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Bij de omslag voorzijde: De standerdmolen uit Huizen in het Openlucht-
museum voor de grote restauratie van 1975 (foto Nederlands Openlucht-
museum). 

 
Bij de omslag achterzijde: De molen van Bardowick is na een halve eeuw 
onttakeld te zijn geweest weer volop in bedrijf (foto Eckhard Meyer). 

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.

In het maartnummer viel de nadruk heel erg op watermolens. In dit num-
mer komen juist korenmolens sterk in beeld. Dat is geen opzet, maar het 
komt zo uit. In Gieten staat voor Drentse begrippen een grote korenmo-
len. Deze Hazewind heeft nog meer sterren; met name de aanwezigheid 
van een originele ruwoliemotor met maalstoel. Actieve vrijwilligers zijn 
bezig dit speciale en inmiddels vrij zeldzame aspect van een echte ko-
renmolen weer tot leven te brengen. Helaas moest men het in 2012 voor 
de BankGiro Loterijprijs afleggen tegen de molen van De Regt in Nieuw-
Lekkerland, ook een molen met een bijzondere motoraandrijving; eerder 
in dit blad in 2005 uitvoerig beschreven. Het was in Gieten gelukkig geen 
reden om de moed op te geven.

Het verschijnsel ambachtelijke molenaar behoeft geen toelichting. Min-
der bekend is dat er ook buiten de landsgrenzen ambachtelijke mole-
naars actief zijn. In dit nummer valt het licht op de molen van Bardowick 
bij Lüneburg met zijn molenaar Eckhard Meyer. 

In de loop der jaren heeft de restauratiepraktijk in dit blad veel aandacht 
gekregen, zelfs vanuit meerdere oogpunten. In dit nummer een praktijk-
geval: de standerdmolen uit Huizen in het Openluchtmuseum in Arnhem.

En Balie Kluiver mist de gaandehouder.                                                      JSB
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Groninger Molenweekend 2015 

Zaterdag 13 en zondag 14 juni is er weer 
volop gelegenheid om de Groninger 
molens niet alleen in het landschap te 
bewonderen, maar ook van dichterbij 
te verkennen. Het merendeel van de 
molens in de provincie Groningen heeft 
tijdens het jaarlijkse Groninger Molen-
weekend de deuren voor het publiek 
geopend. Afhankelijk van het weer zul-
len de meeste molens in werking zijn en 
daarnaast hebben de vrijwilligers op de 
molen verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. 
Het centrale thema in 2015 is de kleur-
rijke molen. Bestaat er zoiets als 'Gronin-
ger kleuren' op molens en wat verstaan 
we onder authentiek? Ontdek of het 
kleurgebruik van de Groninger molens 
decoratief is of juist uit praktisch oog-
punt werd toegepast. Ook reclame op 
molens staat dit jaar volop in de belang-
stelling. Het Groninger Molenweekend 
wordt gecoördineerd door Erfgoedpart-
ners/ Molenhuis, een koepel voor de 
ruim negentig monumentale molens in 
de provincie Groningen. Op deze mo-
lens zijn vrijwilligers actief als molenaar 
of molengids, zij maken het mogelijk dat 
de molens draaien en toegankelijk zijn 
voor het publiek. Als dank voor hun inzet 
organiseert Erfgoedpartners/Molenhuis 
ieder jaar voorafgaande aan het Gro-
ninger Molenweekend een avond voor 
de vrijwilligers op de molen. 
Op www.groningermolenhuis.nl zal te zij-
ner tijd een overzicht te vinden zijn van 
de molens die in het Groninger Molen-
weekend open zijn voor publiek, met de 
activiteiten die bij de molens worden 
georganiseerd. Het Groninger Molenhuis

Kap terug op Kilderse molen

Op 11 maart is de kap van molen Rem-
brandt in Kilder met een grote kraan ge-
plaatst. De molenkap is onlangs met riet 
bekleed door de Kilderse rietdekker Niels 

De molen van Kilder in 1962. Als bij meer beltmolens is van de toog aan een kant een ma-
chinekamer gemaakt. Het wieksysteem Ten Have werd in november 1945 aangebracht. 
In 1990 wed de molen onttakeld in afwachting van een restauratie die lang op zich heeft laten 
wachten; in 1997 kwam het zelfs tot een verzoek om de molen van de rijksmonumentenlijst af 
te voeren (foto M. van Hoogstraten/Stichting Levende Molens). 
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Kluitman met zijn Friese collega Louis van 
Dijk. De kap werd in april vorig jaar van 
de romp gehesen en deels vernieuwd 
bij de molenmakers gebroeders Coppes 
in Bergharen. Eigenaar Vincent Horsting 
wil dit jaar het vervallen interieur van de 
romp gereed hebben: mechaniek, bal-
ken, trappen, vloeren, muren en ramen. 
Van draaien is voorlopig geen sprake, 
want de wieken moeten nog worden 
gefinancierd. Door de economische si-
tuatie blijkt binnenhalen van sponsorgeld 
lastig; de eigenaar hoopt dat ook ande-
ren hun schouders er onder willen zetten. 

Raad gaat bestemmingsplan
Thornsche Molen vaststellen

De herbouw van de Thornsche Molen 
nabij Leuth kan dit jaar beginnen. De 
raad zal het bestemmingsplan in maart/
april vast gaan stellen. Het betreft de 
herbouw van de kokerkorenmolen, die 
op 23 september 1944 tijdens Market 
Garden is verwoest. Er wordt een toe-
ristisch overstappunt gerealiseerd met 
een bezoekers- en informatiecentrum 
en een restaurant, in de onderbouw van 
de molen. Er zullen minimaal 37 parkeer-
plaatsen worden gerealiseerd. Het pro-
ject is een initiatief van Stichting Thorn-
sche Molen. De stichting, opgericht in 
2006, is inmiddels gestart met de voor-
bereidende werkzaamheden, want de 
herbouw van de molen moet namelijk 
dit jaar nog uitgevoerd worden. Met de 
bouw zelf kan men in mei beginnen, zo-
dat de molen uiterlijk in december 2015 
gereed is. Er is sprake van een bijzonder 
project waarbij de realisatie mogelijk is 
gemaakt door het verstrekken van sub-
sidies en bijdragen, ook vanuit Duits-
land. De kosten bedragen zo'n 1 miljoen 
euro. De gemeenteraad van voormalig 
Ubbergen heeft zich tijdens de voorbe-
reidings- en ontwerpfase, die voor de 
herindeling doorlopen is, positief uitge-
sproken over de herbouw van de molen. 
Het project draagt bij aan de regionale 
recreatieve behoefte en in het bijzonder 
die van wandelaars en bezoekers van 
de Ooijpolder / De Duffelt.

Westlandse molendag 27 juni 2015

Op zaterdag 27 juni 2015 organiseren de 
Westlandse molenaars alweer de 22e 
Westlandse Molendag (09.00- 17.00 uur), 
waarbij meegedaan kan worden aan 
de volgende activiteiten. 
Fietstocht: Ook dit jaar is het weer mo-
gelijk om alle "Westlandse" molens per 
fiets te bezoeken. U kunt starten bij elke 
deelnemende molen. 
Fotowedstrijd: Er wordt op deze dag een 
fotowedstijd georganiseerd. Het is de 
bedoeling dat men op deze dag één of 
meerdere foto's van een molen of mo-
lenonderdeel maakt. Thema wordt t.z.t. 
op de site bekend gemaakt. 
Molenpuzzeltocht: (voor kinderen): Dit 
jaar zal er speciaal voor de kinderen 
een molenpuzzeltocht worden georga-
niseerd. Het is de bedoeling dat de kin-

deren met hun begeleiders minimaal 4 
molens gaan bezoeken. 
Vaartocht (onder voorbehoud): Dit jaar 
is het mogelijk om een aantal molens 
per rondvaartboot vanaf het water te 
bezichtigen en te bezoeken. 
Activiteiten bij de molens: Werkende 
modelmolens bij de Groeneveldse mo-
len te Schipluiden; tentoonstelling en 
muzikale opluistering in en bij de koren-
molen De Vier Winden te Monster; Ten-
toonstelling van molenonderdelen en 
molenmakerswerktuigen in de Wippers-
molen te Maassluis. 
Voor meer info over de molendag en de 
rondom de molens georganiseerde ac-
tiviteiten, kunt u de website bezoeken: 
http://www.westlandsemolens.nl/
westlandse_molendag_2015.htm

Meer provinciaal geld voor 
restauratie rijksmonumenten 
in Zuid-Holland

Het provinciale subsidiebudget voor de 
restauratie van rijksmonumenten bleek 

eind 2014 ontoereikend om alle aanvra-
gen te kunnen honoreren. 
Fractievoorzitter Chris Schaapman van 
ChristenUnie & SGP waarschuwde dat 
hierdoor een stuwmeer van achterstal-
lige restauratieprojecten zou ontstaan. 
Reden genoeg om een motie in te die-
nen om dit te voorkomen.
Provinciale Staten steunden de motie 
van ChristenUnie & SGP waarin aan Ge-
deputeerde Staten werd verzocht met 
een voorstel te komen. Zo lag er in de Sta-
tenvergadering van december een voor-
stel om ruim 922.000 euro toe te voegen 
aan het provinciale restauratiebudget. 
Het voorstel kreeg de steun van vrijwel 
alle fracties. Twaalf extra projecten krij-
gen zo subsidie van de provincie, waar-
onder twee molens. Dat betreft 188.000 
euro voor de Zesde Hooge Boezemmolen 
in Haastrecht (zie het vorige nummer van 
Molenwereld) voor het weer aanbren-
gen van het binnenwerk in deze molen. 
Verder stelt de provincie 76.000 euro be-
schikbaar voor het metselwerk en de toe-
gangsdeur van molen De Roos in Delft. 
Niet direct een molen betreffend, maar 
wel gerelateerd aan het molencomplex 
van Kinderdijk is een provinciaal subsidie 
van 69.600 euro voor het gemeenlands-
huis in Kinderdijk van het waterschap de 
Overwaard dat nog voor een deel uit de 
17e eeuw stamt, maar in 1918 vanwege 
dijkverzwaring opnieuw werd opge-
bouwd. Het restauratieplan nu omvat de 
kozijnen en het pannendak. 

Het 'Kinderdijk van de molen-
stompen' bedreigd

De Rottedijk in Moerkapelle is weleens 
het 'Kinderdijk van de molenstompen' 
genoemd vanwege de aanwezigheid 
van zes geamputeerde watermolens 
langs deze dijk. Meestal vallen dit soort 
molenreeksen op door een grote een-
vormigheid van de molens. Daar was en 
is in Moerkapelle geen sprake van. Niet 
alleen gaat het om twee typen: een wip-
molen en vijf achtkante molens, maar 

Het Gemeenlandshuis van de Overwaard in Kinderdijk in de oude situatie met links de 
uitwateringssluizen van de overwaard. 
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ook de achtkante molens verschillen in 
subtype en grootte. De tussenboezems 
van de schepradmolens zijn enig in hun 
soort. Er liggen tussen de molens 2 en 3 
zelfs vier waterniveau's pal naast elkaar. 
Natuurlijk is met het grotendeels slopen 
van de molens zo'n negentig jaar gele-
den het mooi er wel afgegaan, maar al-
les is nog steeds herkenbaar. Het is zowel 
in zijn geheel als in zijn afzonderlijke delen 
uniek. Bij de kritische bespreking van de 
beschermingsoperatie van rijkswege van 
molenrompen en -stompen in dit blad 
(maart 2004) is het niet voordragen van 
het totale complex voor bescherming 
'een regelrechte misser' genoemd. 
Het ontbreken van bescherming dat 
toen vrij eenvoudig te realiseren en goed 
verdedigbaar was wreekt zich nu. Het 
gevaar dreigt van twee kanten. Bij mo-
len No. 3 stonden enige stallen die later 
vervangen werden door een houten ge-
bouwtje (Rottedijk 10a) dat door de hui-
dige eigenaar wordt gebruikt als kantoor, 
garage en berging. Deze ondernemer wil 
dit pand nu vervangen door een groter 
gebouw en hoger gebouw, dat volgens 
de bewoners van de Rottedijk en de Ver-
eniging Molenvrienden Rottemeren ge-
bied strijdig is met het karakter van het 
molengebied. De gemeente Zuidplas 
verleende weliswaar een bouwvergun-
ning, maar welke werd ingetrokken door 
de gemeente op grond van de door de 
bewoners gemaakte bezwaren. De on-
dernemer ging in beroep bij de Raad van 
State die vaststelde dat de vergunning 
inderdaad in strijd was met het geldende 
bestemmingsplan. De gemeente ver-
leende vervolgens wel vergunning voor 
de bouw van een kleiner kantoorpand, 
maar ook dit riep weerstand op. Zoals de 
zaken er nu bij staan moet een nieuw be-
stemmingsplan voor het perceel Rottedijk 
10a de problemen oplossen, maar of dat 
zonder aantasting van het karakter van 
het molengebied kan is, op zijn zachtst 
gezegd, zeer de vraag. 

Er is inmiddels nog een tweede aanslag 
op het molengebied bijgekomen. Er 
wordt aan de oostkant van Moerkapelle 
een nieuwe wijk gebouwd en de ver-
keersafwikkeling gaat problemen geven. 
Zo heeft de uitvalsweg van het dorp in 
westelijke richting, de Moerkapelse Zijde, 
onvoldoende capaciteit. Om dat op te 
lossen heeft de gemeente Zuidplas een 
nieuwe weg geprojecteerd welke dwars 
door het boezemgebied met een brug 
over de Rotte loopt. Zeker de Rottedijkbe-
woners zijn hier niet van gecharmeerd en 
inmiddels liggen er ook alternatieven op 
tafel. 
De in de gemeente Zuidplas opgegane 
gemeente Moerkapelle, onderkende 
het bijzondere karakter van de molen-

stompen en het boezemgebied wel, 
maar dat besef lijkt in Zuidplas geheel 
verloren te zijn gegaan. Het ontbreken 
van adequate bescherming wreekt zich 
nu des te meer.

