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Bij de omslag voorzijde: Molen No.6 van het waterschap De Hooge Boe-
zem achter Haastrecht is de enig overgeblevene van de zeven boezem-
molens. Na bijna een eeuw onttakeld te zijn geweest is de molen uiterlijk 
hersteld en is zelfs de molen met de grootste vlucht in Nederland: 30 m 
(zie Molenwereld 2011-5-193 e.v.). Binnenkort krijgt de molen ook zijn bin-
nenwerk weer terug (foto D. Kenbeek, 10 februari 2012).

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

Iedere molenliefhebber kent het molencomplex bij Kinderdijk met de 
'voormolens' - zoals men daar zegt - voor de boezems van de Over- en 
de Nederwaard. Maar er hebben meer van dit soort boezembemalin-
gen bestaan. Tot 1914 werd ook de Vlistboezem zo bemalen met zeven 
molens bij Haastrecht, die op een na alle zijn verdwenen. Het boezem-
gebied werd daarna weiland, maar vorig jaar is er een proef gedaan om 
de boezem weer zijn oorspronkelijk functie voor waterberging te herge-
ven. Het hoofdartikel in dit nummer is aan het toen, nu en de toekomst 
gewijd.
Dit nummer wordt ook verzonden aan de relaties van de Rijnlandse Mo-
lenstichting; vandaar extra aandacht voor deze mooie molenstreek. 
Andries Veloo brengt een bezoek aan de Zuidwijkse molen tussen Was-
senaar en Leiden en doet daar verslag aan. Verder vertelt Leo Witteman 
in Rijnlands dialect over een schaatswedstrijd bij de Zwanburger molen 
en haalt Willem Waltman herinnering op aan de kort geleden overleden 
molenaar Willem van der Pouw Kraan van Lijkermolen 1 bij Rijpwetering.
Met de vaste rubrieken was ook dit nummer weer gevuld.

En Balie Kluiver constateert gebazel over koel malen.                              JSB
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Herstelplannen Westerwijtwerd 
opgehouden door NAM

Eigenaar Het Groninger Landschap 
wacht nog steeds op een plan van de 
NAM voor het herstel van de beschadig-
de molen Zeldenrust in Westerwijtwerd. 
De molen is beschadigd door bodemda-
ling en aardbevingen. De NAM liet eerder 
weten dat er een plan van aanpak zou 
worden opgesteld voor herstel van de 
Zeldenrust. Dat plan is echter nog steeds 
niet opgesteld, terwijl restauratie steeds 
meer urgent begint te worden. De bewo-
ners naast de molen hebben hun woning 
verlaten omdat ze deze niet veilig vinden. 
De NAM bericht in gesprek te zijn met de 
elders verblijvende bewoners maar een 
besluit omtrent de molen is inderdaad 
nog niet genomen. 

Gemeente Ommen geeft bijdrage 
voor herstel molen Konijnenbelt

Molen Konijnenbelt in Ommen heeft door
nog onbekende oorzaak vorig jaar au-
gustus voor 50.000 euro schade opge-
lopen (zie Molenwereld 2014-10-337). 
Omdat de oorzaak niet kan worden aan-
getoond, is het voorval niet verzekerd en 
kunnen partijen niet aansprakelijk worden 
gesteld. Dat betekent dat de gemeente 
Ommen het bedrag op moet hoesten. 
Vier partijen hebben vanuit verschillende 
standpunten onderzoek gedaan naar het 
ongeval en hebben samen een rapport 
opgesteld voor de gemeente Ommen. 
Uit het onderzoek blijkt niet wie verant-
woordelijk is geweest voor het voorval. 
Het pas gerestaureerde wiekenkruis heeft 
de stelling en de romp geraakt en daarbij 
is één van de nieuwe roeden geknikt. De 
vang van de molen is ontzet en heeft de 
kap beschadigd. De molen is sindsdien 
buiten gebruik omdat de situatie zowel 
in de molen als voor de omgeving onvei-
lig is. De molen werd in het voorjaar van 
2014 gerestaureerd dankzij rijkssubsidies 
(BRIM) en provinciale subsidies. De molen De molen Konijnenbelt in Ommen na het ongeval (foto Frans Weemaes, 26 augustus 2014). 
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draaide sinds dit voorjaar weer naar volle 
tevredenheid en functioneerde naar 
behoren. Het herstellen van de molen is 
noodzakelijk. Op dit moment is de molen
niet te verkruien, wat bij ongunstige 
weersomstandigheden tot gevaarlijke si-
tuaties kan leiden, zowel in de molen als 
in de directe omgeving. 
Met name omdat de stevigheid van de 
geknikte roede onduidelijk is, maar ook 
de ontzette vang en de beschadiging 
van het riet kunnen tot onwenselijke ge-
volgschade leiden. Dit herstel zal op korte 
termijn moeten gebeuren. Daarna kan 
toegewerkt worden naar een volledig 
herstel in de loop van 2015. Omdat on-
duidelijk is wat de oorzaak is van het on-
geval, is het risico dat het zich herhaalt 
aanwezig. Daarom zijn uit alle bevindin-
gen de aandachtpunten verzameld. 
Omdat een dergelijk voorval nog niet 
eerder is voorgekomen bij andere mo-
lens in Nederland (voor zover bekend), is 
er grote aandacht vanuit molenaarskrin-
gen. De bevindingen en de voorgestelde 
oplossingen ter voorkoming van een ver-
gelijkbaar voorval worden gecommuni-
ceerd met de vereniging en met beken-
de restaurateurs, om ongevallen als deze 
in de toekomst te voorkomen. 
Aangezien de schade niet verhaalbaar is 
of gedekt kan worden door enige verze-
kering en deze daarom voor rekening van 
de gemeente is. De totale kosten worden 
geraamd op 50.000 euro, inclusief btw. 
Voor het weghalen van de veiligheidsri-
sico's en het herstel van de schade wat 
tot vervolgschade kan leiden worden de 
kosten geraamd op 39,500 euro, inclusief 
btw. Deze werkzaamheden kunnen wor-
den beschouwd als zijnde onvermijdelijk 
en niet uit te stellen. De resterende (es-
thetische) herstelkosten bedragen 10.500 
euro inclusief btw. Voor de dekking wordt 
gebruik gemaakt van de programmagel-
den. Indien dit niet toereikend blijkt te zijn 
zal verwerking in de bestuursrapportage 
aan de orde zijn.

Vertraging herstel molenromp 
Markelo

De Erfgoedcommissie is enthousiast dat 
de molenromp van de historische molen 
Vreest Niet aan de Plasdijk 6 in de buurt-
schap Herike-Elsen bij Markelo, die eigen-
dom is van Holtenaar Dirk Koebrugge, 
wordt gerestaureerd. Dit geldt ook voor 
de gemeente Hof van Twente en de pro-
vincie. De provincie gaf een restauratie-
subsidie van 100.000 euro voor het rijks-
monument uit 1842. Voor Koebrugge is 
dat geen probleem: hij heeft een bouw-
bedrijf. Maar of hij snel met de restaura-
tie kan beginnen is de vraag, want de 
directe buren maken bezwaar tegen de 
wijziging van het bestemmingsplan. Door 
de gemeente is hun zienswijze van tafel 
geveegd. Het stel is daarom in beroep 

gegaan bij de Raad van State. Deze zaak 
diende op 10 februari. De uitspraak volgt 
binnen zes weken. Koebrugge vreest ver-
traging van zijn initiatief. Hij wil de molen-
romp en aangebouwde silo handhaven 
en de andere opstallen slopen, een 

schuur en een loods. Ter compensatie 
mag hij een woning bouwen waarin hij 
met zijn gezin gaat wonen. De romp wil 
hij verhuren aan bijvoorbeeld een coa-
chingbureau. Dit voorjaar moeten de 
werkzaamheden beginnen.

De romp van de molen Vreest niet in 
Markelo-Elsen is van een bijzonder model 
(foto Donald Vandenbulcke, 25 juuli 2008). 

De toekomstige situatie bij de molen van Elsen volgens de herziening van het bestemmingsplan. 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Heropening gemaal Overslinge-
land in Giessenburg 

Op 17 april 2015 om 15.00 uur zal gemaal
Overslingeland in Giessenburg na restau-
ratie officieel heropend worden. De open-
ing op 17 april is uitsluitend voor genodig-
den en de openingshandeling zal worden 
verricht door de heer Arie Bassa, heem-
raad van het Waterschap Rivierenland 
en burgemeester Werner ten Kate van 
de gemeente Giessenlanden. Het ge-
maal is het afgelopen jaar maalvaardig 
gerestaureerd en de restauratie betrof in 
hoofdzaak het weer bedrijfsklaar maken 
van de zeldzame Crossley-tweecilinder 
motor. Daarnaast is het gemaal en het 
scheprad geheel geschilderd en is de 
werf opgeknapt en kan een periode van 
ruim dertig jaar verval worden afgesloten.
Op de Nationale Molen en tevens Ge-
malendag 2015 op zaterdag 9 mei 2015 is 
het gemaal toegankelijk voor publiek en 
belangstellenden en is het de bedoeling 
om het gemaal op gezette tijden weer in 
bedrijf te stellen. De openingstijden zul-
len op de nieuwe website van de regi-
onale gemalenstichting Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden bekend worden ge-
maakt, tevens zal hier nadere info over 
de overige gemalen te vinden zijn.
Het gemaal van de polder Overslingeland 
is het derde gemaal dat naast diesel-
gemaal van de polder Sliedrecht en 
de Biezen in Vianen van de Regionale 
Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden dat in een maalvaardige 
staat teruggebracht is.
Het bestuur van de Regionale Gemalen-
stichting heeft bovendien een samen-
werkingsrelatie met de Stichting Diesel-
gemaal Langerak. 

A. Hoek, Regionale Gemalenstichting 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Herstel 's-Gravenzandse molen 
aanstaande 

Het Fonds Westland en Fonds Loswal de 
Bonnen lenen samen 50.000 euro aan de 
's-Gravenzandse korenmolen voor het 
herstel van de wieken. Op 20 februari wor-
den daarvoor de handtekeningen gezet. 
Als ook de gemeente Westland bijspringt 
kan opdracht gegeven worden voor de 
reparatie van de molen, waarvan in fe-
bruari 2014 de as brak. Het College van 
B en W heeft eind 2014 toegezegd een 
bedrag van 50.000 te willen voorfinan-
cieren, als de molen zelf ook dat bedrag 
bijeen kan brengen. Daarnaast zou nog 
een flink bedrag beschikbaar moeten 
worden gesteld door de fondsen. De 
Korenmolen kon al rekenen op bijdra-
gen van Re-Sell, een statiegeld-actie bij 
Albert Heijn, een speltbroodactie van 
Bakker Vreugdenhil en de opbrengst 
van een molenmenu bij de Spaansche 
Vloot. De bedrijven Schwagermann en 
Kuyvenhoven hebben belangeloos het 
zinkwerk en de buitenverlichting gerepa-
reerd. Op 13 maart wordt een benefiet 
concert in de Dorpskerk gehouden. De 
Stichting De 's-Gravenzandse Korenmolen 

Revisie van de Crossley-motor in het gemaal van Overslingeland (foto Bert den Boer, 3 
november 2014).

De molen van 's-Gravenzande, wachtend op herstel (foto Gerard Barendse, 8 februari 2014). 
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rekent er nog steeds op dat de verze-
keringen de schade zullen vergoeden, 
maar heeft daar nog wel geduld voor no-
dig. Verzekeringsmaatschappij ASR heeft 
twee rapporten uitgebracht waarin op 
steeds andere gronden aansprakelijkheid 
wordt afgewezen. In opdracht van de 
stichting wordt nu een contra-expertise uit-
gebracht door Troostwijk, gespecialiseerd 
in taxaties en contra-expertises.

Tien jaar De Windlust en 
De Korenaer in Nieuwerkerk

Het is al weer bijna tien jaar geleden dat 
in mei 2005 de korenmolen Windlust en 
het Dagcentrum annex Theeschenkerij/
Bakkerij De Korenaer in Nieuwerkerk aan
den IJssel de deuren voor het publiek 
openden. Met de restauratie van de Wind-
lust is een mooi stukje cultureel erfgoed
voor de toekomst zeker gesteld en ook
het dagcentrum is een belangrijke aan-
winst, niet alleen voor mensen met een
beperking, zeker ook voor de gehele sa-
menleving in de Zuidplas.
Op de locatie aan de Kortenoord 3 zijn 
de molen en het dagcentrum afhankelijk 
van elkaar, een samenwerking die zeld-
zaam is in zijn soort. Niet alleen groeit het 
aantal 'vaste klanten' uit de regio ge-
staag; ook steeds meer bezoekers, zowel 

uit het binnen- als buitenland, weten De 
Windlust en De Korenaer te vinden. 
Het 10-jarig bestaan wordt dan ook ge-
vierd. Het is de bedoeling om tijdens de 
Nationale Molendag op zaterdag 9 mei 
2015 de molen en het dagcentrum zowel 
in het zonnetje (hopelijk) als groots in de 
belangstelling van het publiek te zet-
ten. In de eerste plaats laten op die dag 
de molen en het dagcentrum zich van 
hun beste kant zien: wat en hoe draait 

(letterlijk) het allemaal, wat wordt er ge-
bakken, gemaakt en verkocht, en welke 
activiteiten worden voor de cliënten van 
het dagcentrum nog meer georgani-
seerd. Daarnaast bestaat het plan de 
jubilarissen ook 'aan te kleden' en daar-
bij wordt bijvoorbeeld gedacht aan 
demonstraties van oude ambachten, 
muziekuitvoeringen, vaartochtjes op 
de IJssel en dergelijke. Kortom, zo moet 
het een gezellige en feestelijke happe-
ning op de IJsseldijk ter hoogte van De 
Windlust en De Korenaer worden. U bent 
van harte welkom, voor meer informatie 
zie ook www.kortenoord.nl

Restauratie molen Zeldenrust Budel

Zoals reeds geschreven in dit blad, is mo-
lenmaker Adriaens uit Weert thans bezig
met de restauratie van de molen Zel-
denrust in Budel van molenaar Edie Kees. 
Het is nu precies 50(!) jaar geleden dat 
de laatste grote restauratie plaats vond. 
Nadien werd steeds onderhoud uitge-
voerd (o.a. in 1995 een nieuwe lange spruit
en korte en lange schoren, in 2000 een 
nieuwe buitenroede), maar nu was een 
grotere ingreep noodzakelijk.
In november werd begonnen met het 
verwijderen van de windpeluw, korte spruit
en staartbalk. Korte tijd later werden een
nieuwe eiken windpeluw en bilinga korte
spruit geplaatst. Verder werden nog twee
nieuwe keerstijlen geminteerd, de spant-
ring gerepareerd en deels vervangen. 
Een flink deel van het kapbeschot dien-
de eveneens vernieuwd en hier is een 
nieuwe laag dakleer op aangebracht. 
Voor en achterkeuvelens en beide baar-
den waren nog goed en zijn na een 
schilderbeurt weer terug gezet. Binnenin 
de molen is ook al vanalles gebeurd. De 
zolderbalken van de tussen- en luizolder 
en de draagbalk van de koning zijn door 
van Lierop met epoxyhars gerepareerd. 
Op de maalzolder bevindt zich ook een 
maalgang (de voersteen). Deze lag slechts
op één zolderbalk, waardoor het steen-
bed te zwak was. Er is nu een tweede 
balk bijgekomen: hiervoor is gebruik ge-
maakt van de oude staartbalk. Van bei-
de maalgangen zijn alle lagerpunten uit-

Korenmolen Windlust op Kortenoord in Nieuwerkerk a/d IJssel die een halve eeuw een ont-
takelde kale romp was en het grootste deel van die tijd als silo dienst deed. (foto 20 april 2013).

Met epoxyhars herstelde balkkop in de Budelse molen (foto Rob Simons, februari 2015).

