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Bij de omslag voorzijde: Molen De Noord op het Oostplein in Rotterdam. 
De foto is oud, maar redelijk precies te dateren. De rails voor de paar-
dentram zijn op het origineel van de foto duidelijk zichtbaar. De lijn die 
over de Goudschesingel en het Oostplein liep werd in februari 1880 in ge-
bruik genomen. De foto zal, gelet op de kleding van de mensen op het 
origineel niet veel jonger zijn. De Noord was toen eigendom van de van 
oorsprong Kralingse molenaar W. Van Vliet. Boven de deur staat behalve 
de naam van de eigenaar en de molennaam de functie van de molen: 
'MEEL BLOEM EN MESTINGMOLEN'. Mesting is een in onbruik geraakte term 
voor veevoeder. De latere reclames ontbreken nog geheel (foto coll. jsb)
 
Bij de omslag achterzijde: De Twiskemolen in Landsmeer; Marcel en Marijk 
Koop kregen vanwege hun inzet en pr voor deze molen tijdens de onlangs 
gehouden jaarvergadering van De Hollandsche Molen een jaarprijs van 
Stichting Molenfonds voor Vernuft en Volharding (foto R.A. Kingma, 6 ok-
tober 2014)

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

Op 14 mei is het precies 75 jaar geleden dat een Duits bombardement, 
gevolgd door een enorme brand het Rotterdamse stadshart verwoestte. 
De molen De Noord op het Oostplein overleefde dit oorlogsgeweld (zie 
Molenwereld 2004-10). In 1954 brandde de molen alsnog af. Herbouw 
werd in de gemeenteraad weggestemd (zie Molenwereld 2014-7). De 
bouwgeschiedenis van deze hoge stadsmolen is heel bijzonder en heeft 
nog niet de aandacht gekregen die zij verdient. In dit nummer hopen we 
dat goed te maken, ook al is het eigenlijk een winkeldochter: het artikel 
was in 2004 (!) al nagenoeg klaar!
De molen van de Groote Polder in Zuid-Schalkwijk zal weinig mensen iets 
zeggen. Erwin Esselink haalt deze onbekende molen voor het voetlicht 
zodat die nu meer gestalte krijgt.
De rubriek 'Zoeker' is in dit nummer zeer uitgebreid en daar is wel reden 
toe. Leo van der Drift brengt de oplossing voor een kaart die veel verza-
melaars bekend zal zijn maar hardnekkig zijn identiteit verhult. De heer 
Van der Drift maakt duidelijk hoe dat komt. 
Wegens omstandigheden moet u dit jaar het verslag van de jaarverga-
dering van De Hollandsche Molen missen. Nu is dat geen ramp, want 
vrijwel tegelijkertijd met dit blad verschijnt ook het blad Molens van de 
vereniging  en daar staat wel een verslag in.

En Balie Kluiver zet vraagtekens bij de molenliefde van het Nederlandse 
volk.                                                                                                                    JSB
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Molenstichtingen in Groningen
samen verder

De Slochter Molenstichting en de 
Molenstichting Oldambt zijn gefuseerd 
tot de Molenstichting Midden- en Oost-
Groningen-MSMOG (zie ook Molenwereld 
2015-2-47). Met twaalf molens in beheer 
en onderhoud is de MSMOG een van de 
grotere molenstichtingen in de provincie 
Groningen. De Slochter Molenstichting 
beheerde op het grondgebied van de 
gemeente Slochteren zes molens en een 
weidemolen. De Molenstichting Oldambt 
bezat vier molens en een paaltjasker in 
het Oldambt. De MSMOG stelt zich het 
onderhoud van de molens en het wer-
ven en opleiden van nieuwe molenaars 
ten doel.

Herstel aardbevingsschade mo-
len Westerwijtwerd aanstaande

De NAM en de Stichting Het Groninger 
Landschap hebben overeenstemming 
bereikt over het herstel van de schade 
als gevolg van aardbevingen door gas-
winning aan de koren- en pelmolen 
Zeldenrust in Westerwijtwerd waardoor 
de stenen onderbouw van de molen flink 
beschadigd is. De NAM koopt de be-
woners van het beschadigde huis bij de 
molen uit. Nog voor de zomer moet met 
het herstel van de molen worden begon-
nen. De fundereing van de molen wordt 
verzwaard met een nieuwe betoncon-
structie. Ook komen er extra balken in de 
molen. Toekomstplannen voor het mo-
lenhuis zijn er nog niet. Bij het Groninger 

Landschap speelt men met de gedachte 
van een winkeltje. 

Nieuwe roeden voor molen 
Formerum

In het voorjaar hebben de molenmakers 
van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum 
nieuwe roeden gestoken in de molen van 
Formerum. Mede dankzij de vakkundige 
besturing door de kraanmachinist K.T.F. 
de Vlas is de roede zonder ook maar 
een krasje geplaatst. Vanwege het zou-
te klimaat waren de roeden van binnen 
roestig geworden en lieten er tijdens het 
draaien stukjes roest los. Op zich konden 
de roeden nog tien jaar mee, maar met 
het oog op de vele omstanders was dat 
niet verstandig. Nu zijn de roeden van ho-

Molen Zeldenrust in Westerwijtwerd met ervoor het molenhuis (foto H. Noot).
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gere kwaliteit staal en verzinkt. Over deze 
zinklaag zit bovendien nog een zwarte 
poedercoating, alles volgens de richt-
lijnen van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed. 

Molen De Leeuw viert 25-jarig 
restauratiejubileum 

Molen De Leeuw in Lettele viert dit jaar 
de voltooiing van de grote restauratie 
25 jaar geleden. Vanwege dit jubileum 
bereidt het bestuur van de Stichting 
Windkorenmolen De Leeuw een grote 
manifestatie voor, die plaats vindt tij-
dens de Open Monumentendagen van 
2015 op 12 en 13 september. Het was 
1990 toen twee burgemeesters - Van 
den Bergh van Diepenveen en Weierink 
van Bathmen - samen de grondig geres-
taureerde Windkorenmolen De Leeuw in 
Oude Molen, tussen Bathmen en Lettele, 
weer in gebruik stelden voor het oor-
spronkelijke doel: het malen van graan 
tot meel. De molen was voor afbraak 
behoed. Om zover te komen hadden in 
de jaren daarvoor talloze vrijwilligers, ver-
enigingen en ook de gemeentebesturen 
van Diepenveen en Bathmen zich niet 
onbetuigd gelaten om de nodige fond-
sen bij elkaar te krijgen. Op het moment 
van de ingebruikstelling werd Tonnie 
Moes de molenaar. De vele vrijwilligers 
van de Vrienden van De Molen, de mo-
lenaar en de Stichting Windkorenmolen 
de Leeuw hebben dit prachtige rijksmo-
nument tot op de dag van vandaag 
prima in stand weten te houden. Het zil-
veren jubileum moet worden gevierd met 
een grootse manifestatie. De start van de 
jaarlijkse Overijsselse Molendag, die ook 
op 12 september wordt gehouden, zal - 
zo is het plan - dit jaar om die reden ook 
bij Molen De Leeuw plaats vinden. 

Heibel rond de molen van 
Lonneker

De molen van Lonneker, een dorp in de 
gemeente Enschedé, is sinds 1962 eigen-
dom van de gemeente en wordt ge-
huurd door de Stichting Lonnekermolen. 
Vrijwilligers zorgen er voor dat de molen 
draait, dat op vaste momenten in de 
week meel wordt verkocht en dat ze 
aanwezig bij speciale evenementen.Het 
Stichtingsbestuur heeft altijd een huur-
overeenkomst gehad met die gemeen-
te. De overeenkomst liep eind vorig jaar 
af en is sindsdien voor onbepaalde tijd 
verlengd.
Sinds enige tijd wil de gemeente van 
de molen af. Er zijn twee gegadigden: 
de Stichting Lonnekermolen en Het 
Aangespannen Landbouwwerktuig Lon-
neker. Het probleem is dat beide partijen 
niet samen door de molendeur kunnen. 
Dat heeft te maken met verschil van in-
zicht over het uit te voeren project 'Van 
akker tot bakker'. De gemeente heeft 
beide partijen een maand gelegenheid 
gegeven om er samen uit te komen. Als 
dat niet lukt dan hakt de gemeente de 
knoop door en gaat dan volgens een 

krantenbericht vermoedelijk in zee met 
HALL, waarbij dan uiteraard de molen-
stichting het nakijken heeft. Verpachting 
aan een commerciële partij behoort ook 
tot de mogelijkheden. 