Molen De Hoop te Rozenburg 
weer in volle glorie

Molen De Hoop in Rozenburg heeft in 
februari nieuwe roeden gekregen en 
kan nu weer draaien. Tijdens onder-
houdswerkzaamheden in 2014 bleken 
de stalen roeden van de molen door 
roestvorming van binnenuit aangetast. 
Afgelopen herfst werden de roeden 
daarom uit voorzorg uit de molen ge-
haald. 

Het boezem- en molencomplex aan de Rottedijk in Moerkapelle; links de vijzelgang van twee molens; rechts de schepradgang met vier 
molens. Op dit fragment van de kadastrale minuutkaart is te zien dat bij de middelmolens het scheprad 'aan de verkeerde kant' zit. Deze 
situatie is nog herkenbaar. Tussen deze beide molens bevinden zich vier waterniveau's pal naast elkaar; van west naar oost: de Rotte; de 
tussenboezem tussen de molens 2 en 3; idem tussen 1 en 2; polderpeil. Anders gezegd: 'voor de mooie molens in de gemeente moet je in 
Zevenhuizen zijn; het echt bijzondere spul staat in Moerkapelle'.

Het steken van de binnenroede in de molen 
van Rozenburg (foto Jan Oosterboer, 
24 februari 2015).



Gedeputeerde opent onderto-
ren Hoge Tiendwegmolen

De Zuid-Hollandse gedeputeerde H. We-
ber heeft op 5 maart de ondertoren van 
de Hoge Tiendwegmolen in Streefkerk 
geopend. Dit gebeurde op uitnodiging 
van molenstichting Simav, die bezig is 
met de completering van het molen-
complex Streefkerk. De Hoge Tiendweg-
molen maakte ooit samen met de Oude 
Weteringmolen, de Kleine Molen, de 
Achtkante Molen en de Sluismolen deel 
uit van dit complex. De Sluismolen en 
de Hoge Tiendwegmolen gingen in res-
pectievelijk in 1962 en 1979 door brand 
verloren. Met een getrapt systeem zorg-
den de molens ervoor dat het water uit 
de polder Streefkerk met Kortenbroek 
op de Lek geloosd kon worden. De af-
gelopen jaren heeft de Simav veel tijd 

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

De Hoge Tiendwegmolen omstreeks 1938 
(foto coll. SIMAV).

De nieuwe ondertoren voor de Hoge 
Tiendwegmolen (foto Hans de Groot). 

De officiële handeling: gedeputeerde Han 
Weber (rechts van de vlaggenmast) heeft 
zojuist de provincievlag gehesen, terwijl voor-
zitter Kees de Bruin doende is met de SIMAV-
vlag (foto Hans de Groot, 5 maart 2015). 
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en energie gestoken in het restaureren 
van de fundamenten van de Sluismolen 
en de Hoge Tiendwegmolen. Op de fun-
damenten van de laatstgenoemde mo-
len is de gerestaureerde ondertoren van 
de vroegere Quakernaakse Molen uit 
Meerkerk geplaatst. Om het molencom-
plex Streefkerk verder te restaureren, is 
volgens de Simav nog circa vier miljoen 
euro nodig. Het is nog niet duidelijk wat 
de volgende stap in dit grootste project 
zal zijn.

Overdracht molen De Hoop in 
Sprundel

De gemeente Rucphen draagt op 2 
maart de uit 1840 daterende molen De 
Hoop over aan een nieuwe Sprundelse 
stichting. Deze stichting gaat voorlopig 
tot 2019 de molen beheren.
De overdracht zou eigenlijk eerder dit 
jaar al hebben plaatsgevonden, maar 
de voorbereidingen en restauratie van 
de molen hebben iets langer geduurd 
dan verwacht.
De nieuwe stichting krijgt tot en met 2018 
jaarlijks nog 5.000 euro subsidie van de 
gemeente.

Slechte staat zetel vertraagt her-
stel Sint Anthoniusmolen Kessel

Een nieuwe tegenvaller voor de Sint An-
thoniusmolen in Kessel: de zetel is flink 
aangetast door de bonte knaagkever. 
Dat bleek toen op 4 maart de nieuwe 
steenbalk in de molen werd 'gestoken'. 
Met het vervangen van de zetel was bij 
de begroting rekening gehouden, dus 
de schade heeft geen financiële con-
sequenties. De reparatie blijft binnen 
het budget van 30.000 euro dat de ge-
meente Peel en Maas beschikbaar stel-
de. Wel loopt de klus volgens molenaar 
Marc Crins drie tot vier weken vertraging 
op. Een tegenvaller is het wel, maar als 
het goed is dan is het herstel in april 
klaar. Het steken van de nieuwe steen-
balk verliep voorspoedig; in anderhalf 
uur was de klus geklaard. Het vervangen 
exemplaar is er in 1989 in gezet, dus die 
is best snel vergaan. Ook hier heeft de 
bonte knaagkever het hout aangevre-
ten. Maar waarschijnlijk heeft hier ook 
een zwam voor bruinrot gezorgd. De 
balk wordt nog doormidden gezaagd 
om te zien wat de snelle slijtage heeft 
veroorzaakt.

Molen De Hoop in Swartbroek is 
klaar voor de toekomst

Na een omvangrijke opknapbeurt is 
molen De Hoop in Swartbroek weer he-
lemaal klaar en toegerust voor de toe-
komst. Vakmolenaar Peter Stultiens kan 
nu weer jaren op de molen malen. De 
markante stellingmolen De Hoop in het 
Weerter kerkdorp Swartbroek wordt op 
Tweede Paasdag, maandag 6 april a.s. 
feestelijk heropend. Hiermee wordt een 
periode van ruim vier jaar waarin de 
molen door de eigenaar, Molenstichting 

Gebroeders Adriaens, werd opgeknapt, 
feestelijk afgesloten. De onderhouds-
werkzaamheden werden uitgevoerd 
door Adriaens Molenbouw uit Weert. De 
restauratie van de molen werd financi-
eel mede mogelijk gemaakt door sub-
sidies van de Provincie Limburg en de 
gemeente Weert. Na de grote opknap-
beurt is molen De Hoop weer de van 
oudsher bekende markante en stoere 
blikvanger van het Weerter kerkdorp 
Swartbroek. De heropening van molen 
De Hoop wordt op Tweede Paasdag de 
hele dag gevierd. In de ochtend met 
een officieel programma dat om 10.45 
uur begint met enkele toespraken en 

een feestelijke openingshandeling. 
Vervolgens kunnen genodigden de mo-
len bezichtigen. Vanaf 12.30 uur is de uit 
1788 daterende en in 1905 vanuit Vlaar-
dingen naar Swartbroek verplaatste en 
herbouwde molen voor iedereen toe-
gankelijk. In en om de molen aan de 
Coolenstraat in Swartbroek zijn er bij 
gelegenheid van deze open dag tot 
17 uur allerlei activiteiten. De molenaar 
zal graag uitleg geven over de werking 
van de molen en in de molen is een 
expositie over de geschiedenis van de 
molen ingericht. Molenstichting Weer-
terland presenteert de activiteiten van 
de molenstichting voor het behoud van 

De Hoop in Vlaardingen voor zijn verhuizing naar Swartbroek (foto coll. Frans Verstappen). 

De molen in Swartbroek in 1955, nog als bergmolen (foto coll. Frans Verstappen)
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de Weerter molens en presenteert het 
vrijwilligersproject Vind je Draai op de 
Weerter Molens. Verder wordt de hele 
dag in de molen een door de regionale 
TV zender L1 gemaakte documentaire 
over Weert als molenstad vertoond. 
Bovendien is de molen deze paas-
maandag ook opgenomen in de jaar-
lijkse Kunst- en Atelierroute Weert. Gerard 
Schilder, docent aan de Kunstacademie 
Arnhem en beeldend kunstenaar Wille-
mien Driessen (www.willemiendriessen.nl) 
zullen hun werk paasmaandag in de mo-
len exposeren. De afgelopen vier jaar is 
molen de Hoop buiten zowel als binnen 
ingrijpend onder handen genomen. Uit 
de molen werd alle overtollige machine-
rieën verwijderd en de bestaande instal-
laties werden gerenoveerd of gedeel-
telijk vervangen. Bovendien is er een 
nieuwe begane grondvloer, riolering en 
een toiletvoorziening en keuken aan-
gebracht. De in de molen aanwezige 
elektrisch aangedreven maalstoel is ge-
restaureerd om zo meer productiviteit te 
kunnen garanderen voor de molenaar. 
Maar het malen op de wind is en blijft 
natuurlijk de hoofdactiviteit van mole-
naar Peter Stultiens die ook nog eens 
zijn zilveren molenaarsjubileum viert. 
Ook het buitenwerk van de molen is de 
afgelopen tijd stevig onder handen ge-
nomen. Zo werd de stelling hersteld, en-
kele staanders vervangen en delen van 
de leuning rond de stelling vervangen. 
Ook het gevlucht werd gerepareerd, de 
molenkap onder handen genomen en 
er kwam nieuwe bitumen dakbedekking 
op de kap en de achtkant. Verder zijn de 
raamkozijnen in de achtkant hersteld en 
geschilderd. Tenslotte kreeg de molen 
ook nog een houtwormbehandeling. 

Samen werken aan een goede 
'Molentoekomst' 

Wie zich goed voorbereidt op de toe-
komst kan onaangename verrassingen 
voorkomen. Met deze gedachte is ver-
eniging De Hollandsche Molen in 2014 
begonnen met het ambitieuze project 
Molentoekomst. 'Want', zo stelt Leo End-
edijk, directeur van dé molenvereniging 
van Nederland, "de 1.200 molens, die 
ons land nu telt, staan er overwegend 
goed bij, maar hoe zorgen wij, lees het 
gehele molenveld, ervoor dat dit over 
10, 20 jaar nog zo is? We moeten nu ge-
zamenlijk actie ondernemen, want an-
ders lopen wij straks achter de feiten aan 
en komen de molenbelangen echt in 
het gedrang." "Wij hebben in Molentoe-
komst het molenbehoud onderverdeeld 
in zes werkvelden om zo efficiënter tot 
tastbare resultaten te komen, want we 
willen voorkomen dat we met een groot 
rapport komen dat vervolgens in een 
bureaula verdwijnt", legt Endedijk de 
aanpak uit. "Deze zes werkvelden zijn 
financiën, monumentale waarden, her- 
en nevenbestemmingen van molens, 
molenomgeving, draagvlak en fond-
senwerving en vrijwilligersbeleid. Nog 
voor de zomer van dit jaar komen we op 

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

De molen van Swartbroek in zijn huidige gedaante (foto Frans Verstappen). 

De mannen van molen De Hoop in Swartbroek (Weert). V.l.n.r: Molenmaker Wim Adriaens, 
molenaar Peter Stultiens, Paul Adriaens en Rob Adriaens.
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elk van deze gebieden met zo concreet 
mogelijke ideeën en aanbevelingen. 
Maar ook al met direct te gebruiken 
hulpmiddelen, zoals een stappenplan 
om tot een fondsenwervingsactie te ko-
men of een checklist om te beoordelen 
of een molen geschikt is voor her- of ne-
venbestemming", belooft hij. "Deze wor-
den gepresenteerd tijdens een speciaal 
congres op 3 juni, waarmee het project 
wordt afgesloten. Hoewel…", vervolgt 
hij, "dan begint het eigenlijke werk pas, 

want dan zullen alle partijen in het mo-
lenveld echt aan de slag moeten om die 
initiatieven verder uit te werken en ook 
uit te voeren. "De molentoekomst leeft 
in het molenveld, tijdens de Molencon-
tactdag, die de vereniging organiseer-
de in 2013 en 2014, stond het toekomstig 
molenbehoud centraal. Beide keren was 
de opkomst hoog en de betrokkenheid 
van de molenorganisaties en eigenaren 
groot. Ook bij de Themadag Restaura-
tiepraktijk over de monumentale waar-

den bij molens, afgelopen oktober, was 
de zaal te klein." Endedijk tekent daarbij 
aan dat de vereniging ook de mensen in 
het veld die geen grote bijeenkomsten 
(kunnen) bezoeken wil bereiken. "Wij 
zijn daarom ook het land ingegaan om 
rechtstreeks te praten met allerlei men-
sen uit het molenveld over onder meer 
draagvlak en vrijwilligersbeleid om te 
horen hoe zij bezig zijn met de toekomst 
van de molen(s). Op het gebied van vrij-
willigersbeleid wordt overigens nauw sa-
mengewerkt met Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars." De Hollandsche Molen wil die 
ervaringen uit het veld vooral delen met 
de rest van de molenwereld. "Want", zo 
besluit hij, "kennisuitwisseling *tussen alle 
partijen die daarbinnen actief zijn vormt 
misschien wel de belangrijkste sleutel voor 
een goed toekomstig molenbehoud." 

Vereniging De Hollandsche Molen. 

In 't kort

- Molen De Slokop in Spaarndam heeft 
op 16 februari een nieuwe staartbalk 
gekregen. Voor het aanhangen van 
de 14 meter lange balk, werd een 
hijskraan gebruikt. Tijdens een bouw-
kundige inspectie in 2014 bleek dat de 
oude balk ernstig door bruinrot was 
aangetast zodat deze moest worden 
vervangen.