- M O L E N S A C T U E E L -
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gelijnd, de klauwen van de staakijzers en 
de rijnen zijn gerepareerd en de ijzerbal-
ken met nieuwe wiggen vastgezet. Het 
rondsel van de maalgang op de steen-
zolder is gerepareerd, enkele delen zijn 
vernieuwd. Alle wielen zijn uitgelijnd en 
waar nodig met nieuwe wiggen vast ge-
zet. Aangezien de arduinen baanstenen 
in deze molen steeds bleven scheuren, is 
er nu gekozen voor een houten lagerblok 
met bronzen schaal.                  Rob Simons.

Aanpak vochtproblemen 
De Hoop te Den Hout

Vanaf 2 februari staat korenmolen De 
Hoop in Den Hout enkele maanden in de 
steigers voor uitgebreide restauratiewerk-
zaamheden, welke worden uitgevoerd 
door het restauratiebedrijf Cauwenborgh 
uit Bergen op Zoom. Het werk duurt naar
verwachting tot half juni. De molen kampt
met vochtproblemen, een gevolg van 
slecht voegwerk en scheuren in de muur. 
Daar moest snel iets aan gebeuren. En 
omdat de molen daarvoor toch in de 
steigers moet, is de gelegenheid te baat 
genomen om ook het mechanisch ge-

deelte van de molen een grondige onder-
houdsbeurt te geven. Voor het gaande 
werk is molenmaker Wim van der Wal uit 
Oud Alblas ingehuurd. Na de reparatie
van de scheuren en het voegwerk krijgt 
het beeldbepalende gebouw in het Hout-
se landschap ook een grote schilderbeurt.

Herstel De Volksvriend te Gemert 
kan van start

Het geld van de provincie Noord-Brabant 
voor het herstel van De Volksvriend is bin-
nen. De Molenstichting Gemert-Bakel kan
beginnen met de restauratie van molen 
De Volksvriend in Gemert. Gedeputeerde 
Van Haaften heeft op 12 februari per-
soonlijk een bedrag van 430.000 euro sym-
bolisch overhandigd. De verwachting is
dat de restauratie ongeveer twee jaar
gaat duren. De molen aan de Oudestraat 
zal dan ook weer kunnen draaien. De 
Volksvriend is vorig jaar voor een symbo-
lisch bedrag van 1 euro door de gemeen-
te gekocht en vervolgens in erfpacht 
aan de Molenstichting Gemert-Bakel ge-
geven. De molenstichting heeft nu vier 
verschillende types molens in beheer: de 
standerdmolen in Bakel, de stellingmolen 
De Bijenkorf in Gemert en de rietgedekte 
beltmolen in Milheeze. De Volksvriend is 
een stenen beltmolen.

Brabantse molen op Argentijnse 
vrachtwagen

In 1950 emigreerde A. Dobbelsteen uit 
Vorstenbosch met een gezin van 11 kin-
deren naar Argentinië. Enkele jaren gele-
den kwam een van zijn zonen, Piet, een 
klasgenoot van Jan Smolenaers, op va-
kantie in Vorstenbosch. Smolenaers, de 
molenaar van Vorsten-bosch, heeft hem 
toen enkele foto's van zijn molen meege-
geven. Roberto, een zoon van Piet, heeft 
een garage- en transportbedrijf in een 
van de voorsteden van Buenos Aires.
Resultaat? Nu prijkt de molen van Vorsten-
bosch als reclame op zijn een van zijn 
vrachtwagens.
Zo is de Vorstebossche molen ongeveer 
12000 km verder ook een onderdeel van 
het straatbeeld.                 Jan Smolenaers.

Herstel Hompesche Molen in
Stevensweert
Natuurmonumenten is in februari gestart
met de restauratie van de Hompesche
Molen in Stevensweert. Natuurmonumen-
ten en de gemeente Maasgouw zet-
ten zich samen in om dit 300 jaar oude 
rijksmonument te behouden. De mar-
kante graanmolen op het 'Eiland in de 
Maas' wordt in oude glorie hersteld en 
ook de directe omgeving van de mo-
len wordt verder heringericht, maakte 
Natuurmonumenten vandaag bekend.
De omloop wordt veilig toegankelijk ge-
maakt, zodat bezoekers in de toekomst 
vanaf de molen weer kunnen genieten
van het weidse uitzicht. Natuurmonu-
menten heeft de molen vorig jaar aan-
gekocht en de gemeente Maasgouw 
maakt de restauratie financieel mogelijk, 
mede gesubsidieerd door het Regiofonds 
Midden-Limburg. De molen krijgt een forse
opknapbeurt, waarbij karakteristieke ele-
menten worden hersteld en de molen zijn 
oude allure weer terugkrijgt. Eind janu-
ari is gestart met de sloop van een later 
aangebouwde schuur. In het naast de 
molen gelegen molenhuis is een bras-
serie gevestigd. Dit pand wordt aan de 
buitenzijde opgeknapt. Na de zomer 
wordt de buitenruimte heringericht met 
picknickbankjes, een natuurspeelplaats 
voor kinderen en krijgt het een functie 
als recreatief transferium voor Rivierpark 
Maasvallei. De totale restauratie zal on-
geveer een jaar gaan duren.

De baansteen in de Zeldenrust is vervan-
gen door een houten blok met een bronzen 
schaal (foto Rob Simons, 11 februari 2015).

De molen van Vorstenbosch rijdt rond in 
Argentinië (foto 23 januari 2015). 

De Hompesche Molen te Stevensweert (foto: F. Verstappen, 12 juni 2009), 
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Molenmaker Sjors Adriaens 
overleden

Na een leven vol werklust en onuitputte-
lijke energie is op 7 februari Sjors Adriaens 
(90) overleden. Sjors werd op 12 septem-
ber 1924 geboren te Weert en was de 
jongste uit een gezin van 12 kinderen. Na 
de dood van zijn broer Willy ging George 
op jonge leeftijd zijn vader helpen als mo-
lenbouwer. Samen met zijn vader heeft 
hij met veel plezier door het hele land 
gewerkt aan vele molens. Met zijn broer 
Jan nam hij het bedrijf over. Als molen-
maker zette hij zich zijn leven lang in voor 
behoud van wind- en watermolens (zie 
het uitvoerige artikel van Willem Roose in 
Molenwereld 2012-12.jsb.). George was 
62 jaar getrouwd, kreeg 7 kinderen, 16 klein-
kinderen en 1 achterkleinkind. Tot de laat-
ste dag bleef George geïnteresseerd in 
de mensen om hem heen. Een lieve, vro-
lijke, tevreden, positieve vader en opa. 
Wat zullen we hem missen. Op 13 februari 
is in de parochiekerk van St. Oda in Weert 
afscheid genomen van Sjors, waarna de 
crematie plaats vond in het crematorium 
Midden-Limburg te Baexem. 

Familie Adriaens

Doe mee met de Molenacademie!

Ook komend voorjaar biedt de Molen-
academie van De Hollandsche Molen 
weer interessante cursussen aan over 
diverse onderwerpen. De cursussen, die 
bedoeld zijn voor iedereen die zich ac-
tief met molens bezighoudt, staan in het 
teken van kennis overdragen, inspireren, 
vaardigheden vergroten en netwerken. 
Voor het voorjaar van 2015 zijn de vol-
gende cursussen gepland. 
- 13 maart Fondsenwerving; 
- 8 april Molenbiotoop ;

- 22 april Financiële aspecten. 
Alle cursussen duren een hele dag en kos-
ten 75 euro voor leden en 85 euro voor 
niet-leden. De cursussen kunnen ook op 
locatie bij u in de buurt en op een datum 
die u past worden gegeven. Mocht u hier-
in interesse hebben, dienen er minimaal 6 
belangstellenden te zijn. Op de website 
www.molens.nl vindt u meer informatie 
over de verschillende cursussen van de 
Molenacademie. Heeft u belangstelling 
voor een cursus bij u in de buurt, bel of 
mail dan met Nicole Bakker (020-6238703, 
n.bakker@molens.nl). 

Vereniging De Hollandsche Molen.

Een miljoen voor De Hollandsche 
Molen

Vereniging De Hollandsche Molen ont-
vangt 1 miljoen euro van de BankGiro 
Loterij! Dit werd bekendgemaakt tijdens 
het jaarlijkse Goed Geld Gala dat op 
10 februari plaatsvond in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam. Een dolblije Leo 
Endedijk, directeur van dé molenvereni-
ging van Nederland, nam juichend een 
symbolische cheque in ontvangst. Met 
dit geld richt De Hollandsche Molen het 
BankGiro Loterij Molenfonds op. Hiermee 
worden de komende jaren niet alleen 
vele molens gerestaureerd. Ook ieder-
een die om molens geeft en graag mo-
lens bezoekt gaat merken dat dit fonds 
bestaat. Zo kunnen er tijdens de jaarlijkse 
Nationale Molendag in het tweede week-
end van mei en de vele regionale molen-
dagen dankzij bijdragen uit dit fonds veel 
meer activiteiten worden georganiseerd. 
Hierdoor zal er bij vele molens nog meer 
te beleven zijn. Alle reden dus om op die 
dagen op molenpad te gaan. Kijk op de 
www.molens.nl om op de hoogte te blij-

ven! Maar ook voor de BankGiro Loterij 
Molenprijs, waarbij het publiek elke jaar in 
september kan stemmen op zijn of haar 
favoriete molen(restauratie)project, wor-
den er extra acties mogelijk om deze bij-
zondere cultuurprijs nog meer onder de 
aandacht te brengen. Want hoe meer 
stemmen, hoe beter het gaat met de 
molens. De vereniging wordt vanaf 2001 
gesteund door de BankGiro Loterij.

In 't kort

- De Stichting Schiedamse Molens heeft 
een subsidie aangevraagd voor her-
stel van vochtplekken en lekkages van 
Molen De Vrijheid in Schiedam.

- In de nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 februari is op 98-jarige leeftijd 
Liesbeth de Hulster uit Zuidzande over-
leden. Ze was de eigenaresse van de 
molen van Zuidzande en weduwe van 
molenaar Piet de Hulster, waarmee ze 
samen de molen verwierf in 1947. 

- De Huijbergse molenstichting moet nog 
dit jaar in de steigers staan. De stichting 
moet het beheer van de Johanna in 
Huijbergen over gaan nemen van de 
gemeente Woensdrecht. 

- Nu er geen bezwaren zijn aangete-
kend is de vloer van de kelder voor de 
molen te Vinkel gestort. Dit markeert 
het startpunt van de herbouw van de 
molen. De belt vormt de eerste fase 
van een meerjarenplan. Met het oog 
op provinciale subsidie (125.000 euro) 
moet deze op 31 maart klaar zijn. 

Molenkalender
9 en 10 mei 2015 Nationale Molendag
13 en 14 juni 2015 Groninger
Molenweekend
27 juni 2015 Westlandse Molendag

Sjors en Ida Adriaens bij hun 60-jarig 
huwelijk, poserend voor een door Sjors ge-
maakt molenmodel (foto Willem Roose)

Michiel Verboven, managing director van de BankGiro Loterij (midden), toont samen met 
v.lnr Leo Endedijk, directeur, Nicole Bakker, adjunct directeur, Ingeborg Pouwels, projectma-
nager en Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen de cheques van 1 miljoen 
euro voor het extra project Molenfonds en de reguliere bijdrage van 400.000 euro voor molen-
restauraties. (foto: Roy Beusker fotografie). 



In het februarinummer wordt op pag. 52
en 53 melding gemaakt van het ver-
dwijnen van het wipmolentje bij het 

voormalige verpleeghuis De Riethoek 
in Gouda. Het molentje is nu inderdaad 
verdwenen, maar anders dan veronder-
steld. Toen het verdwijnen van het mo-
lentje onafwendbaar leek is de Goudse 
molenaar Willem Roose in actie gekomen 
en hij is er in geslaagd om het molentje 
op de valreep van de container te red-
den. Bijgaande foto's geven een beeld 
van deze last minute actie.
Verder deelde Dick Kenbeek veel mee 
over de achtergrond van het molentje en 
zijn maker. Hij schrijft: 

'De maker van dit model was de heer 
E. Vermeulen uit Gouda die tot zijn negen-
tiende in de molenbouw gewerkt had. Na
zijn pensionering begon hij met bouwen 
van modelmolens en zijn eerste project 
was de aan de Hollandsche IJssel gele-
gen Goudse korenmolen 't Slot op een 
schaal van 1: 5. Dit model kwam in 1972 
gereed, werd in hetzelfde jaar geschon-
ken aan de stad Gouda ter gelegenheid 
van het 700 jarig bestaan en kreeg een 
plaats vlak bij het station. In 1983 werd de 
molen nog een keer hersteld door mole-
naar/molenmaker Niek Noorlander. Enkele
jaren geleden is het in slechte staat ver-
kerende model gesloopt.  

Wipmolen
In 1973 heeft Vermeulen het wipmolenmo-
del gebouwd met als voorbeeld de in 
1923 gesloopte molen van de polder Ag-
terpoort bij Haastrecht. Ook dit model 
was goed geslaagd qua uitvoering en ver-
houdingen en kreeg een plaats op zijn 
volkstuin aan de Achterwillens. Bij het laat-
ste defilé voor Koningin Juliana op 31 mei 
1980 figureerde het model in de tuin van 
paleis Soestdijk. 

Verplaatsing
Op de volkstuin stond de molen op zeker 
moment in de weg en de maker schonk 
de molen in 1982 aan het verpleeghuis. 
In 1985 overleed Vermeulen op 85-jarige 
leeftijd en een jaar later waaide zijn mo-
lentje bij een zware storm om met flinke 
schade tot gevolg. Met steun van ver-
schillende kanten volgde in 1986 herstel, 
in feite nieuwbouw, uitgevoerd door Moor-
drechtenaar Leen van Tilburg, een zwager
van Niek Noorlander. Neef Jan Noorlander 
van de Haastrechtse molen leverde hier-
aan ook een bijdrage. Van Tilburg voerde 
ook in 1999 nog een flinke opknapbeurt 
uit. Was in de jaren tachtig de animo tot 
behoud en herstel van deze modelmo-
lens nog groot, nu was dat kennelijk een 
stuk minder.'
Doodgewaanden leven langer zeggen 
onze oosterburen. Het was een '2 voor 

12-actie' maar het wipmolenmodel bij 
de Riethoek in Gouda is op het nippertje 
gered. Het molentje - dat nog in redelijke 
staat verkeert - ligt voorlopig opgeslagen 
op het erf van de Haastrechtse Molen 
in Gouda. De Vereniging van Goudse 
Molenaars streeft natuurlijk naar restauratie
en een mooie nieuwe plaats voor het mo-
lentje. Daar zijn nog geen concrete plan-
nen voor, maar de bliksemactie wordt
ongetwijfeld vervolgd.

Totgesagten 
  leben langer

Willem Roose regelt last minute een op-
slagplaats bij de Haastrechtse Molen door te 
bellen met molenaar Niels Noorlander (foto: 
Dick van Popering, 6 februari 2015).
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In onderdelen verlaat de molen het terrein 
van de Riethoek, waarvan het gebouw zelf 
momenteel gesloopt wordt (foto: Peter van 
der Heide, 10 februari 2015).

De onderdelen arriveren bij de Haast-
rechtse Molen.



Nieuwe roeden 
    voor 
De Poelenburg

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

Klaar voor de operatie.

