
18e jaargang 2015 nr. 1|1 Molenwereld

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

Nr. 188, JANUARI 2015

Maandblad 
over molens en 
hun opvolgers 
18e jaargang, nr. 1



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

Afsluitdatum van de kopij voor het 

februarinummer van Molenwereld:

13 januari 2015.

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

MOLENSACTUEEL  3

ONDER DE BOVENMOLEN   10

NIEUWE ROEDEN VOOR MOLEN USQUERT   11

VOORBEREIDEN VAN AANVRAGEN INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE 2015 /  
STEENTAKEL  12

THEMADAG RESTAURATIEPRAKTIJK MOLENBEHOUD: HET GELIJK
VAN BAZELMANS? Willem Roose 14

NOODLOT SLOEG TOE IN LOOSBROEK   Erwin Esselink 24

ZOEKER   37

GRENSMOLENS  38

DE LEEUW ONDER DE MOLENS / UIT 'T KIJKGAT  42

COLOFON

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

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

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

Uitgave:
 De 'Molenwereld' is een uitgave van 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lay-out en Druk: 
 Twigt GrafiMedia, Moordrecht, Tel. 0182 – 39 03 25,
 www.twigt.nl

 ISSN 1387-2974

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

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

N.B. Wanneer u nog niet betaald heeft voor uw abonnement op 
Molenwereld voor 2015, wilt u dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk doen. 
De administratie is u dan zeker dankbaar.

Bij de omslag voorzijde: Toen Spijkenisse een dorp was, was de molen een 
dorpskorenmolen (foto Donald Vandenbulcke, 28 juli 2004). 

Bij de omslag achterzijde: Toen Spijkenisse een stad werd, werd de molen 
een.... In het nieuwe molenbeleid van de RCE zijn dit soort transformaties 
niet meer in tel. (foto Donald Vandenbulcke, 3 maart 2011).

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

Allereerst en allermeest wensen de redactie, de medewerkers en het 
bestuur van de Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van het eerste 
nummer van de achttiende jaargang een in alle opzichten gezegend, 
voorspoedig 2015 toe. We laten onze wensen dit keer vergezeld gaan van 
een bijzonder fraaie middenplaat van de molens van de Driemanspol-
der bij Leidschendam; overbekend, maar altijd weeer de moeite waard.
Een bijzonder woord van dank aan allen die ook in 2015 weer helpen om 
Molenwereld in de lucht te houden. Dat gaat niet vanzelf. Daar komt 
heel wat voor kijken. In feite is het publiceren van dit blad alleen maar 
mogelijk dankzij een bijzondere vorm van samenwerking van allen die bij 
dit blad betrokken zijn en met elkaar Molenwereld gestalte geven. Zon-
der drukker, abonnees, adverteerders, redactie, medewerkers en nog 
meer is Molenwereld werkelijk onbestaanbaar.

Twee grote artikelen, maar zeer onderscheiden van aard, vragen uw 
aandacht: 60 jaar geleden, in december 1954 verongelukte de molen 
van Loosbroek. Erwin Esselink duikt - en laat u meeduiken - in de geschie-
denis van deze bijzondere molen.
Op 24 oktober 2014 werd de Themadag restauratiepraktijk molenbehoud 
behouden, die vooral in het teken stond van het nieuwe molenbeleid 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en daardoor garant stond 
voor veel stof tot spreken.
De rubriek 'Molensactueel' is minder omvangrijk dan gewoonlijk, maar 
dat is het gevolg van het feit dat het december- en januarinummer als 
gevolg van de feestdagen organisatorisch dicht op elkaar zitten, zodat 
er minder nieuws te publiceren is.

En Balie Kluiver wil geen bad naast de steen                                                       JSB
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Informatie voor deze rubriek: Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols, 

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

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

 

Molen van Dokkum naar museum 
De Sûkerei in Damwâld

Binnenkort wordt begonnen met het 
restaureren van de poldermolen De 
Mearmin door bouwbedrijf Hiemstra in 
hun werkplaats te Tzummarrum. De mo-
len is in 1892 bij Roodkerk gesticht en in 
1990 heeft de molen de status van rijks-
monument verkregen. De molen is lang-
zamerhand in verval geraakt, terwijl de 
omgeving is verwilderd en ongeschikt 
geworden als locatie. Na restauratie zal 
de molen worden geplaatst bij museum 
De Sûkerei aan de Trekwei te Damwâld. 
De kosten worden voor het grootste ge-
deelte gedekt door het rijk en de provin-

cie. Daarnaast zijn er diverse fondsen, 
die inmiddels een bijdrage hebben toe-
gezegd, waaronder: Stichting De Jonge 
Arnoldus, Vereniging De Hollandsche 
Molen (Bankgiroloterij), de Gravin van 
Bijlandstichting en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Met de verplaatsing zal 
de molen wel haar status van rijksmo-
nument verliezen, aldus de RCE. Met 
de verplaatsing van de molen naar 
de Sûkerel verliest de molen de relatief 
jonge cultuurhistorische context als be-
malingswerktuig en de oorspronkelijke, 
markante landschappelijke betekenis 
aan een museale en educatieve opstel-
ling in het besloten coulisselandschap, is 
het oordeel van de Rijksdienst.

Nieuwe structuur voor exploitatie 
van molens gemeente Heerde

Met de ondertekening van de akte van 
oprichting van een nieuwe Stichting, is 
de herziening van de juridische structuur 
van de Stichting Molenbezit Gemeente 
Heerde afgerond. Deze structuur was 
in de loop der jaren nodeloos com-
plex geworden. Met de oprichting van 
de nieuwe rechtspersoon, zijn eigen-
dom en exploitatie gescheiden. De 
Stichting Molenbezit Gemeente Heerde 
heeft nu de molencomplexen Vrieze's 
Erfgoed en de Mölle van Bats in eigen-
dom. De nieuwe stichting is belast met 
de exploitatie. Het begon allemaal bij 
de herbouw van molen de Vlijt in 1982. 
Toen werd de Stichting Herbouw molen 
de Vlijt opgericht. Een vennootschap 
naast deze stichting was nodig voor 
een doelmatige financiering van de 
herbouw van de in 1980 afgebrande 
molen. Na de gewelddadige dood van 
molenaar Jan Langevoord van de Mölle 
van Bats in Veessen, werd dit complex 
gecombineerd met het bezit van de 
Wapenvelder molenstichting onder de 
naam Stichting Molenbezit Gemeente 
Heerde. Bij zijn leven schonk molenaar 
Willem Vrieze al een deel van zijn bezit 
aan deze stichting. Na zijn overlijden op 
16 oktober 2013, werd het hele complex 
in Wapenveld ook eigendom van de 
Stichting Molenbezit gemeente Heerde. 
Om het geheel van beide cultuurhistori-
sche complexen duurzaam te bewaren, 
is gekozen voor de aanpassing van de 
juridische structuur. 

Bouw Thornsche Molen in Leuth 
start lente 2015

In april 2015 starten de werkzaamhe-
den voor de herbouw van de Thornsche 
Molen, tussen Persingen en Leuth. Dat 
is 24 oktober bekend gemaakt tijdens 
een informatieavond in café-zaal Vink in 
Ooij. Als eerste zal de onderbouw wor-

De Mearmin op zijn oude plaats aan de Woudvaart in Dokkum. De molen werd hier in 1969 
gebouwd om water uit de Woudvaart in het Geestmermeer, een natuurgebied, te malen. De 
molenbiotoop verslechterde in de loop daar jaren aanzienlijk en dat gold ook voor de toestand 
van de molen. (foto H. Noot, 25 juni 2006). 
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den gerealiseerd, waarin een restaurant 
en een infocentrum zullen worden inge-
richt. Daarbovenop komt de houten mo-
len, die nu gebouwd wordt bij Coppens 
in Bergharen.  Wanneer de onderbouw 
is gerealiseerd, komt de molen als bouw-
pakket naar Leuth. Er is dan nog 2 maan-
den nodig om de molen op te bouwen. 
De Stichting Thornsche Molen maakte 
bovendien bekend dat de financiering 
voor de herbouw nu helemaal rond is. Zij 
heeft inmiddels een miljoen euro bij el-
kaar gebracht.

Afkeuring plan nummer 17 voor 
De Haan te Benningbroek

Langs de A7 in Benningbroek komt geen 
pension voor Polen. Aannemer Klaas 
de Leeuw uit Schagen, die molen De 

Haan met dit pension een tweede leven 
wilde geven, wordt er moedeloos van. 
17 plannen voor de molen passeerden 
de revue, maar tot nu toe bleek niets 
levensvatbaar. Molen De Haan stond 
sinds 1848 bij de kruising in Sijbekarspel. 
Draaien deed hij de laatste decennia al 
niet meer: de wieken waren verwijderd. 
De Leeuw kocht de molen van het echt-
paar dat er woonde, restaureerde het 
achtkant en verplaatste het naar de 
plek waar het nu staat, vlakbij het tank-

De in 1848 gebouwde molen De Haan 
in Benningbroek bij de onttakeling in de 
zomer van 1942. De binnenroe is een ijzeren 
roe; de buitenroe is nog van hout. Later 
verdween ook de kap en in 2006 werd de 
molenromp gedemonteerd. 

De Haan in de wachtstand langs de A7 bij 
Abbekerk (foto Gerard Barendse, 9 juni 2009). 

De Thorense molen bij Leuth liep in de meidagen van 1940 zware oorlogschade op. Deze 
werd in 1941 hersteld, waarbij de molen flink van karakter veranderde. Op 18 september 1944 
brandde de molen als gevolg van oorlogsgeweld af. De foto toont de molen in de gedaante die 
hij van 1941 tot 1945 had. De molen had een heel ander karakter dan de Hollandse wipmolen; 
meer hierover in Molenwereld 2002-5-144 t/m 146: 'De Thorense Molen: een Nederrrijnse wip'. 
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station langs de A7. Hij hoopte de molen 
weer draaiend te krijgen met een hore-
cabedrijf erbij. De molen zou dan een 
bruidssuite worden, echtparen zouden 
met de Stoomtram naar hun trouwloca-
tie kunnen rijden. Dit idee loopt steeds 
spaak op de financiering. Er is 500.000 
tot 600.000 euro nodig, alleen om de 
molen op te knappen. 

Veel molengidsen opgeleid in 
Zuid-Holland

Het Molennetwerk in Zuid-Holland heeft 
het afgelopen jaar veel nieuwe molen-
gidsen opgeleid. Recent nog hebben 
vrijwilligers van Stichting De Schiedamse 
Molens/Jenevermuseum, de molens 
De Vier Winden in Monster, Windlust in 
Nieuwerkerk a/d IJssel, De Salamander 
in Leidschendam en De Roos in Delft 
de cursus gevolgd. Dit jaar hebben 
vier molengidsen zich opgegeven voor 

de opleiding tot vrijwillige molenaar. In 
2015 organiseert het Molennetwerk ver-
schillende activiteiten voor het molen-
veld in Zuid-Holland, zoals op 16 april 
2015 een studiemiddag over groenbe-
heerplannen en de molenbiotoop. Het 
Molennetwerk is een initiatief van de 
provincie waarbij Landschap & Erfgoed 
Zuid-Holland Molennetwerk opgericht 
om betrokkenen te ondersteunen en te 
adviseren rondom dit culturele erfgoed. 
Het doel van het netwerk is ook om zo-
veel mogelijk mensen te interesseren 
voor molens en om hen uit te nodigen 
voor rondleidingen en open dagen (zie 
http://www.landschaperfgoedzh.nl/
molennetwerk/).

Goedkoper plan voor restauratie 
Souburghse Molen

De restauratie van de Souburghse 
Molen in Alblasserdam kan goedkoper 

De Souburgse molen bij Alblasserdam: wordt het half wat of heel wat? (foto Dick Kenbeek, 
13 maart 2014). 
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uitvallen dan de geraamde 800.000 
euro, wanneer besloten wordt om de 
molen niet maalvaardig, maar draai-
vaardig te restaureren. Dat deelde wet-
houder Kraijo 18 november mede aan 
de Alblasserdamse politiek. De molen, 
althans de overblijfselen daarvan, staat 
aan de rand van Alblasserdam en is al 
jaren buiten gebruik. In 2007 beloofde 
de gemeente de molen in eer te her-
stellen. Alblasserdam wil voor maximaal 
vijftig procent bijdragen aan de totale 
restauratiekosten die nu geraamd wor-
den op ongeveer 800.000 euro. Het is 
de bedoeling dat de Simav, de molen-
stichting voor de Alblasserwaard en de 

Vijfheerenlanden, de andere helft van 
het bedrag bij elkaar krijgt met onder 
meer subsidies. Hoewel een draaivaar-
dige molen goedkoper is dan een maal-
vaardige molen, willen diverse partijen 
niets weten van een dergelijke 'degra-
datie'. Of Alblasserdam kiest voor een 
maalvaardige of draaivaardige mo-
len, blijkt binnenkort. Wanneer er over-
eenstemming is met de Simav, wordt 
de gemeenteraad verder ingelicht en 
wordt er een voorstel gedaan voor het 
beschikbaar stellen van geld. Wanneer 
de gemeente en de Simav niet tot een 
vergelijk kunnen komen is de uiterste 
consequentie dat de gemeente het 

rijksmonument Souburghse Molen in ei-
gendom en beheer terugkrijgt. De tot 
dan toe gemaakte kosten blijven voor 
rekening van de gemeente en de toe-
gezegde subsidie van de provincie komt 
dan te vervallen. De gemeente zal dan 
de molen of zelf moeten restaureren en 
beheren of een nieuwe partij vinden die 
dit doet.

Roede De Dankbaarheid in
 Herkingen vervangen

Na een periode van vier maanden is op 
27 en 28 november De Dankbaarheid 
te Herkingen weer voorzien van een 
nieuwe roede. Afgelopen zomer kwam 
onverwachts een gebrek aan het licht 
aan één van de roeden. Rondvliegende 
roestdeeltjes wezen op ernstige ver-
zwakking van een roe. De molen werd 
stilgezet en bij nader onderzoek bleek 
het noodzakelijk de betreffende roe vol-
ledig te vernieuwen. Het werk is uitge-
voerd door Molenmaker Herrewijnen te 
Spijkenisse. Met een dieplader werd de 
nieuwe 19 meter lange roe afgeleverd 
die met een telescoopkraan weer werd 
gestoken.

Brandje in molen Koudekerk 
aan de Rijn

In de nacht van 19 op 20 november heeft 
een brandje gewoed in de Hondsdijkse 
molen te Koudekerk aan de Rijn. De 
brandweer, die met een flink aantal au-
to's uitrukte, smoorde het vuur in de kiem 
nadat het een deel van de vloer rond de 
schoorsteen had verwijderd. Het brand-
je woedde onder de vloer en werd door 
de bewoners zelf ontdekt. De brand-
weer van Koudekerk had assistentie op-
geroepen uit Hazerswoude en Alphen. 
Uit Wassenaar was een speciale ploeg 
opgeroepen, gespecialiseerd in bran-
den in een rietdak. Uiteindelijk bleek hun 
inzet niet nodig. De brandweer had wel 
moeite om bij de afgelegen molen te 
komen. De molen ligt zeker een kilome-
ter van de hoofdweg en is alleen bereik-
baar via een smal weggetje. 