- Op 11 maart hebben de Stichting 
Molenviergang Aarlanderveen, het 
hoogheemraadschap van Rijnland, 
de gemeente Alphen aan den Rijn en 
provincie Zuid-Holland een overeen-
komst getekend waarin het behoud 
van de Molenviergang in Aarlander-
veen als werkende molenviergang 
gegarandeerd is.

- In de nacht van 21 op 22 februari reed 
de laatste trein over het spoorwegvia-
duct in Delft langs molen De Roos. Nu 
gaat het treinverkeer door een tunnel. 
Op 14 juli 1965 was het viaduct offici-
eel in gebruik genomen.

- Op 28 maart is het 150 – jarig bestaan 
van De Hoop te Bavel feestelijk ge-
vierd.

Molenkalender
9-10 mei 2015 Nationale Molendag
7 juni 2015 Maas en Waalse Molendag
13-14 juni 2015 Groninger Molenweekend
27 juni 2015 Westlandse Molendag

"Een molen is geen uitkijktoren" placht 
de Delftse molenaar Gist- en Spiritusstad te 
zeggen. Maar de laatste dag dat treinen over 
het spoorviaduct in Delft reden lag het toch 
anders. Molen De Roos stond meer dan een 
eeuw tussen de rails van trein en tram (foto 
Erwin Esselink, 21 februari 2015). 

Sinds 1847 reden treinen langs molen De 
Roos; tot de bouw van het spoorwegviaduct 
in 1961-1965 op straatniveau. Achter de 
seinmast de stomp van de oliemolen De Ot-
ter. De foto is van voor de elektrificatie van 
de 'Oude Lijn' in 1924-1927.
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Springbeugel
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Graag wil ik reageren op het artikel 
van Jan Hofstra over de spring-
beugel in Molenwereld no. 190 

(maart 2015) Dit was op zich weer een 
reactie op het verslag van een 'merk-
waardige belevenis' op de molen van 
Rockanje: Molenwereld no. 189, februari 
2015.

De strekking van beide verhalen wijst in 
de richting van het belang van de spring-
beugel en van een betrouwbare beves-
tiging daarvan. Zonder afbreuk te willen 
doen aan deze verhalen zou ik daar 
graag twee aspecten aan willen toevoe-
gen. Daarbij wil ik ook verwijzen naar de 
gebeurtenis met molen Konijnenbelt in 
Ommen (Molenwereld no. 185, blz. 337, 
oktober 2014).

De springbeugel is een voorziening om 
het dompen van de bovenas binnen 
aanvaardbare grenzen te houden. Maar 
lang niet alle molens zijn voorzien van een 
springbeugel en in de gevallen waar die 
wel aanwezig is niet altijd (aanwijsbaar) 
alszodanig werkzaam. Waar komt dat 
onderscheid vandaan? Het dompen van 
de bovenas is hoe dan ook ongewenst 
en kan zelfs gevaarlijke situaties ople-
veren, zo blijkt uit de voorbeelden. Het 
dompen van de as wordt daarbij kenne-
lijk als onvermijdbaar beschouwd en de 

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

springbeugel als een soort noodvoorzie-
ning. Aan de andere kant is het onloo-
chenbaar dat de bovenas, in combinatie 
met wiekenkruis en bovenwiel nu niet be-
paald een uitgebalanceerd geheel vor-
men. Door het gewicht van het wieken-
kruis ligt het zwaartepunt nu eenmaal ver 
naar voren. En de verhouding roelengte-
aslengte is ook niet bevorderend voor 
de stabiliteit: een relatief korte as met 
een groot gevlucht. Door elementen toe 
te voegen aan het wiekenkruis (fokken, 
kleppen) of zwaardere materialen toe te 
passen, wordt dit zwaartepunt nog ver-
der naar voren gelegd. Enige compensa-
tie wordt verkregen doordat de bovenas 
schuin ligt, waarbij het halslager hoger is 
gesitueerd dan het penlager. Idealiter zou 
het zwaartepunt vlak achter het halsla-
ger moeten liggen. Een zo lang mogelijke 
bovenas en zo ver mogelijk naar achte-
ren gesitueerd bovenwiel dragen bij aan 
de stabiliteit, ware het niet dat deze twee 
meestal een gegeven zijn. De (relatieve) 
instabiliteit van de bovenas lijkt daarmee 
ook in veel gevallen een gegeven. Maar 
(hernieuwde) aandacht voor dit aspect is 
zeker op z'n plaats. In de bijna twintig jaar 
dat ik vrijwillig molenaar ben is dit eigenlijk 
nooit een punt van aandacht geweest.

Maar in dit kader is er nog iets van belang 
en dat is de afstelling van de vang. Bij 

een draaiende molen mag de vang niet 
aanlopen, zo wordt sinds jaar en dag bij 
de opleiding onderwezen. En dat is niet 
verkeerd maar in dit verband is het veel 
belangrijker om na te gaan hoe de vang 
wrijving genereert en opbouwt geduren-
de het vangproces. Als dit egaal wordt 
opgebouwd en verdeeld over de hele 
omtrek van het bovenwiel zal de tegen-
kracht zich in het centrum en dus op het 
hart van de as concentreren en verster-
ken. De wrijving moet bij het opleggen 
van de vang worden opgebouwd vanaf 
het sabelstuk en zich van daaruit versprei-
den over de hele omtrek van de vang. 
Dat is de meest optimale vorm van van-
gen. En als de wrijving, zeker bij het begin 
van het vangen, zich te veel op één plek 
of via één vangstuk manifesteert, zal dit 
een hefboomwerking uitoefenen op de 
as en afhankelijk van de plek de as naar 
boven of juist naar beneden duwen. Als 
dat begint bij het sabelstuk zal dit op de 
as een (gewenst) neerwaarts drukkend 
effect hebben. Maar als dit aan de ande-
re kant begint(stutvang!) zal dit de as om-
hoog duwen. En bij een instabiele as zal 
dit ongetwijfeld dompen als gevolg heb-
ben. En ja, dan is een stevige en goed 
bevestigde springbeugel wel erg prettig.

Jelle Wierda
vrijwillig molenaar op de Agneta in Ruurlo
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

*Groot 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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Pas herlas ik weer eens de onvolprezen 
molenroman Strijd om den Eenhoorn van 
Cor Bruijn, een schitterende en knappe 
mengeling van feiten en fictie over de 
Zaanse oliemolens in hun natijd. Volgens 
mij mag zeker een Zaankanter die dit 
boek niet heeft gelezen zich geen mo-
lenliefhebber noemen. Maar daar gaat 
het mij niet om. In het boek stuitte ik op 
de term 'gaandehouder'. Wij zouden nu 
zo iemand manager of nog duurder Chief
Executive Officer - CEO noemen.
Deze Engelse termen kent iedereen, maar 
de Hollandse term is helemaal in het ver-
geetboek geraakt. Het zal duidelijk zijn 
dat de gaandehouder in onderneming 
de spil was waar alles omdraaide. Hij was 
de baas en de molenaars hadden niet 
veel meer in te brengen dan lege briefjes 
als het er op aankwam. De gaandehou-
der maakte uiteindelijk de dienst uit; nog 
simpeler gezegd de eigenaar.

Tegenwoordig lijkt het wel alsof op mo-
lens de (vrijwillige) molenaars de baas 
zijn of denken dat te zijn. 

Als je nu her en der je ogen en je oren de 
kost geeft dan lijkt het wel als of het wel 
en wee van de molens afhangt van de 
vrijwillige molenaars. Het lijkt haast wel 
of er jacht op wordt gemaakt; molenaar 
worden dit en molenaar worden dat. En 
het lijkt wel alsof het met molengidsen 
dezelfde kant op gaat. Nu heb ik niets 
tegen vrijwillige molenaars; in tegen-
deel. Een volgens de regels van de kunst 
draaiende molen roept bij mij nog altijd 
veel vreugde en voldoening op en ik 
weet maar al te goed dat daar zeker in 
negen van de tien gevallen een vrijwil-
liger is die deze vreugde schept; niet al-
leen bij mij maar ook vele anderen; zeg 
maar het brede publiek. 
Waar ik wel grote moeite mee heb is het 

behoud van die molen te boeken op 
het conto van de vrijwilliger. Natuurlijk 
dragen ze er toe bij, maar het behoud 
komt bij mij simpel gezegd neer op een 
grote stapel rekeningen die betaald 
moet worden. Niet voor niets noemt mijn 
wederhelft onze molen De Bodemloze 
Spaarpot. Ik denk toch dat het gros van 
de vrijwilligers maar een minimum van 
de stapel rekeningen van de molen voor 
zijn of haar rekening neemt, als ze het 
al doen. Wat dat betreft is eigenlijk alle 
eeuwen door niets veranderd. Het is de 
eigenaar die primair verantwoordelijk 
is. Dat die vandaag aan de dag onder-
steund wordt door allerhande regelin-
gen doet daar niet aan af of toe. Het 
grote probleem is dat al die behulpsels 
flink onder druk staan. Ik ga niet klagen, 
maar de problemen die zo ontstaan 
worden net zo als vroeger wel afgewen-
teld op de eigenaar; of die nu Blanck 
heet of Kluiver. 

Nogmaals; ik heb geen moeite met de 
vrijwillige molenaar. Waar ik wel moeite 
mee heb is de manier waarop zij worden 
geëtaleerd of ook zichzelf wel etaleren 
als redder van de molens. In tegenstel-
ling tot de molenaar blijft de 'gaande-
houder' veelal onderbelicht, terwijl zij de 
zwaarste last dragen. Dat mag best wel 
eens een keer gezegd worden.
Gaandehouder worden????
                                              Balie Kluiver 

Gaandehouder worden

De heer Erwin Esselink heeft in de 
molen met de rietdekkers de olie-
molen De Passiebloem in Zwolle 

herkend en schrijft: 'Deze foto is geno-
men tijdens de restauratie van oliemo-
len De Passiebloem te Zwolle in de jaren 
1937/1938. De molen was enige jaren 
eerder aangekocht door de gemeente 
Zwolle en werd in het kader van de werk-
verschaffing gerestaureerd, waarbij jon-
ge werklozen werden ingezet. Begin 1937 
werden twee andere roeden gestoken, 
afkomstig van de molen van Booijink 
te Luttenberg. De op de foto zichtbare 
Fransenroe was in 1925 voor de molen 

van Luttenberg gemaakt, met een leng-
te van 22 meter. In 1963 werd deze roe, 
samen met de andere roe, vervangen 
door nieuwe Schuitemaroeden.'
We danken de heer Esselink hartelijk voor 
deze oplossing. 

De nieuwe 'Zoeker' is vermoedelijk een 
Oost-Vlaamse molen, maar welke?

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

De Passiebloem in Zwolle
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Voor de liefhebber: 
onderdelen van 
een maalderij 
in Steenbergen

De stenen; onder de maalbakjes is de licht zichtbaar. Dat was 
toen al ouderwets. Meestal gebruikte men toen al een schroef-
spindel met handwieltje.(foto Ton Meesters, 17 september 2013). 

Oude luchtfoto van de maalderij met winkel en woonhuis tus-
sen de Molenweg en de Wipstraat in Steenbergen. De maalderij 
bevindt zich in het linker gedeelte. De standerdmolen stond aan 
de Molenweg achter de maalderij. (foto coll. Ton Meesters). 
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Ton Meesters



In 2013 werden het huis en de graan-
maalderij van Jan Trouw in Steenber-
gen verkocht. De nieuwe eigenaars 

werden Bastiaan en Ellis Rozeboom, af-
komstig uit Roosendaal. Ze hebben hun 
zinnen gezet op de renovatie van het 
woonhuis. Ze willen het pand en ook de 
gevelindeling weer in oude staat herstel-
len. De inhoud van de maalderij moet 
helaas verdwijnen. Deze neemt te veel 
ruimte in. Het echtpaar zoekt een goede 
bestemming voor de maalderij, die nog 
geheel compleet is. Het huis is in Steen-
bergen goed gekend en is op een mar-
kante plaats gelegen. Het staat op een 
driehoek en wordt omgeven door we-
gen. Een oude luchtfoto, die in de maal-
derij hangt, laat de situatie goed zien.

Geschiedenis
De maalderij is de opvolger van de 
plaatselijke standerdmolen Rust Niet, 
die vlak bij de maalderij stond, te weten 
achter de maalderij aan de Molenweg. 
Het pand bestond al langer. Molenaar 
Antonius Johannes Boets verkocht op 
2 januari 1923 aan landbouwer Johan-
nes Trouw uit Wouw het huis met schuur, 
graanmaalderij, stal, wagenhuis, erf en 
tuin te Steenbergen aan de Wipstraat, 
kadastraal bekend perceel Q, nr. 847,  
groot 770 m2, met de aanwezige ma-
chinerieën als gasmotor met riemen en 
drijfwerk, een koppel maalstenen, kuip 
met toebehoren, kraan, waterketel en 
bascule, benevens kippenhokken, af-
rastering en alles wat aard- en nagel-
vast was. Verder waren er een winkel-
opstand, twee toonbanken, bussen en 
flessen aanwezig. De winkelvoorraad 
werd niet verkocht. 
De koopsom bedroeg 10.000 gulden. 
Op 6 februari 1923 betrok molenaar Jan 
Trouw een pand aan de Molenweg (per-
ceel B, nr. 420) met zijn vrouw Johanna 
Cornelia Schrauwen. Hier werden tus-
sen 1924 en 1937 zeven dochters en een 
zoon (Johannes Gerardus Maria Trouw, 
geboren in 1936) geboren. Het is niet 
precies bekend uit welke tijd de huidige 
maalderij dateert, maar we vermoeden 
dat deze ver voor de Tweede Wereldoor-
log tot stand is gekomen. De maalderij, 
die wordt aangedreven door een grote 
elektromotor, bestaat uit twee koppels 
stenen die op een verhoging met ijzeren 
onderstel liggen. De bijgaande foto's la-
ten de staat en de lay-out van de maal-
derij zien. 

