Ik ben ge-
pensioneerd maar als je dan dit mooie 
werk en behoud van historie kan waar-
borgen, is dat toch prachtig?"
En zo gebeurt dan ook. Op 23 decem-
ber 2013 wordt de molen voor het sym-
bolische bedrag van één Euro overge-
dragen aan de op 11 november 2013 
opgerichte Stichting Molen Den Arend 
Bergambacht! 

Stichting
Als molenaar Willem Roose van de plan-
nen hoort meldt hij zich direct aan als 
kandidaat voor de functie van secreta-
ris. Dat wordt hij inderdaad en zo kan hij 
de belangen van de molen als monu-
ment en werktuig in het bestuur zo nodig 
bepleiten. Dat heeft de volgende 
samenstelling:
Voorzitter Ad Scheer (pachter
 Onder de Molen)
Secretaris Willem Roose
Penningmeester Bert Looren
Leden Piet Speksnijder
 (Fondsenwerving)
 Jan Timmer (PR)

De Bergambachtse ondernemers zijn in-
derdaad goed vertegenwoordigd. Zo is Burgemeester van Erk knipt het lint door (foto Dick Kenbeek, 10 september 2014). 

En Willem Roose aan de maalbak (foto Dick Kenbeek, 10 september 2014).
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Piet Speksnijder eigenaar van een grote 
kledingwinkel met veel klanten uit de 
streek en uit de waarden aan de andere 
kant van de Lek. 
De nieuwe stichting gaat voortvarend 
aan het werk. Er is een herstelplan, op-
gesteld door Adviesbureau Groen uit 
Montfoort, en de provincie heeft in 2013 
aan Bert Looren al een substantiële sub-
sidie toegekend. In maart 2014 wordt 
politiek Bergambacht om een éénma-
lige subsidie van € 15.000 gevraagd en 
dat wordt gehonoreerd. Verder dragen 
twee landelijke fondsen bij met mooie 
bedragen evenals de locale Rabobank. 
Het werk wordt gegund aan het plaat-
selijke Aannemersbedrijf Den Hoed als 
hoofdaannemer. Deze besteedt het 
echte molenmakerswerk (binnenwerk) 
uit aan Wim van der Wal uit Nieuw-
Lekkerland. De restauratie wordt bege-
leid door Architectenbureau Lakerveld 
uit Noordeloos.
De kosten zullen door een enkele tegen-
vallers oplopen tot ruim honderdtiendui-
zend euro. Daarvan is het binnenwerk in 
feite één van de kleinere posten. 

Uitgevoerde werkzaamheden op 
hoofdlijnen
- Geheel nieuw stellingdek en vernieuw-

ing van enkele schoren en liggers
- Herstel van kozijnen, ramen en deu-

ren, dragende balken van de maal-
zolder 

- Herstel van metsel- en voegwerk on-
der de stelling 

- Herstel van stucwerk interieur begane 
grond 

- Herstel stucwerk plint buitenzijde 

Verder is de molen geheel geschilderd, 
worden vier nieuwe zeilen opgehangen 
en een nieuwe steenreep geleverd. Het 
grootste deel van het meerwerk gaat op 
aan het stellingdek en herstel van de plint 
die in slechtere staat is dan gedacht.
Van het binnenwerk vraagt het spoor-
wiel de meeste aandacht. De gekraak-
te kruisarmen worden gerepareerd met 
glasfiberstaven en kunsthars. Velgen 
worden versterkt met stukken droog en 
gewaterd iepenhout. De dammen zijn 
vernieuwd in iepen en het wiel kreeg 
nieuwe azijnhouten kammen. In het 
steenschijf van de blauwe steen wor-
den nieuwe houten staven van azijnhout 
aangebracht en die van die kunststeen 
worden gedraaid. Beide schijven krijgen 
nieuwe stutstaven in oud, uitgewerkt 
eiken en de bovenbladen worden her-
steld met oud, uitgewerkt iepen. Ook 
bovenwiel en bovenschijf worden waar 
nodig onder handen genomen.
Het resultaat is een molen die er weer 
prachtig bijstaat en waar het historische 
binnenwerk met zorg en aandacht her-
steld is.

Begane grond
Op de begane grond is een winkeltje ge-
maakt waarin streekproducten en meel 
van de molen verkocht gaan worden. 
Ook is het een toeristisch informatiepunt 

Enthousiasme bij iedereen; zeker ook bij de mensen van de Stichting Dagbesteding Krim-
penerwaard die in de winkel en het restaurant werken (foto Dick Kenbeek, 10 september 2014).

De molen van Bergambacht is in meer dan een opzicht een zeer bijzondere molen. (foto 
Dick Kenbeek, 10 september 2014). 



(TIP), een voorziening die Bergambacht 
nog niet bezat, en daardoor behoren 
ook folders en souvenirs tot de inven-
taris. Het winkeltje zal, net als het pan-
nenkoekenrestaurant, bemand worden 
door mensen met een verstandelijke 
beperking. De inrichting is betaald door 
de exploitanten van het pannenkoeken-
restaurant die ook het beheer voor hun 
rekening nemen.