Nieuwe stichting voor molen 
De Vlieger in Voorburg

Voor de oprichting van een nieuwe 
Stichting Molen de Vlieger is de ge-
meente Leidschendam-Voorburg op 
zoek naar drie bestuursleden, namelijk 
een voorzitter, een penningmeester en 
een secretaris. De invulling van deze 
functies geschiedt op vrijwillige basis. 
Molen de Vlieger is een poldermolen 
uit 1621 (verplaatst in 1989) gelegen 
aan het Essepad 3. In combinatie met 
de resterende polder en de monu-
mentale boerderij Essesteijn draagt de 
molen bij aan een authentiek stukje 
groen polderlandschap in de stad. De 
molen, die in bezit is van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg, heeft in be-
ginsel een museaal-educatieve functie. 
De molen is maalvaardig en kan assiste-

De Hondsdijkse molen bij Koudekerk a/d Rijn die in november door het oog van de naald 
ging (foto Dick Kenbeek, 11 februari 2012). 
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ren bij bemalen van de naastgelegen 
polder. Op de molen zijn reeds een mo-
lenaar en vrijwilligers actief met ruime er-
varing in het functioneren van de molen 
en het verzorgen van rondleidingen. De 
molen wordt veel bezocht door jonge-
ren en volwassenen en is met regelmaat 
open voor bezoek en demonstraties. Het 
bestuur van de nieuw op te richten stich-
ting is verantwoordelijk voor het voeren 
van het dagelijks beheer van de molen 
en het plannen van activiteiten om de 
molen beter op de kaart te zetten. Van 
het bestuur wordt verwacht dat zij hun 
netwerk inzetten om deze activiteiten (fi-
nancieel) mogelijk te maken. Daarnaast 
is het bestuur verantwoordelijk voor de 
aansturing van de vrijwilligers. Eén van 
de eerste taken van het bestuur is het 
oprichten van een stichting binnen de 
kaders die door de gemeente en vrijwil-
ligers zijn opgezet. De gemeente zal het 
bestuur hierin faciliteren. In overleg met 
de gemeente zullen taken en verant-
woordelijkheden van het bestuur nota-
rieel worden vastgelegd in de statuten. 
Na de oprichting zal het bestuur auto-
noom opereren.

"Het gaat bruisen bij de 
Babbersmolen" 

Tussen Schiedam en Vlaardingen aan 
de historische Poldervaart ligt de enig 
werkende poldermolen van Schiedam: 
de Babbersmolen. Deze oudste stenen 
poldermolen van Nederland is vorig 
jaar gerestaureerd en ook het naastge-
legen vlietland is in zijn oorspronkelijke 
vorm hersteld. Het is nu de hoogste tijd 
voor de volgende stap: zoveel moge-
lijk Schiedammers en Vlaardingers la-
ten kennismaken met dit herontdekte 
stukje polderlandschap zoals vroeger 
heel Delfland eruit zag. De komen-
de maanden wordt de basis gelegd 
voor toekomstige activiteiten.  "Kijk 
dan hoe prachtig het hier is!" Aan het 
woord is Pim Schenkelaars, project-
leider Babbersmolen bij stichting De 
Schiedamse Molens. Hij staat midden 
op het vlietlandje tussen de schapen 
en geiten. "Hier ligt een wilgengriend 
voor de productie van wilgentenen; 
daarachter zie je de inham van een 
eenvoudige eendenkooi die we bij-
voorbeeld met scholieren weer zouden 

kunnen herstellen. Ook een gebogen 
dijkje met waterloop en rietsigaren ont-
breekt niet en natuurlijk het belangrijk-
ste: de molen waar de molenaar met 
zijn gezin in woonde. Alles ademt hier 
geschiedenis, cultuurlandschap en wa-
terhuishouding. Dan heb je al meteen 
drie mooie thema's waar je educatie 
en recreatie omheen kan bouwen. De 
samenwerkende serviceclubs 4S heb-
ben al aangegeven mee te willen den-
ken in het kader van hun initiatief 'de 
kindermolen'." Schenkelaars is een oud-
gediende in Schiedam en heeft veel 
ervaring met educatieve projecten. 
Zo organiseerde hij in 1990 een ijzertijd-
dorp in het Beatrixpark. "De kracht van 
de Babbersmolen is de beleving" aldus 
Schenkelaars. De molen met zijn enorme 
scheprad en het ruige vlietlandje heb-
ben iets stoers. Ze stammen uit een tijd 
waar er vooral met de handen gewerkt 
moest worden. Dat willen we bezoekers 
laten ervaren met allerlei activiteiten 
zoals bijvoorbeeld een miniwatercircuit 
waarmee ze zelf aan de bak moeten om 
overtollig water weg te voeren."

 Stichting De Schiedamse Molens

Pim Schenkelaars bij de Babbersmolen, ontmoeting van natuur en cultuur (foto Stichting De Schiedamse Molens, 30 oktober 2014). 
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Molen Johanna te Huijbergen 
mogelijk naar molenstichting

Molen Johanna komt mogelijk in handen 
van een onafhankelijke molenstichting. 
Volgens wethouder Hans de Waal heb-
ben zich een aantal vrijwilligers gemeld, 
die een aparte stichting willen oprichten 
voor het behoud van de molen. Zij zien 
onder meer kansen voor een educatief 
bezoekerscentrum met kleinschalige 
horeca. Een haalbaarheidsonderzoek 
moet nu uitwijzen welke mogelijkheden 
er op het gebied van fondsenwerving 
en herbestemming voor de molen zijn. 
De gemeente heeft al langer de wens 
om de molen onder te brengen in een 
aparte stichting. Het vorige college 
voerde onder meer gesprekken met 
heemkundekring De Wilhelmiet, maar 
die heeft inmiddels aangegeven zich 
te willen richten op een toekomst bij de 
broeders in het Wilhelmietenmuseum.

Afbouw en restauratie Keldonkse 
molen kan van start

Korenmolen De Hoop in Keldonk kan 
volledig worden gerestaureerd en af-
gebouwd. Dit mede dankzij een subsi-
die van maximaal 300.000 euro van de 
provincie Noord-Brabant. Eerder droeg 
ook de gemeente Veghel al haar steen-
tje bij. Wethouder Goijaarts en voorzitter 
Jan van de Vossenberg van de Stichting 

korenmolen De Hoop Keldonk zijn erg 
blij met de provinciale bijdrage. Het is 
nu aan de stichting om de cofinancie-
ring rond te krijgen. Een kleine tien jaar 
geleden namen inwoners van Keldonk 
het initiatief tot herbouw van de molen. 
De provinciale bijdrage voor de afbouw 
van de molen is onderdeel van een sub-
sidie van een kleine twee miljoen euro 
ten behoeve van het 'Veghels Mozaïek'. 
Dit project is bedoeld om een kwaliteit-
simpuls te geven aan het mozaiekland-
schap waarin dorpen en steden verwe-
ven zijn met beekdalen en groen. Met 
de afbouw van de Keldonkse molen 
wordt het dorpse karakter van Keldonk 
versterkt en de natuur en het landschap 
verbeterd. Bovendien is de toeristische 
drie molenroute – die ook langs de 
Eerdse en Kilsdonkse molen gaat – met 
de afbouw van de Keldonkse molen 
compleet. De werkzaamheden moeten 
voor 1 januari 2018 worden afgerond, 
om aanspraak op de provinciale subsi-
die te kunnen maken.

Molen Zeldenrust in Lith in de 
steigers

De Zeldenrust in Lith staat vanaf decem-
ber 2014 zes weken in de steigers. De 
molen krijgt een grondige opknapbeurt. 
Onderdeel van het herstel is onderhoud 
aan het voegwerk. In 1985 zijn de oor-
spronkelijke voegen gedeeltelijk uitge-

nomen en vervangen door cementvoe-
gen. Dit type voegen kan tot schade 
leiden bij historisch metselwerk. Ook 
vochtproblemen kunnen verergeren, zo 
ook bij deze molen die de stenenmolen-
ziekte opliep. Gevelspecialisten Sluiters 
& Tebarts zullen het karwei aanpakken. 
Voor de nieuwe voegen zullen kalkvoe-
gen gebruikt worden, omdat deze elas-
tisch zijn en minder uitzetten. 

De Korenbloem in Mill heeft zijn 
kruis weer

In november is het kruis van molen De 
Korenbloem in Mill weer aangebracht. 
Het werk is uitgevoerd door molenbou-
wer Beijk uit het Limburgse Afferden. De 
molen heeft er vele jaren verwaarloosd 
en vervallen bijgestaan. De roeden wa-
ren reeds lange tijd verwijderd en de 
molen werd daarmee een van de vele 
Brabantse crepeergevallen. Eigenaar 
Ligthart is er in geslaagd subsidies bij el-
kaar te krijgen en kon zo, mede dankzij 
een eigen bijdrage, opdracht voor de 
restauratie geven. Na het steken van de 
roeden, zijn deze van hekwerk voorzien 
en is de molen uitwendig weer compleet
.
De Jacobusmolen in Vessem 
komt in beheer van stichting

In december is de Jacobusmolen te 
Vessem officieel in beheer gekomen 

De molen van Keldonk was een van de laatste complete korenmolens in Nederland die werd gesloopt; in 1972 om precies te zijn. Niemand zou 
toen toch ooit in de terugkeer van deze molen hebben geloofd. (foto W.A. Korpershoek/Stichting Levende Molens, 12 mei 1967). 
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van Stichting de Vessemse Molen. De 
molen wordt voortaan gepacht door 
deze stichting. Deze constructie is een 
mijlpaal in het voortbestaan van de 
molen in Vessem. Nu de stichting de 
molen in eigendom heeft, komt de 
Jacobusmolen eerder in aanmerking 
voor de hoognodige restauratiesubsi-
dies. Het geplande restauratieproject 
bestaat onder meer uit voeg- en her-
stelwerk van de stenen, schilderwerk en 
nieuwe dakbedekking. Hiervoor is naar 
schatting ongeveer 150.000 euro nodig. 
Inmiddels is dit bedrag voorhanden, 
dankzij subsidies van onder andere de 
provincie. De gemeente vond eerder al 
dat de restauratie van de molen niet tot 
haar taken behoort. Daarom wilde de 
gemeente van de molen af, en stemde 
het college en de raad in met de erf-
pachtconstructie. 

Onderhoud molens gemeente 
Hulst
Aan de molens in Kloosterzande en in 
Hulst worden onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd. De gemeente Hulst 
heeft twee molens in eigendom, te 
weten de open standerdmolen aan de 
Groenendijk te Kloosterzande en de ko-
renmolen op de stadswal te Hulst. De der-
de molen in de gemeente, die in Kuitaart, 
is in particuliere handen. Uit inspectie-
rapporten van de Monumentenwacht 
Zeeland bleek dat op korte termijn ingrij-
pende onderhoudswerkzaamheden uit-
gevoerd moesten worden aan de molen 
te Hulst en Kloosterzande. Bij de molen 
op de Groenendijk moeten een aantal 
draagbalken met kunsthars worden ver-
sterkt. Verder wordt de voorzijde van de 
kap voorzien van nieuwe luiken en moet 
het maalwerk aan de binnenzijde wor-

den nagelopen. De korenmolen in Hulst 
dient te worden voorzien van een drietal 
nieuwe schoren. Deze zijn door de weer-
sinvloeden dermate ingerot, dat vervan-
ging noodzakelijk is. De kosten bedra-
gen in totaal circa 27.000 euro.

In 't kort

- Penninga's Molen in Joure ontvangt 
voor herstel een subsidie van 121.000 
euro van de Provincie.

- Molen De Windlust in Radewijk heeft 
begin december een subsidie van 
ruim 255.000 euro van de Provincie 
Overijssel ontvangen. Het geld is be-
stemd voor de restauratie van de mo-
len.

- In november en december is aan mo-
len De Drie Waaien in Afferden onder-
houd uitgevoerd door molenmaker 
Coppens uit Bergharen. Zo heeft men 
het gehele baliehek vervangen.  Ook 
zijn er planken, liggers en schoren ver-
vangen van de balie. Met deze repa-
ratie kan de balie er weer jaren tegen.

- Wim Lobeek uit Winterswijk is vrij-
dag 12 december benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. De 
Koninklijke onderscheiding werd 
door burgemeester Van Beem uit-
gereikt, onder andere voor zijn inzet 
voor de stichting Vrienden van de 
Winterswijkse molens, waarvan hij 
sinds 2011 voorzitter is.

- Op 19 november is de lange spruit 
vervangen van De Vriendschap in 
Weesp.

- Op 29 november overleed op 99-jari-
 ge leeftijd Willem van der Pouw 

Kraan, oud- molenaar van de Droog-
gemaakte Veender- en Lijkerpolder 
bij Rijpwetering. In het eerstvolgende 
Rijnlandnummer hopen we uitvoe-
riger terug te komen op deze mole-
naar.

- Op 23 november 2014 ging de eerste 
symbolische schop de grond in die 
moet leiden tot toekomstige herbouw 
van de molen in Vinkel.

De Drie Waaien in Afferden (foto: P. Koolhout, 14 juni 2014).
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A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

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

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

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

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl



Onder de 
bovenmolen

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

De afgedamde achterwaterloop van de 
bovenmolen.

Het aanbrengen van damwand.  

Eind September, begin oktober is ge-
start met de werkzaamheden aan
de bovenmolen van de Driemans-

polder te Leidschendam. Deze werk-
zaamheden omvatten het opheffen van 
de onderloopsheid onder de molen. De 
waterlopen worden gerepareerd en er 
wordt een kwelscherm in de molenwerf 
en onder de voorwaterloop aangebracht 
om te voorkomen dat buitenwater onder 
de molen doorstroomd naar de achter-
boezem wat eigenlijk al jaren het geval 
was en waardoor steeds meer grond on-
der de molen wegspoelde. Teun Waltman

Alle foto's: Peter van der Drift, 
31 oktober 2014

Het inboeten en herstellen van het met-
selwerk van de krimpmuren van de ach-
terwaterloop van de middelmolen.
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Sluitsteen in de toog van de achterwater-
loop van de middelmolen 

De metselaar werkt ook aan de voegen 
van de frontmuur van de achterwaterloop 
van de middelmolen.
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Op donderdag 23 oktober wer-
den twee nieuwe roeden gesto-
ken in molen Eva te Usquert. De 

molen had twee Bremerroeden uit 1983 
(no. 223 en 224) waaraan de tand des 
tijds flink geknaagd had. Nu zijn twee 
roeden, fabrikaat Verdonkschot (no. 
23 en 24), gestoken. De werkzaam-
heden waren eigenlijk gepland op 
dinsdag 21 oktober, maar vanwege
de weersverwachting werden de
werkzaamheden uitgesteld.
 
Bijgaande foto's geven een beeld
van de werkzaamheden, uitge-
voerd door de firma Krabben-
dam Restauratiewerken uit 
Wagenborgen.

Nieuwe roeden 
voor molen 
Usquert

Eindstation (foto H.Noot). 

De tand des tijds levert een 
gatenkaas op (foto W. Jans)

Het ophekken van de 
binnenroede (foto H.Noot).

De buitenroe wordt 
gestoken (foto H.Noot).