Toekomst
Eind 2013 bezocht het bestuur van de 
Vereniging De Westbrabantse Molens 
de familie Rozeboom om te kijken of en 
op welke wijze de maalderij te redden 
is. Het bleek om een uniek stuk erfgoed 
te zijn. De maalderij was nog in goede 
staat, alhoewel natuurlijk bepaalde 
houten onderdelen zijn aangetast door 
houtworm en dergelijke. Zoals hiervoor 
aangegeven wil de familie Rozeboom 
de maalderij ter plaatse niet behouden. 
Dit past niet bij hun drukke gezin met vier 
kinderen. Graag willen ze de maalderij 

als geheel ter beschikking stellen aan 
een goed doel, tegen een vergoeding 
van herstel van de gevel van het woon-
huis. Immers de grote onderdelen zul-
len door de gedeeltelijk te demonteren 
gevel naar buiten moeten worden ge-
bracht. Onze vereniging heeft gepoogd 
om de molenonderdelen met leden en 
andere molenliefhebbers op verschil-
lende locaties onder te brengen, doch 
al onze pogingen zijn helaas gestrand. 
Ook was er vanuit de Rijksdienst van 
Cultureel Erfgoed alsmede van het Ne-
derlands Openluchtmuseum te Arnhem 
geen belangstelling. Het leek ons een 
goede gedachte om de maalderij bij 
een wind- of watermolen onder te bren-

gen. Vandaar deze korte bijdrage voor 
Molenwereld. Misschien zijn er molenlief-
hebbers die suggesties hebben voor het 
behoud van de onderdelen. De familie 
Rozeboom zegde in 2013 toe dat men 
niet op de schopstoel zit, maar dat er 
wel binnen een paar jaar een oplossing 
moet komen. 
Als er molenliefhebbers zijn die ons kun-
nen helpen, stuur dan een berichtje 
naar vereniging "De Westbrabantse Mo-
lens": westbrabantsemolens@home.nl. 

We vertrouwen er dan op dat we moge-
lijk de inhoud van de maalderij kunnen 
behouden, al is het dan niet in West-
Brabant.

De twee koppel stenen met de steenkraan in de maalderij in Steenbergen. Dergelijke kleine 
maalderijen kwamen vroeger zowel zelfstandig als in combinatie met een molen zeer veel 
voor, maar zijn nu zeer zeldzaam. Het overgrote deel is gesloopt of uitgesloopt (foto Ton 
Meesters, 17 september 2013). 

De aandrijving van de stenen is als gebruikelijk in dit soort maalderijen. Een motor drijft de 
maalas aan die op zijn beurt de spillen van de stenen aandrijft via een haakse tandwielover-
brenging. De horizontale wielen zijn van gietijzer met houten kammen, de verticale geheel 
van gietijzer (foto Ton Meesters, 17 september 2013). 
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De molen
van Gieten: 
meer dan malen 
op de wind 

Nico van den Broek, 
(bewerkt jsb)
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Molen De Hazewind mer de aanbouw, waarin de motor staat (foto Nico van den Broek, 16 april 2011).
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In tegenstelling tot wat velen geloven 
waren tussen de wereldoorlogen zeer 
veel molens al uitgerust met een mo-

tor die of het binnenwerk van de mo-
len aandreef, dan wel een maalstoel 
met een of meerdere koppels stenen, 
soms onder in de molen, soms in een 
apart gebouw naast de molen. Deze 
maalderijen konden in uiterlijk en uitrust-
ing nauwelijks verschillen van een zelf-
standige maalderij (zie maalderij bij de 
molen van Terwolde-De Vecht, Molen-
wereld 2015-2-48).
Aanvankelijk werden voor de aandrijv-
ing stoommachines gebruikt, vaak in 
de vorm van een locomobiel. Dat zijn 
stoommachines waarbij de eigenlijke 
stoommachine op de ketel is gemon-
teerd, met als groot voordeel ruimtebe-
sparing. Een stoommachine met een 
aparte ketel, zeker een liggende, neemt 
veel meer ruimte in beslag. Toch lieten 
wind en stoom zich slecht combineren, 
waar de opstooktijd van de ketel en de 
eraan verbonden kosten voor een groot 
deel debet aan waren. Men stelde het 
'stomen' dan ook zo lang mogelijk uit 
totdat men om der wille van de klant 
niet onderuit kon. Dat gaf wel eens tot 
bizarre situaties: als de ketel na een dag 
stoken onder druk was begon het ook 
te waaien, ofwel stookkosten voor niets 
gemaakt. De Terbregse molenaar Arie 
Dullaard kon zich meerdere van dit soort 
situaties herinneren.
De verbrandingsmotor was wat dit bet-
reft een uitkomst: veel sneller in bedrijf. 
De keuze voor de soort motor was groot, 
maar tenslotte won de langzaamlopen-
de, eencilinder dieselmotor het pleit: 
efficiënt, betrouwbaar en zuinig in ge-
bruik. Dat de windmolen zich toch nog 
naast de motor kon handhaven was te 
danken aan de brandstofkosten. De 
Delftse molenaar Niek de Vreede ('Gist- 
en Spiritusstad') vertelde dat een week 
malen op de wind of op de motor het 
weekloon van een knecht uitmaakte. 
Zeker in de crisistijd was dat een zwaar-
wegend argument om toch zo veel mo-
gelijk op de wind te malen.
Later kreeg de dieselmotor concurren-
tie van de elektromotor die het in bedi-
eningsgemak en toepasbaarheid ruim-
schoots won van de dieselmotor. Alleen 
had hij, zeker voor de oorlog, één groot 
nadeel: elektriciteit was relatief duur. 
Daarom bleven zowel wind- als motor-
molenaar nog lang vasthouden aan de 
dieselmotor. 
Als na de oorlog het pleit definitief 
beslecht is voor de kleine molenaar 
verdwijnen dit soort kleine wind- en mo-
torbedrijven. Molens overleven dankzij 
hun monumentenstatus. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw worden 
veel molens ingrijpend gerestaureerd. 
Het uitgangspunt komt veelal eigen-
lijk neer op het najagen van het stereo-
tiepe beeld van de korenmolen. Latere 
moderniseringen worden in de praktijk 
veelal afgedaan als 'molenvreemd' en 
op grote schaal verwijderd. Daar vallen 
ook motoren, maalstoelen, maalderij-

machines en hulpmiddelen onder; soms 
nog in zeer goede staat verkerend. Als 
de wieken maar draaien en het bin-
nenwerk meedoet of mee kan doen is 
het voor velen goed genoeg. Dat zo'n 
molen, zeker ten aanzien van zijn laat-
ste werkzame periode, een vals beeld 
vertoont, doet niet ter zake, zelfs op een 
niveau waar je meer respect voor histo-
rie zou verwachten. 
Het betekent wel, dat het aantal molens 
dat door de aanwezigheid van motoren 

met wat er verder bij een werkende ko-
renmolen tussen de oorlog hoorde een 
getrouw beeld van het molenaarsbed-
rijf toen vertoonde zeer schaars is. Veel 
motoren, maalstoelen etc. zijn wegges-
loopt of - nog erger - met de molen zelf 
verdwenen.
Een van de zeldzame molens waar de 
maalstoel met de dieselmotor in oor-
spronkelijke vorm bewaard is gebleven 
is de molen van het Drentse Gieten. Het 
geeft deze molen een bijzondere monu-

Tekening van een stationaire locomobiel met de stoommachine op de ketel. Er bestonden 
ook gelijksoortige machines op wielen die daardoor verplaatsbaar waren. Aan de andere kant 
waren er locomobielen die zo groot waren dat ze alleen vast toegepast konden worden. 

De Lloyd elektromotor met ervoor de aanloopweerstand. De motor is een zogenaamde 
open elektromotor; met recht een museumstuk (foto Nico van den Broek, 20 mei 2012. 
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mentale extra waarde. Niet alleen dat, 
maar bovendien is de hierboven genoem-
de verhaallijn: stoom-diesel-elektro heel 
goed herkenbaar. 
Gelukkig is er de laatste jaren een keer 
ten goede ontstaan in de benadering 
van molenmoderniseringen. Liefhebbers 
hebben er her en der voor gezorgd dat 
motoren weer aan de gang zijn gebracht 
en zelfs zijn er reconstructies, al zijn die 
niet altijd even geslaagd. Ook in Gieten 
heeft men de bijzondere waarde van de 
molen, juist door de aanwezigheid van 
zowel de elektrische als de dieselmo-
toraandrijving onderkend en ook daar 
maakt men zich op voor een complete 
restauratie.

Geschiedenis
In 1908 werd door de eigenaresse mevr. 
Zegering-Homan een aanvraag ingedi-
end bij de gemeente Gieten voor het 
oprichten van een stoommaalderij in de 
molen. Om te kunnen concurreren was 
het noodzakelijk over te stappen van de 
onbetrouwbare (gratis) wind naar een 
meer betrouwbare vorm van energie 
voor de molen.
Hiervoor werd naast de molen een bij-
gebouw gebouwd waar een locomo-
biel werd geplaatst. Via riemoverbreng-
ingen en een lange as dwars door het 
bijgebouw en de voet van de molen 
werd op deze wijze de daar geplaatste 
maalstoel aangedreven.
Deze locomobiel vulde de hele hoofd-
ruimte van het bijgebouw; aansluitend 
aan de hoofdruimte was nog een ruimte 
voor het opslaan van de benodigde 
brandstof (kolen / turf). Er werd ook een 
12 meter diepe waterput geslagen na-
ast het bijgebouw; deze moest het water 
leveren voor de stoommachine.
Werken met een kolen- of turf gestookte 
locomobiel bleef altijd nog heel be-
werkelijk en tijdrovend. 
Daarom werd er eind 1926 een 25 PK 
elektromotor in gebruik genomen. De 
motor van het merk Lloyd Dynamowerke 

De elektromotor van de andere kant gezien met het riemschijfje voor de aandrijving van de 
steen. (foto Nico van den Broek, 20 mei 2012. 

Het fabricageplaatje van de elektromotor 
(foto Nico van den Broek).

Advertentie voor Ruston motoren in De 
Molenaar van 21 januari 1931. Minder dan 
een cent brandstofverbruik per uur zou bij 
een motor van 22 pk als deze neerkomen op 
nog geen 22 cent per uur. Bij circa veertig 
draaiuren komt dat neer op een kleine tien 
gulden. Dat scheelt inderdaad niet veel met 
het weekloon van een molenaarsknechtje in 
die tijd.

- M O L E N S A C T U E E L -
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was afkomstig uit de strokartonfabriek in 
Oude Pekela. Eigenaar van deze stro-
kartonfabriek was de heer Free.
Op 31 januari 1938 (geboortedag van 
koningin Beatrix) werd een 22 pk Ruston ru-
woliemotor van het type CC, bijgeplaatst 
in het bijgebouw. Technisch-evolutionair 
gezien was het een stap in de omge-
keerde richting, maar het was goedko-
per om te malen met de ruwoliemotor 
dan met de elektromotor. De motor, later 
spreekt men van dieselmotor is, eveneens 
tweedehands en dateert uit 1911.
De windmolen was na de oorlog al zover 
in verval geraakt dat zelfs in 1949 aan 
de toenmalige eigenaresse, mevrouw 
Homan, een sloopvergunning werd ver-
leend, omdat de molen gevaar voor zijn 
omgeving op zou leveren. Gelukkig is 
door initiatief van de gemeente Gieten 
de molen destijds (en sindsdien) be-
houden gebleven.
Behalve op windkracht heeft de molen 
lange tijd op zijn dieselmotor en electro-
motoren gefunctioneerd.
Na een periode van restauraties en stil-
stand van de windmolen, is in 2010 een 
'nieuwe' start gemaakt en zijn en wor-
den een aantal vrijwilligers opgeleid tot 
vrijwillig molenaar. Iedere zaterdag (van 

10.00-16.00 uur) laten deze vrijwilligers de 
windmolen weer draaien. In mei 2011 is 
zelfs weer voor het eerst op de wind ge-
malen met deze molen.
Het onderhoud van de windmolen wordt 
door de Gemeente Aa en Hunze goed 

opgepakt en een aantal noodzakelijke 
ingrepen zijn uitgevoerd of in de planning 
opgenomen. Nu de windmolen weer 
naar behoren draait en functioneert kij-
ken de molenaars met een scheef oog 
naar de mogelijkheid om ook weer op 
de motor te kunnen malen; immers heeft 
deze molen de langste tijd van zijn leven 
gemalen op de aanwezige motoren.
Na restauratie van dit gedeelte kan aan 
bezoekers een complete schets gegeven
worden van molen Hazewind door de
jaren heen. Tevens zou regelmatig draai-
en met de motoren waarschijnlijk nog 
meer mensen naar de molen trekken.