Opknapbeurt voor rad Arnhemse 
watermolen

Het waterrad van de Witte Watermolen in 
het Arnhemse park Sonsbeek is maandag 
13 april gedemonteerd en naar Aalten 
vervoerd. Daar wordt het rad de komen-
de weken door Vaags Molentechniek 
gerenoveerd. Begin mei wordt het rad 
uit 1998, dat in stukken moest worden 
gezaagd om te kunnen worden ontman-
teld, teruggeplaatst. Ondertussen wordt 
hard gewerkt aan een grondige ver-
bouwing van de Witte Watermolen. Op 
21 juni zal vervolgens het aangrenzende 
Bezoekerscentrum Sonsbeek worden om-
gedoopt tot De Molenschuur. Samen met 
de Witte Watermolen krijgt het complex 
de naam De Molenplaats. Het bezoekers-
centrum gaat zich meer richten op groen 
in Arnhem, en niet meer uitsluitend op 
Park Sonsbeek.

Geld tekort voor restauratie 
Edamse molen

De Vereniging De Hollandsche Molen, 
eigenaar van de molen van de Zuidpol-
der in Edam komt voor de benodigde 
restauratie nog financiën tekort. De ver-
eniging probeert daarom nu een beroep 
te doen op haar leden en de bewoners 
van Edam. Van de 150.000 euro die no-
dig is voor de restauratie van het molen-
deel van de Molen van de Zuidpolder, is 
130.000 euro nu gedekt. Er is dus een te-
kort van 20.000 euro om het herstel van 
het rietdek van de kap en de romp mo-
gelijk te maken. 

Grote vorderingen rond molen
De Nachtegaal bij Midden-
beemster

De toegang tot de molen De Nachtegaal 
in Beemster is drastisch verbeterd. In plaats 
van een noodbrug is er nu een echte 
brug gekomen. De bestrating van het mo-
lenerf is voltooid en ook de molenschuur 
is klaar. De meelverkoop is uitgebreid met 
meer soorten dankzij de aanschaf van 

De molen van Lonneker, malend met zelfzwichting omstreeks 1930. 
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De Nachtegaal in Middenbeemster met het 
zojuist bestrate erf vanaf de nieuwe brug 
(foto Kees Knijn, 18 april 2015). 
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een buil en een menger. De vergunning 
en bestemming van de molenschuur is 
daarentegen nog steeds niet rond door 
bezwaren van de buren. Daardoor ligt het 
bed en breakfastproject nu stil. Voor een 
filmpje met meer informatie: https://www.
youtube.com/watch?v=oEN0M4Drqbg

Molen De Salamander verwerft
oude pentekening

Stichting De Salamander in Leidschendam 
is er onlangs in geslaagd een tekening 
van de Franse schilder Jean Charles 
Cazin te verwerven. Getekend vanaf de 
Vliet geeft deze tekening de macht en 
pracht van de molen goed weer.
In 1868 reisde de Fransman Jean Charles 
Cazin door het Hollandse landschap. Een 
nog jonge schilder aan het begin van zijn 
loopbaan. Landschappen zouden zijn 
specialisme worden. In 1868 passeerde hij 
Leidschendam. De forse houtzaagmolen 
aan de oever van de Vliet moet direct 
zijn aandacht hebben getrokken en werd 
dat jaar door hem getekend.
Dat De Salamander de tekening bijna an-
derhalve eeuw later weet te verwerven, 
maakt deze mooie geschiedenis af.

Deining in Schiedam om een 
wiekenkruis

In Schiedam is men terecht zeer trots op 
zijn molens. In feite zijn ze iconen gewor-
den van de stad en zo meer dan beelden 
van de eens vermaarde jeneverindustrie. 
Terecht kan men in Schiedam trots zijn op 
de prestatie om de molens weer tot leven 
te wekken. Goed een halve eeuw gele-
den was het aantal molens gedaald tot 
drie plus nog een paar rompen en stom-
pen; nu is het aantal molens verdubbeld, 
als het ware een bewijs van de vitaliteit 
van de stad. De stad had behoefte aan 
een nieuw logo in een voorstel werd een 
wiekenkruis verwerkt. Dat voorstel viel bij 
sommigen niet in goede aarde: zij zagen 
er een hakenkruis in!

Machinistenwoning Babbersmo-
len gesloopt

Bij de Babbersmolen in Schiedam is de 
machinistenwoning uit 1926 afgebroken. 
Een klein deel van het muurwerk blijft 

staan en zal onderdeel van een terras 
worden. Na de sloop van de woning kan 
de balie voltooid worden en zal de mo-
len vanuit alle richtingen kunnen draaien. 
Verder wordt gewerkt aan de herbouw 
van het zomerhuis, dat als bezoekerscen-
trum dienst gaat doen.

Droge voeten, waterbeheer in 
Voorschoten en omgeving

In Museum Voorschoten (Voorstraat 17 
2251 BL  Voorschoten; openingstijden: elke 
woensdag, zaterdag en zondagmiddag 
van 14.00-17.00 uur) is van 31 januari tot 

De Salamander in Leidschendam zoals de Jean Charles Cazin hem vereeuwigde. 

Het gewraakte Schiedamse logo. Als er 
nog vlaggen aan de einden van de roeden 
zaten, zoals nu (helaas) wel wordt gedaan, 
dan kunnen er inderdaad associaties met 
een hakenkruis ontstaan; maar zo?

Het nieuwe bezoekerscentrum naast de Babbersmolen in aanbouw (foto E.G.M. Esselink, 11 
april 2015).

De sloop van het oude machinistenhuis 
naast de Babbersmolen. 
(foto E.G.M. Esselink, 11 april 2015).
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en met 14 juni een bijzondere tentoonstel-
ling te zien: 'Droge voeten, waterbeheer 
in Voorschoten en omgeving'.
Het mooie en historische Voorschoten 
ligt midden tussen een groot aantal pol-
ders. ln de tentoonstelling komt de ge-
schiedenis van deze polders uitgebreid 
aan de orde. Er is gebruik gemaakt van 
de digitale kaartencollectie die het 
Hoogheemraadschap Rijnland ter be-
schikking heeft gesteld. De ontwikkeling 
van de bemaling van de polders door 
paarden- en windmolens, stoom- en 
dieselgemalen en de hedendaagse ge-
automatiseerde elektrische installaties 
worden getoond, evenals modellen van 
waterwindmolens.
Bijzondere aandacht is er voor het gere-
noveerde dieselgemaal De Vereeniging 
(1877). Dit vaak onderbelichte gemaal is 
industrieel erfgoed en ligt op Voorschotens 
grondgebied (zie Molenwereld 2014-6). 
Maar ook de boezemwateren spelen een 
rol in deze tentoonstelling, met name gaat 
het dan over de Vliet en de Oude Rijn.
Bijzondere aandacht besteden we aan 
de uitwateringssluizen bij Katwijk waar het 
water, afkomstig uit ons gebied, op het 
buitenwater wordt uitgeslagen.
ln deze tentoonstelling krijgt het Kustwerk 
Katwijk een prominente plaats omdat 
de verbetering van deze zwakke scha-
kel in onze kustverdediging van cruciaal 
belang is voor onze 'droge voeten'. De 
werkzaamheden zijn bijna afgerond en 
het informatiecentrum in Katwijk is per 1 
januari 2015 gesloten. Een groot deel van 
het daar aanwezige tentoonstellingsma-
teriaal is voor ons museum beschikbaar 
gekomen.
Daarnaast wordt de Deltaviewer opge-
steld; een interactief computerprogram-
ma over Nederland leeft met water. Dit 
programma heeft een hoge educatieve 
waarde. Het geeft aan wat precies onze 
problemen zijn op het gebied van water 
en hoe oplossingen op verschillende re-
gio's uitwerken.
Ook over de hedendaagse moderne 
waterhuishouding is veel te vertellen. We 
doen dat aan de hand van het project 
Watergebiedsplan Zuidgeest. In dit plan 
(van de polders langs de Vliet tot aan 
zee) is uitgezocht waar de knelpunten 
zijn en hoe deze op te lossen. De meeste 
maatregelen vinden plaats in polders in 
agrarisch gebied, maar soms ook in de 
bebouwde kom. De maatregelen heb-
ben betrekking op de beperking van 
wateroverlast, het toekomstbestendig 
maken van de watersystemen, het vast-
stelten van het waterpeil in de polders en 
het vergroten van de waterberging.
In ontwikkeling is een aantal evenemen-
ten die alle betrekking hebben op deze 
tentoonstelling. Volg dus onze website 
www.museumvoorschoten.nl en de lo-
cale nieuwsbladen.
De toegang is € 3,- per persoon. Vrienden 
van het museum (incl. partner en inwo-
nende kinderen) hebben gratis toegang. 
Ook kinderen t/ m 12 jaar hebben gratis 
toegang tot het museum. 