Op 28 januari zijn nieuwe roeden 
gestoken in de bekende paltrok 
De Poelenburg aan de Zaanse 

Schans. De oude dateerden uit mei 
1963 en waren gemaakt bij de firma 
Beudeker in Zaandijk voor deze zaag-
molen die in die tijd verplaatst en geres-
taureerd werd. Na ruim vijftig jaar waren 
zij aan vervanging toe. Onderzoek door 
de Aaltense molen- en roedenmaker 
Vaags wees uit dat de tijd, of liever ge-
zegd roest, zijn tol eiste. Beide roeden 
vertoonden ernstige roestvorming: op 
sommige plaatsen was 3 à 4 mm weg-
geroest; op sommige plaatsen zowel 
aan de binnen- als aan de buitenzijde. 
Bij de wigversterking, de versteviging om 
de druk van de roewiggen op te van-
gen, was die zo sterk dat die zijn draag-
kracht verloor. De boodschap was dui-
delijk: nieuwe roeden.
Nu zijn er twee nieuwe roeden gestoken; 
gemaakt door Vaags met de fabrica-
genummers 326 en 327 en een lengte 
van 20,36 m. Het vervangen van de roe-
den werd uitgevoerd door molenmaker 
Kistemaker uit Edam. 

Alle foto's: Martin Schaap.

1 Met een grote kraan, staande op een pon-
ton werden de roeden verwisseld. 

2 De eerste roe is er uit; op de achtergrond 
Zaandijk. 

3 De buitenroe gaat er in. 
4 In tegenstelling tot vroeger worden nu de 

roeden als regel van bovenaf gestoken. 
5 Direct na het steken wordt met het op-

hekken van het kale end begonnen. 
6 De oude binnenroe gaat er uit; publiek 

van heinde en verre. 
7 En de nieuwe binnenroe gaat erin. 
8 De binnenroe zit bijna op zijn plaats. 
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Nieuwe roeden 
    voor 
De Poelenburg
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www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd   1 11-04-2011   13:51:17
18e jaargang 2015 nr. 3|99 Molenwereld



*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

Aan de molen De Eendracht te 
Alkmaar hebben we de staart-
balk vernieuwd, evenals de 

lange spruit. Op 4 februari zijn deze on-
derdelen vorige week donderdag ge-
monteerd en de week erop werden de 
werkzaamheden afgerond.

Alle foto's zijn van de hand van de vrij-
willige molenaar Greetje Steernberg.
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De nieuwe spruit komt 
binnen, 4 februari 2015.
 

In de sneeuw wachtend op de nieuwe 
onderdelen; de biotoop van deze molen is 
niet best, foto 4 februari 2015.

V.l.n.r.:
1) Het verwijderen van de oude staartbalk, foto 22 januari 2015. 
2) Het uithalen van de oude middelbalk, foto 22 januari 2015. 
3) Het steken van de nieuwe spruit, 4 februari 2015.
4) Het werk vordert, 4 februari 2015.



Duitsland
NEDERSAKSEN
Kap geplaatst op molen Bunde
Tijdens de orkaan Christian van 28 ok-
tober 2013 ging de grote molen van 
Bunde door het oog van de naald (zie 
Molenwereld 2013-12). 
Een filmpje op internet: https://www.
youtube.com/watch?v=KQjFnJ4_Co4 
maakt de ernst van de situatie duide-
lijk. Ondanks het feit dat de molen als 
door een wonder gespaard bleef en er 
veel beter afkwam als de Grüne Muhle 
in Greetsiel, waar de kap van de romp 
gevaagd werd,  was er toch voor een 
70.000 euro schade. Die maakte nood-
zakelijk dat de kap van de molen werd 
gehaald voor herstel, uitgevoerd door 
de firma Molema uit Heiligerlee. Op 24 
januari werd de kap onder winterse om-
standigheden weer op zijn plaats gezet. 
Martin van Doornik uit Westernieland 
deelt hierover mee: Op 9 oktober 2014 
is er een nieuw boventafelement met 
tandkrans en kuip op het achtkant van 
de molen geplaatst. De windroos is met 
een ijzeren ring over de bladen versterkt.  
Gebruik makend van deze gelegenheid 
zijn de drie zware walsenstoelen binnen 
in de molen door de kraan een verdie-
ping hoger verplaatst. Het steken van de 
buitenroede laat nog op zich wachten.
 
Alle foto's Hans Tiddens, tenzij anders 
vermeld.
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De molen van Huisinga in Bunde is 
zelfs in onttakelde staat indrukwekkend. 
Hij behoort dan ook tot de grootste 
molens van Ostfriesland.

De kap op weg naar 
de plaats waar hij hoort. 

Het eerder beschreven Engelse kruiwerk; 
rechts de tandkrans voor de zelfkruiing (zie 
ook Molenwereld 2014-7/8-282 e.v.).
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Het opstellen van de kraan, 
gezien van grote hoogte: de 
kapzolder van de molen. 

Wachten op de buitenroede (foto Martin 
van Doornik, 7 februari 2015). 

De kap van onderen gezien 
met de aandrijving voor de 
zelfkruiing. Voor de opbouw 
van de kap is kwistig gebruik 
gemaakt van profielijzer. 

Een enorme molen en een 
enorme kraan. 



Op 29 november 2014, overleed op
99-jarige leeftijd, Wilhelmus Bernar-
dus (Willem) van der Pouw Kraan, 

oud molenaar van Lijkermolen 1 aan de 
Poeldijk te Rijpwetering. 

Willem van der Pouw Kraan werd op 22 
augustus 1915 in Hoogmade geboren, 
als zoon van Bartholomeus (Bart) van 
der Pouw Kraan, die geboren was op de 
Doesmolen in Hoogmade. 
De vader van Willem van der Pouw Kraan 
werd in 1919 molenaar op de molen van 
de Hoogmadesche polder. 
Bartholomeus van der Pouw Kraan woon-
de tot 1919 met vrouw en vier kinderen 
in een klein huisje aan de Kerkstraat in 
Hoogmade, en bemaalde, naast dat hij
daggelder (boerenknecht) was, ook het 
kleine molentje van de Piestpolder in 
Hoogmade, dat omstreeks 1918 is ver-
dwenen.
Nadat het gezin Van der Pouw Kraan 
in 1919 naar de Hoogmadesche Molen 
verhuisde, kwamen er nog vier kinde-
ren, waaronder Jan, die molenaar werd 
op de Stadsmolen in Leiden, en Piet, 
die in 1949 zijn vader opvolgde op de 
Hoogmadesche Molen.
Willem van der Pouw Kraan ging op jonge
leeftijd werken bij de boeren, waar hij in
de winter veel moest baggeren, met de
schouw en de baggerbeugel, waarbij
meestal de grootste baggerbeugel ge-
bruikt werd, en hij als eerste een bok (soort 
schouw) vol gebaggerd had. Op latere
leeftijd moest hij dit wel bekopen met 
rugklachten, zo vertelde hij me ooit zelf. 
Later werd Willem van der Pouw Kraan 
knecht bij (lange) Gerrit Kraan op de 
Blauwe Molen. 
Naast molenaar was Gerrit Kraan ook vee-
handelaar en werd er bij de Blauwe 
Molen ook (melk)vee gehouden. Omdat 
Gerrit Kraan, voor de veehandel veel weg
was, maalde Willem van der Pouw Kraan 
veel met de molen, en verzorgde het vee.

Lijkermolen
In 1945 kwam, door vertrek van molenaar 
Kerkvliet, de Lijkermolen 1 vrij, en werd 
Willem van der Pouw Kraan benoemt tot 
molenaar van de Lijkermolen 1.
In 1946 trouwde Willem met Gré van der 
Laan, en werden er tussen 1947 en 1963 
elf kinderen geboren op de Lijkermolen 1.
In 1945 hadden de beide Lijkermolens 
nog oud-hollandse ophekking, en als de 
molens zonder zeil konden malen, moest 
het zo ongeveer stormen. 

Rond 1951 kregen de Lijkermolens fokwie-
ken, en Willem van der Pouw Kraan wist 
altijd zo mooi te verwoorden hoe gewel-
dig daar de molens van opgeknapt wa-
ren. Bij een klein trekkie ging de molen al 

aan de gang, en bij een wat slechtere 
lucht stond je zonder zeil.
Toen Willem van der Pouw Kraan in 1945 
op de Lijkermolen 1 kwam, zat er op de 
Lijkermolen 2 als molenaar Cor Borst, ook 
stammende uit een Rijnlands molenaars-
geslacht. Toen Cor Borst in 1960 kwam te 
overlijden, werd er voor de Lijkermolen 2 
geen nieuwe molenaar meer benoemd, 
maar werd er voortaan gemalen met de 
electromotor, die al in 1926 als hulpaan-
drijving op de vijzel van de Lijker 2 was 
geplaatst. 
Naast molenaar van Lijkermolen 1 werd 
Willem van der Pouw Kraan toen ook ma-
chinist van de motor in de Lijkermolen 2. 
Om het 'karige' molenaarsloon aan te vul-
len werd er bij Lijkermolen 1 ook vee ge-
houden door Willem van der Pouw Kraan, 
zoals wat melkkoeien, en wat varkens. 
Omstreeks 1969 kreeg Willem van der 
Pouw Kraan, van het polderbestuur een 
aanbieding, hij kon een stuk land krijgen, 
zodat hij zijn veestapel wat kon uitbreiden,
of de polder bouwde naast de Lijker 1 

Willem Waltman

Willem van der Pouw Kraan en de Lijker-
molen 1 (foto coll. fam. Van der Pouw Kraan).

Drie broers Van der Pouw Kraan bij de 
Hoogmadese Molen omstreeks 1937. v.l.n.r.: 
Willem, Piet en Jan (foto coll. Hans Roest).
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een nieuw huis, omdat het met elf kinde-
ren wel wat krap werd in de molen. Mede 
omwille van zijn vrouw en kinderen, werd 
er gekozen voor het huis, en in 1970 werd 
de molen als woonruimte, verruild voor 
het toen gebouwde huis. 
"Ik zit hier best hoor", vertelde Willem van 
der Pouw Kraan me ééns, "maar als ik 
stond te malen, hoorde ik in de molen 
precies hoe hard-ie ging, en in het huis 
moet je wel ééns voor het raam kijken 
of-tie het nog doet". Uit het feit dat het 
polderbestuur een huis liet bouwen voor 
de molenaar en zijn gezin, blijkt wel dat 
Willem van der Pouw Kraan een plichts-
getrouwe en geziene molenaar was. 
Tot 1985 was Willem van der Pouw Kraan
molenaar/machinist van de Droogge-
maakte Veender en Lijkerpolder, maar 
toen in dat jaar het geautomatiseerde 
gemaal achter de Lijkermolen 2 de be-
maling overnam, ging Willem van der 
Pouw Kraan, na 40 jaar trouwe dienst, van 
een welverdiende rust genieten, en ging 
hij met zijn vrouw het toen herbouwde zo-
merhuisje bij Lijkermolen 2 bewonen. 
Zijn zoon André ging de Lijkermolen 1 be-
wonen, en zoon Paul de Lijkermolen 2.
In 1996 werd Willem van der Pouw Kraan 
koninklijk onderscheiden in de Orde van 
Oranje Nassau. Bij deze gelegenheid uit-
te de jubilaris nog ééns zijn bezorgdheid, 

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

Willem van der Pouw Kraan, op de kruibank van Lijkermolen 1 (foto coll. fam. Van der 
Pouw Kraan).

Willem van der Pouw Kraan bij de vijzel 
van de Lijkermolen, die het water ruim 
vier meter opbrengt (foto coll. fam. Van der 
Pouw Kraan).

Het gezin Van der Pouw Kraan, bestaande 
uit Willem, zijn vrouw en elf kinderen, op 
het erf van Lijkermolen 1, omstreeks 1964 
(foto coll. fam. Van der Pouw Kraan).
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De Rijzende Zon
De heer Keunen uit Utrecht reageert op 
het bericht over de advertentie uit 1877 
van de molen De Rijzende Zon in Amers-
foort in Molenwereld 2014-12-458. Deze 
advertentie was de heer Keunen be-
kend. 'Echter', zo schrijft hij, 'uit het nota-
rieel archief blijkt dat het aangekondige 
niet is verkocht. Wel een partij 'brand-
hout' of iets dergelijks. Verandering wordt 
ook niet gemeld. Is de molen als twee-
dehandsje misschien onverwacht uit 
de hand verkocht om elders te worden 
herbouwd. De aankondiging maakt het 
in ieder geval aannemelijk dat hij toen 
al gesloopt was'. Als de veronderstelling 
van de heer Keunen juist, dan levert dat 
weer een interessant puzzel op: Waar is 
De Rijzende Zon dan heen gereisd?
Verder gaat de heer Keunen in op het 
onderwiel van de molen van de Broek 
en Simonjespolder, waarvan in Molenwe-
reld 2014-12-437 staat dat het erg zwaar 
is voor een molen van ruim 23 m vlucht. 
Destijds hoorde de heer Keunen in het 
contact met de toenmalige Provinciale 
Waterstaat van Noord-Holland van het 
achtkant. Hoewel hem na veertig jaar 
alle details niet meer helemaal helder 

zijn meent hij zich te herinneren dat het 
onderwiel van de Waterloosmolen model 
heeft gestaan voor het onderwiel van de 
molen van Broek en Simontjes. Deze mo-
len was met zijn vlucht van 22,50 m heel 
goed vergelijkbaar.
Tot slot heeft de heer keunen in de 'Zoe-
ker' in het decembernummer ook de mo-
len van de Overveerpolder herkend.
We danken de heer Keunen hartelijk voor 
deze informatie, die door omstandighe-
den helaas is blijven liggen.

De Rijzende Zon na de afbraak van de bovenbouw. De stoomoliefabriek was in 1882 over-
genomen door de Utrechtse oliefabrikant Verloop die molens en fabrieken had in Jutphaas, 
Utrecht en Oudewater. In 1909 wordt J.L. van Nieuwenhuizen meesterknecht bij Verloop in 
Amersfoort en later eigenaar. De twee pakhuizen links van de molen zijn van graanhandelaar 
Gerritsen die aan de haven van Nijkerk een identiek pakhuis had (foto coll. Archief Eemland).

Advertentie in Het Nieuws van den Dag 
van 15 juni 1877.
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dat het oude vak van watermolenaar 
aan het verdwijnen is met een knipoog 
naar zijn zonen "ze hebben allemaal een 
ander vak geleerd, en malen af en toe 
voor de show om voor onderhoudssubsi-
die in aanmerking te komen".

Willem van der Pouw Kraan, 68 jaren 
woonde hij met zijn vrouw Gré aan de 
Poeldijk in Rijpwetering. Zijn leven werd 
vooral gekenmerkt door werk, zorg, een-
voud en trouw. 
Op 25 januari 2015 is, bijna twee maan-

den na haar man, Gré van der Pouw 
Kraan op 92-jarige leeftijd overleden. Dat 
beiden mogen rusten in vrede.
Tot slot een bijzonder woord van dank 
aan Hans van der Pouw Kraan voor het 
verstrekken van de nodige gegevens. 

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

De Lijkermolen 1, toen deze nog oud-
Hollands was opgehekt. De Poeldijk, op de 
voorgrond, was niet meer dan een karren-
spoor (foto coll. Willem Waltman).

De Lijkermolen 1, gezien vanaf de Kleipoel, omsteeks 1973. De molen heeft fokwieken, en 
aan de noordkant van de molen is in 1970 de nieuwe molenaarswoning gebouwd (foto. coll. 
Willem Waltman).
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Bankrekening no. 5665.47.163
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De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

De malende Zuidwijkse molen aan de
Veenwatering, op de achtergrond de 
stadsbebouwing van Leiden (foto Andries 
Veloo, 15 januari 2015).  

Theo Borsboom en 
de Zuidwijkse molen

De Zuidwijkse molen in 1958, toen de 
molen de polder nog bemaalde (foto A. 
Bicker Caarten, coll. W. Waltman).
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Vandaag maar eens naar de Zuidwijkse 
molen bij Wassenaar. Het was bar slecht 
weer, daarom nu maar een keer met de 
auto.