Projectplan
Molen De Hazewind zou na herstel van 
de motorcomponenten een extra waar-
devolle, voor iedereen (vrij) toegankeli-
jke invulling zijn van het molenbestand.
Het plan is om een Stichting/Verenig-
ing Vrienden van molen Hazewind op te 
gaan richten, waarin een groot aantal 
vrijwilligers (gefaseerd) alle werkzaam-
heden oppakken en uit gaan voeren.
Voor het realiseren van de reparatie en 
benodigde voorzieningen om de mo-
toren weer aan 'de praat' te krijgen (en 
te houden) is de OTMV (Oude Trekker en 

Fabricageplaatje van Ruston op de motor. 
Het bedrijf ontstond in 1840 als Burton &
Proctor, molenmakers, in het Engelse Lincoln.
In 1857 trad Joseph Ruston toe, waarbij de 
naam werd veranderd in Ruston, Proctor & 
Co. In 1918 werd het na een fusie Ruston 
and Hornsby Ltd. Het bedrijf maakte een 
enorme groei door en fabriceerde zelfs 
vliegtuigen en auto's. Het merk ging via 
allerlei fusies en overnames in 2000 op in 
MAN Diesel SE. (foto Nico van den Broek, 
20 mei 2012). 

De motor met er achter de ketel voor de lucht om de motor te kunnen starten. (foto Nico van den Broek, 20 mei 2012). Bij de molen van 't 
Zand draait ook een Ruston motor (zie Molenwereld 2014-10-366, 367). 
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Motoren Vereniging) uit Eext bereid de 
molenaars hierbij behulpzaam te zijn. 
Vanuit hun hobby en met hun expertise 
moet het mogelijk zijn deze bijzondere 

motoren weer op een verantwoorde en 
veilige wijze aan de praat te krijgen
Op 26 april 2014 (Koningsdag) is een start 
gemaakt met het project: de dieselmo-

tor is weer opgestart als begin van het 
verdere actieplan. Die dag zijn er meer-
dere activiteiten geweest op- en rond 
de molen; een goed moment om de 
publiciteit te gaan zoeken.

Tijdsplanning 
26 april 2014: gangbaar maken diesel-
motor en draaien op "Koningsdag" voor 
publiek.
maart – dec 2014: opstellen definitieve 
plannen en verwerven fondsen.
dec 2014 / begin 2015: uitvoeren werk-
zaamheden aan motoren 

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

De motor van de andere kant gezien. De uitlaat gaat door het raam naar buiten! (foto Nico van den Broek, 20 mei 2012). 

De maalstoel onder in de molen; tegen de
zolder de door de motor aan gedreven drijf-
as. Achter de planken loopt de drijfriem naar
de maalas van de maalstoel. Rechts voor de 
maalstoel de jacobsladder met de stortput.
Dit is zeer praktisch bij het malen van boer-
enzakken. Dat gaat dan op het gehoor. Zo-
dra de molenaar hoort dat de steen leeg loopt
 trekt hij de schuif open aan de jacobsladder, 
waarop het graan uit de put snel op de steen 
komt. De zak met het meel wordt afgehaakt 
en een nieuwe zak in de put gestort. Het be-
dieningsgemak van de windmolen was zeker 
voor dit soort werk heel wat slechter. (foto 
Nico van den Broek, 20 mei 2012).
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9 mei 2015?: Nationale Molendag; Inge-
bruikname motoren en demonstraties 
t.b.v. publiek.

Realisatie
Om dit te realiseren is er contact gezocht 
met de Oude Trekker en Motoren Vereni-
ging (OTMV) in Eext. Hier is een groot 
aantal enthousiaste vrijwilligers bereid 
om de aanwezige motoren na te kijken, 
te repareren en te onderzoeken om de 
motoren weer regelmatig verantwoord 
te laten draaien (bijzondere (molen)da-
gen en structureel 1x per maand op een 
vaste zaterdag).

Herstel / gangbaar maken die-
selmotor
Als eerste zou de dieselmotor uit 1911 
weer volledig in bedrijf gezet moeten 
kunnen worden. Voor het laatst heeft 
deze motor gedraaid begin 2011. Een 
groep enthousiaste motor-liefhebbers 
hebben toen met kunst- en vliegwerk 
de motor weer aan de praat gekregen. 
Maar structureel werken met deze mo-
tor is op dit moment niet mogelijk a.g.v. 
het ontbreken van een goed functione-
rende luchtketel (voor het starten van de 
motor) en een dieseltank voor de brand-
stof. Tevens dient er een watervoorzien-
ing te komen, ten behoeve van de koe-
ling van de motor.
Voor het starten van de motor moet een 
eenvoudige compressor geleverd en 
geplaatst worden.
Tevens dienen de nodige voorzienin-
gen voor riemaandrijving en veiligheid 
aangebracht te worden. Ook het houten 
hekje zou vervangen moeten worden 
door een meer bij dit strakke gebeuren 
passende afscherming.

Herstel / gangbaar maken elek-
tromotor
Naast herstel van de dieselmotor zou er 
ook een start gemaakt kunnen worden 
met het herstel van  de elektromotor en 
alles wat daarbij hoort van voeding tot 
de aandrijving van de maalstoel in de 
voet van de molen.
Hoe lang deze motor geen dienst meer 
heeft gedaan is niet helemaal bekend; 
maar de verwachting is dat deze toch 
zeker al 35 jaar stil heeft gestaan.
De huidige 'meterkast' is open en voor 
iedereen toegankelijk. Dit zou aange-
past moeten worden en de stroom-
voorziening voor krachtstroom moet her-
steld en eventueel verzwaard worden. 
Daarna zou de meterkast afgeschermd 
moeten worden met een meterkast, zo-
dat de componenten niet langer voor 
het bezoekend publiek bereikbaar zijn.
Zonder het aanzien van de motor teveel 
te veranderen zou een meer moderne 

(en veilige) stroomvoorziening gereali-
seerd moeten worden, waarbij de olie 
gestuurde weerstand zichtbaar moet 
blijven en ogenschijnlijk volledig functio-
neel, maar vervangen is door een meer 

moderne (electronische) besturing.
Tevens zou de verlichting in de voet en het 
bijgebouw aangepast moeten worden. 
Hierbij valt te denken aan energiezuinige 
lampen met een industriële uitstraling.

De drijfas tegen de zolder in de machine-
kamer met linksonder de motor. Rechtsbo-
ven de stang met de spin voor de bedoelde 
maar nooit toegepaste zelfzwichting. De aan-
drijving vanaf de motor is zo te zien met een
losse en vaste schijf op de aandrijfas geweest.

De 'meterkast' met op de voorgrond de motor met zijn weerstand. (foto Nico van den Broek,
20 mei 2012). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Riemaandrijvingen
De overbrenging van de motoren in het 
bijgebouw naar de maalstoel in de voet 
van de molen is nog grotendeels intact. 
De lagers zijn alle nog gangbaar, maar 
moeten nog wel nagekeken worden. 
Het lijkt er op dat deze na een grondige 
schoonmaak en goede smering weer 
prima zullen functioneren. Voor een deel 
zijn de leren- en canvas aandrijfriemen 
nog aanwezig in de molen; daar waar 
nodig zullen nieuwe riemen aange-
bracht moeten worden.
Ten behoeve van de veiligheid van 
bezoekers en molenaars moeten de no-
dige afschermende voorzieningen t.b.v. 
motoren en de aandrijfriemen aange-
bracht worden. Deze afscherming moet 
zo gemaakt worden dat alles zichtbaar 
is maar dat niemand (tijdens het draaien 
van de motoren) in aanraking kan ko-
men met draaiende delen.
Om de maalstoel in de voet goed te lat-
en functioneren, dienen de aanwezige 
overbrengingen en aandrijvingen ge-
controleerd en waar nodig hersteld te 
worden. Het gangbaar maken en con-
troleren van de stenen van de maalstoel 
is een mooi project voor de vrijwillige 
molenaars die hiermee een deel van 
hun opleiding kunnen ondersteunen 
met een stuk praktijkervaringen voor dit 
onderdeel.

De stortput bij de maalstoel; in de stort-
put een rooster om de doorvoer van allerlei 
ongerechtigheid te voorkomen; boerenzak-
ken waren wat dit betreft punt vaak vrij 
berucht. Bestand: (foto Nico van den Broek, 
20 mei 2012). 
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Herstel / gangbaar maken van 
de elektromotor en de mengke-
tel op de tweede zolder
Op de tweede zolder is nog een tweede 
(veel kleinere) krachtstroom elektromo-
tor geplaatst die dienst heeft gedaan 
als aandrijving van de aanwezige 
mengketel en een mechanisch luiwerk. 
Ook deze motor zal weer gangbaar 
gemaakt moeten worden en voorzien 
van een moderne aansturing, waarbij 
de oude potentiaal regeling ontman-
teld maar wel zichtbaar teruggeplaatst 
moet worden.
Ook hier moeten de nodige voorzienin-
gen van riemaandrijvingen en veiligheid 
aangebracht worden.
Herstel bijgebouw kozijnen en ramen.
Het bijgebouw waarin de motoren zijn 
ondergebracht stamt uit 1908 en vormt 
een vast onderdeel van molen Haze-
wind. De bouwkundige staat van dit 
gebouw is prima De ramen zijn nu als 
gevolg van verwering mat geworden 
en het zicht naar binnen (en buiten) 
nagenoeg onmogelijk. Deze ruitjes 
zouden als sluitstuk op de restauratie ver-
vangen moeten worden door slagvast-
glas waarmee ook op momenten dat de 
molen niet toegankelijk is men een blik 
kan werpen op het mechanische deel 
van de molen. Tevens kan het interieur 
wel weer eens een 'grote schoonmaak' 
kunnen gebruiken. 
Voor dit deel-project worden vrijwilligers 
uit Gieten en omgeving gezocht die be-
hulpzaam willen/kunnen zijn met het uit-
voeren van deze benodigde werkzaam-
heden.

Financieel overzicht
Voor het aanvragen van een subsidie 
(Bank Giro Loterij Molenprijs) is in 2012 een 
eerste begroting van deze werkzaam-
heden gemaakt. Hierbij zou molenmak-
er Vaags optreden als hoofdaannemer, 
die door een open (deel)begroting de 
eventuele onderaannemers uitnodigt 
tot offerte en (indien de prijs zou worden 
toegekend) de werkzaamheden onder 
regie als hoofdaannemer uit zou voeren. 
Voor de renovatie van de ramen van het 
motorhuis is destijds een afzonderlijke 
offerte opgevraagd bij Schilderswacht 
Emmen de huisleverancier van de ge-
meente Aa en Hunze.

Kostenraming
De kosten zijn (juni 2012) geraamd op on-
geveer 70.000 euro. Door te werken met 
de vrijwilligers (OTMV, molenaars en an-
dere vrijwilligers) kunnen de loonkosten 
geëlimineerd worden en daardoor 
kan alles aanzienlijk goedkoper uitko-
men. Er wordt voorlopig gerekend met 
39.000 euro aan kosten voor de nodige 
hulpmiddelen en materialen. Jammer 

genoeg ging de Bank Giro Loterij Molen-
prijs Gieten voorbij, maar de molen laat 
de wieken niet hangen 
In het oorspronkelijke restauratieplan 
waren meer zaken opgenomen dan 
nu worden uitgevoerd omdat er op dit 
moment nog niet genoeg geld voor is; 
maar wie weet wat er nog komt?
In de planning is zodoende wel een en 
ander gewijzigd. In verband met het 
aanbrengen van een volledig nieuw riet-
dek (het huidige is van 1949) en het her-
stel aan de achtkanstijlen en de voeg-
houten van molen Hazewind en omdat 
alles nu door vrijwilligers gedaan moet 
worden is de voorlopige planning om 
de molen op 22 augustus 2015 (Drentse 
Molendag) 'officieel' in gebruik te ne-
men.Tevens zal er na de winter gewerkt 
worden aan een toilet en keukenvoorz-
iening.
Inmiddels is gestart met de werkzaam-
heden aan de dieselmotor en zijn de ver-
sleten lagers en de zuiger gedemonteerd 
voor herstel. Voor het opstarten is inmid-
dels een zware compressor aangeschaft.

De elektromotor is uit de molen verwij-
derd en wordt momenteel door een ge-
specialiseerd bedrijf in de rustige uren, 
voor een vriendenprijsje gereviseerd.
Alle kosten moeten afgedekt worden 
door een aantal sponsors waaronder 
Rabofonds (10.000 euro) maar ook de 
gemeente Aa en Hunze, de eigenaar 
(fam. Greving) en nog meer particuli-
eren springen bij in de financiële onder-
steuning; het werk wordt zoveel mogelijk 
met vrijwilligers gedaan.

Omgeving
Ook de omgeving van de molen wordt 
nog aangepakt, de bomen aan de zuid-
kant zijn in december gekapt; aan de 
bomen aan de oostkant wordt gewerkt. 
Aan de zuidkant is met behulp van het 
Oranjefonds op 20 maart (in het kader 
van NLDoet) een tachtig meter lange 
beukenhaag geplant. Daarna zal ook 
de (verplichte) herplant plaats gaan 
vinden van de 12 bomen (die niet hoger 
worden dan 9 meter).

Op dit moment ligt de motor al voor een 
groot deel uit elkaar. De eerste opdracht 
is het repareren van het bigend lager op 
de krukas waar het witmetaal behoorlijk 
versleten is.

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

Voor de restauratie van 1949 was de molen van Gieten eigenlijk slooprijp (foto coll. jsb). 