Museum Voorschoten.

In memoriam Nel Scholten-Ballast

De interesse voor molens van Nel begon 
in 1974 toen ze voor haar verjaardag van 
haar man het boek Molens in Nederland 
kreeg. Dit boek was op dat moment het 
boek van de maand. Nel en haar man 
Derk woonden met hun gezin nog in 
Delft. Zodoende kwam ze bij haar eerste 
bezoek aan een molen terecht bij mole-
naar Jan Spruit op De Roos in Delft en bij 
Rob van Zijll van de Groeneveldse Molen 
bij De Lier/Schipluiden. De belangstelling 
van Nel reikte verder dan alleen wind- 
en waterradmolens. Ze heeft op de 
fiets heel wat karnmolens in Midden- 
Delfland bezocht en daarvan ook een 
uitgebreide inventarisatie gemaakt. 
Na de pensionering van haar man zijn zij 
samen naar Doetinchem in de Gelderse 
Achterhoek verhuisd. Nel is daar jaren 
actief betrokken geweest bij vereniging 
De Gelderse Molen. Met haar man Derk 
als 'chauffeur' is ze praktisch op elke mo-
lenplek in Nederland geweest. Nel heeft 
alle gevelstenen die betrekking hebben 
op molens bezocht en gefotografeerd. 
Hier heeft ze een inventarisatie van ge-
maakt en dit is gepubliceerd als thema-
nummer van het tijdschrift Molinologie. 
Ook heeft Nel vele omvangrijke mo-
lenrestauraties bezocht en fotografisch 
vastgelegd. Daarnaast bezochten zij in 
het buitenland tijdens vakanties samen 
vele molens. Dit werd doorgaans ge-
combineerd met de hobby van Derk: 
het bezoeken van kerkorgels. 
De laatste jaren werd haar mobiliteit 
aanzienlijk beperkt door pijnlijke knie-
gewrichten. Bij Derk werd de ziekte van 
Alzheimer geconstateerd. Nel heeft 
toen de zware taak op zich genomen 
om voor haar man te zorgen. Hierdoor 
was ze genoodzaakt met haar molen-
activiteiten te stoppen. Haar zorgvuldig 
opgebouwde molencollectie heeft zij 
vervolgens overgedragen aan Mola in 
Wachtebeke in België.
Tot een ieders ontzetting sloeg het nood-
lot toe op 24 februari 2015. In het nabij-
gelegen winkelcentrum werd zij aange-
reden door een vrachtauto die op dat

moment achteruit reed. Zij is ter plaatse 
aan haar verwondingen overleden.
De molenwereld verliest met het overlij-
den van Nel een bescheiden maar ui-
terst gedreven en kundig molenliefheb-
ber met een brede interesse hetgeen 
heeft geleid tot unieke inventarisaties en 
publicaties.
Wij zullen haar als goede (molen)vrien-
din erg missen, in het bijzonder haar har-
telijke en betrokken persoonlijkheid. Wij 
wensen al haar molencontacten, maar 
in het bijzonder haar man Derk en haar 
naaste familie veel sterkte toe met dit zo 
plotselinge tragische verlies. 

Michiel Regelink, Rita Regelink
en Peter van der Drift.

Tijdens de jaarvergadering van De Hol-
landsche Molen op 20 maart 2004 ontving 
Nel Scholten-Ballast (l.) een jaarprijs van de 
Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding (foto H. Noot). 



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

18e jaargang 2015 nr. 5|175 Molenwereld

Molen de Graanhalm in Gapinge
heeft zijn kap terug

Op 23 maart is de kap van molen De 
Graanhalm in Gapinge teruggeplaatst. 
De kap werd begin november 2014 af-
genomen en in het weiland achter de 
molen geplaatst (Molenwereld 2014-12-
421-422). Onder een groot zeil is de kap 
ter plaatse opgeknapt. Zo is slecht hout 
aangepakt en kreeg de kap een nieuwe 
zinken bedekking. De restauratie van de 
molen begon na het verwijderen van de 
kap. Medio dit jaar gaan de wieken erop. 
Dan is de grootscheepse opknapbeurt 
afgerond.

Standerdmolen te Asten weer 
compleet

Op 17 maart zijn de roeden van de 
Astense standerdmolen weer gestoken 
(Molenwereld 2014-10-342), hetgeen een 
einde markeert van een half jaar duren-
de restauratie. De opknapbeurt kostte 
in totaal ongeveer 80.000 euro. Zeventig 
procent werd betaald door de provincie, 
twintig procent door het rijk en de rest 
door de gemeente Asten.

Molen van Mill in oude luister
hersteld

Na 35 jaar is De Korenbloem te Mill weer 
draaivaardig na een grootscheepse res-
tauratie. Op 29 maart was het de eer 
aan Chris Reijnen uit Mill om de officiële 
openingshandeling te verrichten. Reijnen 
is de zoon van 'Jan de mulder', die in 
vroeger tijden de korenmolen draaiend 
hield. Bij de officiële opening waren bur-
gemeester A. Walraven en wethouder J. 
van den Boogaart van Mill aanwezig zijn 
en na de opening konden alle aanwezi-
gen de molen van binnen bezichtigen, 
waarbij ze uitleg kregen van de vrijwillige 
molenaars. 

Start restauratie molen De Victor 
in Someren 

Het voegwerk liet los, het houtwerk van 
de wieken was aan vervanging toe en 
het overige houtwerk kon wel een schil-
derbeurt gebruiken. Molen De Victor in 
Someren is dringend toe aan een op-
knapbeurt. De totale restauratiekosten 
bedragen 360.000 euro. Zeventig procent 
van dat bedrag komt voor rekening van 
de provincie Noord-Brabant. Het rijk helpt 

voor een klein deel mee en de rest wordt 
betaald door de gemeente Someren. 
Begin februari 2015 is gestart met de res-
tauratie die zal duren tot oktober 2016, 
maar aan het eind van dit jaar kan de 
molen weer in gebruik worden geno-
men. Het stucwerk aan de binnenzijde 
van de molen kan pas na de zomer van 
2016 onderhanden genomen worden 
omdat de molenromp eerst goed droog 
moet zijn. Het project is aangewezen als 
leerling-bouwplaats voor leerlingen van 
de vakopleiding restauratie. Tijdens de 
restauratie is het twee keer nodig om de 
Kerkstraat af te sluiten voor verkeer. Op 
de gemeentepagina wordt aangekon-
digd wanneer dit is.

Molen De Arend in Terheijden 
naar stichting

Molen De Arend in Terheijden wordt over-
gedragen aan een stichting. De gemeen-
te wilde de molen afstoten, als gevolg 
van de kerntakendiscussie (Molenwereld 
2012-9-294). Oud-bakker Rompa sloeg de 
handen ineen met toenmalig molenaar 
Herman Schippers om de molen te 'red-
den' en een stichting op te richten. De 
gemeente Drimmelen wil de molen voor 
het symbolische bedrag van 1 euro over-
dragen aan de stichting. Op 25 april be-
slist de raad. 
Voor de gemeente betekent dit een 
jaarlijkse besparing van 30.000 euro aan 
onderhoudskosten. Door een beroep te 
doen op subsidie van de provincie spaar-
de de gemeente inmiddels 120.000 euro 
bij elkaar voor restauratie. Dat bedrag 
draagt zij over aan de stichting, samen 
met – eenmalig – 70.000 euro 'voor een 
duurzame doorstart'.