De Zuidwijkse molen is vanaf de open-
bare weg nauwelijks zichtbaar, laat staan 
dat je ziet hoe je er moet komen; geluk-
kig weet ik dat goed. Je moet over het erf 
van boer Bos en na het geven van een 
hondenkoek aan de herdershond die 
daar rondloopt,een zeven- à achthon-
derd meter lopen door het land. Jammer 
dat de molen zo geïsoleerd staat,want 
daardoor komen er maar weinig mensen 
op bezoek. De molen staat er perfect bij 
en onder de hoede van Theo is de molen 
goed af. Het verfwerk glimt, de landhek-
ken zijn mooi zwart 'geteerd' en binnen is 
het erg netjes. Theo heeft er een naaf van 
een elektrisch ondersteunde fiets gemon-
teerd binnen een rubberen wieltje aange-
dreven door het onderschijf en wekt daar 
wat elektriciteit mee op, voldoende voor 
wat verlichting. Op de tussenzolder is een 
verblijfsruimte, want beneden is dat te 
koud. Hier heeft Theo het best voor elkaar. 
Theo is geboren in 1959 te Den Haag. hij 
volgde daar de lagere school, daarna 

de MAVO (technische richting) en deed 
de M.T.S. werktuigbouw. De vader van zijn
vriend had een fietsenzaak en daar ging
Theo werken, later ging hij met zijn vriend 
rolstoelen monteren en aanpassen aan 
de lichamelijke gebreken van de klanten.
Dit deed Theo gedurende tien jaar. Hij 
ging werken als monteur bij een garage-
bedrijf en deed dat ook circa tien jaar. 
Zijn volgende baan was operator bij het 
Omniversum in Den Haag; dit was het eer-
ste grootbeeldtheater van Nederland,met 
een rond projectiescherm van 160 gra-
den, je zat dus rondom in de film het had 
ook driedimensionale effecten. Na de ge-
bruikelijke tien jaar hield hij het daar ook 
voor gezien en werkt hij nu weer als auto-
monteur bij een garagebedrijf.

Als klein kereltje was hij gek op mo-
lens. Toen hij ongeveer twintig jaar was, 
ging hij eens kijken bij De Salamander 
te Leidschendam en dacht dat het wel 
mooi zou zijn, om in die molen te wonen, 
je kon hem weer waterdicht maken met 
wat hout. Maar toen hij de ruïne van 
dichtbij bekeek liet hij dat idee maar 
weer varen. Toch zou hij nog steeds wel 
in een molen willen wonen. Zijn toenma-
lige vriendin werkte op het callcentre van 

een verzekeringsmaatschappij en zij had 
eens een molenaar van de Kinderdijk aan 
de telefoon. Wetende dat Theo gek was 
van molens, informeerde zij verder over 
de mogelijkheden om molenaar te wor-
den. Eenmaal thuis vertelde zij dat aan 
Theo en naar aanleiding daarvan nam 
hij kontakt op met het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Theo ging bij Justin Siebert in 
de leer op de Groenendijkse molen te 
Hazerswoude Rijndijk. Toen de molen een 
grote restauratie zou ondergaan ging 
Theo naar Jaap van den Akerboom op 
de Nieuw Leven, de wipstellingkorenmo-
len te Hazerswoude-dorp. Ruud Bax van 
de Heerlijkheid, of wel de Hoogmadese 
wip, te Hoogmade werd zijn volgende in-
structeur. In 2004 deed Theo proefexamen 
op de Windlust te Wateringen en het lan-
delijke op de Pendrechtse molen onder 
Rotterdam. In 2004 werd Theo aangesteld 
als tweede molenaar op de Grosmolen 
te Hoogmade. Deze molen stond wel ver 
van Den Haag af. Toen de Zuidwijkse mo-
len in 2011 vrijkwam, was dit voor Theo een 
uitkomst. Theo is niet iemand die graag in 
de belangstelling staat en het kostte me 
ook wat moeite om hem voor dit interview 
te strikken. Ik wens Theo veel genoegen 
toe op zijn Zuidwijkse molen.
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De Zuidwijkse Molen in verval, nog voor 
de brand, gefotografeerd in maart 1971 (foto, 
coll. W. Waltman). 

De Zuidwijkse Molen in 1974, na de brand
van 2 september 1972 (foto coll. W. Waltman). 

Andries Veloo
De Zuidwijkse Molen, tijdens de restauratie
in het voorjaar van 1976 (foto coll. W. Waltman). 

Een 'actieopname', met ijsvorming rond het scheprad in februari 1987. (foto Willem 
Waltman, februari 1987). Bestand: 7.Zuidwijk0026

Het scheprad slaat het water uit op de Veen-
watering (foto Andries Veloo, 15 januari 2015). 



18e jaargang 2015 nr. 3|109 Molenwereld

De molen en de polder 
Willem en Teun Waltman zijn bijna hun 
hele leven al enigszins betrokken bij de 
Zuidwijkse molen en weten er ook veel 
van. Daarom maak ik graag gebruik van 
hun kennis. 

Op een lijst van op Rijnlands boezem 
uitslaande molens van 1811-1812 staat 
vermeld, dat de Zuidwijkse polder werd 
bemalen door een wipschepradmolen 
met een vlucht van 47 voet (14,76 m.). 
als deze lijst klopt, wat niet altijd het geval 
was, zou de Zuidwijkse molen van na 1811 
zijn. Afgaande op de vorm van de romp 
zou deze molen in de tweede helft van de 
18e eeuw gebouwd kunnen zijn.
De Zuidwijkse polder wordt begrensd:
- Aan de zuid-oostzijde door de Veen-

watering en wordt daardoor geschei-
den met de Papenwegse polder;

- Aan de noord-oostzijde door de Ste-
venshofjespolder de scheiding vormt 
de Nieuwe Weg;

- Aan de noord-westzijde door hoge 
boezemgronden langs de A44 (Rijks-
straatweg), deze hoge boezemgron-
den worden grotendeels door de gron-
den van het oude Huis te Zuidwijk (oude 
binnenduinen);

- Aan de zuid-westzijde door het deel 
Raaphorst van de Duivenvoordse- en

 Veenzijdse polder en wordt van deze
 polders gescheiden door de Papenweg, 

van Wassenaar naar Voorschoten.

Dwars door de polder in noordwestelijk 
richting wordt de polder doorsneden door 
2 boezemsloten, waardoor 2 duikers lopen
t.b.v. de waterbeheersing. De molen staat 
ongeveer in het midden van de zuidoos-
telijke polderrand aan de Veenwatering.

De Zuidwijkse polder was van oudsher een 
ongereglementeerde polder; de hele pol-
der behoorde toe aan één eigenaar, in 
dit geval baronesse van Heeckeren, nu 
de Stichting Twickel, die toen ook het wa-
terbeheer en dus ook de bemaling ver-
zorgde. Pas in 1988 kwam de Zuidwijkse 
polder, met een oppervlakte van c.a 75 
ha.,in waterschapsverband en sindsdien 
verzorgt het waterschap, inmiddels het 
Hoogheemraadschap van Rijnland de 
waterhuishouding. De Zuidwijkse molen, 
die tot 1960 de bemaling verzorgde, was 
dus ook eigendom van de barones. Nadat 
de molen in 1952 nog was hersteld door 
molenmaker De Gelder uit Oegstgeest, 
waarbij onder andere het riet op de kap 

en een houten roede werden vernieuwd, 
kwam de molen in 1960, door het breken 
van een roede definitief buiten bedrijf en 
werd de bemaling overgenomen door 
een elektrisch vijzelgemaaltje. Deze 'ver-
betering' van de bemaling, had ook te 
maken met het feit, dat er op boerderij 
Zuidhof, grotendeels gelegen in de pol-
der Zuidwijk en ook in eigendom van de 
barones, nu Stichting Twickel, een nieuwe 
pachter kwam. Agrariër Westgeest maak-
te op boerderij Zuidhof plaats voor agra-
riër Bos, die een voor die tijd, moderne 
melkveehouderij ging bedrijven en daar-
door kwam ook een verbeterde bemaling 
van de polder tot stand. Tot 1960 was het 
polderpeil ca. 110 – NAP, maar sinds de 
mechanische bemaling werd ingevoerd, 
daalde het polderpeil ca 50 cm.

De Zuidwijkse molen, die buiten bedrijf 
kwam raakte steeds verder in verval en in
de zomer van 1972 ging de molen over
in eigendom naar de Rijnlandse Molen-
stichting, die onmiddellijk plannen maak-
te om consoliderende werkzaamheden 
uit te voeren, om de molen wind- en wa-
terdicht te maken en uiteindelijk geheel te 
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Een opname van de restauratie: het steken van een roede op 17 november 1976. (foto coll. W. 
Waltman). 

De Zuidwijkse Molen, malende bij licht 
winters weer in februari 1987, toen de molen
tijdelijk de bemaling van de polder had over-
genomen. (foto, Willem Waltman, febr 1987). 

Zoals veel onbewoonde watermolens heeft 
de Zuidwijkse molen wel een haardplaats 
om de molenaar tijdens het malen in barre 
getijden toch enig comfort te geven (foto 
Andries Veloo, 15 januari 2015). 

Een petroleumkachel geeft Theo op de 
zolder nu warmte als het nodig is (foto 
Andries Veloo, 15 januari 2015).

Oude en nieuwe aandrijftechniek: van het 
onderschijfloop op het onderwiel voor het 
scheprad en vanaf het schijfloop voor elek-
triciteitsopwekking (foto Andries Veloo, 15 
januari 2015). 
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

restaureren. Zover kwam het echter niet, 
want nog voor de werkzaamheden wa-
ren uitgevoerd, raakte de molen op zater-
dagavond 2 September 1972 in de brand, 
vermoedelijk ontstaan door brandstichting
door kwajongens. Uiteindelijk heeft de 
brandweer de afgelegen molen nog we-
ten te bereiken, maar kon niet meer uit-
richten dan het nablussen. Een uitgebran-
de romp met wat verkoolde balken bleef 
over en na de beruchte novemberstorm
van 1972 - toen restanten van staart, scho-
ren en spruiten ook grotendeels ver-
dween - bleef van de molen eigenlijk niet 
meer over dan een stenen romp met een 
houten bovenas, wat daar tenminste nog 
van over was en een houten roede.
De Rijnlandse Molenstichting zat echter 
niet bij de pakken neer en begon direct 
aan de restauratie- / herbouwplannen, 
waarbij het bestek werd gemaakt door 
de heer G. Keunen van de toenma-
lige Rijksdienst voor Monumentenzorg. 
Overigens stond de Rijnlandse Molen-
stichting in die tijd,naast de omvangrijke
klus aan de Zuidwijkse molen, voor nog 
een tweetal grote klussen; te weten de
herbouw van de in november 1972 ver-
brande molen van de Broek- en Simon-
tjespolder te Warmond en de gedeelte-
lijke herbouw van de bij de aprilstorm van 
1973 deels omgewaaide molen van de 
Grote polder te Zoeterwoude. In een tijds-

bestek van ruim 3 jaar zijn deze molens als 
herboren teruggekeerd, wat zonder de 
Rijnlandse Molen Stichting wellicht niet 
was gebeurd!
In het voorjaar van 1976 werd begonnen 
met de restauratie van de Zuidwijkse mo-
len, wat inhield: omvangrijk herstel aan 
het metselwerk van romp en waterlopen,
een geheel nieuwe kap met houten 

bovenas,houten gevlucht en een com-
pleet nieuw gaande werk met een hou-
ten scheprad. Het werk werd uitgevoerd 
door molenmakersbedrijf H. van der Vegte 
uit Valkenburg ( Z-H ) voorheen firma De 
Gelder uit Oegstgeest, waarbij de naam 
van molenmaker T. Bouma, molenaar van 
molen De Gerechtigheid te Katwijk a/d 
Rijn, niet onvermeld mag blijven.
Na het gereedkomen van de restauratie, 
in maart 1977, werd Teun Waltman mo-
lenaar van de Zuidwijkse molen, die als 
beginnend molenmakersknecht bij de fa. 
Van der Vegte, mee had gewerkt aan de 
restauratie van de Zuidwijkse molen.
In mei 1977, kwam het echtpaar Kuiper 
uit Den Haag op de molen, die de molen 
ook gingen huren als weekendverblijf. Het 
echtpaar Kuiper heeft de molen onge-
veer 13 jaar, tot op respectabele leeftijd 
beheerd en bemalen. Teun Waltman ver-
ruilde de Zuidwijkse molen in 1977 voor de 
Knipmolen te Voorschoten en is daar al 
weer 38 jaar de molenaar.
Een aardig voorval deed zich voor, toen 
vorig jaar de houten bovenas van de 
Zuidwijkse molen vervangen diende te
worden. Teun, inmiddels als molenmaker in 
dienst van de firma Verbij te Hoogmade, 
maakte de nieuwe bovenas. Op de vo-
rige houten bovenas had Teun, als leerling 
molenmaker in april 1976, zijn eerste kun-
nen mogen tonen, onder toeziend oog 
van molenmaker Theo Bouma.
De Zuidwijkse molen werd, zoals gemeld, 
in 1976 maalvaardig gerestaureerd en in 
2000 werd het scheprad verdiept, zodat 
de Zuidwijkse molen volledig op zijn taak 
is berekend. Dat dit zo is, bleek in febru-
ari 1987, toen het gemaal onklaar raakte. 
Op verzoek van een ingeland van de 
polder, werd de Zuidwijkse molen inge-
schakeld.
De polder, die inmiddels deels blank was 
komen te staan, werd op windkracht 
weer op peil gebracht, waarbij de molen 
in ruim vijf weken ongeveer 270 uren in 
bedrijf was en de bovenas circa 220.000 
keer was rondgegaan. De Zuidwijkse mo-
len werd die dagen bemalen door Willem 
Waltman, nu peilmolenaar op de gang 
te Aarlanderveen. Dit was een van de 
hoogtepunten uit zijn molenaarscarrière, 
om eens te laten zien dat een molen nog 
best kan, waar hij ooit voor gebouwd is.

De Zuidwijkse polder op een fragment van de Kaart van Rijnland van Jan Kros uit 1855 
(kaart coll. Hoogheemraadschap van Rijnland)

Zicht inde molenkap; het ziet er al niet 
echt nieuw meer uit. (foto Andries Veloo, 15 
januari 2015). 
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Het is zo ongeveer 1945 geweest 
dat watermolenaar Leo Cozijn 
van de Hoogeveense molen te 

Noordwijkerhout weer eens een be-
zoek bracht aan zijn volle neef Jacob 
Hoogenboom op de Waterloosmolen te 
Rijpwetering.
De neven bezochten elkaar vrij regel-
matig. Als er sterk ijs was per schaats of 
per roeiboot en de tram. De beide ne-
ven waren goede verhalenvertellers. 
Tienus Cozijn, de vader van Leo was 
watermolenaar op de gang van vier 
van de Vierambachtspolder: de zoge-
naamde Knippermolens uitslaande op 
het Braassemermeer. Ook was Tienus bij 
uitstek een grote volksverteller. Tijdens 
deze bezoeken kwamen de verha-
len los; en dan onder het genot van 'n 
Schiedammerigheidje1 kwamen de ton-
gen pas goed los.
Gelukkig heb ik tussen 1950 en 1965 
veel van deze verhalen altijd in dialect 
opgeschreven en bewaard. Dit verhaal 
gaat over een schaatswedstrijd voor 
de zwanenburgermolen van Arie Cozijn 
(in de volksmond de molen van Cozijn). 
Gelukkig heb ik dit georven van mijn 
moeder die ook geweldig vertellen kon.

Leo Witteman

Nou, daar gaan we dan!

'Spekrâije veur Arie's mole'
As in 't gure en rauwe getâi de zui-
erwester sturreme het water van de 
Kagermeren hoog opjoeg, veranderde 
heêl 't laagveengebied in een barre 
zee, de buitenlanden, kleine polders en 
eendekoôije gonge onder water.
Dan wazze sommige bewôners versto-
ke van onderling verkeer. Tot de bonte 

kraai verscheen;  de veurbôde van de 
ankommende winter! Enkele dage na-
derhand helderde de lucht ôp in 't oôste 
en hielde de winter z'n intocht in de lage 
landen om in een paar kouwe nachte 
de uitgestrekte meren in de boeie te 
slaan. Zo had kôning winter asem de 
slôte en vaarte in 'n week met een dikke 
aislaag bedekt.