Het uithalen van de 
buitenroede (foto H.Noot).
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Eigenaren van rijksmonumenten kun-
nen vanaf 1 februari tot en met 31 
maart 2015 subsidie aanvragen voor 

instandhouding. Met de informatie op de 
website monumenten.nl kunnen eigena-
ren de aanvraag voorbereiden. In 2015 
verbindt de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed het toekennen van subsidie aan 
richtlijnen voor het uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden. Zo wordt vakkun-
dige uitvoering verzekerd.

De Subsidieregeling instandhouding mo-
numenten is niet gewijzigd voor aanvra-
gen in 2015. De tekst van de regeling, de 
modellen voor de meerjarenbegroting en 
andere praktische informatie over hoe u 
de aanvraag goed kunt voorbereiden 
vindt u op www.monumenten.nl. Voor ge-
bouwde, archeologische en groene mo-
numenten zijn er verschillende begrotings-
modellen. Het model voor groene monu-
menten is vernieuwd. Met een digitale 
aanvraagmodule kunt u vanaf 1 februari 
tot en met 31 maart eenvoudig uw aan-
vraag verzenden. De module is binnen-
kort te vinden op www.monumenten.nl. 
Inloggen kan met DigiD of eHerkenning.

Vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen
Om een goede uitvoering van het onder-
houd te garanderen, verbindt de Rijks-
dienst vanaf 2015 richtlijnen aan het toe-
kennen van de subsidie. Deze kwaliteits-
richtlijnen leiden niet tot nieuwe vereisten 
bij de subsidieaanvraag. De Rijksdienst 
gaat bij het toekennen van subsidie 
uit van de door de Stichting Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg per
1 januari 2015 vastgestelde uitvoerings-
richtlijnen. Deze richtlijnen bieden eige-
naar en vakman handvatten voor het 
toepassen van de juiste materialen en pro-
ducten, technieken en werkwijze. En ze 
bieden overheden heldere toetsingscrite-
ria bij het toezicht op de uitvoering. Sub-
sidieontvangers zijn vrij in hun keuze voor 
uitvoerende bedrijven. De Rijksdienst stelt al-
leen eisen aan de uitvoering van het werk.

Sober en planmatig onderhoud
In 2015 is € 50,5 miljoen subsidie beschik-
baar voor instandhouding van rijksmonu-
menten. Daarvan is € 5 miljoen gereser-
veerd voor groene monumenten, zoals 
parken en begraafplaatsen, en € 800.000,- 
voor archeologische monumenten, zoals 
grafheuvels. Met het geld helpt het Rijk ei-
genaren hun monument sober en planma-
tig te onderhouden. Regelmatig en goed 
onderhoud voorkomt dure restauraties.

Voor meer informatie over het aanvragen 
van subsidie, kijk op www.monumenten.nl.
Voor meer informatie over uitvoeringsricht-
lijnen en instandhoudingssubsidie, raad-
pleeg het dossier Restauratiekwaliteit.

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naar aanleiding van het artikel over 
de windas in Molenwereld 2014-10-
372 t/m 374, stuurde Jos Kors een 

foto van de windas met het steentakel 
in zijn molen De Zandhaas in Santpoort. 
Volgens hem heeft de Zandhaas tot 
1936 op windkracht gemalen. In 1914 
heeft men nog een derde koppel (kunst)
stenen gelegd. Van de windas was al-
les nog compleet aanwezig, weliswaar 
gedemonteerd:  alles lag alles op de 

Voorbereiden van 
aanvragen instand-

houdingssubsidie 2015

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

Steentakel

De windas met het steentakel in De Zandhaas in Santpoort plus de vier steenwiggen. De 
trapse wig dient als draaipunt voor de koevoet; de drie andere om de steen te onderstop-
pen (foto Jos Kors, 23 november 2014). 

grond, waaronder de vier steenwiggen. 
Met behulp van de wiggen werd de lo-
per boven de rijn omhoog gebracht. Als 
alleen de ligger gescherpt moest worden 
werkte men de loper opzij. Als de loper 
gescherpt moest worden werd deze ge-
licht met de steentakel via een korte ket-
ting of een dik touw, de steenreep dat in 
de haak van de takel werd gehangen.
We danken de heer Kors hartelijk voor de 
foto en de informatie.
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www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd   1 11-04-2011   13:51:17

Molen zoekt molenaar 
Windkorenmolen De Vlijt en Windkorenmolen Nooit Gedagt te Woudrichem zijn gespecialiseerd 

in de productie van hoogwaardige (biologische) meelproducten, voor een groot deel met 
100% Nederlandse grondstoffen, ten behoeve van verkoop aan bakkerijen, groothandel, 

MKB en particulieren. Ter uitbreiding van het team (7 personeelsleden) zijn wij 
met ingang van januari 2015 op zoek naar een:

Molenaar M/V
Parttime (16 tot 20 uur)

Standplaats Woudrichem en Wageningen

Bij De Vlijt en Nooit Gedagt staan collegialiteit en bewustheid van kwaliteit voorop. 

Het werken bij De Vlijt en Nooit Gedagt geeft, naast het werken met leuke collega's, 
ruimte jezelf te ontplooien en je geniet gerichte en vakinhoudelijke ondersteuning.

Heb jij:
• Minimaal MBO-niveau door kennis en/of ervaring

• Diploma vrijwillig molenaar of ben je in opleiding daarvoor
• Vakkennis inzake het malen met een korenmolen

Dan bieden wij jou:
Een prettige werksfeer

• Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Graan- en meelverwerkende bedrijven
• Een baan in een van de grotere windkorenmolenbedrijven die nog dagelijks op ambachtelijke wijze produceert

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? 
E-mail jouw Curriculum Vitae naar Bart Mols, bart68@planet.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.molendevlijt.nl 

en www.molennooitgedagt.nl, of contact opnemen met Bart Mols, telefoonnummer: 06-50283248.
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"Alles gaat eigenlijk wel goed", conclu-
deerde Hollandsche Molen directeur 
Leo Endedijk tevreden in de loop van 
het 'molenjaar' 2007. Het liep anders: 
nog voor het einde van het jaar gooide 
Jos Bazelmans een flinke knuppel in het 
hoenderhok met zijn inmiddels welbe-
kende discussiestuk 'Moeten molens 
altijd malen?'. Na heel veel discussie – 
waarbij het door Bazelmans geplaatste 
vraagteken vaak gemakshalve werd weg-
gelaten - volgde meer. In 2012 mengde 
de Nederlandse afdeling van TIMS (The 
Internationale Molinological Society) 
zich in de discussie en spande zelfs een – 
ook in eigen gelederen zeer omstreden 
– proces aan tegen de completering 
van de molen van Ulesprong bij Tijnje.

Nu het stof weer enigszins is neergedaald 
is het tijd geworden voor een speciale 
'Themadag restauratiepraktijk molenbe-
houd'. Mede op initiatief van TIMS wordt 
er vandaag, samen met de partners De 
Hollandsche Molen (DHM), de Rijksdienst 
voor het Culturele Erfgoed (RCE) en het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) 
gediscussieerd over alle vragen die rele-
vant zijn bij hedendaagse molenrestau-
raties; vragen die overigens ook vaak 
relevant zijn voor de gehele monumen-
tenwereld, waarover later meer. Karel 
Loeff van de Bond Heemschut (''Ik ben 
een relatieve buitenstaander") treedt op 
als onafhankelijke dagvoorzitter.

Hoge opkomst
Amersfoort, vrijdag 24 oktober 2014. In
het gebouw van de RCE verzamelt zich 
een bonte stoet van ruim 100 molenlief-
hebbers: aanzienlijk meer dan de 70 deel-
nemers waar aanvankelijk op gerekend 
was. Onder het genot van een bakje kof-
fie worden handen geschud, de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld en badges be-
studeerd. Bij aankomst heeft iedereen 
zo'n badge opgespeld gekregen met 
daarop niet alleen diens naam, maar 

ook een gekleurde stip die correspon-
deert met de discussiegroepen die later 
deze ochtend over 'Ulesprong', 'Egmond 
a/d Hoef' dan wel 'Zoeterwoude' gaan 
discussiëren. Bij aankomst blijkt tevens 
dat men uw verslaggever vergeten is. 
Gevolg van deze faux pas is dat schrijver 
dezes, als een Rémi in de molenwereld, 
zelf mag bepalen bij welke discussie-
groep hij zich aansluit. Dat zal ze leren.
Na een korte inleiding door de dag-
voorzitter is het woord aan Leo Endedijk 
die eerst stap voor stap uitlegt hoe De 
Hollandsche Molen heeft gereageerd 
naar aanleiding van het discussiestuk 
van Bazelmans. Dát de vereniging mee 
gaat doen aan de discussie is van meet 
af aan zonneklaar; men wil echter nog 
niet direct een standpunt innemen. Op 
internet opent men het discussieforum 
'molentoekomst.nl', in 2009 gevolgd door
een visiedocument waarin de molen 
niet meer primair een 'maalvaardig werk-
tuig' wordt genoemd, maar een 'his-
torisch werktuig'. Het lijkt een nuance-
verschil maar het is zeker meer. Gepleit 
wordt voor een integrale aanpak; bij de 
start van een molenrestauratie dient ge-
keken te worden naar:
- Het object zelf
- De geschiedenis
- De biotoop
- De landschappelijke waarde/steden-

bouwkundige plaatsing
- Bestemming

Themadag 
Restauratiepraktijk molenbehoud:
Het gelijk van Bazelmans?

Willem Roose   

Gerard Troost, specialist molens en wa-
terbouwkundige werken bij de RCE (foto 
Willem Roose, 24 oktober 2014). 



18e jaargang 2015 nr. 1|15 Molenwereld

Weer twee jaar later, in 2011, publiceert 
de RCE het rapport 'Een toekomst voor 
molens'. Uitgangspunten voor die toe-
komst van de molens zijn:
- De monumentale waarde
- De plaats in het landschap
- De functie in de maatschappij

Andere uitgangspunten en adviezen la-
ten een duidelijke kentering zien ten op-
zichte van het dan toe gangbare beleid 
(het zelfde beleid dat overigens decen-
nialang is uitgedragen door notabene 
de voorganger van de huidige RCE, de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg):
- Terughoudendheid bij verhogingen
- Reconstructies ongewenst
- Geen verplaatsingen meer (volgens 

het principe: "Nee, mits…")
- Her- en nevenbestemmingen (nastre-

ven) met behoud van monumentale 
waarden

Natuurlijk, 'molens als cultuurdragers blij-
vend ondersteunen' is ook een uitgangs-
punt, maar over de gehele linie hakt dit 
nieuwe beleid er bij de molenliefhebbers – 
zeker in eerste instantie – behoorlijk hard in.

Endedijk noemt een aantal praktijkge-
vallen waar dit nieuwe molenbeleid de 
laatste jaren enigszins begon te wringen: 
Midden-Beemster (verplaatsing over 50 
meter, geen toestemming van de RCE, 
toch uitgevoerd), Ulesprong (komen we 
straks nog uitvoerig op terug), Burum 
(al dan niet plaatsing op de monumen-
tenlijst van deze feitelijk nieuwe molen) 
en Beesel (recente verplaatsing; zie 
Molenwereld 10/2014). Opmerkelijk ge-
noeg noemt Endedijk ook de Rembrandt 
in Kilder: deze molen wordt thans einde-
lijk gerestaureerd na er zo'n halve eeuw 
onttakeld (beter: ontwiekt) te hebben 
bijgestaan en blijkbaar zijn er nu al weer 
mensen….. (noot van uw verslaggever: 
hier kan m.i. exact de zelfde argumenta-
tie worden gehanteerd als bij de molen 
van Egmond a/d Hoef, zie verderop).
En zo zijn we vandaag bij elkaar om 
over deze materie te discussiëren. De 
Hollandsche Molen is reeds druk doende 
met het project Molentoekomst (zie ver-
slag Molencontactdag in Molenwereld 
2/2014), de RCE wil sowieso graag in de-
bat met het 'molenveld' en hun nieuwe 
beleid in de praktijk tonen, TIMS wil – 
naast het interne debat – ook extern de 
discussie voortzetten en tot slot is er het 
GVM. In deze organisatie leeft de wens 
om de molenaars meer bij de discussie 
te betrekken. Aldus.

De stemming zit er al direct in: 
v.l.n.r. Peter Tergau, Ton Meesters, Mark 
Dwarswaard, Gerard Troost en Karel Loeff 
(foto Willem Roose, 24 oktober 2014).

- B E H O U D -

Een groep discussieert over de korenmolen van Egmond a/d Hoef (foto Willem Roose, 
24 oktober 2014). 

De korenmolen van Egmond a/d Hoef 
op een omstreeks 1955, buiten bedrijf en 
in beginnende staat van verval (ansicht-
kaart, coll. jsb).
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Ter afronding van zijn betoog geeft 
Endedijk nog een soort leidraad mee 
voor de te voeren discussie(s):
- Voer discussies met respect
- Blijf niet hangen in principiële discus-

sies
- Wat levert het herziende molenbeleid 

in de praktijk op
- Hoe ver mag er worden ingegrepen 

bij monumenten (voorbeeld: de ca-
sus "Vessem"; zie Molenwereld 2013-10; 
willen we dit? Ja of nee?)

- Wat kunnen we leren van andere or-
ganisaties? (zie bijvoorbeeld Stichting 
Oude Groninger kerken; vanmiddag 
op het programma)

- Voor welke vragen staan we de ko-
mende jaren?

Drie praktijkvoorbeelden
De praktijk nu. Het woord is aan Gerard 
Troost, specialist molens en waterbouw-
kundige werken bij de RCE. Na de wel-
gemeende complimenten aan de goed 
gevulde zaal, legt hij de deelnemers 
drie casussen voor waarover zij zelf een 
oordeel dienen te vellen. Deelnemers 
met een blauwe of gele stip op hun 
badge gaan respectievelijk met Yolt 
IJzerman en Peter Tergau (beiden TIMS) 
een standpunt bepalen over de 'ca-
sus Egmond aan de Hoef'. Voor deze 
beltmolen, genaamd de molen van 
Berkhout, toch beter bekend onder de 
naam 'De Koffiemolen' zijn bij de RCE de 
volgende aanvragen binnen gekomen:
- Uitwendige completering, o.a. met 

nieuw wiekenkruis
- Reconstructie gaandewerk
- Aanbrengen riet op de kap (is thans 

dakleer)
- Aanbrengen stalen lange spruit

Deelnemers met een zwarte of groe-
ne stip gaan respectievelijk met Mark 
Ravesloot (DHM) en Mark Dwarswaard 
(GVM) een standpunt bepalen over de 
'casus Ulesprong'. Over deze onttakelde 
Friese veenpoldermolen is al heel veel 
geschreven. Concreet zijn de volgende 
aanvragen bij de RCE ingediend:
- Uitwendige completering met nieuwe 

kap, wiekenkruis etc.
- (hier ten gevolge) sloop van bestaan-

de dakconstructie (bovenzijde romp 
dus)

- Sloop van aangebouwd klompenhok
- Herstemming van de bestaande wo-

ning, vanwege aanbrengen nieuw 
gaande werk

Deelnemers met een rode stip gaan 
met DHM-directeur Leo Endelijk een 
standpunt bepalen over de 'casus Zoe-
terwoude'. Vanwege de aanleg van een 
snelweg, inclusief windbelemmerend 
talud, moet de molen Zelden van Passe 
verplaatst worden. Er is een kaartje bij-
geleverd met 7 mogelijke nieuwe stand-
plaatsen voor de molen. Concreet: 
moet de RCE toestemming geven voor 
deze verplaatsing of zich er juist tegen 
uitspreken?
Terzijde: in het geval van alle drie bo-

Egmond, van koren- tot koff iemolen; de molen omstreeks 1965 met een duidelijk veran-
derde bestemming (ansichtkaart, coll. jsb). 