De windmolen 
van Bardowick in 
de loop ter tijden

Eckhard Meyer 
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Bardowick is een plaats even ten 
noorden van Lüneburg. Er zijn in 
Duitsland naar schatting nog vijf 

windkorenmolens die ambachtelijk in 
bedrijf zijn. De molen van Bardowick is er 
een van. Jaarlijks wordt op deze molen 
ongeveer 500 ton gemalen, zowel voor 
veevoeders als voor menselijke con-
sumptie, waarvan ongeveer een derde 
op windkracht. Een opvallende bijzon-
derheid is het wieksysteem van de mo-
len: Ten Have. Dat zou men daar toch 
niet verwachten. Het maakt allemaal 
wel nieuwsgierig.

De molen van Bardowick is vanouds 
een ambachtelijke bedrijf. Vroeger en 
nu waren in dit soort familiebedrijven in 
de beste zin van het woord ook de vrou-
wen en kinderen actief. Zij leverden een 
wezenlijk aandeel bij het werk binnen 
het kleine molenbedrijf. Dat samenwer-
ken binnen zo'n kleine 'bedrijfsgemeen-
schap' moet men steedsvoor ogen 
houden, wanneer hieronder de afzon-
derlijke molenaars en verantwoordelijke 
eigenaars voor het voetlicht komen.

Eerste poging om een molen 
te bouwen
Al in 1624 duikt het plan op om in 
Bardowick een windmolen te stichten. 
Omdat de stad Lüneburg te veel con-
currentie voor haar drie watermolens 
vreest maakt zij gebruik van haar veto-
recht en houdt de bouw tegen. In de ja-
ren 1783 en 1786 zijn er weer pogingen, 
maar ook dan maakt de stad Lüneburg 
gebruik van haar vetorecht.

1812/1813: de Franse tijd in 
Bardowick
Als noordoostelijk Nedersaksen en daar-
mee ook Bardowick als gevolg van de 
Napoleontische politiek rechtstreeks 
aan het Franse bestuur in Parijs is onder-
worpen, breekt het geboorteuur van 
de molen in Bardowick aan. Johann 
Friedrich Meyer kan op basis van het 
liberale Franse zakelijk recht het eeu-
wenlange verzet van Lüneburg tegen 
de bouw van een windmolen over-
winnen en sticht aan de westrand van 
Bardowick een achtkante molen.
In de nazomer van 1812 begint hij met de 
bouw. Het wordt een 'einstöckige' ba-
liemolen met zeilroeden, een staart en 
twee koppel stenen. Als bedekking voor 
de eikenhouten romp en de kap kiest hij 
voor riet.

Als korte tijd later Franse soldaten na het 
verloren gevecht in de Göhrde over de 
oude Bardowicker heerweg langs de 
molen naar het westen trekken kondigt 
dat het einde van de Franse tijd aan. Als 
het oude Hannoverse recht weer van 
kracht wordt, blijft de jonge molen van 
Bardowick ondanks opkomend protest 
uit Lüneburg gehandhaafd. J.F. Meyer 

krijgt in 1814 concessie en daarmee het 
recht op voortbestaan van de molen. In 
1823 verkoopt J.F. Meyer de molen aan 
Friedrich Härtel. In totaal wisselt de mo-
len tot 1907 acht keer van eigenaar.

Moderniseringen
In 1867 wordt een verzoek tot de plaat-
sing van een stoommachine ingediend 
om ook bij windstilte te kunnen malen. 
Op grond van door de stad Lüneburg 

De herstelde molen is weer volop in be-
drijf (foto Eckhard Meyer, 26 april 2014). Het molenaarshuis met de molen op de achtergrond in 1946 (foto coll. Eckhard Meyer). 

De baard draagt het bouw- en herstellingsjaar. De as is duidelijk van Nederlands herkomst 
en de vierpuntige ster is een aanwijzing voor de fabrikant: Schretlen in Leiden. De as deed 
tot de brand van 1981 in De Witte Molen in Nijmegen en werd daarna in 1987 gestoken in de 
herbouwde molen van Terwolde. Daar werd bij de voltooiing een nieuwe as gestoken, waarna 
de Schretlen-as in 1994 een plaats kreeg in de molen van Bardowick. Aangezien Schretlen 
eigenlijk vooral in westelijk Nederland molenassen leverde kan men veronderstellen dat de as 
niet gegoten is voor De Witte Molen. Dat zou dan betekenen dat de as in Bardowick in zijn 
vierde molen zit! (foto Eckhard Meyer, 15 juni 2005). 



gemaakte bezwaren (die een te sterke 
concurrentie vreest voor haar drie water-
molens) wordt het verzoek afgewezen. 
Wel worden de zeilen vervangen door 
zelfzwichting en het riet op de romp en 
de kap door leien, terwijl een windroos 
de molen automatisch op de wind kruit.

Weer Meyers Mühle
Op 7 september 1907 verwerft Georg 
Meyer (zoon van de eigenaar van de mo-
len van Handorf) de molen. De nieuwe ei-
genaar past de molen gedurig aan aan 
de eisen des tijds; zo komt er twee jaar la-

ter een dorserij bij de molen. Veroorzaakt 
door schaarste gedurende de Eerste 
Wereldoorlog zijn die voor het bedrijf be-
schikbare kolen van zo'n slechte kwaliteit 
dat de molenaar 's morgens altijd eerst 
vier uur moet stoken om dan twee uur 
te kunnen malen. Daarom haalt Georg 
Meyer in het jaar1915 de locomobiel weg 
en plaatst een verbrandingsmotor.
In 1928 volgt een nieuwe meelmolen, 
bestaande uit een walsenstoel, een 
koppel stenen en een centrifugaalbuil. 
In 1930 worden twee nieuwe 'schrotgän-
ge' (koppel stenen) aangebracht.

- G R E N S M O L E N S -

De molen van Bardowick in 1935 
(foto coll. Eckhard Meyer). 

De molen in 1946; de balie heeft betere 
dagen gekend: de toekomst werpt een 
schaduw vooruit (foto coll. Eckhard Meyer). 
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Ten Have-kleppen en fokken met remkleppen verwacht men niet tussen Hamburg en Lüneburg 
(foto Eckhard Meyer).



Op 1 juli 1936 neemt Georg junior, de 
oudste zoon, de molen over. Hij laat in 
1938 een graanreiniger plaatsen en ver-
vangt in 1939 de centrifugaalbuil door 
een plansift.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog is 
junior onder dienst; dan wordt het bedrijf 
door senior gevoerd, maar dan stilgelegd. 
Als Georg Meyer junior uit Britse krijgs-
gevangenschap is teruggekeerd neemt 
hij de molen op 8 januari 1947 weer in 
bedrijf. De staat van de molen is dan 
niet best. Vooreerst kan er alleen op 
windkracht en met één koppel stenen 

werken; er moet veel gerepareerd en 
geïmproviseerd worden. Maar voor een 
alles omvattend herstel is geen geld. In 
het jaar 1952 worden het wiekenkruis, de 
kap, de windroos en de spil verwijderd. 
De molen krijgt een puntdak en de ma-
chines elektrische aandrijving.
Ondanks structurele veranderingen 
(veel kleine molenaarsbedrijven sluiten 
in die tijd) houdt Georg het vol. In de 
herfst van 1962 neemt een vrachtauto 
het transport over, dat eerder generatie 
na generatie met paard en wagen werd 
uitgevoerd.

De onttakeling in 1952; de houten as is 
doorgezaagd en het voorste deel met de 
ijzeren askop wordt neergelaten (foto coll. 
Eckhard Meyer).

De onttakelde molen in 1980 (foto coll. 
Eckhard Meyer). 

- G R E N S M O L E N S -
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Herstel en heror 
In 1967 neems Georgs zoon Manfred de 
molen over. De structurele verandering is 
nog in volle gang. Steeds meer boeren en 
bakkers - de eigenlijke klantenkring - stop-
pen er mee. Manfred gaat zich dan inten-
siever bezig houden met groententeelt 
om de teruglopende omzet in het molen-
bedrijf te compenseren. Bovendien wor-
den enige graansilo's opgericht om de in 
de oogsttijd aangevoerde hoeveelheden 
koren op te slaan. In 1988/1989 worden 
de aanbouwen van de molen vernieuwd 
en een winkel ingericht. Ook denkt men 
er over na of reconstructie van de wind-
aandrijving niet mogelijk is. In voorjaar van 
1990 dient Manfred een verzoek in om 
subsidie voor herstel van de windmolen.
Begin 1994 valt de beslissing: het wind-
werk wordt hersteld. In juli 1994 wordt met 
het werk begonnen en na slechts drie 
maanden bouwtijd worden op 19 no-
vember de wieken in bedrijf gesteld. De 
bovenas komt uit Nederland, fabrikaat D. 
A. Schretlen & Co te Leiden, gegoten in 
1867, no. 144 en deed eerder dienst in De 
Witte Molen in Nijmegen.
Het nieuwe wieksysteem is van oor-
sprong Nederlands: Ten Have met fok-
ken, dat zeer efficiënt is en eenvoudig 
in onderhoud. Dan kan het graan weer 
met windkracht worden gemalen, of bij 
windstilte ook elektrisch.

- G R E N S M O L E N S -

Walsenstoelen in de molen; voor Nederland 
zeer uitzonderlijk en dan nog meestal recent 
(foto Patricia Kühfuss, 25 september 2012). 

Eckhard Meyer bij een steen (foto 15 juli 
2010). 
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De vierde generatie Meyer
Op 1 januari 1996 neemt Eckhard Meyer 
het molenbedrijf over. Nog in 1996 volgt 
de bouw van een opslagloods. In 1997 
wordt het molenterrein bestraat. De win-
kel wordt steeds vergroot, zodat nu op 
ongeveer 200 m2 biologische levensmid-
delen, veevoeders en tuinbenodigdhe-
den verkocht kunnen worden. In 2000 
wordt de graanreiniging vanuit de mo-
lenromp verplaatst en met een nieuwe 
spits- en schilmachine in een aparte 
aanbouw geplaatst. In 2005 volgent de 
bouw van een bakhuis met houtoven, 
waarin molenbrood en boterkoeken 
worden gebakken. Uit twee onder ei-
gen beheer gedemonteerde vakwerk-
schuren (bouwjaar circa 1850) wordt in 

2011/2012 een nieuw 'oud' gebouw als 
molencafé naast de molen opgetrokken.
Een derde van het te vermalen graan 
wordt met windkracht op stenen gema-
len, zodat de windmolen van Bardowick 
een van de weinige molens is die am-
bachtelijk op windkracht maalt. 
De familie Meyer is al meer dan 150 
jaar een molenaarsfamilie, waarvan 
meer dan een eeuw op de molen van 
Bardowick. In 1854 startte de familie 
Meyer in Schneverdingen (midden op 
de Lüneburger heide) met het mole-
naarsvak. De weg leidde over Handorf 
naar Bardowick, waar nu de zesde ge-
neratie Meyer als windmolenaar actief 
is, met recht 'Müller von altem echtem 
Schrot und Korn'.

- G R E N S M O L E N S -

Uitloop van de plansift (foto 15 juli 2010). 

In de molenwinkel 
(foto Eckhard Meyer, 
26 augustus 2008). 



De Standermolen 
uit Huizen in het
Openluchtmuseum
in Arnhem

De lotgevallen van de 
overgeplaatste molen, 
het onderhoud en de 

kleurgeschiedenis

Of 

De kleurrijke 
geschiedenis van de 
overgeplaatste molen

L.H. Boot
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De Huizer molen in het Openluchtmuseum 
met op de achtergrond de Zaanse buurt. 
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Uit het onderzoek naar de histori-
sche kleuren op de gebouwen in 
het Openluchtmuseum is geble-

ken dat ook de molens hier een wezen-
lijk onderdeel van uitmaken. Vooral van-
wege de interessante kleurgeschiedenis 
van de standerdmolen wordt dan ook 
hieraan extra aandacht aan besteed.
De laatste jaren verschijnen regelmatig 
publicaties over kleur en kleurige af-
werking van gebouwen, maar molens 
komen daar nauwelijks in voor. Zelfs het 
rapport dat is verschenen naar aanlei-
ding van de TIMS voorjaarsexcursie in 
1989 over de standerdmolens in Zeeland 
komt kleur of kleurige afwerking niet 
voor, alleen bij de molen De Hoed uit 
Waarde wordt vermeld dat de kast is 
geteerd. Het boek dat in 1994 is uitge-
geven over de standerdmolens geeft 
per molen wel de bouwgeschiedenis 
aan, maar hierbij worden geen kleu-
ren vermeld. Wel wordt een algemeen 
overzicht van de kleuren en versieringen 
op de kast gegeven, maar hoe deze 
zijn ontstaan en of deze kleuren juist zijn 
wordt nauwelijks ingegaan. Waardevol 
is in ieder geval dat van elke molen een 
oude foto is afgedrukt. Deze foto's zijn in 
zwart-wit en laten zich niet vertalen naar 
kleur, maar geven wel licht en donker 
weer. Bij een aantal molens is duide-
lijk zichtbaar dat hierop een bepaalde 
kleur aanwezig is in combinatie met een 
versiering. Duidelijk is wel dat ze nuttige 
informatie voor kleuronderzoek kunnen 
opleveren.