Schaaswedstrâid

De Zwanburgermolen stond in Warmond zo bekend als de molen van Cozijn, dat hij zelfs 
daarvoor op deze oude ansichtkaart zijn officiële naam moest prijsgeven. 

"Hete melluk voor kouwe Jan; steek e'res
op en leg e'res an"; koek- en zopietent, in dit
geval van rietmatten, bij de Zwanburgermo-
len; tijdschriftfoto uit februari 1922. 
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Deurrepsomroeper Riekes Hulst was met
de blaashoorn2 't durrep rondgegaan, 
en had in zain beste Hollands rondge-
toeterd en geschreêuwd datter 's woen-
dessmiddes om ommedebâi twee 
uur hardrâierâiwedstrâije om spek voor 
weewjes3 op de Lee bai 't breeije veur 
Arie Cozâins môle gehouwe zouwe wor-
re. Wie veur arreme mense of weduw-
vrouwtjes râije wou, most z'n âige bâi 
sikkretaris Heemskerruk opgeve: inleg 30 
cent.
De dêelnemers konden kieze veur wie ze 
râije wouwe, maar 't beurde ôk datter 'n 
weewtje op 'n râijer ôf kwam en vroeg ôf 
hâi veur heur râije wou.
't Âisklubbestuur had weêr 'n hêle zoôi 
spek gekocht. Wie het hoôgst âindigde 
kreeg de meeste ponde, de leste op de 
ranglâist de minste.
's Woendessmiddes, 't halve durrep War-
mond is uitgelope om de wedstrâije te 
bekâike. Op holleblokke4 staan ze langs 
de baan; musse5, jasse, omslagdoeke 
en oôrwarremers bescherreme de toe-
schouwers teuge de snâiende wind.
Vlagge wappere strak deur de barre 
noôrdoôster. Zellufs 't fanfarekurps is ôk 
nôg opgetrommeld.
Baanveger Lauw Kerkvliet schuift veur 
de leste keer 't parkoers sneêuwvrâi 
want nâi de middag was 't zomaar wat 
gaan krokkele6.
As de diender niet in de buurt is, tapt Arie 
Cozijn 'n stroorâiertje oftewel 'hagel en 
donder' (brandewijn met anijs). Veur in de 
tent, gemaakt van ouwe môlezaile ver-
koopt ie urtesoep7, ôk heêtte anaismelluk 
met dikke piette8 en sukkelamelluk.
Bâij tâije schreêwt ie in de rondte: "Hete 
melluk en kouwe Jan steek e'res op en 
leg e'res an."
't Eerste paar staat al in de starthou-
ding. "Mot je Dirk van Rijn ères zien in z'n 
korte pakjassie; stroppies9 an en zâin 
broekspaipein z'n werksokke gedauwd. 
Z'n schaasse laike wel veuls te klâin en 
hâi mot z'n teeje10 hillegaar krom hou-
we."
Dirk ken 't wel vergete, wan Leen Kor-
tekaas is 'n hêle beste schaasser, die op 
zâin Friese deurlopertjes alle teugestan-
ders an flenters11 rait."
De roôije vlag zakt naar beneeije en vort 
benne ze. Krom as 'n hoepel krabbelt 
Dirk wattie ken, maâr hâi is zo stâif as 'n 
plank en al gauwachtig lait Leen dan ôk 
'n paar grôte hale veur. Je zou mene dat 
Dirk zo maar een beetje veur spek en 
bône meerait. 
"Dirruk! Dirruk schreêwt 't kaikvolluk. 
"Ineene begint hai bar te slingeren en 
jahoor... daar stuitertie op zâin achter-
hamme.
Wat 'n moôi spektakel! 'n paar kâikers 
hâise 'm weer overend en daar perbeert 
Dirk weer z'n best bentje veur te zette.
Onderhand is Leen allang over de 
streep gegleeje. Zo neeme aldeur twee 
schaassers 't teuge mekaar op. De ver-
liezer valt ellukke keer ôf en de winnaars 
gaan weer teuge mekaar. Nai de ofloop  
- 't was onderhand puur gaan sneêuw-
jage12 brocht 't âisclubbestuur de beste 

wunterkost13 bai de arreme mense thuis, 
en blâi dat ze wazze, merakels! Somstâije 
krege ze d'r ok nog grauwe urte bâi.
't Spekrâije is al 'n heêl deêl jare verdwe-
ne. Wat nog wel an de hardrâierâi herin-
nert is het gezegde:

We hebbe nog spek tot mai (de maand 
mei an toe) en vierde de winterpret 
hoogttij

Ikzelf (Leo Witteman) heb hier nog mee-
gemaakt dat er geprikt werd op de 
prikslee. Dit noemde men nog spekprik-
ken en dat was ook nog in 1972 (!) voor 
weduwvrouwen. Later veranderde dat 
in een rollade die je kreeg alsje gewon-
nen had. IK was twintig jaar achtereen 
kampioen.

1. Schiedammerigheidje: een borreltje;
2. blaashoorn: toen vaak een ossen-
 hoorn;
3. weewjes: weduwen;
4. holleblokke: klompen;
5. musse: mutsen;
6. krokkele: fijne sneeuwval;
7. urtesoep: erwtensoep;
8. dikke pieten: bitterkoekjes
9. stroppies: vingerwanten die voor de
 helft de vingers bedekken;
10. teeje: tenen;
11. flenters: stukken
12. sneeuwjagen: jachtsneeuw met 
 harde wind;
13. wunterkost: winterkost
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Tarwerassen
De heer J. van den Born uit Culem-

borg reageert op het artikelover 
het speltproject in Drenthe en 

schrijft:
'In het septembernummer van Molen-
wereld, no. 184, lees ik een artikel over 
spelttarwe. De belangstelling hiervoor 
is nu erg groot. Als er toch tarwerassen 
geteeld worden waarbij de opbrengst 
(hoeveelheid) niet op de eerste plaats 
komt; waarom dan geen kwaliteitsras-
sen, zodat er weer mooi volkorenbrood 
gebakken kan worden zonder bakver-
beteraars (dus alleen met water, zout 
en gist). Tot circa 1995 heb ik zelf altijd 
volkorenbrood gebakken; toen 2/3 van 
Hollandse en 1/3 harde buitenlandse tar-
we. Daarna niet meer, want ik kon geen 
harde tarwe meer vinden.
Dit is wat mij opviel als oud-molenaar en 
eigenaar van molen De Leeuw in Aals-
meer waar ik tot 1970 tarwemeel heb 
gemalen; géén veevoer.'

Jacob Hoogenboom, een van de vertellers, breit aan tafel in de Waterloosmolen een fuik; de 
tafel, waaraan ook het verhaal verteld zal zijn. De foto is gemaakt door A. Bicker Caarten, die 
een boekje, getiteld In Holland staat een molen (Leiden 1960), werkelijk een kleinood, samenstelde 
over de Waterloosmolen en zijn molenaar met veel informatie en schitterende foto's, waarvan 
dit er één is. Hoogenbooms moeder heette Cozijn, vandaar de relatie met Leo Cozijn van de 
Hoogeveense molen.
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In Molenwereld 189 (februari 2015) doet 
Ad Boutkam verslag van een merk-
waardige beleving op de molen van 

Rockanje. Tijdens het vangen duwde het 
peneind van de bovenas de hele spring-
beugel omhoog, die nog maar aan één 
bout bleef hangen. De spie door de an-
dere bout moet er zijn uitgevallen. Zijn 
conclusie is dat de springbeugel er niet 
alleen uit voorzorg zit, maar tijdens het 
vangen altijd een actieve rol speelt. Hij 
vraagt of er nog meer mensen zijn met 
een dergelijke ervaring.

Ik heb ook het twijfelachtige genoegen 
om op dit gebied ervaringsdeskundige 
te zijn. Jaren geleden was ik met de 
Stommeermolen te Aalsmeer aan het 
malen met een vlagerige noordoosten-
wind. Als de lucht erg droog is dan is 

die wind altijd wat onbestendig, zowel 
in kracht als richting. Geregeld moest er 
dan ook wat aan de zeilvoering worden 
gedaan. Op een gegeven moment ging 
het weer erg hard en legde ik de vang 
erop om twee van de vier halve zeilen te 
klampen. De molen kwam normaal tot 
stilstand, maar het vangtouw voelde op-
eens heel vreemd aan. Gelijk boven in de 
kap gekeken, maar behalve dat er zowat 
geen speling op de kammen en staven 
zat, kon ik eerst niets ontdekken. 

Scheve spil
Bij de restauratie van 2000 is de molen 
voorzien van zwaar en sloom werk. Het 
spilwiel is daartoe uitgerust met een dub-
bele rij kamgaten. Dat de spil daardoor 
altijd scheef staat had meer nadelen 
dan aanvankelijk voorzien. De nieuwe 

Springbeugel
Jan Hofstra

De Stommeermolen bij Aalsmeer (foto J. Hofstra).

Toen de molen nog een lange bovenas 
had lag de penbalk zover naar achteren dat 
er voor de overring een hele keep in moest 
worden gemaakt. Boven is de pensteen te 
zien met daarvoor de schuif waartegen de 
bovenas draait. De plank op de schuif dient 
voor draging van het oliebakje.
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kammen voor het bovenwiel had ik zo 
afgewerkt dat er niet veel speling op de 
staven zat. Toevallig stond de molen bij 
die werkzaamheden op het zuidwesten. 
Toen de molen later op het noordoosten 
stond knaaiden de kammen helemaal 
vast doordat ze nu dieper in het werk 
kwamen te staan. Omdat het bovenschijf 
helemaal boven aan de spil zat had ik 
gedacht dat het met het dieper en on-
dieper ingrijpen van de kammen wel wat 
mee zou vallen. Nu moest ik alle kammen 
nog een keer afwerken. Bij de molen van 
de Etersheimerbraak kregen ze later met 
hetzelfde te maken. Toen bij het proef-
draaien werd overgeschakeld op het an-
dere werk knaaiden de kammen boven 
zo vast dat de bovenas werd gelicht en 
de pen tegen de springbeugel ging lo-
pen. Ook hier moesten de kammen bo-
ven dunner worden gemaakt.
Mijn eerste gedachte was dus dat de kap 
door de harde wind achter extra diep te-
gen de kuip aan was gaan staan, waar-
door de kammen alsnog vastliepen in de 
staven. De ijzerbalk toen maar wat naar 
achteren verstelt, maar toen ik het vang-
touw daarna weer ter hand nam voelde 
ik gelijk dat het nog steeds niet klopte. 
Toen maar weer naar boven voor een 
betere inspectie en toen zag ik pas dat 
de pen uit de steen was geschoten, net 
zoals in Rockanje. 

Gebogen beugel
Hier was echter geen bout losgeraakt of 
gebroken, maar de hele springbeugel 
had een bocht gekregen. De beugel be-
stond hier uit een stalen strip die wel een 
meter lang was en daarbij slechts 15 x 
75 mm dik. Voor een korte springbeugel 
een prima maat maar voor deze lengte 
erg slank. Een paar weken daarvoor had 
ik nog opgemerkt dat er wel veel ruimte 
zat tussen de beugel en de pen en dat 
de springbeugel eigenlijk wat dichter op 
de pen gezet zou moeten worden, maar 
zo als zo vaak is het bij denken gebleven. 
De pen kon dus een flinke aanloop ne-
men en kwam toen klem te zitten tussen 
de bovenzijde van de pensteen en de 
beugel. Een geluk daarbij was dat er nog 
een tweede springbeugel aanwezig was. 
Ik kon zien dat één van de asribben hier 
tegenaan was gekomen.

De molen had vroeger zo'n lange boven-
as dat de penbalk zelfs uitgekeept moest 
worden voor de overring. In 1927 brak 
deze as echter en toen werd een boven-
as op de kop getikt die veel korter was. 
De penbalk werd daarom een stuk naar 
voren gebracht en met grote vulklussen 
aan de voeghouten vastgemaakt. Deze 
klossen waren niet alleen nodig omdat 
de voeghouten op die plek verder uit el-
kaar staan, maar vooral omdat de pen-
balk nu veel hoger geplaatst moest wor-
den, meer op dan tussen de voeghouten 
eigenlijk.
Nu werd de penbalk echter veel zwaar-
der belast, zodat deze versterkt moest 
worden. Met bouten werd aan de voorzij-
de nog een zware eiken balk bevestigd. 
Deze balk werd, net als de penbalk, voor-
zien van klossen en een springbeugel, die 
nu niet over het peneind zat, maar (vrij 
wat) boven het aslichaam. 
Ik wist met de ontstane situatie eerst ook 
geen raad, maar het leek me het beste 
om in ieder geval de zeilen maar te klam-
pen. Bij het voor komen van het volgende 
end merkte ik dat de pen weer terug op 
zijn plaats was gevallen. Het was duide-
lijk dat er een veel dikkere springbeugel 
moest komen, die veel dichter op de pen 
moest worden gezet. Gelijk maar een 
houten mal hiervan gemaakt met de 
boutgaten op de juiste plek. Daarna de 
oude springbeugel weer teruggezet en 
de ruimte tussen de pen en de beugel 
daarbij opgevuld met een oude scheen, 
zodat er weer gemalen kon worden.
De houten mal is naar de smid gebracht, 
die hem in staal na heeft gemaakt, nu 40 
mm dik in plaats van 15 mm. De smid had 
geen staal beschikbaar in de gewenste 
breedte en vroeg of de beugel ook bre-
der mocht worden. Dat was geen pro-
bleem, maar om de klossen niet nodeloos 
breed uit te kepen heb ik de beugel aan 

de einden verjongd. Met een beugel-
zaag was dat nog een heel werk. 
De scheen had ik met ijzerdraad onder 
de oude springbeugel gehangen, net vrij 
van de pen. Bij de plaatsing van de nieu-
we springbeugel zag ik op deze scheen 
nieuwe slijtagesporen. De pen komt 
tijdens het vangen dus inderdaad om-
hoog. Om te voorkomen dat de nieuwe 
springbeugel groeven in de pen zou ma-
ken heb ik onder de nieuwe springbeugel 
gelijk een blokje brons laten aanbrengen, 
een millimeter vrij van de pen. De voorste 
springbeugel lag vlak bovenop de klos-
sen, maar deze heb ik ook dieper inge-
hakt, niet alleen om de speling te vermin-
deren, maar vooral om het doorbuigen 
van de penbalk tegen te gaan. De pen-
balk is door het grote gat voor de pen-
steen erg verzwakt. Als de molen hard 
maalde dan ging de penbalk zo veel op 
en neer dat men er bang van werd. Door 
de beide beugels stijf tussen de klossen 
aan te brengen, kon die beweging een 
stuk worden teruggebracht.

Verklaring
Achteraf kan je je zelf wel voor de kop 
slaan dat je te weinig rekening hebt ge-
houden met het feit dat een bovenas om-
hoog wil komen tijdens het vangen. Maar 
dat krijg je als het jaren goed gaat. Ik had 
hiermee al ervaring opgedaan tijdens de 
storm van 25 januari 1990, een storm die 
daarna nog steeds niet is geëvenaard. 
Bij de spinnekop de Hiemertermolen, te 
Burgwerd zag je toen bij elke windstoot 
de hals van de as uit de steen omhoog 
komen. Ik had tot een uur of vier met de 
naastgelegen Pankoekstermolen gema-
len, met acht borden eruit. Dat ging heel 
goed en pas toen ik de molen stil had ge-
zet voelde je het hele achtkant heen en 
weer bewegen. Uit de kap kwamen toen 
rare geluiden. Die werden veroorzaak 
doordat de kammen van de pal niet tus-
sen de kammen van het bovenwiel zaten, 
maar hier tegenaan stonden. Het geluid 
werd veroorzaakt doordat de kammen 
ten opzichte van elkaar bewogen. Dat 
kon alleen doordat de bovenas steeds 
een beetje uit de lagers omhoog kwam, 
want bovenwiel en vang verschoven niet 
ten opzichte van elkaar. De opgelegde 
vangstukken willen meedraaien met het 

De door de molenmaker aangebrachte 
onderlegplaten bleken veel te licht te zijn.