Opening
Op 10 september even na drie uur ver-
zamelden de genodigden zich na een 
oproep van ceremoniemeester Jan 
Timmer aan de voet van de molen en op 
het terras van het pannenkoekenhuis. 
De rij van sprekers werd geopend door 
voorzitter Ad Scheer van de Stichting 
gevolgd door Gerrit Bikker van bureau 
Lakerveld. Daarna kreeg burgemeester 
Arie van Erk het woord die zijn enthou-
siasme over dit herstel en de vestiging 
van het winkeltje met het TIP niet onder 
stoelen of banken stak. 

Na hem sprak Arjenne Timmer van Stich-
ting Dagbesteding Krimpenerwaard de
gasten toe. Ze memoreerde dat de 
Stichting nog geen drie jaar actief is 
en inmiddels vijf projecten heeft lopen 
waardoor veertig mensen met een 
verstandelijke beperking in de maat-
schappij aan het werk zijn. Het pan-
nenkoekenrestaurant is daarvan het 
derde project en het winkeltje in de 
molen wordt het zesde. Ze bedankte 

Bert Looren voor zijn medewerking aan
de doelstelling van de stichting.
Hierna knipte de burgemeester met hulp 
van één van de mensen van Stichting 
Dagbesteding een lint voor de toe-
gangsdeuren door waarmee molen en 
winkeltje geopend waren. Veel geno-
digden namen ook een kijkje op stelling 
en maalzolder waar molenaar Willem 
Roose tarwe maalde en de nodige vra-
gen moest beantwoorden. Het hele pro-
ject toont maar weer eens aan wat er 
op molengebied bereikt kan worden als 
er lokaal draagvlak is met mensen die 
de juiste wegen weten te vinden.

Terugblik
Het heeft meer dan twintig jaar geduurd 
voordat de molen eigendom is gewor-
den van een in de begin jaren negentig 
zo gewenste Stichting. In de tussentijd is 
Den Arend in particuliere handen ge-
weest en de eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat het in dit geval goed uitgepakt 
heeft. Van tijd tot tijd is er onderhoud ge-
weest en gerestaureerd en in- en exte-
rieur zijn niet aangetast. Ook de omge-
ving is na de bouw van De Arendshoeve 
in stand gebleven en op aandringen 
van molenaar Willem Roose is verschil-
lende keren omringend geboomte 
aangepakt. De molen zelf staat er weer 
prima bij en Roose kan met een gerust 
hart malen nu het binnenwerk weer be-
trouwbaar is. Stichting Molen Den Arend 
en de Bergambachtse gemeenschap 
kunnen trots zijn op hun molen.

- ' T  B E T E R E  W E R K -De ligging van de molen bij het pannekoekenrestaurant en het hotel is sfeervol (foto 
Dick Kenbeek, 10 september 2014).

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

De Rijzende Zon
De heer Esselink uit Delft schrijft: 'In Mo-
lenwereld 186 staat in het artikel over 
De Rijzende Zon, dat deze vermoedelijk 
niet lang na 1870 werd afgebroken. Het 
precieze jaar van sloop was onbekend, 
maar in een advertentie in Het Nieuws 
van den Dag van 15 juni 1877 wordt de 
afbraak van een molen verkocht, even 
buiten de Kleine Koppelpoort aan de ri-
vier de Eem te Amersfoort. Dit kan maar 
op één molen betrekking hebben, en 
dat is De Rijzende Zon. Dat vroege jaar 
van afbraak verklaart ook waarom er zo 
weinig foto's bestaan, waarop de molen 
nog met het houten achtkant te zien is.
We zeggen de heer Esselink hartelijk 
dank voor deze informatie.

Advertentie in Het Nieuws van den Dag van 
15 juni 1877.
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De Grootvorst te boek gesteld  141

Magnifiek 2e deel Groot Rotterdams Molenboek  414

Portret
Sporen van het verleden in de molen van Rockanje

   Ad Boutkam 16

De molens van Weggeman in Wierden Erwin Esselink 26

Een karnmolen in Overasselt Peter Pouwels 69

De Wittemolen en de noodwoning, twee buren in 

 Meeuwen Cees de Gast 146

De drie levens van één molen (13) J.S. Bakker 150

Links en Rechts in Zevenbergen J.S. Bakker 190

De bemaling van de polder Snelrewaard, Zuid-Linschoten, 

Schagen en den Engh Erwin Esselink 238

Verloren gewaande Leidse molen terug gevonden

   J.S. Bakker 318

Molen De Hoop in 't Zand, een Leidse molen in 

 Noord-Holland J.S. Bakker  364

De Oostmolen Mijnsheerenland: een bijzondere 

 restauratie Paul Groen 395    

 Taal en cultuur
Kaapstande J.S. Bakker 372

Zoeker
Bergen Sammersmolen  9

Coevorden, molen Olsman  58

Stoomgemaal  101

Korenmolen De Zwarte Ruiter Aalsmeer  141

Bremen, Doventormühle   184

Rijnsaterwoude, Grote Heilige Geestmolen  246

Schepradgemaal Mandjeswaard Kampen  281

Zaagmolen Clarissa Maria  330

Korenmolen te Ramelsloh (D)  363

Zaagmolens de Bijgeval en De Ster in Utrecht  392

Wipmolen te Warmond  425
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- M O L E N S A C T U E E L -

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

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

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

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

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

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