Het interieur van de molen van Egmond a/d Hoef omstreeks 1965. Het binnenwerk van 
de molen is uitgesloopt om ruimte te krijgen voor een horecabestemming. Dit interieur 
zou nu waarschijnlijk off icieel aangemerkt worden als historisch waardevol voorbeeld van 
een vroege herbestemming van een monumentale molen (ansichtkaart, coll. jsb).
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vengeschetste casussen heeft de RCE 
natuurlijk al lang een standpunt ingeno-
men en advies uitgebracht. Dat weten 
de deelnemers uiteraard niet (of worden 
op zijn minst geacht om te doen alsof zij 
dit niet weten).

Op eigen verzoek mag uw verslagge-
ver deelnemen in de groep van Mark 
Ravesloot over de 'casus Ulesprong'. Er is 
zogezegd al heel veel geschreven over 
deze molen en tijdens de discussie komt 
geen enkel argument (zowel voor als te-
gen) voorbij dat onbekend voorkomt; 
het is allemaal al een keer voorbij geko-
men in Molenwereld en andere molen-
tijdschriften (en het prikbord op internet 
niet te vergeten!).

Wat wij ons als deelnemers aan deze dis-
cussie wel dienen te realiseren is dat wij 
op dit moment als het ware op de stoel 
zitten van de RCE. Wij dienen hier louter 
een oordeel te vormen over de aange-
vraagde zogenaamde 'omgevingsver-
gunning', bijna een soort ethische af-
weging. Argumenten als ''er zou toch 
eigenlijk eerst een stichting moeten wor-
den opgericht'' en ''er dient toch eerst 
een financiële onderbouwing te komen, 
ook voor de jaren na de completering" 
mogen feitelijk geen rol spelen.

Verassende uitkomst
Snel door naar de 'rapportage plenair' 
als de vijf groepen na een half uur dis-
cussiëren weer samen komen in de grote 
vergaderzaal. Wat zouden de deelne-
mers zelf hebben besloten over de drie 

casussen? Aansluitend zal Gerard Troost 
de beslissing van de RCE bekend maken 
en hierop een korte toelichting geven.
Voorzitter Loeff geeft als eerste het 
woord aan Yolt IJzerman over de mo-
len van Egmond a/d Hoef. Verassend is 
dat in zijn groep – hoewel er een grote 
minderheid voor completering is – een 
kleine meerderheid is voor behoud van 
de molen als romp. Geheel anders is dat 
bij de groep van Peter Tergau waar juist 

een meerderheid voor completering is.  
Troost sluit met zijn oordeel vooral aan 
op de laatste groep:
- Positief met betrekking tot de uitwen-

dige completering, het riet op de kap 
en het nieuwe gaande werk: het wie-
kenkruis werd slechts verwijderd om 
veiligheidsredenen en niet om wat 
voor ander (verbouw)doel. Het dak-
leer op de kap dateert uit 2010 en 
heeft (dus) geen historische waarde; 

De molen van Egmond in de zomer van 2012. Herbestemming is geen automatische garantie voor behoud, c.q. goed onderhoud. In 1977 
werd de molen onttakeld (foto Donald Vandenbulcke, 2 juli 2012). 

De restauratieplannen voor de veenpoldermolen in Ulesprong 'haalden' de rechter. Mark 
Dwarswaard doet verslag van de discussie; links Mark Ravesloot, rechts dagvoorzitter 
Karel Loeff (foto Willem Roose, 24 oktober 2014).



het oorspronkelijke rietdek mag terug
- Negatief met betrekking tot stalen lan-

ge spruit vanwege niet historisch (op 
deze molen)

- Als extra argument vóór complete-
ring voert Troost aan dat het hier om 
de enige beltmolen van de provincie 
Noord-Holland gaat.

Als de casus in stemming wordt gebracht 
blijkt een ruime meerderheid deze visie 
van de RCE te delen.

Ook tussen de twee groepen die zich ge-
bogen hebben over de casus Ulesprong 
is verdeeldheid. Stemt een grote meer-
derheid van 'onze' groep onder leiding 
van Mark Ravesloot uiteindelijk vóór 
completering met als belangrijkste ar-
gument 'completering is de beste voor-
waarde tot behoud', in de groep onder 
leiding van Mark Dwarswaard stemt juist 
een meerderheid tegen completering 
omdat men de romp als zodanig (te) 
zeldzaam acht.

Troost sluit zich in grove lijnen aan bij 
laatstgenoemde visie:
- De molen is (als zodanig) een au-

thentiek herkenningspunt, de huidige 
dakconstructie kan als historisch wor-
den betiteld en ook de bewonings-
geschiedenis is van dermate groot 
cultuurhistorisch belang dat de RCE 
negatief oordeelt over reconstructie 
van kap wiekenkruis etc.

- Het klompenhok mag wel gesloopt 
worden; dit dateert uit de jaren '70 en 
heeft geen historische waarde

Wanneer iemand opmerkt dat de molen 
inmiddels al van een nieuwe kap is voor-
zien (hoewel het vervolg van een verdere 

completering momenteel erg onzeker is) 
merkt Troost lachend op: "hier zouden we 
niet over spreken, dat is voor bij de borrel".

De opmerking van een molenaar uit 
de buurt dat zijn molen juist pas is gaan 
leven in de gemeenschap nadat deze 
gecompleteerd was, kan niet voorko-
men dat bij stemming ook hier een ruime 

meerderheid kiest voor de visie van de 
RCE, dus tégen completering…

De groep die zich onder leiding van Leo 
Endelijk heeft gebogen over de vraag 
of de Zelden van Passe al dan niet ver-
plaatst moet worden zit in een spagaat: 
de ene helft is voor, de andere helft te-
gen verplaatsing. De argumenten uit 
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De molen van Ulesprong heeft inmiddels wel weer een echte molenkap. (foto Popke 
Timmermans, 28 november 2013).

De Zelden van Passe in Zoeterwoude maalt, terwijl het snelverkeer over de A4 raast (foto Joop Vendrig, 14 mei 2005).



beide kampen mogen bekend worden 
geacht. Het argument van de voorstan-
ders om de molen weliswaar te verplaat-
sen, maar alles onder het maaiveld ter 
plekke te behouden komt enigszins ab-
surdistisch over.

Ook hier is het laatste woord aan Gerard 
Troost. De RCE heeft negatief besloten 
over de verplaatsing:
- Op alle waarderingscriteria scoort de 

molen (op zijn huidige locatie) zeer 
hoog

- De molen blijft op zijn huidige plaats 
een hoge monumentale en land-
schappelijke waarde houden

- Er is geen beter alternatief gevonden 
voor de huidige locatie

Er speelt hier nog iets anders: juist van-
wege de protesten tegen de geplande 
snelweg bij de molen, heeft men de 
plannen al aangepast (zie Molenwereld 
2014-4-132): het geplande tracé gaat 
niet meer 'over' de molen (hetgeen ver-
plaatsing onvermijdelijk zou maken), 
maar is iets verschoven, waardoor de 
molen kan blijven staan. Een iets ver-
hoogd talud bij de molen, dat onge-
twijfeld tot enige windbelemmering zal 
leiden, neemt de RCE voor lief.

Leidt met name die laatste opmerking 
tot massaal protest en stemmen de aan-
wezigen in grote meerderheid tegen 
de visie van de RCE? Het tegendeel is 
waar! Sterker nog: bij de stemming in 
de zaal kiezen slechts twee (!) deelne-
mers voor verplaatsing en (dus) een zeer 
grote meerderheid voor behoud van de 
Zelden van Passe op zijn huidige locatie.

Middagpauze: een tussen-
evaluatie
Met name die laatste stemmingsronde 
had schrijver dezes tien jaar geleden 
wel eens willen zien: grote kans dat des-
tijds slechts twee personen tegen de 
verplaatsing hadden gestemd en het 
overgrote deel vóór. Het is sowieso op-
vallend dat in alle drie de casussen een 

ruime meerderheid de inzichten van de 
RCE steunt. Wat is hier aan de hand? 
Hier is echt een gemêleerd gezelschap 
bijeen; molenaars, molenmakers, TIMS-
leden, lokale molenbestuurders, echt 
geen 'elitair' gezelschap dat op voor-
hand alle voorstellen en inzichten van 
de RCE steunt. Toch lijkt het 'molenveld' 
hier een enorme 'draai' te hebben ge-
maakt. Zijn we hier getuige van het gelijk 
van Jos Bazelmans (die hier om gezond-
heidsredenen overigens niet aanwezig 
is)? Of ligt het genuanceerder? Hebben 
veel deelnemers niet louter 'ethisch' ge-
oordeeld maar toch de financiële kant 
zwaarder laten wegen? Het bekende 
argument: er is nu al te weinig geld, dus 
laten we maar tegen complementering 
stemmen. Hoe dan ook: het kan niet an-
ders dan dat de RCE een bijzonder goed 
gevoel aan deze ochtend heeft overge-
houden; 3-0 in de rust voor Gerard Troost 
en zijn RCE-collega's, zo heet dat in voet-
baltermen (geloof ik). Het laatste woord 
zal er nog niet over gezegd zijn, maar 
hier tekent zich toch een kentering af….

Een andere kijk op het restaureren 
van… (molens?)
Na dit zeer enerverende ochtendge-
deelte kan het middaggedeelte eigen-
lijk alleen nog maar tegen vallen. En dat 
doet het dan ook (nou ja, een beetje in 

De Concordia in Ede is een van de mo-
lens die een 'complete make-over' onder-
ging. De dorpskorenmolen werd geïn-
corporeerd in de mengvoederfabriek van 
molenaar Van de Craats die uit de molen 
voortkwam (foto jsb, 16 augustus 1994). 

De Concordia was in 1962 onttakeld, maar werd in 2008 gerestaureerd. Dit ging gepaard met een verhoging van de onderbouw en een 
gedeeltelijke sloop van de veevoederfabriek. Desondanks bleef een zeer groot deel van het fabrieksgebouw behouden, evenals het oude mo-
lenhuis. Bij de molen werd een woonwijk gebouwd (foto Gerard Barendse, 22 juni 2011). 
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ieder geval). De Friese architecte Nynke 
Rixt Jukema is een specialiste op het ge-
bied van herbestemmen van gebouwen 
(niet per definitie monumenten). In een 
met veel droge humor doorspekt betoog 
– getiteld 'een andere kijk op het restau-
reren van molens'- laat zij diverse voor-
beelden zien van gebouwen die onder 
haar leiding een andere functie hebben 
gekregen. 'Herbestemmen is leuk', zo luidt 
Jukema's credo en dat straalt af van haar 
creaties. De ontwerpen zijn speels, crea-
tief en hebben steeds een intellectuele 
diepgang. Wanneer zij als laatste de (be-
werkte) foto van de Jacobus in Vessem 
toont (met de vermaledijde stalen kokers 
door de belt) blijft commentaar uit. Wordt 
hier zonder woorden iets gezegd als "nu 
hebben jullie allemaal kunnen zien wat 
voor leuke ontwerpen die herbestemmin-
gen kunnen opleveren, dus dit moet ook 
kunnen" of is ook hier de boodschap iets 
genuanceerder?

De enige molen in Jukema's betoog be-
trof een leeg staande vierkante stenen 
onderbouw van een voormalige wind-
motor op It Eilân (midden Friesland, even 
ten oosten van Grou). Jukema ontwierp 
een – naar eigen zeggen – "mega-korf": 
een rond uitzichtsplateau voor bovenop 
de onderbouw, dat overigens (nog) niet 
geplaatst is. Nu is een niet beschermde 
leeg staande onderbouw van een wind-
motor iets heel anders dan een monu-
mentale complete maalvaardige molen 
zoals in Vessem. De beroepsmolenaar 
is vervangen door een vrijwillig mole-
naar, de biotoop is er fors op achteruit 
gegaan, maar verder is de molen nog 
dezelfde als toen hij nog beroepsmatig 
in gebruik was. Juist in die laatste situatie 
dient men zeer terughoudend te zijn met 
het aanbrengen van wijzigingen aan de 
molen (het monument!) ten behoeve 
van een eventuele herbestemming. Dat 
laatste is overigens slechts een gedach-
te van uw verslaggever.

Ook door de volgende spreker wordt 
niet direct een link met molens gelegd. 
Christiaan Velvis is bouwkundige bij de 
Stichting Oude Groninger Kerken, een 
organisatie die zo'n 130 gebouwen van 
het religieus erfgoed in de provincie 
Groningen in eigendom heeft en be-
heert. Linken met de molenwereld zijn 
er uiteraard wel, zoals de relatie van het 
gebouw tot het landschap en de keuze 
tussen louter conserveren en 'hard res-
taureren'. Velvis spreekt in dat laatste 
geval soms van een 'complete make-
over'; iets dat, zeker tot in de jaren ne-
gentig, in de molenwereld ook wel met 
enige regelmaat voorkwam.

De Windlust in Burum, afgebrand op 8 
april 2012 (foto H.Noot, 13 mei 2006).

De nieuwe molen van Burum op de 
dag van de ingebruikstelling (foto Popke 
Timmermans, 6 september 2014)
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En dan is er natuurlijk ook hier het fe-
nomeen herbestemming. Als sprekend 
voorbeeld worden de moderne trap-
pen in de kerktoren van Uitwierde (zie: 
http://onix.nl/portfolio-item/toren-van-
uitwierde-2/) genoemd: een mooi (?) 
voorbeeld van een historisch gebouw 
in combinatie met moderne architec-
tuur, winnaar zelfs van de Dutch Design 
Award, maar of iemand het ziet zitten 
om ooit dergelijke confronterende trap-
pen in een historische molen te plaat-
sen?...

Discussie
Wie nu verwacht dat er – zeker naar aan-
leiding van de laatste twee voordrach-
ten – een pittige discussie ontstaat over 
de Restauratiepraktijk Molenbehoud 
(notabene het thema van vandaag) 
komt bedrogen uit. Discussie is er wel 
(een beetje tenminste), maar het blijft 
toch allemaal wat bij algemeenheden: 
ARBO, biotoop, ladderrecht (bij proble-
men met buren), zijn brandwerende in-
stallaties subsidiabel (ja) en zijn verzeke-
ringspremies subsidiabel (nee). In het ka-
der van die laatste vraag wordt nog een 
interessante vraag opgeworpen: moe-
ten molens eigenlijk wel verzekerd wor-
den tegen herbouwwaarde? Wanneer 
een molen volledig afbrandt is daarmee 
het historische monument verdwenen 
en wil de RCE de molen – wanneer deze 
herbouwd is – niet automatisch op de 
monumentenlijst plaatsen, omdat er 
simpelweg geen monument meer ís (zie 
ook de inmiddels veelbesproken casus 
'Burum'). Leo Endedijk meldt dat DHM 
haar eigen molens wél verzekerd heeft 
omdat dit 'hoort bij de zorg voor een 
monument'. En ook nu blijft een echte 
discussie uit.