De uiteinden van de oude springbeugel 
zijn hergebruikt als onderlegplaat voor de 
bouten door de lange spruit en de voeghou-
ten. Hier de onderzijde van het voeghout 
aan de palzijde.

Na het naar voren leggen van de penbalk 
werd deze aan de voorzijde versterkt met 
een extra balk. Ook deze balk werd voor-
zien van klossen en een springbeugel. Op 
de achtergrond de beide stoelarmen naar 
de korte spruit, waartussen de schuif ver-
stelbaar is. Om te voorkomen dat de korte 
spruit door de asdruk gaat doorbuigen of 
van de voeghouten wordt gedrukt is deze 
ter weerszijden van de stoelarmen met een 
bout, voorzien van een spanner, aan de pen-
balk verbonden. Op deze foto is de nieuwe 
springbeugel te zien, die thans 40mm dik is 
en voorzien is van een plaatje brons, zodat 
er geen groeven in de pen komen als de pen 
tegen de springbeugel draait.
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wiel. Aangezien een Vlaamse vang on-
geveer bij hetzelfde voeghout begint en 
eindigt wil eigenlijk het hele zaakje rond 
dit punt kantelen

Ik kwam toen tot het inzicht dat een stut-
vang zo gek nog niet was. Deze vang 
werkt als een soort grote springbeugel 
rond het bovenwiel. Het omhoogkomen 

van de bovenas doet zich dan ook al-
leen maar voor bij de Vlaamse vang. 
Daarvoor dacht ik dat de stutvang al-
leen maar nadelen had, zoals het veel 
warmer worden van de vangstukken. De 
vang moet namelijk de energie van be-
weging van het gevlucht en de energie 
van de wind vernietigen en doet dit door 
deze energie in warmte om te zetten. Bij 
een stutvang kun je die warmte over veel 
minder vangstukken verdelen, waardoor 
die vang eerder heet zal worden.
Bij de Putmolen van Aarlanderveen heb-
ben zich met de Vlaamse vang later ook 
nog problemen voorgedaan. Bij het van-
gen sloeg de vang daar soms vast, waar-
bij het vangtouw je uit de handen werd 
geslagen. Daar bleek de afstand tussen 
de pen en de springbeugel ook te groot 
te zijn geworden. Tijdens het vangen 
kwam de bovenas zoveel omhoog dat 
de bovenste vangstukken door het bo-
venwiel werden gegrepen. Na het strak-
ker zetten van de springbeugel was dit 
euvel weer verholpen. Er mag dus niet te 
veel ruimte tussen de springbeugel en de 
pen zitten en aangezien de pensteen slijt 
kan men de beugel in het begin gerust 
zonder tussenruimte aanbrengen. 
In Rockanje heeft men de ruimte tussen 
de springbeugel en de pen opgevuld met
en houten klos. Dat is om drie redenen hier 
een goed idee. Ten eerste wordt de be-
wegingsruimte van de pen nu voldoende 
beperkt (als de bouten tenminste blijven 
zitten), ten tweede wordt de druk op de 
springbeugel over een groter gebied ver-
deeld. De beugel is hier ook nogal lang en 
zou door een puntlast in het midden ook 
door kunnen buigen. En tenslotte zal bij 
aanlopen het hout minder snel een groef 
maken in de pen dan de stalen beugel.
Het omhoog komen van het peneind 
zal zich eerder voordoen naarmate de 
bovenas lichter en korter is en naarmate 
er straffer wordt gevangen en ook naar-
mate het wiekenkruis meer vooruit wil. Bij 
stilstand is bij de kans hierop dan ook bij 
fokwieken veel groter dan bij ouderwets 
tuig waar de eindborden uit zijn uitge-
haald. 

Het effect van een schuin staande spil op de ingrijping van de kammen en staven boven, 
wanneer de kap achterstevoren wordt gezet. Voor de duidelijkheid is de spil hier overdreven 
schuin weergegeven. Bij dubbel werk zal de spil altijd wat scheef staan, wat dus niet alleen 
nadelig is voor de lagers, maar ook nog dit nadeel geeft.

Bovenaanzicht penbalkconstructie. Te zien is dat de bovenas is voorzien van een knol, die 
tegen een taatsplaat draait, met daaronder het oliebakje. Aan de knol een kettinkje dat bij 
ieder omwenteling in de olie valt en zo het lager smeert. De aarding van de taatsplaat was een 
eigen vinding, maar deze oplossing kwam niet voor in het handboek van de installateur, die er 
later nog een dubbele sleepborstel bij plaatste. Tussen de borstels en de pen hoopt zich echter 
vet op. Bij doormeten bleek de taatsoplossing veel minder weerstand te geven. De molen is nu 
niet alleen tijdens het malen beveiligd tegen blikseminslag, maar bij stilstand kan de bliksem 
nu ook via extra wegen worden afgevoerd, wat de kans op afslag zal verminderen. Nu hier-
voor toch langs de staartbalk een aardleiding moest worden gemaakt, was het ook een kleine 
moeite om ook de stalen lange spruit en de aluminium vlaggenmast hierop aan te sluiten. 
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De 'Zoeker' in het vorige nummer le-
verde meerdere reacties op. De heren 
Erwin Esselink uit Delft, Klaas Kingma 
uit Schoonebeek, Ton Meesters uit 
Breda en Gerard Ottevanger uit 's-Heer 
Hendrikskinderen hebben in de molen de 
standerdmolen van Berlicum herkend.
De heer Esselink schrijft: 'De molen werd 
in 1819 gebouwd in opdracht van Petrus 
Zwijsen. Zwijsen bezat een waterradmolen 
op de Aa te Middelrode, maar nadat het 
opstuwen van het water van de Aa van 
regeringswege verboden werd, verkocht 
hij zijn molen aan het Rijk en stichtte een 
windmolen tussen de dorpen Berlicum en 
Middelrode. Door de bouw van een twee-
de korenmolen in Berlicum in 1852 en een 
derde in Middelrode in 1887 nam de con-
currentie wel toe, maar de molen bleef 
in bedrijf. De genadeklap voor de mo-
len kwam rond 1936, toen de plaatselijke 
Boerenbond besloot om zelf een maalde-
rij te stichten. Molenaar Van Broekhoven 
bood vervolgens zijn standerdmolen te 
koop aan, maar zonder resultaat. In 1940 
werd de molen dan afgebroken. De 
Potroeden werden gestoken in de molen 
van Te Riele te Schalkhaar en gestroom-
lijnd volgens het systeem Van Bussel. In 
Schalkhaar hebben de roeden maar kort 
dienst gedaan, want de molen werd tij-
dens de bevrijding in 1945 verwoest.

De heer Meesters heeft in het blad De
Meule van de Vereniging De West-
brabantse Molens veel aandacht be-
steed aan de familie Van Broekhoven en 
zond ons deze informatie door plus nog 
enige foto's. Hieraan ontlenen wij het vol-
gende over de laatste molenaar:
'Gregorius Andreas (Goort) van Broek-
hoven (1884-1959) (...(was de zoon van 
Willem van Broekhoven (1837-1913), mo-
lenaar op de Heimolen in de Hoevense 
Achterhoek.
Goort vertrok op 12 april 1914 naar de ge-
meente Wouw, waar hij op 30 maart daar-
voor de standerdmolen van Moerstraten 
had gekocht van Elisabeth Maria Wijnen,
weduwe van Cornelis Stephanus Fran-
ciscus Daverveldt. De koop bestond uit 
een huis, erf, molen en bouwland, gele-
gen onder Moerstraten, sectie B nummers 
546 en 547, groot 20,31 aren, voor een 
bedrag van ƒ 3.925. Goort betaalde een 
bedrag van ƒ 525 contant. Het restant 
diende uiterlijk 10 juni 1914 voldaan te zijn. 
Hij kon de molen op de koopdatum aan-
vaarden. In de akte waren nog een twee-
tal bijzondere passages opgenomen:
-  'het is den koper niet geoorloofd om het 

thans bestaande maalloon te vermin-
deren op straffe van eene boete van 
duizend gulden door hem ten behoeve 
van de verkoopster of hare erven en 
rechtverkrijgenden te verbeuren voor 
elken keer dat hij deze bepaling over-
treedt'.

- 'het is den kooper niet geoorloofd om 
met kar en paard zakken te vervoeren 
of door derden te doen vervoeren om 
zich daardoor eene gevestigde cliente-
le te verwerven van personen, die wo-
nen ten zuiden van en aan den steen-
weg Wouw – de Plas – Bergen op Zoom 
en die wonende aan en ten oosten van 
de Diefhoekstraat op verbeurte van 
een boete van vijf duizend gulden door 
hem ten behoeve van de verkoopster 
te verbeuren'. Het verbod ging ook over 
op een eventuele nieuwe verkrijger.

(Bron: notaris J.J.M. Mertens, inventaris IV-22, 
1914 (1 t/m 250), akte 181, 30 maart 1914)

Om een of andere reden besloot Goort 
om de molen te verkopen. Op 26 mei 
1919 werd aangekondigd dat de molen 
verkocht zou worden. De aanvaarding 
van de molen zou binnen zes weken na 
finale toewijzing op 2 juni 1919 zijn. Op 
31 mei 1919 berichtte de krant dat de 

voorgenomen verkoop niet doorging in 
verband met een onderhandse verkoop. 
Goort verliet Moerstraten op 17 juli 1919 
met als bestemming Hoeven.
Op 16 februari 1925 kocht Goort de stenen 
Beermolen van Beek (nu Prinsenbeek). De 
akte van aankoop werd verleden bij no-
taris Mertens in Roosendaal. De verkoper 
Antonius Coppens, molenaar wonende 
te Beek verkocht 'de steenen molen met 
molenberg, erf en alle zich in den molen 
bevindende roerende zaken die door 
bestemming onroerend zijn staande en 
gelegen te Beek en kadastraal bekend 
gemeente Princenhage sectie F nummer 
227 groot twaalf aren'. De koopsom be-
droeg slechts ƒ 2.000,-. In het verkochte 
was tevens begrepen al wat tot de mo-
leninventaris behoorde, zoals de slijp-
steen, bascule met gewichten, scherp-
hamers, twee scherplampen, takel met 
touwwerk, breekijzers, etc. Op 16 maart 
1925 verhuisde Goort vanuit Oud Gastel 
naar de Beek. In De Molenaar van 1 april 
1925 vroeg Goort om een 'ijzeren VLOER, 
met rollen van 25 cm. dik en 17 lang, voor 
kap van 6 Meter doorsnede; BAND om 
rondom te kuip te doen van 6,5 Meter; 
BUITENROE, liefst zelfzwichting of biels voor 
schuin met zeil, dik 38 a 40 cm.'. Kennelijk 
waren er herstellingen aan de molen te 
verrichten. Van de molen van de Beek 
zijn geen oude afbeeldingen bekend. 
Mogelijk had deze molen vroeger zelf-
zwichting. Op latere opnamen is dit niet 
meer te zien. Een jaar later bood Goort 
de molen al te koop aan. In De Molenaar 
van 29 september 1926 verscheen een 
advertentie waarin men zich aan G.A. 
van Broekhoven in Beek kon richten.

Herman Dirven schreef in zijn publica-
tie over de molens van de voormalige 
gemeente Princenhage dat Goort ter 
plaatse Goort van de Meulen werd ge-
noemd. Hij was een zonderling, die al-
leen maar maalde als hij er zin in had. 
Hij sjacherde liever in oud ijzer en liet 
het molenaarsvak aan anderen over. 
Volgens Dirven ging hij in de molen wo-
nen. Hij sjouwde steeds meer rommel in 
en om zijn molen. Het is begrijpelijk dat 
hij onder deze omstandigheden ook zijn 
laatste klanten verloor. Hoe de molen er 
enkele jaren later bijstond, is te lezen in 
een verslag van de gezondheidscom-
missie van 28 juni 1932: 'Bij schrijven van 
5 Juli j.l. werd ons o.a. dit gebouw door 
U aangewezen met verzoek om advies. 

Goort van Broekhoven als militair (foto 
coll. Ton Meesters). 

Goort van Broekhoven biedt de 
standerdmolen in Berlicum te koop aan in 
De Molenaar van 31 maart 1937.

Het eind van de Berlicumse standerdmo-
len in zicht; advertentie in De Molenaar van 
3 juli 1940.
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Onze beide deskundige leden hebben 
het gebouw onderzocht en rapporteer-
den dat, weliswaar de molen hier en 
daar scheuren vertoonde, dat evenwel 
die niet van de laatste tijd waren, dat 
daarom huns inziens het gevaar niet zoo 
groot was, als vermeld in het rapport van 
den gemeente opzichter. Wel is de kap 
van de molen slecht en niet meer water- 
en luchtdicht. En daar bestaat nu het 
gevaar, dat water en wind het inwen-
dige van de molen zullen aantasten, en 

dat zou, na verloop van tijd, aanleiding 
kunnen worden tot het instorten van 
het bovendeel. Verder meenden we 
te moeten opmerken dat men eigenlijk 
in deze slecht kan zeggen, dat de mo-
len dient tot woning van den eigenaar. 
Immers er is zoo ongeveer niets in wat 
in elke woning behoort te zijn. Hij slaapt 
b.v. in de bak van een oude vrachtauto, 
omringd door en half verborgen achter 
een hoop oud roest en oude rommel, 
waarmede ook trouwens de omgeving 

van den molen zeer ruim is voorzien. (…).' 
De commissie adviseerde verder om de 
wieken naar het westen te draaien om 
afwaaien te voorkomen. Nu stonden de 
wieken aan de wegzijde en dat was te 
gevaarlijk. Verder achtte men enig toe-
zicht op de eigenaar in zijn doen en la-
ten als wenselijk.
Een volgende advertentie is te vinden 
op 21 maart 1934 in De Molenaar: 'Te 
koop: de sterke Graankorenmolen te 
Beek. Te bevragen bij G.A. van Broek-
hoven, Molenaar, Beek'. Aan de situatie 
veranderde verder niet veel en de mo-
len verviel meer en meer. Half juli 1935 
verhuisde Goort naar Berlicum (NB) 
en de molen bleef onbeheerd ach-
ter. Goort had de standerdmolen van 
Berlicum gekocht, die op 16 april 1935 in 
het openbaar werd verkocht. De molen 
was op de veiling slechts ingezet voor ƒ 
250,-. Onder de titel 'De standerdmolen 
te Berlicum (Nbr.) Een prachtgelegen-
heid voor een jongen en energieken 
mulder' verscheen er in De Molenaar 
van 10 april 1935 een artikel over de ver-
koop van deze molen. Misschien voelde 
Goort zich door de titel van dit artikel 
aangetrokken? Volgens Dirven stortte 
in het begin van 1938 het bovenste ge-
deelte van de molen in Beek in. De wie-
ken zouden er vanaf gevallen zijn. Goort 
van de Meulen bleek onvindbaar te zijn, 
maar hij zou af en toe wel in de omge-
ving van de molen zijn gesignaleerd. In 
1938 werd de molen verder afgebroken. 
Dirven riep in zijn artikel het beeld op dat 
Goort niet meer naar de molen omkeek. 
Een advertentie in De Molenaar van 3 
augustus 1938 werpt een andere blik op 
de zaak: 'SPOED. Wegens slooping van 
den molen te Beek. Te koop: een ijzeren 
as, roe, kap, wiel, bonkel met spoor, wiel 
en ronsels, staakijzers enz. Kunststeen en 
steenpul. Ook te bevragen bij Gebr. v. 
Broekhoven, molenaars te Berlicum.' Uit 
deze advertentie blijkt wel dat Goort de 
regie hield over de sloop. Een afbeel-
ding van de afbraak stond in het dag-
blad van Brabant en Zeeland van 30 au-
gustus 1938. Uit de advertentie bleek ver-
der dat er twee broers Van Broekhoven 
in Berlicum bezig zijn geweest met de 
molenaarsactiviteiten.
In Berlicum liepen de activiteiten ook 
niet voorspoedig. In een advertentie in 
De Molenaar van 31 maart 1937 werd 
de verkoop al aangekondigd: 'Te koop: 
standerd molen: ijzeren as en wieken, 
te Berlicum. Te bevragen bij G.A. van 
Broekhoven, Molenaar te Berlicum 
(N.Br.)'. Er kwamen kennelijk geen ko-
pers. Op 3 juli 1940 bood Goort zijn stan-
derdmolen in Berlicum opnieuw te koop 
aan: "TE KOOP: standerdmolen, 2 stalen 
Potwieken 35/42, ijzeren as, enz. Baan 

Het transport van een roe per mallejan van de standerdmolen van Berlicum bij de afbraak 
(foto coll. Ton Meesters). 