Over de kleuren van de vroegste ver-
schijningsvorm van standerdmolens is 
niet zoveel bekend, maar eeuwenlang 
werden de 'kleuren' wel bepaald door 
het natuurlijke materiaal zoals hout, 
riet, leem en natuursteen. Het is opval-
lend dat schilders en tekenaars tot om-
streeks 1650 het bekledingshout van de 
kast niet doorlopend tekenen, maar een 
horizontale las of naad in aanbrengen. 
Dit kan betekenen dat in de oudste si-
tuatie eiken wagenschot werd gebruikt. 
Wagenschot is gekloofd eikenhout en 
kan alleen uit gave rechte onderstam-
men vervaardigd worden en die over 
het algemeen een korte lengte hebben, 
vandaar die lasnaad. Ook zien we in die 
tijd geen kleur op het kleedhout, omdat 
dit eikenhout verder geen bescherming 
nodig heeft vanwege de natuurlijke ver-
weringslaag die zich op het hout vormt.
Hout heeft maar een beperkte levens-
duur en het spreek voor zich dat bij ieder 
herstel authentiek materiaal verloren 
gaat en daarmee ook veelal de kleur. 
Op schilderijen van schilders uit de 16de 
en 17de eeuw zijn veel standermolens 
afgebeeld, maar alle schilderijen zijn 
lang niet bruikbaar voor kleuronder-
zoek. Alleen een enkele schilder wekt 
de indruk dat zij natuurgetrouw de wer-
kelijkheid hebben geprobeerd vast te 
leggen. Afhankelijk van de interpreta-
tie die de schilder daaraan gaf is een 
bruine of rode kleur te zien en dit zal de 
kleur zijn van houtteer met een aantal 

toeslagstoffen die voor een diversiteit 
van de kleur zorgt. De eerste echte ge-
kleurde kasten van de molens vinden we 
pas op het eind van de 19de eeuw en 
hoe betrouwbaar zijn de kleuren op al 
die afbeeldingen? Toch geeft dit beeld 
al met al een indruk die niet is te ver-
waarlozen. Tevens kan de vraag gesteld 
worden: zijn de huidige kleuren op de 
standerdmolens wel betrouwbaar? Van 
een aantal standerdmolens is bekend 
dat zij van kleur zijn verschoten. Het is de 
moeite waard om foto's, schilderijen en 
aquarellen naast elkaar te leggen en 
dan een vergelijk te maken hoe de kleur 
zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. 
Onderzoek in de archieven samen met 
de onderhoudsgeschiedenis zijn in dit 
kader onontbeerlijk; dat blijkt wel uit on-

derstaand verhaal. Dat schilderen niet 
noodzakelijk is, bewijst de Doesburger 
molen te Ede, als een van de oudste 
molens is zowel onder als bovenbouw is 
nog steeds geheel geteerd En het is ze-
ker niet de enige standerdmolen in ons 
land die dit beeld geeft van deze 'kleur-
stelling.

De standerdmolen te Huizen
De molen is gebouwd in de 17de eeuw; 
de oudste vermelding is de windbrief uit 
1665, waar 'Noch is ten selvigen dage, 
gelijcke Acte een Wint verleent aan Rijck 
Pieterssen. Cooren Meulenaer binnen 
den dorpen van Huijssen op gelijcken 
erfpacgt en de verschijningen als voo-
ren' (De Huizer Molen, 1993)
Huizen werd vroeger de graanschuur 
van het Gooi genoemd en deze plaats 
bezat naast deze windmolen ook 5 grut-
terijen waar vergunning voor werd ver-
leend. Momenteel telt de gemeente 
geen enkele molen meer. 
De samenhang tussen het onderhoud 
en de conservering van de molen is 
belangrijk genoeg om de onderhouds-
geschiedenis te vermelden. Vooral de 
toegepaste houtsoorten is zeer relevant 
voor zowel de duurzaamheid als de mid-
delen tot conservering. Wat hierover be-
kend is wordt vermeld.
Over de periode in Huizen is iets bekend. 
De belangrijkste grote herstelbeurt vond 
plaats in 1719. Zoals de omschrijving luidt 
begon men in september van dat jaar 
met het vervangen van het oude storm-
gebint en voornaald in nieuw eikenhout. 
In oktober werd de eikenhouten as ver-
vangen en een nieuwe planken wand 
aan de voorzijde werd aangebracht. De 
kap is toen ook deels vervangen. Ook 
werd de 'zuijderwant met goede nieuwe 
plancken vernieuwt'. Een houtsoort is niet 
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Standerdmolen met een naad in de zij-
wand van de kast; 'Meel Moolen', ets van 
Dirk Eversen Lons circa 1625 (coll. Rijks-
museum Amsterdam). 

Ets 'Aestas' (zomer) van Jan II van de Velde uit 1617, ook met een naad in de zijwand. De 
overeenkomsten tussen deze molen en die van Lons zijn groot (coll. Rijksmuseum Amsterdam). 



vermeld. In het archief is wel een opga-
ve gevonden uit 1720 dat Jacob Melsen 
Boor de molen eerst rood en daarna he-
melsblauw heeft geverfd. Omdat een 
groot deel van de beplanking toen is 
vervangen, was een behandeling tegen 

weersinvloeden noodzakelijk. In de oud-
ste situatie kan de eikenhouten beplan-
king onbehandeld zijn gebleven of in de 
houtteer is gezet, maar dat is onbekend. 
Van de molen ter plaatse zijn foto's be-
waard gebleven die een aantal jaren 

voor en na 1900 zijn gemaakt. Zij tonen 
over het algemeen een donkere kleur 
kast die wel afgezet is met een witte bies 
of band. Die donkere kleur kan geen he-
melsblauwe kleur zijn geweest, want die 
tekent lichter af dan een rode kleur. De 
kap en de ombouw zijn nog donkerder 
en deze zullen wel geteerd zijn geweest. 

De overplaatsing in 1916 
De molen stond op een verhoging in het 
centrum van Huizen en het gemeen-
tebestuur wil de molen slopen om ter 
plaatse woningen te kunnen realiseren. 
De burgemeester die het niet eens was 
met de sloop en zich gesteund wist door 
de bond Heemschut, verzond aan het 
pas opgerichte Openluchtmuseum te 
Arnhem op 9 december 1915 een te-
legram dat de sloop wordt uitgesteld. 
De Bond Heemschut wilde de molen 
ter plaatse behouden. Maar als op 7 
april 1916 blijkt dat de molen ter plaat-
se niet meer kan worden gered, wordt 
de molen aangeboden voor 300 gul-
den. Bovendien moet de sloop voor 1 
juni gerealiseerd zijn. Na een uitvoerige 
correspondentie wordt de molen op 12 
mei aangekocht voor ƒ 150,- Op 27 mei 
schrijft de museumarchitect, van der 
Kloot Meijburg aan van Erven Dorens 
(directeur van het museum) dat de af-
braak en opbouw ƒ 2180,- kost en voor 

- P O R T R E T -
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Riviergezicht met standerdmolen op bastion (1644/1645), schilderij van Jan van Goyen. Ook 
hier is de naad in de zijwand zichtbaar. 

Ansichtkaart van de standerdmolen in Huizen op zijn oorspronkelijke 
plaats omstreeks 1900. De molen stond op een vrij hoge molenberg.

Ansichtkaart 'Op de Molenberg'; alleen de naam bleef als straat-
naam. 



aanvullend nieuw hout een stelpost is 
opgenomen van ƒ 300,-. Uit deze post 
blijkt dat in februari 1917 aanvullend 
hout in rekening wordt gebracht ter 
aanvulling den wel vervanging van het 
slechte hout voor de beschieting van de 
kap, een las aan de roede, hekwerk voor 
roeden, de trapleuning, de windborden 
en de staande beschieting. Uit de foto's 
die van de opbouw zijn gemaakt blijkt 
wel hoe slecht de kwaliteit van het hout 
is, maar in dit stadium is van nieuw hout 
nog geen sprake.

Ook wordt besloten om bij de herbouw 
de bekleding van de onderbouw niet 
meer toe te passen. Volgens overleve-
ring ter plaatse had de molen 40 jaar 
geleden ook geen dichte onderbouw. 
Op de kadastrale minuut van 1823 ko-
men inderdaad alleen de vier poeren 
voor dus deze overdracht van gegevens 
is wel juist; het wordt dus een open stan-
derdmolen. 

De molen is, ondanks alle aanvullingen 
die hiervoor omschreven zijn, construc-
tief in een zeer slechte staat en uit het 
vervolg lijkt het wel of men een kat in 
de zak heeft gekocht. In 1925 is men al 
op zoek naar een nieuwe as omdat de 
bestaande houten as bij de overplaat-
sing niet alleen slecht was, maar nu ook 

nog is gebroken vanwege een storm en 
er moest een stut onder de roede aan-
gebracht worden. Het is ook duidelijk 
dat de molen niet kon draaien; in geen 
enkel rapport of brief wordt daar over 
gesproken laat staan over malen! Het is 
zelfs zo dat de molens die in de eerste tijd 

van het museum overgeplaatst werden, 
rond de grote weide werden opgesteld. 
Het geheel moest een façade uitstra-
len van de diverse molentypen die in 
ons land voorkwamen en dreigden te 
verdwijnen. Opmerkelijk is de tekst uit 
eerste museumgids van 1925. Van Erven 

- P O R T R E T -
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De molen in Huizen in het dorpsbeeld omstreeks 1900. 

De molen uit Huizen in het Openluchtmuseum in opbouw. Het stellen van de kapspanten aan de in opbouw zijnde molen. 



Dorens, de directeur van het museum 
schrijft: ' Het spreekt vanzelf dat in een 
museum waar bouwwerken van het 
platteland bijeengebracht worden, stel-
lig ook de herinnering aan de molens, 
eens de glorie van Nederland, maar 
nu de onttroonden door de macht der 
electriciteit, met eere bewaard zal blij-
ven. Deze Standerdmolen afkomstig uit
Huizen, in het Gooi, is van de bouwwer-
ken de eerste aanwinst geweest. Op 
een balk, binnen, is het jaartal 1758 ge-
sneden, vermoedelijk doelend op een 
latere herstelling; men mag aannemen 
dat hij gebouwd is in de 17de eeuw. De 
constructieve en bewegende delen zijn 
van eikenhout, de planken bekleeding 
van den romp van geverfd dennenhout.'

Het museum moest op zoek naar een 
nieuwe of gebruikte as. Uit Aardenburg 
in Zeeuws Vlaanderen is een brief ont-
vangen waarin wordt vermeld dat een 
ijzeren as beschikbaar is. Op 11 januari 
wordt zelfs de gehele windmolen aan-
geboden, maar men reageert hier af-
wijzend op.
 
Dan wordt op 19 oktober 1927 een schrij-
ven gericht aan de Vereeniging De 
Hollandsche Molen te Amsterdam met 
de vraag om een houten as. Genoemd 
worden assen die uit twee molens ko-

men die zouden worden afgebroken, 
namelijk de Doesburger molen te Ede 
en de standerdmolen te Roosendaal. 
Uiteindelijk blijken deze assen niet ge-
schikt, want de eerste is verbogen en 
de tweede is van ijzer. Er wordt geadvi-
seerd contact op te nemen met molen-
bouwer Dekker te Leiden en Wijnveen te 
Voorthuizen.

Op 3 december 1927 wordt een schrijven 
gericht aan de burgemeester van Oud 
Gastel in Noord-Brabant of men de oude 
as kan krijgen uit de standerdmolen die 
gesloopt gaat worden. Omdat het hier 
gaat om een gietijzeren askop, wordt 
door molenmaker Dekker geadviseerd 
om deze niet te nemen. Vervolgens wordt 
op 18 december bericht ontvangen dat 
niet alleen de as, maar de gehele molen 
verkocht wordt. In 1934 volgt nogmaals 
hetzelfde aanbod, maar klaarblijkelijk 
gaat men hier niet op in, omdat over het 
gehele jaar 1934 een uitgebreide cor-
respondentie aanwezig is over het ver-
vangen van de as en de roeden van de 
molen. Uiteindelijk krijgt molenmaker Ten 
Have uit Vorden opdracht om het herstel 
uit te voeren dat het volgende inhoud: 
'nieuwe as met hals en pensteen met 
gebruikmaking van bestaand ijzerwerk, 
een nieuwe Amerikaans grenen wiek met 
hekwerk en herstel van de oude wiek met 

plaatsing van beide, een nieuwe beplan-
king op de kap, nieuwe kapluiken, stel-
ling, luiwerk en vang en de staartbalk met 
zink afdekken'. Tot slot moet de gehele 
molen geverfd worden, maar een kleur 
wordt niet vermeld. Het bedrag voor het 
herstel bedraagt: ƒ 1272,-.

Over de materiaal keuze is men overi-
gens zeer summier, maar toch worden 
in de prijsopgave als in de museumgids 
voor het eerst enkele houtsoorten ge-
noemd. 

In het voorjaar van 1935 schildert Ten 
Have in aansluiting op het herstel de 
gehele molen. Vermoedelijk zijn er vra-
gen geweest over de kleuren, maar een 
afschrift van die brief is niet aanwezig. 
Toch moet er contact zijn geweest met 
de gemeente Huizen, want eerst na de 
oorlog, op 1 oktober 1945 wordt een 
brief met schets ontvangen van de heer 
Teeuwissen over de kleuren van de mo-
len. De kleuren die hierop aangegeven 
zijn wijken af van de oorspronkelijk kleu-
ren die zijn vermeld in 1720. Maar het 
museum neemt toch deze laatste kleur-
stelling over: 'Molenhuis geheel geel met 
witte biezen op de randen en hoeken en 
op de naald. Witte band om de deur en 
luik en de makelaar wit. Hekwerk en leu-
ning van de trap wit. Wieken geheel wit. 
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De standerdmolen in Mussel, als afgebeeld in het album van Tieleman 
en Dros, uitgegeven in 1927 door deze conservenfabriek uit Leiden die als 
merknaam 'Molen' voerde. 

De voltooide molen. Ter bescherming tegen weersinvloeden 
zijn steekbanden en kruisplaten afgetimmerd.