Sjra Korsten overleden

Op 7 april 2015 overleed in Meijel op 85 ja-
rige leeftijd Sjra Korsten, oud vrijwillig mo-
lenaar van o.a. molen De Hoop te Horn, 
is overleden. Hij is ook ooit vrijwillig mole-
naar van De Welvaart in diezelfde plaats 
geweest. De Limburgse Molenstichting 
wilde Sjra toen huldigen bij zijn afscheid 
als actief molenaar. Op dat moment was 
zijn gezondheid al erg broos.
Voor zijn vele (vrijwilligers) werk in zijn 
toenmalige woonplaats Heibloem, toen 
nog gemeente Roggel en thans Leudal, 
ontving de heer Korsten een koninklijke 
onderscheiding.

Lintje voor Peter Stultiens 

De 55-jarige Peter Stultiens uit Weert is be-
noemd tot lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Hij kreeg 6 april de versierselen op-
gespeld door wethouder Paul Sterk van 
de gemeente Weert bij de heropening 
van molen De Hoop in Swartbroek. Stul-
tiens is al 25 jaar actief als vrijwilliger voor 
deze molen. Hij zorgt ervoor dat de mo-
len draait en verricht onderhouds- en her-
stelwerkzaamheden. Als molenaar was 
hij ook pleitbezorger voor de oprichting 
van een molenstichting die in het Weer-
terland het beheer en onderhoud van 
de windmolens voor haar rekening moest 
nemen. Daarnaast is Stultiens instructeur 
voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Behalve zijn inzet voor het behoud van de 
molen(cultuur) was hij vele jaren actief als 
mantelzorger en nam het initiatief tot de 
oprichting van de eerste carnavalsbuut-
wedstrijd op Boshoven.

Tijdens de ledenvergadering van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars op 4 april j.l. 
werden de getuigschriften uitgereikt aan de 
geslaagden voor de korenmolenaarscursus. 
Staand/achterste rij, v.l.n.r.: Dick Vierber-
gen, Ingrid Friesema, Dick Esveld, Paul 
Rijkers, Berty Rietjens, Hans Titulaer als lid 
van de Cursuscommissie en teven praktijk-
instructeur; voorste rij : Nicolle Linnenbank, 
Mario van den Berg, Paul Verheijen. Niet 
aanwezig: Chris Smit, Kirsten van Dongen 
en Martin Mulder (foto Roelof Kooiker). 

Sjra Korsten bij de kruibok van molen De 
Hoop in Horn (foto Frans Verstappen, circa 
2005). 

Peter Stultiëns met zijn zojuist verkregen 
onderscheiding aan de maalbak (foto: F. 
Verstappen, 6 april 2015).



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

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

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

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

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

U heeft de mogelijkheid om in dit 

magazine te adverteren en zo uw (molen)

steentje bij te dragen aan de verschijning 

van'Molenwereld'. Ook eenmalige 

advertenties kunnen geplaatst worden.

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

worden.

Mail voor informatie naar:

adv.@molenwereld.nl

Molenwereld 176  | 18e jaargang 2015 nr. 5

De grondslag voor de nieuwe Puurveense molen in Kootwijkerbroek. Het huis rechts is het molenhuis van de oude molen die op de plaats van 
de schuur links stond (foto Gerard Barendse, 24 maart 2015).

In 't kort
- In mei 1975 is mede door de molenaars 

van de Penninga's Molen in in Joure het 
Gild Fryske Mounders opgericht. Deze 
vereniging van vrijwillige molenaars viert 
23 mei het veertigjarig jubileum. 

- Op 11 april is een poging gedaan 
in te breken in de standerdmolen te 
Beuningen. De deur van de molen 
werd  ontzet, maar de daders hebben 
zich geen toegang tot de molen kun-
nen verschaffen. 

- In Kootwijkerbroek is men inmiddels op 
zijn locatie ook begonnen met de bouw 

van de Puurveense molen. De funde-
ring is nu gereed, pal tegenover de plek 
van zijn afgebrande voorganger. 

- Johan Smink, molenaar in Elspeet, is op 
5 april op 93-jarige leeftijd overleden. 
Smink leefde een teruggetrokken be-
staan in de molenaarswoning van mo-
len De Hoop, die medio jaren zestig in 
zijn bezit kwam.

- Bij herstel van de middenmolen te 
Leidschendam is men op een tegen-
valler gestuit. De fundering van de mo-
len blijkt veel slechter dan gedacht. 
Nadat er grond is weggegraven bleek 

dat de wielbak ongeveer in de lucht 
hing. Verwacht wordt dat die molen 
pas na de zomer weer maalvaardig is.

- Op 9 april is met het uitnemen van de 
roeden het herstel van molen Desiré in 
Megen ter hand genomen, na een lan-
ge periode die nodig was om de finan-
ciële middelen bij elkaar te krijgen. 

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
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De laatste jaren zijn er veel boeken 
over afzonderlijke molens op de 
markt gekomen. In het verleden 

waren dat vaak zeer eenvoudig uitge-
voerde brochures, maar tegenwoordig 
zitten daar vaak schitterend uitgevoerde 
werken bij die ook qua inhoud nauwelijks 
te wensen overlaten. Recent deed 'Het 
Groninger Landschap' het boek De Widde 
Meuln Ten Boer 1839 -2014 - De laatste op 
rij geschreven door Jakob T. Hoogakker 
het licht zien. Dit boek mag zeker ook 
zo'n top onder de molenmonografieën 
worden genoemd. Het behandelt de lot-
gevallen van De Widde Meuln in Ten Boer 
en zijn molenaars en plaatst het verhaal 
van de molen tevens in zijn context; zowel 
vanuit de molengeschiedenis bezien als 
vanuit de streekgeschiedenis. Hij krijgt dus 
werkelijk zo zijn plaats. 
Na een algemene inleiding wordt de ge-
schiedenis van de molen in vier episoden 
gebracht: 
1. 1839-1922: de bloeiperiode;
2. 1922-1990: het verval;
3. 1990-2007: de wederopbouw;
4. Vanaf 2007; het vervolg.
In het deel over de bloeiperiode worden 
ook de constructie en de werking van 
de molen belicht, evenals de gebruikte 
houtsoorten. Speciale aandacht krijgen 
ook de meer dan dertig andere molens 
die aan het Damsterdiep hebben ge-
staan en waarvan De Widde Meuln de 
laatste bijgekomene is plus het molentje 
uit Bovenrijge als 'nakomertje'. Natuurlijk 
krijgen ook de molenaars uit die periode 
aandacht.
De plaatsing van een 25 pk elektromotor 
luidde de vervalperiode van de molen in. 
De manier waarop de aandrijving van de 
steen is geconstrueerd mag uitzonderlijk 
worden genoemd. De toenmalige mole-
naar Van Slooten zag de elektromotor als 
hulpkracht, maar zijn opvolger gebruikte 
alleen de motor en dat leidde tot de ont-
takeling van de molen; pogingen tot be-
houd van de windmolen hadden geen 
succes. De onttakelde molen ging ook 
dienst doen als reclamezuil met o.a. Koopt 
elders niet wat Ten Boer u biedt voor een 
plaatselijke handelsvereniging. Het invoe-
gen van een komma, rust kan de bood-
schap in het tegendeel veranderen... 
Jammer genoeg is deze reclame niet 
gereconstrueerd bij de restauratie. In 1976 
onderneemt de gemeente een restaura-
tiepoging. De molen wordt dan in 1978 op 
de rijksmonumentenlijst geplaatst, maar 
verder komt het niet. Restauratie blijft uit 
tot de 21e eeuw; de derde episode in het 
bestaan van de molen. Hoogakker geeft 
een boeiende beschrijving van het res-
tauratieproces. Dat geldt evenzeer voor 
de vierde periode, het omgaan met de 
molen in het heden. In zijn totaliteit is het 
boek indrukwekkend: oog voor details, 
veelzijdig, maar het grote geheel niet uit 
het oog verliezend; heel knap
De uitvoering van het boek is werkelijk su-

bliem: ingebonden en met veel en gevari-
eerd afbeeldingenmateriaal in full colour. 

jsb.