De standerdmolen van Moerstraten, de 
eerste molen waar Goort van Broekhoven 
molenaar was. De molen werd in 1944 door 
oorlogsgeweld beschadigd en enige jaren 
later gesloopt (foto I.J. de Kramer, coll. Ton 
Meesters). 

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



Molenwereld 118  | 18e jaargang 2015 nr. 3

Alhoewel ik eigenlijk genoeg heb aan 
mijn eigen molen, mag ik toch ook graag 
af en toe eens ergens elders in een mo-
len kijken. Je steekt er licht eens wat van 
op. Maar soms hoor je toch ook wel eens 
wat waarbij je jezelf afvraagt: "Wat heb 
ik nou aan m'n fiets hangen??" Pas was 
dat weer flink raak. Ik was op een molen 
en daar werden de kwaliteiten van het 
molenmeel bezongen. Als molenaar en 
rechtgeaard molenliefhebber doet je 
dat uiteraard alleen maar deugd. Maar 
het moet niet te gek worden. Dat werd 
het nu juist wel. De man in kwestie be-
zong niet alleen het molenmeel, maar 
gaf ook flink af op meel uit de fabriek. 
Dat werd onder het malen zo heet, dat 
alle kraak en smaak er af ging. Nee, dan 
molenmeel; dat werd koel gemalen en 

daardoor bleven alle aroma's bewaard. 
Ik kon het niet nalaten om hem te vragen 
of hij zijn handen wel eens gebrand had 
aan meel dat tussen de walsen van een 
walsenstoel vandaan kwam. Hij keek mij 
niet begrijpend aan. Ik was dan ook flink 
geërgerd over zoveel onkunde dat dan 
maar zonder blikken of blozen wordt ver-
teld. Graan op weg naar meel zit maar 
een ogenblik tussen de walsen. Het krijgt 
daardoor niet eens de tijd om heet te 
worden. De tijd tussen molenstenen is 
langer. Bovendien staan de walsen niet 
pal op elkaar. Niet voor niets praten ze in 
Duitsland over 'Hochmüllerei', hoogmalen.
Daar komt nog iets anders bij. Warm 
meellaat zich niet goed builen. Meel wat 
uit een steen vandaan komt is eigenlijk 
te warm (!) om direct te builen. Het moet 

eerst afkoelen. Dat was eigenlijk ook een 
motief in de meelfabrieken over te stap-
pen van stenen op walsenstoelen. Dat is 
koel genoeg om direct te kunnen builen/
zeven, waardoor een continu productie-
proces mogelijk is. Dat lukte met stenen 
niet. Vandaar ook de 'hopper boy' zoals 
die in Amerika is uitgevonden.
Dat op stenen gemalen meel eigen kwa-
liteiten heeft zal ik niet tegenspreken, in 
tegendeel zelfs. Maar kom dan wel met 
een verhaal dat hout snijdt en niet met 
zo'n broodje-aapmolenverhaal, want dat 
is het in mijn ogen toch. 
Ik kan heel slecht tegen dit soort verhalen 
die niets anders dan onkunde ten toon 
spreiden; even zo goed als ik een gloeien-
de hekel heb aan onjuiste en onjuist ge-
bruikte vaktermen, die in feite een koekje 
van hetzelfde deeg onkunde zijn. Het mo-
derne molenleven groeit steeds verder 
weg van het oude. Dat kan ook moeilijk 
anders omdat de omstandigheden zo 
totaal anders zijn. Aan de andere kant 
moeten we mijns inziens toch zuinig zijn 
op hetgeen van vroeger is overgeleverd, 
al geloof ik helaas dat het hier en daar 
vechten tegen de bierkaai is: sommige 
dingen zullen onuitroeibaar zijn omdat ze 
al te lang voortgewoekerd hebben.
                                              Balie Kluiver 

Koel malen

5 Meter, tusschen Pin enz. Tevens een 
slooper gevraagd. G.A. v. Broekhoven, 
Hoekstraat C 8, Berlicum". In 1940 werd 
de molen afgebroken. Molenliefhebber 
Van Rijckevorsel schreef hierover op 
30 oktober 1940: 'Van dat sterven van 
een windmolen mocht ik onlangs ge-
tuige zijn. Het was een treurig gezicht 
te zien, hoe de nog kerngezonde wind-
reus stukje bij stukje werd afgeraakt en 
eindelijk uitgekleed werd tot op den 
standerd toe, die tenslotte werd om-
getrokken'. Op 7 april 1943 vroeg Goort 
in De Molenaar een windgraanmolen 
te huur of te koop. Hij woonde toen in 
Nederasselt (Gelderland), Broekstraat B 
23. Zo had Goort in zijn molenaarscarri-
ère twee molens afgebroken.
Het laatste gegeven over Goort vonden 
we van vlak voor zijn overlijden in 1959. 
Op 12 augustus 1959 plaatste G.A. van 
Broekhoven nog een advertentie: 'Te 
koop of te huur gevraagd: bewoonbare, 
stenen windkorenmolen. Brieven met op-
gave van prijs (+ afbeelding molen) aan 
G.A. van Broekhoven, Goudbloemsedijk 
10, Hoeven (N.br.)'. Dit adres betrof een 
boerderij gelegen aan de Mark.

De nieuwe 'Zoeker'; een vooroorlogse 
foto van rietdekkers aan het werk, maar 
wie en waar? Misschien helpen de vorm 
van de baard en de kleuren hetfabrikaat 
van de roeden op weg. Deze manier van 
werken tart de moderne ARBO-regels.

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

- M O L E N S A C T U E E L -
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Hooge Boezem 
  achter 
Haastrecht 
  weer 

waterbergingslocatie, 
maar anders 

De polder de Hooge Boezem bij Haastricht heeft, zoals zijn naam al aangeeft 
een verleden als waterbergingsgebied. De polders langs de Vlist sloegen uit 

op dit veenriviertje, waarna zeven molens de Vlist afmaalden op de 
Hooge Boezem die vervolgens afwaterde op de Hollandsche IJssel. 

Na verbouwing van het in 1871 gestichte stoomgemaal werden in 1914 
zowel de windbemaling als de boezem overbodig. 

De molens werden op één romp na gesloopt en de boezem werd weer 
wat hij oorspronkelijk was: weiland en waterstaatkundig een polder, 

vanaf 1919 bemalen door een Herkules windmotor.

De Zesde molen tijdens de test voor de 
piekwaterberging. De waterstand bereikt bij 
lange na niet het 'vol' niveau van voor 1914 
en is naar schatting zo'n twee meter lager.
Links is de ondertoren van een van de Haas-
trechtse molens van de polder Bergambacht 
zichtbaar die daar op de IJssel uitmaalden 
(foto jsb, 27 augustus 2014). 
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Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden heeft nu de polder 
Hooge Boezem ingericht als piek-

waterbergingsgebied, in combinatie met
natuurontwikkeling. In het gebied heeft 
het waterschap een compartimente-
ringskade met afsluitbare duikers aan-
gelegd. Deze kade verdeelt het gebied 
in drie compartimenten en maakt het 
mogelijk om het water gecontroleerd 
in te laten. Daarnaast wordt het gebied 
door de inrichting in drie deelgebieden, 
optimaal ingericht voor de ontwikkeling 
van nieuwe natuur: grasland met stand-
weide, bloemrijk grasland en rietland. 
Het waterschap verwacht dat door toe-
name van water- en oeverplanten de 
waterkwaliteit zal verbeteren. De werk-
zaamheden zijn begin april 2014 afge-
rond. Maar werkt het gebied ook zoals 
het is bedoeld? Op maandag 25 augus-
tus 2014 heeft het waterschap het wa-
terbergingsgebied getest. Binnen een 
tijdsperiode van 48 uur is gecontroleerd 
ruim 70.000 m3 water worden ingelaten.

Het piekwaterbergingsgebied is aange-
legd om in tijden van zeer hoog water 
op de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel, maximaal 73.000 m3 water te kun-
nen bergen. Naar verwachting zal dit 

eens in de vijf jaar plaatsvinden. Op 25 
september is de waterberging officieel 
geopend.

Van plan naar test
Nu de aanleg van de waterbergingslo-
catie is afgerond, is het waterschap be-
nieuwd of het ook naar behoren werkt. 
Vandaar dat op 25 en 26 augustus een 
test plaatsvindt. De test moet een ant-
woord geven op vragen als: werkt het 
gebied zoals bedacht, hoe lang duurt 
het precies voordat het gehele gebied 
de maximale waterberging heeft be-
reikt, stromen de drie deelgebieden vol-
ledig vol en werken alle aangebrachte 
waterschapskunstwerken, zoals inlaten 
en stuwen naar behoren?
Volgens planning is het waterschap op 
25 augustus 's ochtends om half acht 
begonnen met het opendraaien van 
de calamiteitenduiker, gelegen in het 
zuidelijk deel van het gebied en in ver-
binding met het riviertje de Vlist. Vanaf 
dat moment zal de polder de Hooge 
Boezem volstromen met water.
Het gemaal de Hooge Boezem in Haast-
recht heeft daarom automatisch meer
water uit de Gekanaliseerde Holland-
sche IJssel naar de Vlist ingelaten. Op 
zowel de Vlist als de gekanaliseerde 

Hollandsche IJssel leidde dit tot hogere 
stroomsnelheden. Als veiligheidsmaatre-
gel heeft het waterschap ter hoogte 
van de ingang van de calamiteitendui-
ker, in de Vlist, boeien aangebracht om-
dat ook op deze locatie met name tij-
dens de eerste uren van de test, hogere 
stroomsnelheden werden verwacht.

Waterschap alert
De test duurde circa 48 uur. Gedurende 
deze periode volgde het waterschap de 
ontwikkelingen nauwlettend en voer-
de, indien noodzakelijk, aanpassingen 
dan wel herstelwerkzaamheden uit. Het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen is op woensdag 27 augustus 
begonnen met de Hooge Boezem in 
Haastrecht weer langzaam te laten 
leeglopen. De polder stond volledig vol, 
zodat de instroom kon worden dichtge-
draaid. Na een laatste inspectie in het 
hele gebied werd de uitstroom openge-
draaid en liep het water weer langzaam 
het gebied uit. De verwachting is dat dit 
enkele weken duurt.
Aan het einde van de test gaat het 
waterschap het functioneren van de 
waterberging evalueren. Ook zullen in-
dien mogelijk nog laatste aanpassingen 
plaatsvinden.

Het projectgebied, kaart uit het project-
plan, de 'slurf '  vanaf de boezem naar 
de sluizen/het gemaal valt buiten het 
plangebied. 

De Hooge Boezem achter Haastrecht volgens de kadatrale minuutkaart van omstreeks 1830. 
De molens staan langs de Vlist, v.r.n.l. genummerd 1 t/m 7. Aan de overzijde van de Vlist, 
rechts, de molen van de polder Vlist Wz. Uiterst links watert de Hoge Boezem door sluizen af 
op de Hollandsche IJssel.

Schematische voorstelling van de afwate-
ring van het Waterschap De HoogeBoezem 
achter Haastrecht. Uiterst rechts de polder 
Vlist Westzijde. De molen van deze polder 
staat achter de West Vlisterdijk en slaat uit 
op de lage boezem van het Waterschap, 
zijnde het riviertje de Vlist. De molens van 
het Waterschap op de boezemkade langs de 
Vlist malen het water in de hoge boezem 
die afloopt op de Hollandsche IJssel, eerst 
op de open IJssel, na de bouw van de waai-
ersluis op het gekanaliseerde deel. De teke-
ning maakt duidelijk dat voor de aanleg van 
de waaiersluis het water uit de Vlist zonder 
bemaling op de IJssel kon aflopen, maar dat 
bij zeer hoge waterstanden op de IJssel de 
Vlistsluizen in Haastrecht lang dicht bleven. 



Van boezem tot boezem
De boezembemaling van het Water-
schap de Hooge Boezem achter Haast-
recht is de oudst bekende getrapte be-
maling in Nederland. Halverwege de
vijftiende eeuw is de windbemaling in-
gevoerd bij de polders rond het riviertje 
de Vlist dat via een sluis in Haastrecht 
afwatert op de Hollandse IJssel. Deze 
IJssel is aan het eind van de dertiende 
eeuw even ten westen van Vreeswijk 
(Nieuwegein) afgedamd. Daarna komt 
in de rivier door de beddingrijzing, het 
afzetten van slib op de bodem, een 
verlandingsproces op gang dat al snel 
tot grote problemen leidt voor de pol-
ders die op deze rivier afwateren. Zo 
wordt er in 1486, nadat nog maar kort 
tevoren de windbemaling is ingevoerd, 
een boezem van 52 morgen (44 ha) in-
gericht en een molen gebouwd die het 
water uit de Vlist in deze boezem maalt. 
De boezem is later vergroot evenals het 
aantal molen. In 1532 blijken er 5 molens 
te staan; een jaar later 6. In of kort voor 
1578 komt de zevende molen tot stand. 
In 1655 is de boezem ruim 60 morgen (51 
ha) groot te zijn. 
Vanaf 1569 sloegen 10 molens het water 
uit op de Vlistboezem voor de polders:
-  Willige Langerak (2 molens);
-  Bonrepas en Noord-Zevender 
 (1 molen);
-  Lopik c.a (3 molens);
-  Bergambacht (1 molen);
-  Vlist Oostzijde (1 molen);
-  Vlist Westzijde (1 molen);
-  Agterpoort (1 molen).
Rekenkundig komt het er op neer dat 
er op iedere polder een boezemmolen 
was, maar verder gaat iedere verge-
lijking mank. Het totaal bemalen pol-
dergebied omvat 4969 ha (Teixeira de 
Mattos). Voor de Vlist zelf staat 22 ha en 
de Hooge Boezem 48 ha.
Ondanks verbeteringen aan de molens 
en vergroting van de Hooge Boezem 
was de bemaling toch voor verbetering 
vatbaar vooral vanwege de stichting 
van de Waaiersluis bij Gouda in 1860 die 
op de IJssel achter de sluis een hoger 
peil gaf en een eind maakte aan het 
getijdenverschil waarvan men bij de wa-
terlozing kon profiteren (zie Molenwereld 
2013-10-373 en 2013-11-411). Zo besloot 

Oude ansichtkaart met rechts de molen 
van Vlist Wz en links van achteren naar 
voren de molens 2, 3 en 4 van de Hooge 
Boezem, molen 1 gaat schuil achter no. 4. 
Het peilverschil tussen de polder Vlist Wz en 
de Vlist komt duidelijk tot uiting. 

Van achteren naar voren de molens 1 t/m 5 van de Hooge Boezem met rechts de Vlist. De 
boezemkade is nog op hoogte en heeft hetzelfde niveau als de molenwerven. 