Hoezeer dagvoorzitter Loeff ook zijn best 
doet, er komt geen echte discussie op 
gang over de thematiek van vandaag. 
Op de voorste rij zitten twee mensen 
van de Stichting Erfgoed Kollumerland 
en Nieuwkruisland die even hun zegje 
mogen doen over 'hun' molen in Burum. 
Lees: een pleidooi houden waarom 
deze herbouwde molen recentelijk toch 
terecht op de monumentenlijst is ge-
plaatst. Opmerkelijk is dat bij stemming 
een meerderheid is voor plaatsing op de 
lijst van deze feitelijk nieuwe molen; 3-1 
voor de RCE?

Rollercoaster
Voor de slotfinale van vandaag beklimt 
molenbouwhistoricus Nico Jurgens van 
molenbehoud.nl het podium. In een 
zeer boeiende lezing gaat hij niet zo-
zeer antwoorden formuleren op vragen, 
maar juist vragen stellen die verder de 
diepte ingaan: waarom zouden we cul-
tureel erfgoed willen behouden? Zo ja, 
moet álle erfgoed behouden blijven? 
Onderhouden of vernieuwen? Moeten 
álle molens malen? En: Moet erfgoed be-
houden worden door middel van herbe-
stemming? Refererend aan de Griekse 
filosoof Socrates worden zelfs deze 

vragen uitgediept: Wat is cultureel erf-
goed? Wat is cultuur? Wat is erfgoed? In 
hoog tempo vuurt Jurgens de vragen op 
zijn publiek af, begeleid door stilstaande 
én bewegende beelden: Is de herden-
king van D-Day cultureel erfgoed? Is bij 
de herdenking betrokken 'roerend goed' 
ook cultureel erfgoed? Jurgens betoog 
dendert door als een rollercoaster, filo-
sofisch, maar ook humoristisch: Moeten 
Spitfires altijd vliegen? (met wederom 
een zeer treffend voorbeeld). Ook het 
onderwerp 'herbestemming' wordt aan-
gesneden: niet alleen een herbestemde 
molen wordt opgevoerd, maar ook een 
herbestemde vestingtoren (De Molen 
van Ruysdael in Wijk bij Duurstede!) en 
een herbestemde donjon (ook als mo-
len: Hallaar, Antwerpen). De conclusie 

van Jurgens betoog luidt: ''Alleen het 
respect (voor het culturele erfgoed, WR) 
zou absoluut moeten zijn, al het andere 
is relatief".

Het is maar een hele korte samenvat-
ting van een zeer boeiend half uurtje. 
Jurgens heeft inmiddels toegezegd om 
een aantal van deze casussen nader 
uit te werken en dan ook antwoorden, 
doch op zijn minst een mening, te for-
muleren. Een en ander zal over enige tijd 
in Molenwereld worden gepubliceerd. 
Vooralsnog heeft het hele middagpro-
gramma vooral heel veel onbeantwoor-
de vragen opgeleverd. Alle reden dus 
voor een extra lange afsluitende borrel. 
En aldus geschiedde (en het was nog 
gezellig ook).
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De spreekwoordelijke wandelgangen eden hun reputatie eer aan (foto Willem Roose, 
24 oktober 2014). 

De afsluiting; v.l.n.r.: Nynke Rixt Jukema, Gerard Troost, Karel Loeff, Leo Endedijk, 
Nico Jurgens (foto Willem Roose, 24 oktober 2014).
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Molenwereld wenst u een voorspoedig, gez egend 2015
De molens van de Driemanspolder bij Leidschendam; foto Dick Kenbeek, 20 december 2010.
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Noodlot 
sloeg toe in 
Loosbroek

Erwin Esselink



Op 4 december 1954, nu zestig 
jaar geleden, raakte de molen 
van Van de Wiel te Loosbroek 

tijdens een storm zwaar beschadigd. 
Dat betekende uiteindelijk het einde 
voor deze Brabantse dorpskorenmo-
len, die tot dan altijd op windkracht 
in bedrijf was gebleven. Pogingen tot 
herstel bleven helaas zonder resultaat.
De korenmolen van het Brabantse 
Loosbroek stond als 'Zoeker' in Molen-
wereld 172 van juli/augustus 2013. Dat 
was voor mij de aanleiding om op-
nieuw contact te zoeken met Kees van 
de Wiel uit Megen, zoon van de laat-
ste molenaar van deze molen. Ik wist, 
dat hij bezig was om de geschiede-
nis van zijn vader en grootvader en de 
molens, waarop ze gewerkt hadden, 
op papier te zetten. Dat nog onvoltooi-
de manuscript, getiteld 'Klap van de 
Molenwiek', heeft Kees mij ter beschik-
king gesteld. Zonder zijn medewerking 
had ik dit artikel niet kunnen schrijven. 
Het molenaarsvak kreeg Kees, geboren 
in 1942, thuis met de paplepel ingego-
ten. In de periode 1947-1954 hielpen hij 
en zijn broers hun vader op de molen. 
Hoewel dat nu al zestig jaar en langer 
geleden is, zijn zijn herinneringen aan 
het molenaarsleven van net na de 
Tweede Wereldoorlog in een Brabants 
plattelandsdorp nog zeer scherp. Zijn 
relaas is boeiend en beschrijft een in-
middels al weer voltooid verleden tijd. 
Om de sfeer weer te geven zijn cita-
ten uit het manuscript overgenomen 
en cursief weergegeven in de tekst.
Hoewel Kees gedurende zijn werkzame 
leven in het onderwijs gezeten heeft 
is hij de enige van al zijn broers en zus-
sen die nog steeds 'iets' met molens 
heeft. Hij is al bijna veertig jaar mole-
naar op de Desiré in zijn woonplaats.

Stichting van de molen
Het dorp Loosbroek maakt sinds 1994 
deel uit van de gemeente Bernheze. 
Daarvoor viel het onder drie verschillen-
de gemeentes: Heeswijk-Dinter, Heesch 
en Nistelrode. Voor het malen van graan 
waren de Loosbroekse boeren lange tijd 
aangewezen op molens in de omge-
ving: Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, 
Heeswijk en Dinther. Pas in 1893 ziet 
Adrianus Wilhelmus (Janus) Coppens, 
telg uit het bekende Brabantse mole-
naarsgeslacht, wel brood in het stichten 
van een korenmolen in Loosbroek. Zijn 
vader Nicolaas en later zijn broers Huub 
en Willem waren molenaar op de nog 

bestaande standerdmolen van Boekel. 
Janus Coppens trouwt in juni 1893 op 
33-jarige leeftijd met de dochter van de 
toenmalige burgemeester van Boekel: 
Alouise Johanna Bouwens. Voor de 
bouw van een molen in Loosbroek heeft 
hij het oog laten vallen op een stuk hei 
van landbouwer Johannes Vorstenbosch 
te Loosbroek. Op 17 september 1893 la-
ten B&W van Dinther het voornemen 
van Coppens om een molen op te rich-
ten afkondigen: Burgemeester en Wet-
houders van Dinther maken bekend 
dat A.W. Coppens, molenaar te Boekel, 
vergunning heeft gevraagd tot het op-
richten van een windgraanmolen op het 
perceel Sectie A, No.581 te Loosbroek. 
Omwonenden hebben vervolgens veer-
tien dagen de tijd om bezwaren in te 
dienen, maar daar wacht Coppens niet
op. Al op 20 september 1893 is de over-
dracht van het perceel. De bouw van 
de molen moet voorspoedig zijn ge-
gaan want eind december al verhuist 
Jan Coppens met zijn vrouw van Boekel 
naar Loosbroek, waar op 5 januari 1894 
hun eerste kind geboren wordt. In het 

- P O R T R E T -

In Loosbroek kreeg de molen de typisch 
Brabantse kenmerken van een overgeplaatst 
achtkant: bekleding van asfaltpapier, geen 
uitbrekers, voeghouten ingekort, zodat de 
windpeluw zover mogelijk naar binnen ge-
legd kon worden en de baard voor de voeg-
houten (foto collectie De Hollandsche Molen)

De molen gezien vanuit het zuidoosten 
rond 1920, met rechts de molenaarswo-
ning. Duidelijk zichtbaar is de trap, die 
naar de deur op de maalzolder leidt (foto 
collectie De Hollandsche Molen)..
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In 1913 raakt molenaar Frans Marinus 
in financiële problemen, waarna de molen 
publiek verkocht wordt. De nieuwe eigenaar 
wordt A. Verheijen uit Mariaheide (adverten-
tie uit De Molenaar van 16 april 1913).
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verslag van de gemeente Dinther over 
1893 wordt de molen nog niet vermeld, 
wel in het verslag over 1894. Blijkbaar is 
de molen begin 1894 gereed gekomen. 
Even ten noorden van de molen werd 
een bescheiden woning gebouwd.

Tweedehands
De molen van Loosbroek behoort tot 
de tientallen Brabantse korenmolens, 
die eind 19e/begin 20e eeuw gebouwd 
werden met onderdelen van elders ge-

sloopte molens. Het grote aanbod van 
molens uit met name het westen van 
het land tegen letterlijk afbraakprijzen 
maakte het economisch haalbaar om 
nieuwe korenmolens op te richten. In 
Loosbroek kreeg de molen het typisch 
Brabantse uiterlijk van een overgeplaatst 
achtkant: zonder uitbrekers en gedekt 
met asfaltpapier. Het houtwerk lijkt ge-
teerd geweest te zijn. Ook de kap werd 
op zijn Brabants aangepast: de (aange-
taste?) voeghoutkoppen werden inge-

kort en de windpeluw werd zo ver mo-
gelijk naar binnen gelegd. De bekleding 
van de kap liep ver door naar beneden. 
Voor een grondzeilerkorenmolen had 
de molen een afwijkende indeling. Ge-
woonlijk is de begane grond de maal-
vloer en is de eerste zolder de steenzol-
der. In Loosbroek had de begane grond 
twee grote poorten, tegenover elkaar 
gelegen, die het mogelijk maakten om
bij bepaalde windrichtingen met paard 
en wagen onder door de molen te rij-
den om te lossen of te laden. De eer-
ste zolder was hier de maalzolder en 
de tweede zolder te steenzolder. Om 
toch snel te kunnen ingrijpen waren 
er op de maalzolder twee buiten-
deuren met een trap naar beneden.
Ondanks pogingen daartoe is het niet 
gelukt om de herkomst van de molen te 
achterhalen. 
Grootste probleem daarbij was, dat
het achtkant als belangrijkste bron van
informatie niet meer bestaat en dat 
er ook geen foto's van de afbraak
bestaan, waardoor constructiedetails
onduidelijk blijven.
Op foto's is wel te zien, dat de uitvoering 
van het achterkeuvelens en de plaats 
van de lange spruit voor het bovenwiel 
een Zaanse herkomst minder waar-
schijnlijk maken. Mogelijk is het achtkant 
afkomstig van een stellingmolen, waarbij 
de stijlen verder naar beneden doorlie-
pen, om de overgang naar een vierkante 
onderbouw mogelijk te maken, zoals bij 
houtzaagmolens voorkomt. Dan zouden 
de deuren van de maalzolder oorspron-
kelijk kunnen zijn en voorheen toegang 
tot de stelling gegeven kunnen hebben.

- P O R T R E T -

De molen malend op het zuidwesten rond 1930. De eenvoudige baard is voor de voeghouten geplaatst (foto collectie De Hollandsche Molen).

Boer met 'ertkaar' bij de zuidwestelijke poort rond 1930. Op de foto is te zien, dat 
het eindbord (stormplank) vervangen is door een draaibare klep, een experiment van 
Goijaerts. Aan de linkerkant van de molen is de deur naar de machinekamer te zien, met 
daarachter de uitlaat en de trap naar de maalzolder (foto collectie De Hollandsche Molen).
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Wisseling van eigenaren
In 1904 vraagt Coppens vergunning voor 
de bouw van een schuur ten zuiden van 
de molen, die zal worden ingericht als 
stal en bergplaats. Eind 1906 verkoopt 
Coppens de molen voor fl. 4.100,- aan 
Franciscus Napoleon Marinus, molenaar 
te Udenhout. Dat betekent niet, dat 
Coppens het molenaarsleven vaarwel 
zegt. Begin 1907 vraagt hij in een adver-
tentie een windgraan- of poldermolen 
te koop. Hij wil opnieuw een korenmolen 
stichten en in hetzelfde jaar nog wordt 
pelmolen De Veenboer te Zaandijk 
aangekocht en overgeplaatst naar 
Gemert. Daar staat de molen, tegen-
woordig onder de naam De Bijenkorf, 
nog steeds. Maar Coppens houdt het al 
snel voor gezien in Gemert. In 1909 emi-
greert hij met zijn gezin naar Amerika.
In Loosbroek komt Frans Marinus na een 
aantal jaren in financiële problemen, 
waarna de molen met de molenaarswo-
ning in mei 1913 publiek geveild wordt. 
De molen wordt voor fl. 4.000,- gekocht 
door Antonius Hubertus Verheijen, af-
komstig van de molen te Mariaheide 
bij Veghel. Deze op zijn beurt verkoopt 
de molen met inbegrip van vier zeilen, 
een slijpsteen en de scherphamers in 
mei 1919 voor fl. 4.200,- aan Theodorus 
van Iperen uit Uden. Bij de verkoop 
wordt bedongen, dat Verheijen geen 
molen mag oprichten in de gemeente 
Dinther, noch in de aangrenzende ge-
meenten. Ook Van Iperen zal slechts 
enkele jaren eigenaar zijn van de 
Loosbroekse molen. In november 1924 
verkoopt hij de windgraanmolen met 
erf en bouwland voor fl. 6.000,- aan 
Martinus Adrianus (Janus) Goijaerts, 
molenaar wonend te Geffen. Bij de 
verkoop zijn de volgende zaken in-
begrepen: een planken huisje, zeven 
scherphamers, slijpsteen, vuisthamer, 
bascule met gewichten, schepper, 
acht zeilen, Weston-takel, twee scherp-
lampen en alle gereedschappen voor 
openbreken. Als voorwaarde bij de 
verkoop wordt gesteld, dat Van Iperen 
geen nieuw molenaarsbedrijf mag 
beginnen binnen een straal van vijf ki-
lometer van de Loosbroekse molen.

Tijdperk Goijaerts
Janus Goijaerts is in 1881 geboren in Reek 
en was voor hij naar Loosbroek kwam o.a. 
molenaar in Schijndel en Vorstenbosch, 
waar hij zijn naam in het bovenwiel heeft 
achtergelaten. Hij is in 1913 getrouwd 
met Helena van Baalen en samen 
hebben ze twee kinderen: Marinus en 
Siska. Goijaerts geeft de Loosbroekse 
molen de naam 'Adhemasi', afgeleid 
van hun voornamen Adrianus, Helena, 
Marinus en Siska. Deze naam wordt 
aangebracht op de achterbaard van
de molen, samen met het jaartal 1898,
al is onduidelijk waar dat jaar be-
trekking op heeft. 
Goijaerts zal in de jaren '30 een vooraan-
staand persoon worden in de Brabantse 
molenaarswereld. Hij is o.a. bestuurslid 
van de kring Veghel van de Katholieke 

Molenaarsbond Sint Victor en schrijft 
veelvuldig onder het pseudoniem Lobok 
(afgeleid van Loosbroek) in het vakblad 

De Molenaar. Hij spoort de molenaars 
in de omgeving aan om vooral lid te 
worden van de molenaarsbond om zo 
sterker te staan tegenover de overheid 
en de coöperaties, die dan sterk in op-
komst zijn, en dan met name de C.H.V. te 
Veghel. Naast bestuurlijke talenten heeft 
Goijaerts ook twee rechterhanden.