N.a.v.: Jakob T. Hoogakker: De Widde 
meuln van Ten Boer - de laatste op rij (Ha-
ren 2014) 236 pagina's, ingeb., geïll.
ISBN 978–90-9028263-3.
Verkrijgbaar bij de uitgever, Stichting 
het Groninger Land-schap, Postbus 199,
9750 AD  Haren, tel. 050-3135901, 
e-mail: info@groningerlandschap.nl.
De prijs bedraagt € 22,50. 

De Zes Molens
Door de Historische Vereniging Hoog-
blokland, Hoornaar en Noordeloos wordt 
binnenkort het boek De Zes Molens uitge-
geven. Dit boek beschrijft de zes molens in 
de polder Het Land der Zes Molens rond-
om Hoornaar. Het is geschreven door ing. 
J. den Besten. De overhandiging van het 
eerste exemplaar zal plaatsvinden op za-
terdag 9 mei tijdens Nationale Molendag 
in WoZoCo De Zes Molens te Hoornaar. 
Het boek kost € 9,50. Verkoopprijs inclusief 
verzending bedraagt € 13,00. U kunt het 
bestellen door het bedrag over te maken 
op het IBAN no. NL77RABO0346320097 
van de Historische Vereniging HHN onder 
vermelding van uw adres, uw naam en 
de titel 'De Zes Molens'. Verzending ervan 
zal zo spoedig mogelijk na 9 mei 2015 
plaatsvinden.

De korenmolen Windlust van 
Nootdorp - Verleden, heden en 
toekomst
De Stichting Vrienden van de Windlust te 
Nootdorp (VWN) brengt op 8 mei a.s. een 
boek uit getiteld De korenmolen Windlust 
van Nootdorp - Verleden, heden en toe-
komst. Het boek bestaat uit drie onderde-
len. 
In het eerste wordt de geschiedenis be-
schreven van de wipkorenmolen die 
omstreeks 1622 aan de Oudeweg (toen 
ook wel 's Heerenwech genoemd) is ge-
bouwd. Deze molen heeft een belang-
rijke rol gespeeld voor de inwoners van 

de ambachten Hoogeveen, Nieuweveen 
en Nootdorp. De wipmolen is in 1885 af-
gebroken en vervangen door de huidige 
molen. 
Daarna wordt in het boek de run- en 
snuifmolen Windlust beschreven, die van 
1781 tot 1885 op de Hopsteegse toren 
aan de oostelijke stadsgracht van Delft 
heeft gestaan. Toen deze molen door de 
opkomst van de stoommachines over-
bodig werd, is hij in 1885 verkocht aan 
Huibert Blonk uit Zoetermeer, die deze liet 
overplaatsen naar Nootdorp en op een 
nieuw gemetselde onderbouw liet inrich-
ten als korenmolen. Zijn zoon Arend werd 
er de eerste molenaar. 
Het grootste deel van het boek gaat over 
het verleden en heden en de toekomst 
van deze korenmolen, die vanaf 1922 
de naam 'Windlust' kreeg. Beschreven 
worden de productiefase van de molen 
(1885-1964), de periode van de stilstand 
en het verval (1964-1986), de grote res-
tauratie en de heropening van de molen 
(1986-1997), het beheer van de molen 
door de Stichting VWN (1997-2008) en de 
periode dat deze stichting eigenaar van 
de molen is (2008-heden). 
Het boek is geschreven door Aart Struijk, 
die eerder al artikelen en een boek 
schreef over enkele Delftse molens, en 
Tinus Verwijmeren, oprichter van de Stich-
ting VWN en sinds 1996 molenaar op de 
korenmolen Windlust. De prijs van het 
boek (hardcover, 180 pagina's) is € 15,95. 
De verzendkosten zijn € 6,50. Vanaf 9 mei 
a.s. is het boek te koop op de molen en 
via de website www.windlustnootdorp.nl. 
Het is de bedoeling het boek ook via de 
boekhandel in Nootdorp en Pijnacker te 
verkopen. Nadere informatie hierover zal 
worden gegeven via de website van de 
molen. 
De donateurs kunnen een exemplaar van 
het boek op de molen of via de website 
kopen voor een 'vriendenprijs' van € 10,00 
(exclusief eventuele verzendkosten). 
Op de Nationale Molendag, zaterdag 
9 mei a.s., zal de molen van 10.00 tot 
16.00 uur open zijn en kunnen belangstel-
lenden het boek, desgewenst met een 
handtekening van de auteur(s), kopen. 
Voor mensen die tegelijk donateur van 
de stichting willen worden, zal er dan een 
'speciale aanbieding' zijn. 

Hoogakker met zijn boek bij de presenta-
tie op 6 september 2014 (foto H. Noot).

De Widde meuln van Ten Boer
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Natuurleerpad bij de 
Hüvener Mühle
In de tweede helft van het afgelopen 
jaar is de omgeving van de Hüvener 
Mühle, de bekende watervluchtmolen, 
een watermolen met er bovenop een 
windmolen, verrijkt met een natuurleer-
pad en een natuurbiotoop in de onmid-
dellijke omgeving. Bezoekers bereiken 
de biotoop (in biologische zin) en ook 
het leerpad over de nieuw gemaakte 
houten brug die bij de molen over de 
Mittelraddebeek voert. Naast het bio-
toopgebied is een brugpad gemaakt 
van gekloofde halfronde boomstam-
men die over de drassige weide loopt. 
Informatieborden langs de rondweg 
informeren over de nieuw geschapen 
biotoop. De 'buitenklaskamer' is een bij-
zonder hoogtepunt die met zitmogelijk-
heden van vondsten. naast de biotoop 

werd ingericht. De met het water ver-
bonden rondweg van ongeveer 1,3 km 
lengte langs de Mittelradde leidt door 
een streektypisch landschap vol afwis-
seling heen. Onderweg nodige zitgele-
genheden met blik op de molen tot ver-
pozing uit.                       Bernhard Fritsche.

Molen Bunde nagenoeg klaar
De molen van Bunde is nagenoeg her-
steld van de schade die de molen in 
oktober 2013 opliep. In vervolg op het 
bericht over het herstel in het maartnum-
mer kan worden meegedeeld dat de 
molen met Pinksteren waarschijnlijk klaar 
is. Tweede Pinksterdag is in Duitsland ge-
bruikelijk als Duitse molen
dag. Niet alleen de molen wordt dan 
weer in gebruik genomen, maar ook de 
historische smederij die samengesteld is 
met delen van de dorpssmederij Tegeler 
in Bunde en een smederij uit Wittmund. 

Vereniging voor de molen van 
Fulkum viert 25-jarig bestaan
Op 21 augustus 2000 brandde de 
Johanni-Mühle in Fulkum bij Esens volle-
dig af als gevolg van een technisch de-
fect (zie Molenwereld 2000-11-242, 243). 
Daarmee stortte ook de droom in van 
de in 1990 voor de molen opgerichte 
stichting. Toch zat men niet bij de pak-
ken neer. De stenen onderbouw werd 
geconserveerd en afgedekt met een 
puntdak; deuren en vensters hersteld en 
recent werd de bestrating rond de mo-
lenvoet in orde gemaakt. Maar het uitein-
delijke ideaal is toch de herbouw van de 
molen. De vereniging hoopt, dat de eige-
naar het onroerend goed van de molen 
wil verkopen aan de vereniging zodat 
men nieuwe stappen kan ondernemen. 

De Hüvener Mühle (foto Bernhard Fritsche).

21 augustus 2000: de brandende molen 
van Fulkum stort in (foto Joachim Albers).

De geconserveerde onderbouw van de 
molen in Fulkum met erachter het molen-
huis 29 juni 2013). 
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

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

A C T I E F

In februari 2015 hebben we beide roe-
den van molen De Hoop te Rozen-
burg vernieuwd. De oude roeden uit 

1966 waren doorgerot en zijn vernieuwd 
in exemplaren van vuurverzonken staal 
wat gepoedercoat is, het hekwerk is 
van bilinga en de voorzoom en borden 
van accoya een houtsoort die gepre-
pareerd is en onbehandeld een jaar of 
50 meekan. De nieuweroeden zijn ge-
maakt door Straathof uit Rijpwetering 
met nummers 277 en 278.
Diezelfde maand hebben we ook de 
lange spruit van molen De Korenaer te 
Stad a/h Haringvliet vernieuwd.