Kop van de as, wit met rood-wit-blauwe 
ster op de voorzijde. Staartbalken ge-
teerd, trap idem en glijbaan voor de 
zakken ook. Kruiwiel wit en de stellatten 
ook. Dak en schuur geteerd. Naar ge-
gevens te Huizen ontvangen, was gete-
kend, september 1945'. Hier is voor het 
eerst een volledig overzicht van de ge-
bruikte kleuren en deze zijn sinds die tijd 
niet meer veranderd. De opmerking dak 
en schuur geteerd, slaat op de ombouw 
voor de voetconstructie die niet aan-
wezig was vanaf de herbouw in 1916. 
Blijkbaar komt dan weer een discussie 
op gang om van de molen een gesloten 
standerdmolen te maken.

Het herstel van 1949/50 
In de oorlog is er regelmatig contact ge-
weest tussen Ten Have en het museum 
over het onderhoud. Uiteindelijk wordt in 
1949 een begroting ingediend voor een 
uitgebreid herstel en zeer merkwaardig 
niet door Ten Have, maar door twee 
aannemers. Er wordt nu ook gerekend 
op het aanbrengen van een ombouw 
die bij de herbouw in 1916 juist is weg-
gelaten. Een motivatie hiervoor is niet 
gegeven. Wel wordt omschreven dat 
er onderdelen gebruikt moeten wor-
den van de molen van De Zes Wielen bij 
Alkmaar, om materiaalkosten uit te spa-
ren (Over de lotgevallen van deze molen 

uit Alkmaar zie: Molenwereld 2005-10). 
Het herstel wordt uitgevoerd door de ei-
gen timmerlieden van het museum met 
hulp van een aannemer uit Arnhem en 
- verrassend - molenmaker Coppes uit 
Bergharen. Als rondom een steiger is ge-
plaatst en enige onderdelen van de be-
kapping verwijderd zijn, blijkt het geheel 
zodanig door houtworm is aangetast 
dat herstel eigenlijk onmogelijk is. Op 23 
juni gaat er dan ook een brief naar het 
Ministerie van O.K.en W met het verzoek 
om de standerdmolen uit Huizen af te 
voeren wegens slechte toestand, met 
tevens de vraag om de standerdmolen 
uit Nederasselt over te mogen plaatsen. 
Maar het Ministerie geeft geen toestem-
ming en het herstel moet uit de lopende 
begroting betaald worden.

Inmiddels is er een correspondentie op 
gang gekomen met de gemeente Haren 
in Groningen over de standerdmolen te 
Mussel. Deze open standerdkorenmolen 
was gebouwd in 2de Exloërmond in de 
gemeente Onstwedde in het jaar 1869. 
De gemeente Haren kocht in 1943 de 
molen van molenaar Folkers voor 1000 
gulden met het plan om deze in de ge-
meente Haren te herbouwen. Deze mo-
len bezit een fraai bovenwiel met de in-
scriptie: 'ROELOF POPKES MULDER ANNO 
1827 DEN 1 JULY; POPKE ROELOFS MULDER 

PEIZE DEN 1 JULY 1827 en HARM KLASEN 
DE MAN MOLENMAKER 1827'. 
Van deze molen zijn twee aquarellen 
bekend die in het jubileumboek van 
Tieleman en Dros uit 1927 zijn opgeno-
men. De gemeente Haren laat weten 
dat de gesloopte molen in onderdelen 
ligt opgeslagen en beschikbaar is voor 
het museum. Een begroting wordt ge-
maakt en het herstel wordt geraamd op 
9000 gulden. Op 7 maart 1949 blijkt dat 
er nog steeds geen beslissing genomen 
is over de onderdelen van de Groninger 
molen. Uiteindelijk blijkt de gemeente 
Haren de onderdelen af te willen staan 
voor een bedrag van ƒ 2370,-. Ook de 
onderdelen van deze molen blijken in 
zo'n slecht staat te zijn dat uiteindelijk 
maar 650 gulden wordt betaald. 

Op 19 december vangt het herstel aan 
en het werk worden in een tweetal 
schoolschriftjes bijgehouden, maar de 
omschrijving van de werkzaamheden 
zelf is summier. Enkele opvallende zaken 
zijn toch het vermelden waard. Allereerst 
blijkt dat er drie vrachtwagens vol ma-
teriaal van de standerdmolen uit Haren 
worden opgehaald. Van de eerste twee 
vrachten wordt vermeld dat de wieken, 
het bovenwiel en allerlei soorten balken 
zijn aangevoerd. Wat hiervan uiteindelijk 
wordt gebruikt is niet te traceren, omdat 
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De molen van Mussel op een oude foto. De molen uit Huizen weer als gesloten standerdmolen 



dit nu juist niet wordt vermeld. Tevens 
wordt, lopende dit werk de open loods 
opgeruimd waar de onderdelen van 
de Zes Wielen in liggen. Wat wordt er nu 
uiteindelijk vervangen en welke mate-
rialen worden nu gebruikt? Uit de dag-
boekbeschrijving blijkt dat in ieder geval 
het windpeluw, de beide daklijsten en 
de penbalk is vernieuwd; de spanten zijn 
hersteld en al het kaphout is vervangen. 
Ook wordt de achterbeplanking ver-
vangen, maar de zijkanten blijven ge-
handhaafd. Ook is een roede gebroken 
en deze wordt voorzien van een nieuw 
laseind met heklatten . Vermoedelijk 
zijn van beide gemelde molens schoren 
en balken gebruikt. Wel wordt expliciet 
gemeld dat het fraaie bovenwiel wordt 
aangebracht. Het oude bovenwiel uit 
Huizen met jaartalinscriptie 1762 wordt 
afgevoerd. Uit de omschrijving die hier-
na volgt blijkt wel dat de constructie 
van de kast een ratjetoe is geworden. 
Omdat het bovenwiel uit Onstwedde 
geen dubbele tandkrans bezit wordt te-
gelijk de verhoging met het tweede kop-
pel stenen verwijderd. Op de begroting 
van de aannemer komt een post verf-
werk voor; gemeld wordt dat de roeden 
afgekrabd en samen met het hekwerk 
geverfd moeten worden. Verder is de 
kap en de ombouw geteerd. Vanwege 
de vervanging van het achterschot 
wordt de gehele molen geverfd in een 
gele kleur die op een ansichtkaart is af-
gebeeld en zich bevindt in het archief 
van het museum, een kleur die het ka-
nariegeel nog te boven gaat. Mogelijk 
is die kaart ingekleurd zoals dat vroeger 
wel meer voorkwam. 

De vernieuwing van 1975 
Na de overplaatsing waaruit is geble-
ken dat er veel slecht hout in de molen 
aanwezig was en dat er regelmatig toch 
terughoudend herstellingen zijn verricht 
blijkt dat in het begin van de zeventi-
ger jaren het staande werk van de mo-
len steeds slechter werd. Het herstel uit 
1949 was ook al lapwerk met een slechte 
kwaliteit hout. Er werd aan Molenmaker 
Coppes uit Bergharen en De Ruiter te 
Elspeet gevraagd om een begroting te 
maken voor herstel van de molen. Voor 
150.000 gulden kreeg molenmaker de 
Ruiter de opdracht en daarbij werd be-
dongen dat er zoveel goed oud eiken-
hout moest worden gebruikt. Om het 
constructieve herstel goed te kunnen 
beoordelen besloot men allereerst alle 
beplanking te verwijderen en dat gaf 
het ontstellende resultaat te zien dat 
het hout fors was aangetast en dus niet 
meer te gebruiken was en alle verbin-
dingen waren constructief niet in orde. 
Bovendien was de constructie van de 
beide zijkanten verschillend; één zijkant 
was voorzien van 2 weegbanden en de 
andere zijde van 4 weegbanden. 

Na overleg met de molenmaker, Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg en het 
Ministerie van C.R.M wordt op 15 mei 
1975 de opdracht verstrekt om de kast 
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Samenvatting van de werkzaamheden in 1949/1950. 

Het oude bovenwiel uit Huizen met inscriptie. Dit wiel werd in 1950 vervangen door het 
wiel uit Mussel en afgevoerd.



geheel te vernieuwen en daarbij moe-
ten beide zijkanten gelijk aan elkaar 
worden gemaakt met vier weegban-
den, want dat is gebruikelijk. Deze be-
slissing komt er eigenlijk op neer dat de 
gehele molen wordt vernieuwd met uit-
zondering van de standerd met zetel, de 
kruisplaten en de binnenste en buitenste 
steekbanden. Daarmee verdwijnt al het 
authentieke materiaal en bovendien 
de steenbalk met het jaartal 1758 en de 
diverse inscripties die op verschillende 
balken aanwezig waren, alsook het 
oude bovenwiel uit Onstwedde, maar 
die wordt bewaard vanwege de fraaie 
inscriptie in de directe omgeving van de 
molen in de picknickloods. 
Ook wordt de ombouw gesloopt en 
wordt de molen weer een open stan-
derdmolen.

De kleurstellingen
De onderhoudsgeschiedenis kan niet los 
gezien worden van de conservering van 
het materiaal dat aan weer en wind is 
blootgesteld. En een behandeling met 
teer of verf is dan tevens kleurbepalend. 
Op de oude zwart wit foto's is niet altijd 
duidelijk hoe de kleurstelling is. Integraal 
zijn dan ook in bovenstaande tekst de 
kleuren, voor zover die bekend waren 
vastgelegd. Uit diverse perioden zijn 
zwart wit foto's beschikbaar, maar die 
laten zich niet vertalen naar kleur, al-
leen geven ze wel licht en donker weer. 
Daarom is hier voorzichtigheid geboden 
en toch kan soms een interpretatie van 
de kleurstelling gegeven worden. De 
oudste foto's ter plaatse geven duidelijk 

een donkere molen weer en dat dit een 
rode kleur kan zijn ligt eigenlijk het meest 
voor de hand. Of de beschreven kleur 
hemelsblauw ook daadwerkelijk op de 
kast heeft gezeten is niet meer te achter-
halen. De kap is nog donkerder en die 
zal altijd wel geteerd zijn geweest. Bij de 
herbouw in 1916/17 is niets over een kleur 
vastgelegd dan alleen dat de molen 

geverfd is. Op de zwart wit foto's komt 
de molen donker over; de kast is hier vrij 
donker met een duidelijk witte omran-
ding en een witte borstnaald. De roeden 
met de windborden zijn nog donkerder 
dan de kast en de voorzomen zijn wit. 
Het lijkt wel dat het hekwerk van de roe-
den wit geschilderd is. Welke kleur de 
kast hier heeft is moeilijk vast te stellen 
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De demontage van de standerdmolen in 1975. De molen weer als open standerdmolen. 

Het gedemonteerde bovenwiel van de standerdmolen uit Mussel met zijn inscripties (foto 
19 juni 2008). 



Molenwereld 166  | 18e jaargang 2015 nr. 4

het kan de vrij zware okerkleur zijn die dit 
donkere effect weergeeft op de foto. 
Ook het voorkeuvelens is donker en kan 
met de kap zijn meegeteerd. Het onder-
stel of dat nu open of gesloten was is al-
tijd geteerd geweest; dit geldt eveneens 
voor het achterbalkon en de trap met 
staartbalk. De volgende foto uit 1928 
heeft de kast nog dezelfde tint, maar de 
kleurstelling op het wiekenkruis is gewij-

zigd. Nu zijn de windborden wit en de 
voorzomen donker en de roeden zijn 
ca.1 meter rond de askop wit afgezet. 
Deze kleurstelling blijft gehandhaafd tot 
aan de eerste grote herstelling in 1949. 
De kleuren na deze herstelling zijn lichter 
geworden. Het belangrijkste verschil in 
kleur zijn de houten roeden, deze zijn nu 
in een lichte okerkleur geschilderd; het 
verschil in tint met de witte windboden 

geeft dit aan. De molen heeft door de 
gesloten onderbouw zo wie zo een an-
dere beeld gekregen. Na de vernieu-
wing in 1975/76 is de kleurstelling niet 
meer gewijzigd, alleen is in de loop van 
de jaren het geel steeds lichter gewor-
den. Bij de laatste grote schildersbeurt 
in 2002 is het geel wat donkerder opge-
bracht. Het groen van de windborden is 
een gemiddelde kleur groen geworden 
en het voorkeuvelens is in dezelfde groe-
ne kleur gezet. Het kleurenbeeld dat de 
molen nu vertoond is eigenlijk een beeld 
dat in de loop der jaren is ontstaan uit 
de verschillende kleurstellingen en niet 
gebaseerd op kleuronderzoek op ge-
vonden authentiek materiaal, want dat 
is er niet (meer). De enige overweging 
om de kleurstelling van de molen te wij-
zigen zijn de kleuren toe te passen die er 
in de oudste situatie in het museum aan-
wezig waren, want deze kleurstelling lijkt 
het meest op het oudste foto's te Huizen. 
Daarbij komt onmiddellijk de vraag wel-
ke kleur is nu juist? En deze vraag kan nu 
juist niet beantwoord worden zoals uit 
bovenstaande uiteenzetting wel blijkt. 

Alle afbeeldingen, tenzij anders vermeld: 
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.

Bronnen:
- Archief Openluchtmuseum Arnhem
- Standerd molens in Zeeland, rapport 
 voorjaarexcursie TIMS, mei 1989
- De Huizer Molen, Historische kring Huizen, 1994
- De Standerdmolen, Erik Tijman e.a., 1994
- Meesters en Molens Stichting jaar van de 
 molens, Carles Dumas e.a. 2007De standerdmolen gezien op het trapbint (foto 27 juni 2007).
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De standerdmolen in museaal decor (foto 25 september 2003). 
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