Modernisering
Goijaerts begint al snel met het moder-
niseren van de molen. In 1928 krijgt hij 
vergunning voor het plaatsen van een 
10 PK benzinemotor als hulpkracht. Tot 
dan werd er uitsluitend op windkracht 
gemalen. Op de begane grond in de 
molen wordt een ruimte afgetimmerd, 
waar de motor komt te staan. Via een 
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Goijaerts gaat met zijn tijd mee en is in 
1929 op zoek naar een mengmachine. (ad-
vertentie uit De Molenaar van 5 juni 1929).

In het voorjaar van 1934 laat Goijaerts zijn molen verdekkeren, waarbij tevens zelfzwich-
ting op de binnenroede wordt aangebracht. De as is hierbij niet doorboord (foto collectie 
De Hollandsche Molen).

Goijaerts noemde de molen 'Adhemasi' en liet die naam met het jaartal 1898 aanbrengen 
op de achterbaard. Opname vanuit het zuiden in de zomer van 1934. (foto collectie De 
Hollandsche Molen).
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riemoverbrenging kan een koppel ste-
nen op de steenzolder van onderen 
worden aangedreven. In 1929 plaatst 
hij een advertentie voor een mengma-
chine in de De Molenaar. Die meng-
machine is er inderdaad gekomen. 
Tegenwoordig is het opwekken van 
elektriciteit met klassieke molens weer 
helemaal in, maar Goijaerts wekt rond 
1932 al stroom op met zijn molen om 
o.a. huis en molen van licht te voorzien. 
Om een regelmatige gang van de molen 
te verkrijgen experimenteert hij ook met 
remkleppen. Hij vervangt de eindbor-

den ('stormplanken') van het oud-Hol-
landse systeem door een draaibare klep. 
In april 1934 wordt een Hinderwetver-
gunning verleend om de benzinemotor 
te vervangen door een Deutz dieselmo-
tor van 24 tot 27 PK. Dat betekent niet, 
dat hij van plan is de windkracht vaar-
wel te zeggen. In De Molenaar schrijft 
hij: 'de windmolen is nog altijd mijn lust 
en misschien vroeg of laat nog wel 
eens onze redder. Ik onthoofd hem in 
geen geval.' In dezelfde tijd gaat een 
groep molenaars uit het zuiden van het 
land, waaronder Goijaerts, op excursie 

naar Groningen. Doel is om daar een 
aantal verdekkerde molens te bezoe-
ken en over de ervaringen met dit sys-
teem te vernemen. In Groningen zijn de 
Dekkerstroomlijnneuzen vaak gecombi-
neerd met zelfzwichting. Goijaerts is zo 
onder de indruk van de werking hiervan, 
dat hij in mei/juni 1934 zijn molen laat ver-
dekkeren, en tevens de binnenroede laat 
voorzien van zelfzwichting met dwars-
kleppen. Naar eigen zeggen werkt het 
schitterend, maar dan moet je er geen 
zeilen naast gebruiken. Zeilslag blijkt 
een groot probleem. Goijaerts brengt 

- P O R T R E T -

Om zeilslag tegen te gaan bracht Goijaerts houten veren aan op het hekwerk. Deze zijn 
op deze opname uit 1934 links te zien (foto collectie De Hollandsche Molen). Janus Goijaerts bij zijn verdekkerde molen        in 1934 (foto collectie De Hollandsche Molen).



18e jaargang 2015 nr. 1|29 Molenwereld

daarom houten veren (latten) aan op 
een aantal heklatten, die het slaan van 
de zeilen moeten tegengaan. Maar het 
blijft behelpen: '(Dekker)stroomlijn en 
zeilen horen nu eenmaal niet bij mekaar, 
dit kan niet samengaan dan met hulp-
middelen.' Uit ervaring blijkt verder, dat 
de remmende werking van de dwars-
kleppen van de zelfzwichting onvol-
doende is bij veel wind. Goijaerts brengt 
daarom in 1935 op alle vier de einden 
remkleppen aan in de stroomlijnneus. 
Tijdens de zware storm van 14 novem-
ber 1940 gaat de verdekkerde molen 

van Vink in het naburige Berlicum aan 
de haal en brandt geheel uit. Dat is 
voor Goijaerts de aanleiding om het 
Dekkersysteem van zijn eigen molen uit 
voorzorg te vervangen door een eigen 
stroomlijnsysteem, met nog grotere rem-
kleppen dan voorheen. Dat systeem 
heeft veel weg van het systeem Van 
Bussel. In 1946 wordt Goijaerts vijfenzes-
tig en bij gebrek aan opvolging besluit 
hij om het molenaarsbedrijf te verko-
pen. Hij heeft de molen dan 22 jaar 
bemalen en daarmee zal hij het langst 
molenaar/eigenaar van de molen zijn.

Van de Wiel
Dorus van de Wiel uit Tilburg verneemt 
van de verkoopplannen van Goijaerts. 
Theodurus Adrianus (Dorus) van de Wiel is 
op 7 maart 1908 geboren in Tilburg, waar 
zijn vader molenaar was op de koren- en 
oliemolen aan de Reitse Hoevenstraat. 
Op 13-jarige leeftijd gaat hij in de leer 
bij zijn oom Jan van de Wiel op molen 
Onbevreesd te Schijndel. Daarna heeft 
hij gewerkt op de nog bestaande ko-
renmolens van Drunen en Moergestel. 
In 1933 keert hij terug naar Tilburg en 
treedt in dienst bij de firma Schraven-
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Janus Goijaerts bij zijn verdekkerde molen        in 1934 (foto collectie De Hollandsche Molen).

Omdat de dwarskleppen van de zelfzwichting onvoldoende in staat waren om de molen 
bij veel wind af te remmen bracht Goijaerts in 1935 zelf remkleppen in de stroomlijnneus 
aan (foto collectie De Hollandsche Molen).
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Eijsbouts, die een windmolen aan de 
Broekhovenseweg en een meelfa-
briek aan de Piushaven exploiteren. In 
1936 trouwt hij met Johanna Elisabeth 
Cornelia de Kok. In 1942 wordt hij ver-
plicht te werk gesteld op het vlieg-
veld van Gilze-Rijen en na de bevrij-
ding van Tilburg in oktober 1944 dient 
hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten. 
Zoals vermeld hoort hij kort na de oorlog,
dat de molen van Loosbroek te koop is. 
Het bezit van een eigen molen is altijd zijn 
grote wens geweest en die gelegenheid 
doet zich nu voor. Twee vermogende par-
ticulieren uit Tilburg kopen de molen met 
woonhuis in opdracht van Van de Wiel 
voor fl. 20.000,-. Bij de verkoop bedingt 
Goijaerts, dat hij nog maximaal twee 
jaar in de molenaarswoning mag blijven 
wonen. Dat betekent, dat het gezin Van 
de Wiel voorlopig nog in Tilburg blijft wo-
nen. Dorus werkt door de week op de 
molen en 's nachts slaapt hij in de stenen 
schuur achter de molen. In de weeken-
den gaat hij dan op de fiets naar huis. 
In de loop van 1947 wordt de schuur 
geschikt gemaakt voor bewoning en 
op 10 april 1947 verhuist het gezin Van 
de Wiel, dat inmiddels uit vader, moe-
der en zes zonen bestaat, van Tilburg 
naar een schuur in Loosbroek. Er is 
geen waterleiding, gas, elektriciteit en 
riolering. Het is een flinke stap terug in
de tijd, zeker voor de moeder van het 
gezin, als echt stadsmens. In dezelf-
de tijd wordt ook zoon Piet geboren, 
dus het gezin telt nu negen leden.
Deze molen maakt op mij steeds een 
grootse indruk. Op de baard staat in
sierlijke letters: "Adhemasi" met 1898 er-
onder. Hij staat op een kleine belt van 
ongeveer een halve meter hoogte,
omringd met een ligusterhaag, die voor
en achter onderbroken wordt door een
hekwerk van gaas.

Herstel van de molen
De molen blijkt in een veel slechtere 
staat dan gedacht. Goijaerts was wel-
iswaar een vooruitstrevende molenaar, 
die allerlei verbeteringen aanbracht 
aan de molen, maar het onderhoud 
had te wensen overgelaten. Daaraan 
zal ook de Tweede Wereldoorlog mee-
gewerkt hebben. De bekleding van 
asfaltpapier op kap en achtkant is op 
veel plaatsen lek, de windpeluw is inge-
rot en het gaande werk is opgemalen.
Mijn vader en Hein van Aspert uit 
Heeswijk, onze vaste molenmaker, ha-
len menig stuk blik van balken en plan-
ken om te ontdekken dat er rotte plek-
ken mee afgedekt zijn. Soms zijn het 
zeer onaangename verrassingen, die 
tot ingrijpende reparaties leiden. Zo 
blijkt onder een stuk blik de windpe-
luw zeer vergaand ingerot te zijn en is 
dringend aan vervanging toe. Het ge-
volg is dat door al die werkzaamheden 
voor de molenmaker Hein nogal eens 
tijdens het eten bij ons aan tafel zit. Zijn 
glanzende kale kop is vaak onderwerp 
van kinderlijke plagerijtjes. Hij kan daar 
goed tegen. Dat blijkt uit de pretoog-

jes die ons eerder aanmoedigen dan 
remmen. Hein is een gezellige huisge-
noot, die we vooral in de eerste jaren 
vaak in huis hebben. Bij alle reparaties 
van enige betekenis is hij betrokken.
Van belang is natuurlijk, dat het mole-
naarsbedrijf zoveel mogelijk doorgang 
kan vinden. Wanneer in 1948 een roede 
vervangen moet worden, betekent dit 
dat de molen enige tijd met één roede 
maalt. Veel kruipalen blijken ook verrot 
en moeten vernieuwd worden. In 1948 
beëindigt Jan van de Hoogen uit Reek 

zijn molenaarsbedrijf en biedt onderde-
len van het gaande werk te koop aan in 
De Molenaar. Het spoorwiel, de koning 
en mogelijk ook het staakijzer met steen-
schijf, de aandrijving van de mengketel 
en het luiwerk zijn terechtgekomen in 
de molen van Loosbroek. Sindsdien mist 
de molen van Reek dus zijn binnenwerk. 
De huidige restauratie van deze z.g. 
Hellemolen is voornamelijk gericht op uit-
wendig herstel en voorziet niet in het aan-
brengen van een nieuw gaande werk.
Na het vertrek van Goijaerts in 1948 kan 
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Achter de kruilier molenaar Janus Goijaerts met rechts waarschijnlijk zijn zoon Marius. 
De staartbalk lijkt gemaakt te zijn van een Fransenroede (foto collectie De Hollandsche 
Molen).
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het gezin verhuizen van de schuur naar 
de molenaarswoning. Het elektrisch 
licht in huis is een ware ontdekking. Maar 
dan moet de molen wel doordraaien, 
want de accu's in de molen hebben in 
de loop der jaren hun opslagcapaciteit 
verloren. In januari 1952 gaat de molen 
met woning echt in eigendom over aan 
Van de Wiel voor de som van fl. 21.500,-.
Tot in het jaar 1951 worden grote en 
minder grote restauraties uitgevoerd. 
Hoe een en ander financieel geregeld 
is gaat aan mijn waarneming voorbij

en is ook niet meer te achterhalen. De 
molen is in een prima conditie en is 
volop in productie. Niets staat meer in 
de weg om een nieuwe reeks glorieja-
ren voor de "Adhemasi" aan te vangen.
Mijn vader is beslist geen bange mole-
naar. Wanneer er volop wind is laat hij 
de molen in een hoog tempo draaien 
voor wat hij waard is. Met trots bekijkt 
hij zijn eigen windmolen en geniet van 
de bewondering die hij van boeren en 
buitenstaanders ondervindt. De klanten, 
die vaak op de molen blijven buurten 

terwijl ze wachten op het vermalen van 
hun koren, hebben het niet breed, wan-
neer de molen er echt de sokken in zet. 
De balken van het achtkant bewegen 
mee in het ritme van de kap en de 
staart. Ik vind het dan ook wel spannend, 
maar het vertrouwen in het molenaars-
schap van mijn vader stelt me gerust.
Hoewel de mogelijkheid aanwezig is de 
Deutz in te schakelen doet hij dat slechts 
in uiterste nood. Het moet absoluut wind-
stil zijn wil deze langzame diesel zijn ge-
puf mogen laten horen. Zodra hij dan ook 
maar het geringste zuchtje wind voelt, 
klinkt het commando "Sla er de kam-
men maar weer in." Dan begeeft de uit-
voerder zich enigszins teleurgesteld naar 
de kapzolder om een vijftal kammen 
weer in het bovenwiel terug te plaat-
sen en zo de verbinding met de bonke-
laar weer tot stand te brengen. Meestal 
valt het dan met de wind weer tegen 
en moet een tijdlang achter de volbe-
spannen wieken aan geduwd worden.
Wanneer de motor in gebruik is, trillen 
de ramen van het huis in het ritme van 
de ontploffingen. Vooral op het moment 
dat de riem van de losse poelie op het 
wiel dat de steen aandrijft wordt getrok-
ken, moet de motor zich extra inspannen 
en zijn de dreunen indringender om weer 
in een normaal geluid over te gaan.