Het verwijderen
van de oude 
Bremerroeden 
aan de molen in 
Rozenburg (foto 
Herrewijnen, 25 
september 2014).

Een klaargemaakte roede in de werk-
plaats in Spijkenisse (foto Herrewijnen, 16 
januari 2015). 

Het steken van de binnenroe (foto Her-
rewijnen, 10 maart 2015). 

Klaar voor transport naar Rozenburg Spij-
kenisse (foto Herrewijnen, 10 maart 2015).

De nieuwe spruit in Stad is geen overbodige 
weelde (foto Herrewijnen, 16 februari 2015). 
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Het steken van de nieuwe spruit 
in Stad a/h Haringvliet (foto 
Herrewijnen, 16 februari 2015).
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De ansichtkaart met de onbekende molen 
zoals die gepubliceerd werd in De Molenaar 
1977-6-177.
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De 'Zoeker' uit het vorige nummer 
is thuisgebracht door de heer 
Leo van der Drift uit Den Haag. 

Hij schrijft: 'de Zoeker in Molenwereld 
191 is een ietwat mistig plaatje. Ik heb 
dus eerst maar even rustig de tijd ge-
nomen om vast te stellen wat er zoal op 
te zien is. En dat is nog verrassend veel. 
We zoeken een stenen grondzeiler met 
licht conische vorm, vermoedelijk gewit 
met zwarte plint. Links zien we een dub-
bele toegangsdeur met ronde boog en 
rechts een smalle deur. De rechthoeki-
ge vensters zijn boven de deuren resp. 
boven elkaar geplaatst. De kap is niet 
West-Vlaams. Aan de achterzijde van 
de kap zien we een zgn. ede of egge, 
een typisch Oostvlaamse constructie 
die diende voor het ophouden van de 
staart. Verder valt op dat de molen be-
hoorlijk beschadigd is. Linksboven in de 
romp zit een formidabel gat in het muur-
werk. En van de staart ontbreekt de lan-
ge schoor geheel.

Dit alles optellend ben ik uitgekomen 
op de Sint-Catharinamolen in het Oost-
vlaamse Wondelgem, een deelge-
meente van de stad Gent en gelegen 
ten noorden van het centrum van deze 

stad. De molen, gebouwd in 1833, is in 
1918 zwaar beschadigd geraakt en in 
1919 afgebroken. De foto kan daarmee 

tamelijk nauwkeurig wor-
den gedateerd. Een afbeel-
ding die in dezelfde periode 
gemaakt moet zijn is uitge-
bracht in de bekende reeks 
blauwe kaarten van studie-
kring Ons Molenheem (nr 
608). Het enorme gat in de 

romp en de ontbrekende lange schoor 
zijn duidelijk te zien.'
Ook de Goudse molenaar Willem Roose 
brengt de molen thuis als de Sint Catha-
rinamolen in Wondelgem
We danken de heren Van der Drift en 
Roose hartelijk voor de oplossing. Maar 
de heer Van der Drift leverde nog een 
huzarenstukje. Een enkele keer komt er 
een oplossing van een heel oude on-
bekende molen binnen, soms zelfs nog 
uit de rubriek 'Wie brengt me thuis?' in 
De Molenaar. De oplossing waar Leo 
van der Drift uit Den Haag nu mee komt En variant van deze kaart uit 

de collectie van Ton Meesters. 

Er bestaan zelfs Engelse uitgaven van deze kaart, zoals deze die in 1912 vanuit Lof-
tus in Yorkshire werd verzonden (coll. jsb)

En nog een (coll. Leo van der Drift).
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spant toch wel de kroon. Hij schrijft:
'Ton Meesters attendeerde mij op het 
feit dat de hierbij afgebeelde prentkaart 
ooit in de rubriek 'Wie brengt me thuis?' 
in De Molenaar heeft gestaan. Had hij 
mij daar niet op gewezen, dan was dit 
stukje nooit in de kolommen van dit blad 
verschenen. Om te achterhalen wan-
neer dat nu precies geweest was ben ik 
bij Erwin Esselink te rade gegaan. Hij kon 
mij (ongetwijfeld na het nodige speur-
werk) vertellen dat het ging om nummer 
6 van 1977, op pagina 177. Dat is dus al 38 
jaar geleden! 
Het is natuurlijk verrassend en misschien 
ook wel bijzonder om na al die tijd als-
nog de oplossing te kunnen geven. Te 
meer daar het hier gaat om een vrij be-
kend kaartje dat vroeger in een tamelijk 
grote oplage en in verschillende varian-
ten is verspreid, zodat veel verzamelaars 
wel één of meer van deze afbeeldingen 
in hun collectie zullen hebben. 
Toen ik één van deze plaatjes onlangs 
kreeg toegestuurd met de vraag om 
welke molen het ging was het voor mij 
van meet af aan duidelijk dat de molen 
qua bouwwijze ergens in de omgeving 
van de stad Lübeck in Sleeswijk-Holstein 
gezocht moest worden. Bijzonder was 
dan wel dat de molen geen stenen 
onderbouw had, zoals de meeste stel-
lingmolens in de streek, maar doorlo-
pende achtkantstijlen met horizontale 
beplanking tegen de onderbouw. Er 
bleef daarmee nog maar een handjevol 
mogelijkheden over. En uiteindelijk bleek 
het te gaan om de molen waarvan je 
dat misschien het minst zou verwachten: 
die te Dahme in de Kreis Ostholstein, 
gelegen aan de Oostzee ongeveer hal-
verwege Lübeck en het eiland Fehmarn. 
Bijgaande afbeelding van deze molen, 
met zijn zelfzwichting, zijn windroos en 
zonder stelling, komt immers op het eer-
ste gezicht helemaal niet overeen met 
het zoekplaatje. Maar schijn bedriegt 
hier. De molen werd namelijk al in 1783 
gebouwd, dus het is aannemelijk dat 
hij oorspronkelijk met staartkruiing en 
zeilroeden was uitgerust. En wanneer je 
de afbeeldingen gedetailleerder gaat 
vergelijken (ze zijn allemaal vanuit de-
zelfde richting genomen) dan zijn de 
overeenkomsten werkelijk frappant. Er 
zijn doorlopende achtkantstijlen, het 
gedeelte onder de stelling is dus in hout 
uitgevoerd. In het rechterveld van het 
bovenachtkant is een deur naar de stel-
ling aangebracht, met daarboven, on-
geveer halverwege de kap, een tamelijk 
klein vierkant venster. In het middelste 

De molen van het 'Ostseebad Dahme' om-
streeks 1940 met zelfzwichting en windroos. 
De balie is een kostenpost en kan gemist 
worden, iets wat in deze streek meer voor-
kwam (ansichtkaart coll. Leo van der Drift). 

De molen van Wondelgem in de reeks 
blauwe kaarten van studiekring Ons Molen-
heem (nr 608). 
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Uit een onderzoek zou blijken dat maar 
liefst 89% van de Nederlandse bevolking 
het behoud van monumentale molens 
belangrijk vindt. 89% dat is nogal wat! 
Nederland telt bijna 17 miljoen inwoners. 
Die 89% zijn15 miljoen mensen; toege-
geven daar zitten dan ook baby's bij en 
zeer hoog bejaarden; autochtonen en 
allochtonen. Maar ik ga mij niet schul-
dig maken aan discriminatie. Er zijn per 
slot molenliefhebbers die beweren dat 
zij zo ongeveer in de wieg al besmet zijn 
met het molenvirus zoals dat dan heet. 
Maar stel dat ik om de een of andere 
reden een derde laat afvallen (te jong, 
te oud of wat dan ook) dan houd ik nog 
10 miljoen mensen over. Zelfs al zou ik 
tweederde laten afvallen dan houd ik er 
nog 5 miljoen over; nog een indrukwek-
kend aantal. Bovendien zou maar liefst 