Er zijn veel foto's in omloop van de mo-
lens van de Hooge Boezem, maar ze zijn 
vrijwel allemaal vanaf de Vlistkant genomen. 
Deze foto van de Zesde molen is wel heel 
bijzonder, want hij is niet alleen van de 
andere kant, vanuit de hoge boezem, geno-
men, maar toont ook nog eens een tjokvolle 
boezem met een waterniveau slechts enkele 
tientallen centimeters onder de boezemkade. 
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het bestuur van het waterschap op 25 
mei 1867 tot de stichting van een hulp-
stoomgemaal dat zowel rechtstreeks de 
Vlist als de Hooge Boezem kon bemalen. 
Het gemaal 'S.I. van Nooten', waarvan 
op 11 mei 1872 de eerste steen werd ge-
legd, had een vermogen van 44 pk. In 
1913/1914 werd het gemaal verbouwd. 
Het scheprad maakte plaats voor 2 cen-
trifugaalpompen aangedreven door 2
stoommachines met een totaalvermo-
gen van 135 pk. Het betekende het ein-
de voor de windbemaling. In 1948/1951 
werd het gemaal geëlektrificeerd. Er kwa-
men twee elektromotoren van respec-
tievelijk 218 en 225 pk. De bemalings-
capaciteit werd 250 m3/min. Als gevolg 
van een ruilverkaveling en een daarmee 
samenhangende verandering in de wa-
terhuishouding kwam het gemaal in 1992
buiten bedrijf. Het jaar tevoren was er al 
een stichting opgericht die het gemaal 
in 1993 verwierf, waarna inrichting tot mu-
seum volgde, geopend op 18 mei 1995. 
In het gemaal zijn nog steeds de pom-
pen (fabrikaat Stork) uit 1913 aanwezig 
en een Heemaf elektromotor uit 1952.
Voor wat betreft de boezem is in 2003 is 
een inrichtingsvisie opgesteld voor de 
inrichting, waarin een aantal aspecten 
naar voren komen: waterberging, natuur-

ontwikkeling, cultuurhistorie en recrea-
tie. Deze visie is onderschreven door be-
trokken partijen (Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-

Holland, Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap, Gemeente Vlist en Stichting 
gemaal de Hooge Boezem).Deze ont-
wikkelingsplannen voor de Hooge 

De Zesde molen gezien vanaf de lage boezem, zijnde de Vlist, voor de onttakeling in 1914 
met op de achtergrond de Zevende molen. 

Blauwdruk voor de verbouwing van het stoomschepradgemaal in Haastrecht van De Hooge Boezem achter Haastrecht tot centrifugaal-
pompgemaal. Deze verbouwing betekende het einde voor de windbemaling.



18e jaargang 2015 nr. 3|123 Molenwereld

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

Boezem komen voor het eerst naar bui-
ten op een voorlichtingsbijeenkomst 
die op 24 maart 2003 wordt gehouden 
in het raadhuis te Haastrecht. De pro-
vincie Zuid-Holland, Stichting het Zuid-
Hollands Landschap en het waterschap 
hebben de inrichtingsvisie in 2010 laten 
actualiseren en een inrichtingsplan op-
gesteld. Het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden heeft het bureau 
Oranjewoud opdracht gegeven om 
het door Dienst Landelijk Gebied op-
gestelde inrichtingsplan 'natuurontwik-
keling en waterberging in de Hooge 
Boezem achter Haastrecht' d.d. 1 no-
vember 2011 om te vormen naar een 
Definitief Ontwerp (DO), waarin het in-
richtingsplan voorziet in waterberging 
gecombineerd met natuurontwikkeling 
dat wordt vastgesteld door het col-
lege van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
op 30 juli 2013. Het projectgebied ligt 
ten zuidoosten van de bebouwde kom 
van Haastrecht in de gemeente Vlist 
en valt binnen het beheergebied van 
het hoogheemraadschap. Het is 45 ha 
groot waarvan 35 ha is gelegen in de 
Ecologische Hoofdstructuur. Dat is min-
der dan de oorspronkelijke totale boe-
zem; het noorden met de bebouwing 
langs de provinciale weg en het volks-
tuincomplex aan de Zijdeweg is buiten 
het plan gehouden. 

In 2011 heeft het hoogheemraadschap 
samen met Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap het bestaande inrichtings-
plan aangepast en een keuze gemaakt 
ten aanzien van calamiteitenberging en 
natuurdoeltypen. De herinrichting van
de Hooge Boezem is primair gericht op 
het realiseren van een calamiteitenber-
ging voor water en secundair op het
ontwikkelen van gewenste natuurdoel-

Advertentie in De Molenaar, mei 1914, No. 
21, waarin de afbraak van de zes wipmolens 
te koop wordt aangeboden; de stenen molen 
zal het overleven. 

De hoge boezem werd weer wat hij voor 
het maken ook was geweest: polderland met 
een lager niveau dan de Vlist. Het water kan 
er vanuit de Vlist dan ook zo inlopen, zo-
als ook uit het niveauverschil op deze foto 
blijkt. De boezemkade was in de molentijd 
ook aanzienlijk hoger (foto Jaap de Vries, 13 
maart 1995).

Kaart uit het Projectplan Waterwet Hooge Boezem te Haastrecht met de herinrichting van 
het projectgebied en de indeling in compartimenten. 



Molenwereld 124  | 18e jaargang 2015 nr. 3

typen. Door te compartimenteren is het 
mogelijk om sommige delen frequenter 
te gebruiken dan andere delen.
Compartiment 1 zal in eerste instantie 
gebruikt worden. Indien noodzakelijk zul-
len ook, in chronologische volgorde, com-
partiment 2 en 3 gebruikt worden. De 
ontwikkeling van natuurdoeltypen is 
afgestemd op de volgorde van water 
inlaten. Compartiment 1 zal uit rietland 
bestaan terwijl compartiment 2 en 3 een 
minder frequente overstroming wensen. 
Echter, noodzaak voor waterberging 
gaat voor de ontwikkeling / behoud van 
de natuurdoeltype.

Boezem toen en boezem nu
Het vergelijken met de boezem vroeger 
en nu is een beetje appels met peren 
vergelijken, omdat o.a. de waterberging 
nu van een heel andere aard is dan voor 
1914. De peilen verschillen enorm.
Zo was het peil van de Hooge Boezem 
halverwege de 19e eeuw1,29 m + AP voor 
de Hooge Boezem en 0,01 m + AP voor 

de Lage Boezem, zijnde de Vlist, waarbij 
het AP 10 cm lager is dan het NAP. De 
waterstanden op de Hollandsche IJssel 
maken het functioneren van de boezem 
duidelijk. De middelbare vloedhoogte 
bij Haastrecht (waaiersluis) bedroeg in 
de periode 1911-1920 1,13 m + NAP, tegen 
een middelbare ebhoogte van 54 cm - 
NAP. Bij middelbare vloedhoogte kon er 
dus eigenlijk altijd gespuid worden van-
uit de boezem op de IJssel, maar let wel 
het gaat om gemiddelden. Zo was de 
hoogste stand op de IJssel bij Haastrecht 
(waaiersluis) op 14 januari 1916 3,30 m + 
NAP, de laagste, op 12 januari 1913 1,75 
m -NAP! In het laatste geval zou het wa-
ter van de Vlist dus zo kunnen aflopen 
op de IJssel. Bij het andere uiterste lag 
het wel even anders!
De opgegeven peilen voor de Hooge 
Boezem en de Vlist zijn maalpeilen. 
Wanneer deze peilen bereikt waren 
mocht er dus niet verder uitgemalen 
worden op de Vlist of op de Hooge 
Boezem. Dat werd aangegeven met de 

aangewezen peil- of seinmolens. Dat 
waren de zuidelijke molen van Willige 
Langerak en de Bachtenaar in Vlist. 
Ook wordt de molen van Bonrepas ge-
noemd, na het buiten gebruik komen 
van de Bachtenaar. Het sein werd gege-
ven door een te lood gestelde, geheel 
afgezeilde roede. Wanneer het donker 
was kwam er een lantaarn in de top van 
de staande roe. Toen de molens van 
Willige Langerak gesloopt waren werd 
het sein gegeven met rood geverfde 
bolle mand, gehesen in de seinmast bij 
het gemaal.
Bij de invoering van de hulpstoombema-
ling in 1871 gingen de peilen omlaag: 
voor de Vlist op 30 cm - AP en voor de 
Hooge Boezem op 0,77 + AP. Dat verge-
makkelijkte de bemaling: men hoefde 
minder tegen het hoge peil op te boksen 
en het kon ook omdat het stoomgemaal 
'de kop eraf hield'. Dat herhaalt zich bij de 
invoering van de centrifugaalpompen: 
dan gaat het peil van de Vlist naar 41 cm 
- NAP. In 1958 gaat er nog eens 10 cm af.

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

Gezicht op de gerestaureerde Zesde molen vanuit de hoge boezem voor het uitvoeren van de test (foto jsb, 20 augustus 2014). 

Na het opgeven van de windbemaling had het op hoogte houden van de voormalige boe-
zemkaden weinig zin. Ze werden zelfs gedeeltelijk afgegraven. Gezicht op de gerestaureerde 
Zesde molen vanuit de polder Vlist Wz. De dijk op de voorgrond is de West Vlisterdijk. De 
schaatsers schaatsen op de Vlist. De molenwerf vertoont zich als een bult op de boezemkade, 
maar oorspronkelijk had de kade dezelfde hoogte als de molenwerf zoals ook heel goed zicht-
baar is op de oude foto's met de wipmolens (foto D. Kenbeek, 10 februari 2012). 

Weer water in de boezem, maar oude tij-
den keren niet weerom (foto jsb, 27 augus-
tus 2014).
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Toen de Hooge Boezem in 1914 zijn func-
tie verloor en weer polder werd kreeg 
hij geen officieel peil. De vijzel van de 
windmotor werd berekend op de laag-
ste binnenwaterstand van 1,69 - NAP. 
Het betekent dat het water vanuit de 
Vlist zonder problemen in de Hooge 
Boezem kan lopen. Dat is dan ook wat 
er gebeurde bij de test. De functieloos 
geworden boezemkaden werden dan 
ook goeddeels afgegraven, waarbij de 
grond werd gebruikt voor de verbetering 
van het land in de boezem. 
Wie dus dacht, dat met de test van au-
gustus de oude tijden van voor 1914 her-
leefden kwam bedrogen uit. Het peil be-
reikte bij lange na niet het boezempeil 
van voor 1914 (0,77 m + AP) om maar te 
zwijgen over voor 1871 (1,29 + AP).
Voor het realiseren van de natuurdoelen 
is het gewenst om het waterpeil te ver-
hogen.
Het huidige waterpeil varieert tussen een 
zomerpeil van -1,45m N.A.P. en winterpeil 
van -1,55m N.A.P. en wordt beschouwd 
als een kunstmatig waterpeil.
Het nieuwe peil zal op natuurlijke wijze 
verlopen en ligt op een winterpeil van 
-1,30 m N.A.P. en zomerpeil van 1,45 m - 
N.A.P. dat vervolgens uit mag zakken tot 
max.1,55 m - N.A.P. Het komt er op neer 
dat het peil in de boezem nu ruim 2,5 m 
lager ligt dan het maalpeil voor 1871! Het 
is geen wonder dat dit te veel gevraagd 
was voor de fundering van de Zesde 
boezemmolen (zie Molenwereld 2013-4-
141 e.v.).

Een opvallend kenmerk bij de molens van de Vlistboezem was het vermelde van het num-
mer op de windpeluw. Dit is onmiskenbaar molen 3. 

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

De wipmolens rond de Vlist behoorden 
tot de mooiste molens in hun soort in 
Nederland. Van voor naar achter: molen 3, 
molen 4 en de molen van Vlist Wz die dus 
aan de andere kant van de Vlist stond. De 
manier van wegslaan van de zeilen zoals die 
op de foto zichtbaar is was algemeen op de 
watermolens in de regio. 
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Waterberging
Als piekwaterbergingsgebied moet de 
Hooge Boezem nu maximaal 73.000 m3 
water te kunnen bergen. Het projectge-
bied is 45 ha groot, terwijl de vroegere 
Hooge Boezem 48 ha groot was. De wa-
terberging is in oppervlakte dus kleiner 
dan voorheen. Als we uitgaan van het 
nu voorgestelde waterpeil dan is het 
maximaal toelaatbare waterpeil van de 

De heer Henk Marsman, penning-
meester Molen De Zwaan, las in 
Molenwereld nr. 187 van decem-

ber j.l. het artikel over een zgn. oorlogs-
molentje. In Molen De Zwaan in Voorst 
- zo deelt hij mee - bevindt zich er ook 
één, ooit door een oud leerling meege-
bracht. Onwillekeurig rijst ook de vraag 
naar de fabrikant of de fabrikanten. Het 
systeem is als regel gelijk, maar de uit-
voering niet. Het materiaal van de ste-
nen wijst in de richting van een beroeps-
matige molensteenmaker. Wie verstrekt 
meer informatie?

Het molentje in de molen van Voorst 
(foto H. Marsman, 31 januari 2015). 

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

berging: 1,00 m - N.A.P. en het waterpeil 
winter: -1,30 m N.A.P.
In de molentijd, na de invoering van het 
hulpstoomgemaal, zou de berging in 
de Hooge Boezem bij een maalpeil van 
0,77 m + AP, zijnde 0,87 m + NAP over 
48 ha tegenover het winterpeil nu, 1,30 
m - NAP, 1.027.200 m3 zijn geweest, ter-
wijl het voor 1871 zelfs 1.242.300 m3 zou 
zijn. Nu zijn de genoemde hoeveelhe-
den ongetwijfeld te hoog, omdat er uit 
is gegaan van een homogene water-
massa over het totale gebied. Dat was 
in werkelijkheid niet zo omdat de droog-
legging van land in de boezem niet is 
verrekend. Toch is het niet overdreven 
gesteld dat de huidige, nu gerealiseer-
de, piekwaterberging ongeveer 10% in-
houdt van de vroegere. 

De molen
Dat de herstelde zesde boezemmo-
len landschappelijk een aanwinst is zal 
waarschijnlijk niemand ontkennen. Dat 
hij cultuurhistorisch zijn verhaal beter 
vertelt dan voorheen lijkt mij aan geen 
twijfel onderhevig. Dat dit verhaal nog 
steviger uit de verf komt wanneer hij ook 
zijn functie als werkende boezemmolen 

weer krijgt eveneens, zelfs ook als men 
zich realiseert dat het water ook zonder 
bemaling vanuit de Vlist in de Hooge 
Boezem zou lopen. 

Uitwateringssluis in een dijk, links uiteraard de polder en rechts het buitenwater; tek.: A.A. Beekman: Polders en droogmakerijen ('s-Gravenhage, 1909).

Het seinen met een 'bolle mand' kwam 
ook elders voor, zoals bij de gewezen molen 
van de polder Giessen-Oudebovenkerk bij 
Giessenburg. Doordat na de verbouwing tot 
motorgemaal in 1928 de staande roede (met 
de rest) was vervallen moest men een ande-
re goede en hoge blikvanger toepassen. Dat 
werden dan een mast waarin een bol werd 
gehesen als het maalpeil was bereikt. Op de 
Bovenkerkse molen werd de mast om de 
bol te hijsen boven aan de romp bevestigd. 
De bol ligt voor de molen, die als gemaal 
nog lang in bedrijf bleef; de romp bestaat 
nog en doet dienst als woning (foto collectie 
Frans Weemaes). 

Aan de Vlist was een rood geverfde bolle 
mand voor het seinen voorgeschreven. Dit 
fotofragment verklaart waarom de bol een 
mand werd genoemd: als een mand ge-
vlochten van wilgentenen (?) (fragment foto 
collectie Frans Weemaes). 
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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.