Beschrijving van de molen
De molen had zoals eerder vermeld twee 
stel dubbele inrijdeuren, die tegenover 
elkaar op het noordoosten en zuidwes-
ten geplaatst waren. Het achtkant stond 
op een stenen voet van ongeveer 1,5 m. 
hoog. Het muurwerk was op de hoeken, 
waar de achtkantstijlen op stonden, ver-
zwaard uitgevoerd. Wanneer men via de 
noordoostelijke poort de molen inkwam 
was rechts de ingang naar de machi-
nekamer, waarin de Deutz-dieselmotor 
stond opgesteld. De machinekamer had 
ook een eigen deur naar buiten. Verder 
was er een elevator met stortput, en 
de rest van de begane grond, die een 
hoogte had van 2,75 m., was in gebruik 
als opslagruimte. Links stond de trap 
naar de maalzolder en meer naar ach-
teren naast de zuidwestelijke poort ston-
den de accu's (grote glazen bakken). 
Deze accu's waren toen Van de Wiel op 
de molen kwam al 'op'. Toen het gaan 
de werk vervangen werd is de generator 
met aandrijving verwijderd. De elevator 
werd vooral gebruikt om graan vanaf 
de maalzolder naar de steenzolder te 
transporteren, waar het in het kaar van 
het enige koppel stenen gestort werd. 
Op de maalzolder was tevens het aftap-
punt van de mengketel, die een capa-
citeit had van ongeveer 1000 kilo. Meel 
bestemd voor mengvoer werd vanaf de 
maalzolder of vanaf de begane grond 
naar de steenzolder geluid en daar in 
de mengketel gestort. De onderaandrij-
ving van het koppel stenen, bestaande 
uit een vaste en een losse poelie en een 
haakse overbrenging via twee ijzeren 
tandwielen is in een houten kast wegge-
werkt. Een deel van de kast kan wegge-
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Helaas niet zo duidelijke foto van molenaar Dorus van de Wiel met een aantal zonen op 
het bordes aan de noordwestzijde van de molen omstreeks 1950. (foto collectie Kees van de 
Wiel, Megen).
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nomen worden voor het smeren van de 
riem of het uitvoeren van reparaties. 
Wanneer de motor in bedrijf is en de 
steen wordt aangedreven, dan draai-
en via het staakijzer en de steenschijf 
het spoorwiel en de koning mee. Op 
die manier kan men ook gebruik ma-

ken van de mengketel en het luiwerk. 
De maalzolder had twee deuren te-
genover elkaar, één op het zuidoosten 
en de ander dus op het noordwesten. 
Via een buitentrap kon men de grond 
bereiken. De deur op het zuidoosten 
werd nauwelijks gebruikt, die op het 

noordwesten gaf toegang tot een 
bordes met een trap naar beneden. 
Deze lag het dichtst bij het huis en werd 
dus het meest gebruikt. Binnen bij deze 
deur stond de trap naar de steenzolder. 
Op de steenzolder lag één koppel kunst-
stenen en verder waren er de mengketel 
en de elevator te zien. Her en der op de 
steenzolder hadden Engelse soldaten bij 
de bevrijding in 1944 hun namen achter-
gelaten.
Op de maalzolder zijn de elevatorpij-
pen in een brede kast weggewerkt. Op 
die kast zijn van hoog tot laag over de 
volle breedte foto's van diverse mo-
lens geplakt. Vaak zijn het echte foto's 
maar er zitten er ook bij die uit kranten 
of tijdschriften zijn geknipt. Ovale foto's 
uit de 'Katholieke Illustratie' herinner ik 
me nog het meest. Het geheel is een 
deel van de erfenis van Goijaerts. Mijn 
vader heeft er niets aan toegevoegd. 
Bij deze maalbak wordt heel wat ge-
sproken. De inhoud varieert sterk. De
dorpsnieuwtjes wisselen de zakelijke
gesprekken af. Van de molenaar wordt
ook steeds verondersteld dat hij over-
al vanaf weet. De molen is een sociale
ontmoetingsplaats voor boeren, die
het niet druk hebben. 
Terwijl de molen draait en de molenaar 
zijn werk doet bij de maalbak is er alle 
gelegenheid tot praten en buurten. Wij 
zijn er vaak getuige van dat soms de 
grootste roddels uitgewisseld worden. 
Vooral het weer, de oogst en het wel 

Tijdens de storm van 14 november 1940 sloeg de verdekkerde molen van Vink in het na-
burige Berlicum op hol en brandde geheel uit. Dat was voor Goijaerts de aanleiding om de 
Dekkerstroomlijnneuzen te vervangen door een eigen stroomlijnsysteem, dat veel weg had van 
het systeem Van Bussel. De zelfzwichting bleef gehandhaafd, maar nu zonder dwarskleppen. 

De 'Adhemasi' gezien vanuit het oosten omstreeks 1952. De bekleding van achtkant en kap is waar nodig hersteld, zodat het geheel eruit 
ziet als een lappendeken. Toen Van de Wiel de molen in 1946 ging bemalen was de zelfzwichting al verwijderd. Links de schuur, waarin 
het gezin Van de Wiel in de jaren 1947/48 met zijn negenen(!) woonde. 
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en wee van vrouw, kinderen en vee zijn 
onderwerp van gesprek. Soms is het 
beter de dingen niet te horen. Je leert 
in elk geval wel voorzichtig te zijn met 
verder vertellen en kunt op den duur 
mensen tegen je aan laten praten. 
Als afhankelijke dien je je mening voor 
je te houden als dat niet in het voor-
deel is van de goede gang van zaken. 
En daar gaat het toch allemaal om.
Bij de maalbak leer je ook de steen te 
bedienen. Zoals al eerder gezegd zijn de 
sis- en fluitgeluiden de tekenen voor het 
grijpen naar de licht. Op den duur krijg 
je een goed gehoor voor het geluid van 
een niet of juist wel goed malende steen. 
Een koppel stenen dat geen koren krijgt 
toegevoerd of als er ijzer tussen de ste-
nen komt. Zelfs de geuren blijven je bij.
Wanneer de wind echter zwak is, 
neemt het malen veel tijd in beslag. 
Een uur aan de maalbak doorbrengen
om met horten en stoten een zak meel 
vol zien te krijgen is geen uitzonde-
ring. Op deze manier malen is bij ons 
vaak letterlijk kinderwerk. Mijn vader 
neemt dan de tijd om binnen koffie 
te drinken of andere zaken te doen. 
Naast de maalbak staat de bascule. Met 
ijzeren en koperen geijkte gewichten 
wordt dit belangrijke instrument tot een 
weegwerktuig. Bij het aftappen van de 
mengketel moet elke zak vijftig kilo we-
gen en van een kaartje met een loodje 
worden voorzien. Het meel dat voor de 
boeren gemalen is, wordt gewogen om 
de prijs voor het malen vast te stellen. 
De somma van vijftig cent per zak van 
vijftig kilo wordt daarvoor in rekening ge-
bracht en dan te bedenken dat er soms 
meer dan een uur voor nodig is om zo'n 
hoeveelheid bijeen gemalen te krijgen.
De steenzolder staat steeds vol met al-
lerlei soorten meel, dat gemalen is voor 
de volgende mengketels. Mengvoeders 
voor het vee beginnen in de jaren vijftig 
gemeengoed te worden en die worden 
opgeslagen op de maalzolder. De ele-
vator heeft hier nog een nog wel een 
stortbak, maar die wordt nooit gebruikt. 
Onder de trap naar de luizolder, bijna 
tegen de mengketel aan, staan veel 
zakjes en zakken met de meest uiteen-
lopende soorten meel. Voor elke ketel 
met mengvoeders hoeft maar een klei-
ne hoeveelheid hieruit bij het veevoer.
De stenen worden om de drie à vier we-
ken gescherpt. Voor dat karwei worden 
de minder productieve uren uitgeko-
zen, bijvoorbeeld windstilte. De zoons 
van Dorus mogen dan voorscherpen, hij 
maakt het daarna af.
Via de luizolder, die slechts uit een paar 
planken bestaat, wordt de kapzolder be-
reikt. De kap kruit op een Engels kruiwerk.
Toen Van de Wiel de molen in 1946 over-
nam had Goijaerts de zelfzwichting al 
verwijderd. De roeden met een vlucht 
van 25 meter waren toen gestroomlijnd 
volgens het eigen systeem van Goijaerts, 
met lange kleppen in de stroomlijn-
neus. Er waren slechts twee zoomlat-
ten aangebracht op het hekwerk in 
plaats van de gebruikelijke drie. In juni 

1947 bood Goijaerts de complete zelf-
zwichting te koop aan in De Molenaar.
Tussen zuid tot west heeft de molen 
een prima windvang, maar op het 
noordoosten zorgt opgaand hout voor
veel windbelemmering. Vanuit de andere
richtingen is de windvang redelijk.
Er is dan alleen wat belemmering
door het woonhuis, een aantal schu-
ren en een boomgaard. Het opzeilen is 
in de winter een karwei, waarbij koude 
handen niet te vermijden zijn. Sneeuw 
en ijzel zijn er de oorzaak van dat je met 
tintelende vingers de bevroren zeilen 
open moet breken. Met veel inspanning 
krijg je ze wel op de wiek. Het bevestigen 
van de touwen doe je puur op routine.
De fatale dag 4 december 1954.
Deze zaterdag begint met een storm-
achtige wind. Er staat een flinke voor-
raad maalgoed. Kennelijk is er een peri-
ode van weinig wind achter de rug. Op 
de molen is het één en al bedrijvigheid. 
De wieken kunnen het werk gemakke-
lijk zonder zeilen aan. De zuidwesten-
wind weet er de vaart in te houden.

Boeren komen koren brengen en ha-
len. Aangezien ze van Dorus gewend 
zijn, dat hij de molen flink laat draai-
en, wordt er weinig over gesproken. 
Zoals altijd bij een hoog tempo zit er be-
hoorlijk wat beweging in het achtkant.
De gebroeders Roefs, sterke kerels, ko-
men met een volle platte paardenwa-
gen rogge, haver en gerst brengen. Ze til-
len het vanaf de wagen op de zolder en 
kunnen het gemalen goed meteen weer 
laden. Wij staan verbaasd over het hoge 
tempo waarin gemalen kan worden.
Rond half zes in de middag zetten we 
de molen stil en leggen hem stevig vast. 
Op de steenzolder staan slechts nog 
twee zakken Russische rogge eenzaam 
tegen de steenkraan aan. Alle redenen 
voor een tevreden gevoel zijn aanwezig.
Echter korte tijd later komt de molen in 
beweging en het duurt maar even of het 
kruis gaat met een hoge snelheid rond. 
Omdat de situatie in het huis te gevaarlijk 
is stuurt Van de Wiel het gezin naar de mo-
len om daar te schuilen voor het gevaar,
De herrie van de wieken, het gaande 

De molen na de fatale storm van 4 december 1954, gezien vanuit het zuidoosten. De kap 
is compleet weggeslagen en de as met roeden ligt naast de windpeluw, maar is wonder 
boven wonder blijven hangen. Nog dezelfde maand wordt de molen onttakeld.

- P O R T R E T -
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werk en de draaiende steen werkt ver-
lammend. De twee zakken Russische 
rogge worden door onze Ad of onze 
Jan in het kaar geschud en ze ver-
dwijnen in enkele ogenblikken tussen
de stenen. Een grote stofwolk en een 
bulk meel komen uit de maalpijp. 
Een ogenblik bestaat de illusie dat de 
molen in de hand te krijgen is. Het enige 
dat nog tussen de steen gegooid zou kun-
nen worden is meel, maar het is al te laat 
en mogelijk is er ook niet aan gedacht. 
Mijn moeder weet dat de jongste doch-
ter Jeanne van 2 weken oud nog in de 
wieg ligt. Zij wil met alle geweld weer 
terug naar het huis om haar te gaan 
halen, maar ze wordt door iedereen te-
gengehouden terwijl de kleinsten zich 
aan haar vastklampen. Maar goed ook, 
want één voet buiten de molen zetten 
is levensgevaarlijk. Toch probeert onze 
Piet, een klein manneke van 6 jaar, 
zich door de openstaande molenpoort 
uit de voeten te maken. Hij wordt door 
mij of mogelijk onze Frans vastgepakt 
en weer onder de molen getrokken.
De herrie wordt plotseling gedomineerd 
door gekraak van kammen en staven. 
Bijna gelijktijdig slaan de wieken in de 
grond en ontstaat er een stilte door-
drenkt van onheil en dat terwijl de hef-
tige storm rond de molen giert. Aan alle 
kanten zijn balken, planken en losse 
onderdelen naar beneden gevallen.
Mijn vader heeft afwisselend aan het 
vangtouw en het kruiwerk vruchteloos 
pogingen ondernomen om het gevaar 
te keren. Dat moeten vreselijke momen-
ten voor hem zijn. Hij meent een begin 
van brand gezien te hebben, maar 
dat heeft in elk geval niet doorgezet.
Terwijl hij het vangtouw hanteert be-
gint een regen van onderdelen van 
de kap en de wieken. Links en rechts 
van hem vallen balken naar beneden. 
De korte spruit schuift langs de romp naar 
beneden en blijft hangen op de naast 
mijn vader staande balken. Hij moet to-
taal overdonderd en verkrampt zijn ge-
weest door het oergeweld om hem heen.
Wanneer slechts de storm in zijn een-
tje voortraast en ieder van ons, be-
halve onze Sjef, in de kleine keuken 
van ons huis verzameld is, zie ik voor 
het eerst en tevens voor het laatst mijn 
vader huilen, luid en ontroostbaar. Het 
is voor mij het meest indrukwekkende 
moment uit deze hele reeks van onver-
getelijke feiten. Op dat moment ook 
dringt het pas echt tot me door, dat er 
zich een vreselijke gebeurtenis heeft 
afgespeeld, die ons allen nog lang zal 
heugen. Ook de directe gevolgen daar-
van zullen ons en niet in het minst mijn 
vader, nog jaren daarna bezig houden.

Herstelplannen
De oorzaak van het op hol slaan is nooit 
duidelijk geworden. Mogelijk heeft
een kruipaal het begeven.
Nog dezelfde maand worden de restan-
ten van het gevlucht en kap van de romp 
verwijderd. Dit werk wordt uitgevoerd 
door Stoof uit Breda. De romp wordt af-

Krantenfoto van de vernielde molen, gezien vanuit het noorden. Een ramp voor molenaar 
Van de Wiel en het einde van de molen als windmolen.

- P O R T R E T -

Na de onttakeling werd er alleen nog motorisch gemalen in de molen. Door uitbreiding 
van het bedrijf moest de molenromp, die in slechte staat verkeerde, in 1968 verdwijnen. 
Opname vanuit het zuidwesten omstreeks 1958. (foto collectie Kees van de Wiel, Megen).
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gedekt en na een paar aanpassingen 
kan er weer met de diesel gemalen wor-
den. Voor het herstel van de molen heeft 
Van de Wiel geen geld. Het opknappen 
van de molen in de afgelopen jaren 
heeft zoveel gekost, dat er geen finan-
ciële reserve kon worden opgebouwd.
Vereniging De Hollandsche Molen komt
al snel in actie. Technisch adviseur De
Koning komt langs om de situatie te
bekijken en advies te geven. 
In april 1955 doet molenmaker Piet Coppes 
uit Bergharen een prijsopgaaf voor het 
herstel van de molen. Voor fl. 26.140,- zal
hij de molen weer in goede staat op-
leveren, waarbij de volgende werk-
zaamheden verricht moeten worden:
- reparatie spoorwiel
- koning inzetten
-  nieuwe luitafel
-  nieuw kroonwiel met wieg uit een an-

dere molen
-  nieuwe vang met bijbehoren
-  oude pinbalk repareren en steken
-  nieuwe eiken kruiring en ijzeren rolring 

repareren
-  twee nieuwe voeghouten
-  nieuwe windpeluw aanbrengen
-  lange spruit steken; deze maken van 

een bestaande roede
- nieuwe korte spruit steken- nieuwe 

lange en korte zweerden (schoren) 
aanbrengen

- nieuwe kruilier
- pin- en baansteen vernieuwen
 de aanwezige ijzeren as steken

- geheel nieuwe kap maken en bekle-
den met rubberoid

- aanwezige roede repareren en een 
nieuwe bijleveren, stroomlijn aanbren-
gen

- molen geheel schilderen
- reparatie aan zolders en luiken
- buiten het achtkant geheel opnieuw 

bekleden met rubberoid
- twee nieuwe trappen, inclusief smids-

werk, steiger, hulpmaterialen en ver-
voer.