tien procent van de mensen die vrijwil-
ligerswerk doen zich als vrijwilliger willen 
inzetten voor molens. Volgens mij gaan 
molens een gouden toekomst tegemoet. 
Wat zeg ik? Een platina toekomst! Want 
die 15, 10 of 5 miljoen vindt natuurlijk 
ook zijn weerslag in politiek en bestuur. 
Molens, niet kapot te krijgen (figuurlijk 
dan, letterlijk gaat makkelijker, gezien 
de helaas gestage stroom ongevallen).
Er liggen dus kansen genoeg. Het mo-
lengoud ligt op straat, je moet het er 
alleen weten af te scheppen. Ik zal mij 
niet overgeven aan dromerijen met 
zo'n enorme molenpotentie. Ook mo-
lendromen zijn per slot als regel bedrog. 
Eén ding moet mij wel van het hart. Je 
zou toch verwachten dat die nationale 
molenliefde toch handen en voeten 
krijgt. Het is natuurlijk niet zo moeilijk om 

een vraag over het molenbehoud zo te 
stellen dat het antwoord uitdraait op het 
intrappen van een open deur. Zoiets als: 
vindt u schoon water belangrijk? Of scho-
ne lucht? Of goed openbaar vervoer? 
Voedselveiligheid? De reeks is moeiteloos 
uit te breiden met tal van onderwerpen en 
evenzo vele voorspelbare antwoorden. 
Over die handen en voeten gesproken. 
Dan bedoel ik niet het pannenkoeken 
eten bij een molenmanifestatie of bij 
een fietstochtje langs een molen gaan 
of eens een molen bekijken. Het minste 
wat je kunt verwachten is dan toch lid 
worden van een vereniging voor molen-
behoud. Het is toch niet onredelijk dat 
1% van die 10 miljoen lid is of graag wil 
worden van zo'n organisatie. Een simpe-
le rekensom leert dat je dan praat over 
100.000 mensen. Helaas ben ik bang 
dat geen enkele organisatie zelfs de 
1‰ haalt; bij elkaar gelukkig toch nog 
wel. Zo is het toch ook nog een keer.
Die 89% zegt mij dus niet zo veel. "Je 
rijk praten", noemde mijn vader zo-
iets. Daar had hij een barre hekel aan.
Maar alles goed en wel, ik hoop toch dat 
het lukt om die latente belangstelling van 
die 89% om te zetten in daadwerkelijke 
actie. Dat is toch wel nodig, anders komt 
het 'leve de molen' toch wel onder druk 
te staan.
                                              Balie Kluiver 

Leve de molen!!!
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veld is heel laag een klein vierkant ven-
ster, en in het linkerveld is weer een deur 
te zien. De stellingdeuren zaten dus niet 
recht tegenover elkaar, iets dat in dit 
gebied overigens vaker te zien is. In de 
onderbouw is rechts een deur te zien 
met portaal, zodat de deur verticaal 
staat. En in het midden onder de stelling 
zit weer een venster, wat groter dan die 
in de bovenbouw. Maar niet alleen de 
molen zelf, ook de situering klopt als een 
bus. Het pad dat rechts naar de molen 
voert splitst zich vlak voor de molen en 
leidt zowel voor de molen langs als er-
achter. En langs dat pad staan vrij dun-
ne paaltjes ter afzetting van het weitje, 
en ook die vinden we op beide afbeel-
dingen terug.

In welk jaar de staartkruiing is vervangen 
door een windroos en de zelfzwichting 
werd aangebracht heb ik niet kunnen 
achterhalen. Wel is bekend dat de mo-
len in 1958 is gesloopt tot op het onder-
stuk. Inmiddels is ook het restant aan de 
Gruber Weg geheel verdwenen.

De nieuwe 'Zoeker'; de molen zou ge-
staan hebben in Giethoorn of omgeving. 
Meer intrigerend dan de locatie of de ge-
bruikelijke gegevens is het type; wie weet 
daar meer over mee te delen. Het lijkt wel 
een combinatie van een klassieke molen 
en een moderne ijzeren weidemolen. 

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



Verdwenen 
molen krijgt 
een gezicht 

Molenverzamelaar Ton Meesters uit Breda had al 
vele jaren een foto van een onbekende wipmolen in

zijn verzameling. Door recente naspeuringen kon met 
grote waarschijnlijkheid de identiteit van deze molen 
vastgesteld worden. Een molen, die al meer dan een 

eeuw weg is, krijgt eindelijk een gezicht. 
 

Erwin Esselink
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De foto van de onbekende wip-
molen behoort tot een setje van 
twee molenfoto's. Op de andere 

foto staat De Veer te Penningsveer afge-
beeld. De foto's zijn op een soort briefpa-
pier geplakt, waarop het jaar 1911 staat. 
Aangenomen mag worden, dat de fo-
to's ook uit die tijd dateren. De wipmolen 
zelf heeft veel weg van de nog bestaan-
de molen van de Schoterveenpolder te 
Haarlem, maar is het niet. Gezien het 
uiterlijk moet het toch om een Noord-
Hollandse wip gaan: vrijwel geheel ge-
teerd, vangstok hoog uit de kap en een 
houtgedekte ondertoren. Een makelaar 
ontbreekt. 
Zoeken in de omgeving van Haarlem 
lag dus het meest voor de hand. Een mo-
gelijke kandidaat was de molen van de 
Groote Polder te Zuid-Schalkwijk ten zuid-
oosten van Haarlem, maar volgens het 
Noord-Hollands molenboek was dit een 
schepradmolen. De plaats van de voor-
waterloop, af te lezen aan het hek, maakt 
duidelijk dat de onbekende met een vij-
zel was uitgerust. Dat zou betekenen, dat 
deze molen zou afvallen, maar volgens 
de database van verdwenen molens 
werd de molen van de Groote Polder in 
1907 verbouwd van schepradmolen naar 
vijzelmolen. En dat klopt weer met de da-
tering van de foto: circa 1911. 
Omdat er geen afbeeldingen van deze 
molen bekend zijn (althans bij mij) moet 
vergelijken met kaartmateriaal de door-
slag geven. De situatie op de foto klopt 
precies met de oudste kadastrale kaart. 
De fotograaf kijkt vanuit het westnoord-
westen over de voorboezem naar de 
molen. De molen zelf staat met uitge-
nomen borden en afgenomen zeilen 
in zomerrust op het zuidwesten. Naast 
het kruirad is in de verte nog een mo-
len te zien. Dat moet dan de verdwe-
nen korenmolen De Jonge Landman te 
Vijfhuizen zijn. Kortom: alles wijst erop, 
dat dit de molen van de Groote Polder 
te Zuid-Schalkwijk is. 
 
Geschiedenis 
Van de Groote Polder is geen stichtings-
datum bekend, evenmin als van de 
aangrenzende Kleine Polder. Ze beston-
den in ieder geval al in de 16e eeuw. Ze 
hadden ieder een eigen molen, maar 
werkten wel nauw samen. Zo werd bij-
voorbeeld het onderhoudswerk in 1795 
gezamenlijk aanbesteed. Ook is er dan 
sprake van het verplaatsen van de mo-
len van de Kleine Polder. De molen van 

de Groote Polder werd ook aangeduid 
als de Schalckwijcker Mole en waterde 
via een lange voorboezem in westelijke 
richting af op het Spaarne. In 1813 sloten 
de poldermeesters van de Kleine Polder 
vanwege de slechte staat van hun wa-
termolen, die slechts met 'inportante 
kosten' weer in maalbare staat te bren-
gen zou zijn, een overeenkomst met de 
burgemeester en poldermeesters van 
de Groote Polder om hun water daarop 
af te mogen laten lopen tegen betaling 
van 28 stuivers per morgen land 's jaars. 
Met 225 hectare was de Groote Polder 

veel groter dan de Kleine Polder, die 
slechts 48 hectare omvatte. Sinds het 
samengaan van de polders worden ze 
aangeduid als de Vereenigde Groote 
en Kleine Polders. Volgens een opgave 
uit 1864 had de Groote Molen een vlucht 
van 20,58 m. en een scheprad met een 
diameter van 4,24 m. bij een breedte van 
0,37 m. Toch werd er later in de Kleine 
Polder weer een molen gebouwd, want 
na de bouw in 1879 van een nieuwe 
achtkante vijzelmolen werd het afbraak-
materiaal van de oude molen verkocht. 
Deze nieuwe molen, uitwaterend op de 

Verdwenen 
molen krijgt 
een gezicht 
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Ligging van de molen van de Groote Polder op de oudste kadastrale kaart 1811-1832. 
Links de voorboezem, die in westelijke richting naar het Spaarne voert. Aan de scheprad-
zijde van de molen is ook nog een schutsluis te zien.