Het Rijk zegt een bijdrage toe van vijftig 
procent in de geraamde herstelkosten. 
Ook van de provincie mag een bijdrage 
verwacht worden. Het wachten is nu 
op de gemeente Dinther, die in eerste 
instantie welwillend stond tegenover 
herstel van de molen. Echter wanneer 
puntje bij paaltje komt ziet de gemeente 
herstel van de molen niet zitten en stelt 
dat Van de Wiel niet geholpen is met 
de restauratie van de molen en zij wil 
hier niet aan bijdragen. De Hollandsche 
Molen reageert op dit besluit en stelt 
dat een goed gerestaureerde molen 
de basis voor een rendabel maalbe-
drijf kan vormen. Verder verwijst men 
nog naar de positieve houding van Rijk 
en Provincie, maar het mag allemaal 
niet baten: de gemeente blijft bij haar 
weigering en zo ketst het herstel van de 
molen af op een paar duizend gulden.
Met tegenzin laat Van de Wiel onderin 
de molen een hamermolen plaatsen. 

Het plezier in het molenaarsvak heeft 
voor Van de Wiel door de gang van za-
ken een ernstige deuk opgelopen, en 
dat plezier komt met de jaren niet terug. 
In 1966 doet hij het bedrijf over aan zijn 
zoons Jan en Ad. Deze willen het bedrijf 
verder uitbouwen en aanpassen aan de 
eisen van de tijd. De molenromp, die on-
dertussen in een slechte staat verkeert, 
staat daarbij in de weg. In 1968 beslui-
ten ze tot sloop over te gaan. Voor zoon 
Kees is dat de aanleiding om in juni van 
dat jaar een brief te schrijven aan de 
Hollandsche Molen, waarin hij meldt 
dat de molenromp voor niets mag wor-
den overgenomen. Onderdelen zouden 
dan bij restauratie van andere molens 
gebruikt kunnen worden. Molenmaker 
Piet Coppes uit Bergharen krijgt de op-
dracht om de romp te inspecteren. 
Hij komt tot de conclusie dat de kwali-
teit zodanig is dat aan herbouw niet kan 
worden gedacht, terwijl ook de onder-
delen geen waarde meer hebben om 
opgeslagen te worden. In de tweede 
helft van 1968 wordt de molenromp ge-
sloopt. Dorus van de Wiel overlijdt in 1973 
op 65-jarige leeftijd. In de latere jaren 
legt het molenaarsbedrijf zich toe op de 
productie van hondenvoer en visvoer 
onder de naam Wielco B.V. In 2006 wordt 
dit bedrijf overgenomen door plaatsge-
noot Vobra Special Petfoods B.V., een 
bedrijf gespecialiseerd in honden- en 
kattenvoer.

Het molenaarsbedrijf werd in 2006 verkocht en is thans niet meer in gebruik voor de produc-
tie van voeders. Rechts de tot kantoor verbouwde molenaarswoning. (foto: 23 augustus 2013).
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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

Molenwereld 36  | 18e jaargang 2015 nr. 1



 Zoeker. Zo zagen ze 
er uit, de molenaars.

De heren Esselink uit Delft, Middelkoop uit 
Leiden, Roest uit Sassenheim en Waltman 
uit Aarlanderveen brengen de 'Zoeker' 
uit het vorige nummer thuis als het mo-
lentje van de Overveerpolder nabij het 
Warmonderhek in Oegstgeest. Volgens de
heer Esselink is de foto is gemaakt tijdens 
een legeroefening in februari 1917. Dat 
klopt, want de Zoekerfoto is een foto uit
het tijdschrift De Veer van 10 februari 1917.
De heer Waltman schrijft: 'Het vijzelmo-
lentje, met een vlucht van 11,70 m, ver-
dween in, of kort na de tweede wereld-
oorlog, en schijnt nog een tweede leven 
te hebben gehad in de Warmonderdam 
en Alkemaderpolder te Sassenheim, waar 
men reeds in 1910 de ronde stenen molen 
had afgeknot, en voorzien had van een 
pomp met petroleummotor.' en stuurt 
ook nog een tweetal foto's mee, één 
van het molentje in de Warmonderdam 
en Alkemaderpolder, met op de achter-
grond de afgeknotte stenen romp, en 
een opname van de Overveerpolder, 
met de Haarlemmertrekvaart en het 
Warmonderhek.
Over het verscheiden van het molentje 
bestaat geen eenstemmigheid: de heer 
Esselink verwijst naar Ten Bruggencate. 
Volgens deze werd de molen in de zo-

mer van 1926 gesloopt. De 
molen zou toen vervangen 
zijn door een windmolen, 
die geen bediening ver-
eiste, dus warschijnlijk een 
windmotor. Sinds 1945 is 
er elektrische bemaling. 
Volgens de heer Roest werd 
de molen circa 1930 ge-
sloopt. 
We danken de heren har-
telijk voor hun reactie.

De nieuwe 'Zoeker'; voor de 
verandering eens een keer 
een molenaar. Wie herkent 
hem en weet zijn molen? 

Reacties a.u.b. te richten 
aan de redactie van Mo-
lenwereld, Moerdijkstraat 
39, 2751 BE Moerkapelle, 
e-mail: redactie@molen-
wereld.nl.

De Overveermolen als molen in de 
Warmonderdam- en Alkemaderpolder 
onder Sassenheim. Op de achtergrond de 
stomp van de tot motorgemaal verbouwde 
voorganger. De uitlaat van de motor is 
duidelijk zichtbaar. Wellicht was brand-
stofschaarste in de oorlog een reden om 
weer terug te grijpen op een windmolen. 
Merkwaardig is dat de stenen molen niet 
wordt vermeld in het boek van A. Bicker 
Caarten: Stenen poldermolens in Rijnland (Zalt-
bommel 1981) (foto coll. Willem Waltman). 

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

De molen van de Overveerpolder stond bij een kruispunt van waterwegen: de Haarlem-
mer Trekvaart (voorgrond), de Warmonder Lee (naar rechts) en het Oegstgeester Kanaal 
(onder de brug door naar links) (foto coll. Willem Waltman).

Google Earthfoto met de situatie zoals die nu is. De brug over het kanaal, de Leebrug, 
is verlegd, maar de molenwerf op de hoek van het kanaal en de trekvaart is nog duidelijk 
herkenbaar. 
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v.l.n.r. De doorhangende buitenroe van 
de spinnekopmolen in Riepe-Leegmoor 
geeft te vrezen (foto 20 april 2012). 

Het restant van de buitenroe maakt het 
waarom van de onttakeling duidelijk. 

Sinds het voorjaar staat de molen zonder 
roeden (foto 30 september 2014). 
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Aan de indrukwekkende molen 
van Huizinga in Bunde, net over 
de grens bij Nieuweschans, die op 
28 oktober als door een wonder 
de dans ontsprong, wordt gewerkt. 
Rechts de kap naast de molen (foto 
29 april 2014).

Het nieuwe boventafelement met het kruiwerk 
in de werkplaats van molenmaker Molema in 
Heiligerlee (foto 30 september 2014).

Windroosherstel door molenmaker 
Molema aan de Rote Mühle in Greetsiel 
(foto 30 september 2014).

Duitsland
NEDERSAKSEN

Het herstel van de schade veroorzaakt 
door de storm 'Christian' op 28 oktober
2013 (zie Molenwereld 2013-12-446) be-
zorgt de molenmakers veel werk en daar-
naast is het ook nog het nodige te doen.

Alle foto's: Carsten Lucht, tenzij anders 
vermeld.

Aan de Grüne Mühle is meer te doen: 
het klaar maken van de nieuwe balie naast 
de molen (foto Rob Hoving).



- M O L E N S A C T U E E L -
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Het nieuwe voeghout in de molen aan de 
Wynhamsterkolk (foto 30 september 2014).

De molen aan Wynhamsterkolk kreeg 
o.a. nieuwe voeghouten, een nieuwe 
windpeluw en een nieuw voorfront aan 
de kap. (foto 30 september 2014). 

De molen aan de Wynhamsterkolk bij 
Ditzum ondergaat na de stormschade 
groot herstel (foto 30 september 2014).



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

Balie molen Greetsiel 
aangebracht

Elders in dit blad maakten we melding 
van het klaar maken van de balie voor 
de molen in Greetsiel (blz. 38). Op maan-
dag 15 december werd deze met een 
grote telescoopkraan op zijn plaats ge-
bracht; als een kraag over het achtkant 
heen. Bijgaande foto's van Harmannus 
Noot geven een beeld van deze bijzon-
dere operatie. Ze konden op de valreep 
nog mee in het januarinummer. 
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'Let op uw lichte en op uw graan, dat is 
mijn vermaan' was een rijmpje van opa; 
een verstandige raad trouwens voor 
een korenmolenaar, zeker wanneer je 
het zonder een regulateur moet stellen. 
Maar het gaat toch wel erg ver om je 
steen vanuit bad bij te steken of uit te 
lichten. Het lijkt wel alsof ik raaskal, maar 
volgens mij ben ik nog steeds goed bij 
mijn hoofd, al geef ik onmiddellijk toe 
dat ik onlangs een forse mentale dreun 
heb opgelopen. Sterker nog: ik ben 
haast van mijn molengeloof afgevallen. 
Het moet zo niet doorgaan. 
Een kennis attendeerde mij op een film-
pje op internet*. Tot mijn stomme verba-
zing zag ik een bad op een steenzolder 
van een molen, pal naast de steen. 
Ik heb mij wel meer kritisch uitgelaten 
over herbestemming, eufemistisch: ne-
venbestemming, van molens. Maar dit 

maakt, zeker in dit geval, toch wel klip en 
klaar duidelijk dat zo'n nieuwe bestem-
ming het historisch karakter en daarmee 
de monumentale waarde van de molen 
onder druk zet. En dan druk ik mij nog 
maar gematigd uit. Het mankeert er nog 
maar aan dat men de steenkraan ver-
bouwt tot douche. Maar er zijn natuurlijk 
nog meer mogelijkheden, zelfs in stijl van 
de molen door bijvoorbeeld het bad de 
vorm van een steenkuip te geven. Of is 
dat kitsch?
Ik vraag mij ook af, wat een dergelijke 
aanpassing voor consequenties heeft 
voor het gebruik van de molen: 'van-
middag geen bezoek', of 'vandaag niet 
draaien, want moeder wil in bad'.
Natuurlijk is de molen zo totaal onaan-
trekkelijk geworden voor bezoek, want 
met zoiets kan je toch niet aankomen? 
Een bezoeker wil een echte molen zien 

en niet zo'n bastaardgeval; een kruising 
van een molen en woongenot. Nu kun 
je potentiële bezoekers natuurlijk naar 
echte molens verwijzen, want die zijn er 
gelukkig ook nog wel. 
Toegegeven, de molen ziet er aan de 
buitenkant tiptop uit. Is dat voldoende? 
Heel veel jaren geleden had iemand het 
in 'De Molenaar' over molens die hij 'wit-
gepleisterde graven' noemde. Ze leken 
van buiten wel heel erg mooi, maar van 
binnen was het helemaal fout. In mijn 
ogen mag je zo'n molen met een bad op 
de steenzolder best een 'witgepleisterd-
grafmolen' noemen. Op deze manier is 
nevenbestemming een regelrechte on-
dermijning van de historische waarde 
van de molen. Dat is natuurlijk altijd het 
geval. De molen die natuurlijk nog echt 
molen is beantwoordt het best aan zijn 
oorspronkelijke bestemming en heeft 
daardoor de grootste monumentale 
waarde. Alle ingrepen die een andere 
bestemming mogelijk moeten maken 
zijn aanvallen op het historische karak-
ter van de molen. Ik geef onmiddellijk 
toe dat daar gradaties in zijn, maar dit is 
toch wel heel erg.

                                               Balie Kluiver  

*zie: http://www.l1.nl/video/weerter-mo-
lens-27-sep-2014, bij minuut 4.39

In bad naast de steen

De Leeuw in Aalsmeer is een koren-
molen met een behoorlijke en be-
wogen historie. Hoe kan het ook 

anders als dorpsmolen. De molen staat 
sinds 1863 op haar huidige plaats in het 
winkelcentrum. In 2013 was het 150-ja-
rige jubileum van De Leeuw op deze 
locatie aanleiding voor een feestweek 
rond de molen. Eén van de hoogtepun-
ten van deze week was de presentatie 
van het boekje 'De Leeuw' onder de 
molens dat speciaal voor deze gele-
genheid is uitgegeven.
Het boekje is geschreven door Chris 
Smit (toen nog leerling-molenaar). Bij 
de aanvang van zijn opleiding is hij 
begonnen om zelf allerlei informatie te 
verzamelen over verschillende soorten 
molens. Dit heeft hij, tijdens zijn oplei-
ding op De Leeuw, verdiept met de his-
torie van deze molen. Onder redactie 
van Jan Ran is het uitgegroeid tot een 
prachtig, rijk geïllustreerde boekje. De 
eerste hoofdstukken geven een beeld 
van molens en molensoorten in het al-
gemeen. Voor de ervaren molenaars 
niets nieuws. Maar doordat juist dit deel 
al is ontstaan aan het begin van zijn 
opleiding geeft het een frisse lekenblik 
op de Hollandse molens. In hoofdstuk 3 
wordt een beknopt overzicht gegeven 
van de verschillende molens die in de 
loop der tijd in Aalsmeer hebben ge-

staan. Van de in ieder geval twaalf be-
kende grote molens beschreven in dit 
boekje staan er nu nog drie binnen de 
gemeentegrenzen. Hoofdstuk 4 is vol-
ledig gewijd aan de geschiedenis van 
De Leeuw zelf. In het laatste hoofdstuk 
wordt de molen, zolder voor zolder, mi-
nutieus beschreven.

Het boekje telt 108 pagina's en is 'ver-
lucht' met ruim honderd tekeningen, 
kaarten, foto's uit de oude doos en vele 
prachtige kleurenopnamen (al dan niet 
speciaal voor deze uitgave gemaakt). 
Doordat het boekje in zijn opzet met 
een redelijke 'lekenbril' is samengesteld 
heeft het voor iedereen wat te bieden. 
Voor de ervaren molenaar is het een 
prachtige beschrijving van een dorps-
molen met haar geschiedenis terwijl het 
voor de molenleek een begrijpbare en 
aansprekende introductie in onze we-
reld vormt. Het door de burgemeester 
van Aalsmeer als 'beschermvrouwe' van 
de molen ondertekende voorwoord on-
derschrijft het belang van De Leeuw in 
de lokale gemeenschap.      
                                                        Jop Kluis.

'De Leeuw' onder de molens is te be-
stellen bij mevrouw Truus Hol, e-mail: 
m.hol@quicknet.nl 
De kosten zijn € 13.50 inclusief verzend-
kosten. Na ontvangst van dit bedrag 
op bankrekening NL91RABO0300121946 
t.n.v. Stichting Korenmolen De Leeuw te 
Aalsmeer wordt het boekje toegezon-
den. Uiteraard is het ook in de molen te 
koop: Zijdstraat 28 te Aalsmeer; Ope-
ningstijden: dinsdag 13.00-16.30 uur en 
zaterdag 13.00-16.00 uur.

'De Leeuw' onder de molens
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2015. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2015 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 2015 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.