De Verenigde Grote en Kleine Polders te Zuid-Schalkwijk. Bij nr.1 staat paltrokmolen 
De Eenhoorn, bij nr.2 stond de Groote Molen. Nr.3 is de nog bestaande Kleine Molen of 
De Hommel. Bij nr.4 stond korenmolen De Jonge Landman en bij nr.5 vinden we de nog 
bestaande molen van de Vijfhuizer polder. De pijl geeft de richting aan, waarin de foto 
met de wipmolen genomen moet zijn.

(Boven) De bewuste wipmolen, naar 
alle waarschijnlijkheid de molen van de 
Groote Polder te Zuid-Schalkwijk, in 
zomerrust op het zuidwesten. In de verte 
naast het kruirad is nog een molen te 
zien en dat moet dan de korenmolen van 
Vijfhuizen zijn (foto ca. 1911, collectie 
Ton Meesters).

De andere foto van het setje van twee 
bleek De Veer te Penningsveer te zijn. 
Foto ca. 1911 (collectie Ton Meesters)
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Ringvaart van de Haarlemmermeer, be-
staat nog steeds en wordt tegenwoordig 
wel aangeduid als De Hommel, hoewel 
de Kleine Molen historisch gezien de juis-
te benaming is. 

Brand 
Zoals reeds vermeld werd de wipmolen 
van de Groote Polder in 1907 vervijzeld. 
Zo was de molen weer voorbereid op de 
toekomst, maar dat zou slechts van korte 

duur zijn. Bij een onweer eind april 1898 
kroop de molen al door het oog van 
de naald. De bliksem sloeg in, maar de 
schade bleef beperkt tot een vernielde 
roe. Maar de storm in de nacht van 28 
op 29 december 1914 was wel fataal. De 
molen ging aan de haal en vloog uitein-
delijk in brand. Dagblad Het Nieuws van 
den Dag schreef hierover het volgende: 
Onder de gemeente Schalkwijk geraak-
ten de wieken van een watermolen los, 
en aan het draaien, zoo hard, dat de as 
warm liep en de molen in vlam vloog en 
afbrandde. 
 
Ook elders in het land sloegen meerdere 
molens op hol en gingen door brand ver-
loren. Snelle actie van het polderbestuur 
was nodig, want de overgebleven Kleine 
Molen kon de bemaling alleen niet aan. 
Via een duiker werd een verbinding ge-
maakt met de Vijfhuizerpolder, waar-
door de Vijfhuizer molen kon meehelpen 
met het op peil houden van de polder. 
Al snel had het bestuur van de 
Vereenigde Groote en Kleine Polders 
de intentie om de verbrande molen te 
vervangen door een motorgemaal. 
Daartoe werden twee plannen opge-
steld: het bouwen van een motorge-
maal op de plek van de verbrande mo-
len of het inrichten van de Kleine Molen 
tot motorgemaal. In maart 1915 stem-
den de stemgerechtigde ingelanden in 
meerderheid voor het eerste plan. Op 
de fundering van de verbrande molen 
werd een eenvoudig stenen gebouwtje 
opgetrokken door de plaatselijk aan-

- P O R T R E T -

Na het afbranden van de Groote Molen werd in 1915 op diens fundering een motorgemaal gebouwd. Dat gemaal is ondertussen ook al 
weer verdwenen en in dit deel van de polder verrees in de jaren 70 de Haarlemse nieuwbouwwijk Molenwijk.

Het gemaal was uitgerust met een centrifugaalpomp, die aangedreven werd door een 
Kromhout-ruwoliemotor. De man op de achtergrond is waarschijnlijk machinist Nic. 
Meyland, die ook al molenaar op de verbrande molen was (foto: 1924).
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nemer Van Geldorp. Daarin werd een 
ruwoliemotor opgesteld, geleverd door 
de firma D. Goedkoop Jr. Kromhout 
Motorenfabriek te Amsterdam. De motor 
dreef een Pannevis-centrifugaalpomp 
aan. Machinist van het gemaal werd Nic. 
Meyland, die ook al molenaar op de ver-
brande molen was. Op 28 augustus 1915 
werd in aanwezigheid van het polderbe-
stuur, ingelanden en vertegenwoordigers 
van andere polders proefgemalen. Dat 
verliep uitstekend en men schreef: 'Al was 
de Groote Molen nog zoo goed, er kon 
alleen bij wind gewerkt worden. Wat een 
verschil met vroeger eeuwen!' 
Kort daarop, begin september 1915, 
was er sprake van hevige regenval, 
waardoor het gemaal meteen vol aan 
de bak kon, niet alleen voor de bema-

ling van de eigen polder, maar ook van 
twee aangrenzende polders. 
 
Kleine Molen
In 1936 werd er in de Kleine Molen een 
ruwoliemotor geplaatst als hulpkracht. 
Op last van de Duitsers werden in 1944 
het gemaal en de molen onklaar ge-
maakt, en de polder onder water gezet. 
Na de bevrijding werd een stalen vijzel in 
de molen geplaatst, die door een elek-
tromotor werd aangedreven. De molen 
zelf werd buiten bedrijf gesteld en raakte 
in verval. Op 31 maart 1967 sloeg de blik-
sem in de molen, die geheel uitbrandde. 
Voor de bemaling van de polder werd 
daarna een nieuw gemaal gebouwd 
aan de Lage Kadijk, de grens tussen de 
Groote en Kleine Polder, ca. 300 m. ten 

noordwesten van de molen. Het verkool-
de geraamte van de Kleine Molen werd 
in 1972/73 weer gerestaureerd tot een 
uitwendig complete molen, maar het 
gaande werk werd, met uitzondering 
van het bovenwiel, niet meer aange-
bracht. Uit die tijd dateert ook de naam 
De Hommel, verwijzend naar het uiterlijk 
van de molen.
 
Door de bouw van de Molenwijk in de 
Groote Polder in de jaren 70 van de vo-
rige eeuw is het polderlandschap totaal 
veranderd en is de standplaats van de 
Groote Molen en van het latere gemaal 
niet meer terug te vinden, maar dank-
zij deze foto is een stukje verleden van 
meer dan een eeuw geleden weer 
zichtbaar geworden.

De Groote en de Kleine Polder werkten ook voor de vereniging van 1823 al samen. In deze advertentie uit de Haarlemse Courant van 1 
augustus 1795 worden diverse werkzaamheden gezamenlijk aanbesteed.

De andere molen van de Verenigde Grote en Kleine Polders: de Kleine Molen of De Hommel op een mistige herfstdag, gezien vanaf de 
overzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer (foto: 6 november 2014).
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Droge voeten, schoon water

Hoogheemraadschap van Rijnland, team Bedienen & Ondersteunen, afdeling Watersystemen
De afdeling Watersystemen houdt zich bij uitstek bezig met de kerntaken van het  waterschap. De afdeling is verant-
woordelijk voor de operationele taken zoals het beheren en bedienen  van peilregulerende kunstwerken zoals gemalen, 
sluizen en stuwen, maar ook voor het beheer van  waterkeringen en watergangen. Bij de afdeling Watersystemen werken 
zo’n 85 mensen die zijn onderverdeeld  in verschillende, met elkaar samenwerkende, teams. Elk met een eigen taak en 
discipline.

Binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland ligt de Drooggemaakte polder aan de westzijde 
van Aarlanderveen te Aarlanderveen. De hoofdbemaling van deze polder bestaat uit de Molenviergang Aarlanderveen, de 
enige nog werkende Molenviergang ter wereld. 

De bediening van deze molens wordt uitgevoerd door vier molenaars, die als deeltijdmedewerkers in dienst zijn van de 
afdeling  Watersystemen , team Bedienen & Ondersteunen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Voor het bedienen van de Middenmolen van de Molenviergang Aarlanderveen zijn wij op zoek naar een: 

Molenaar (m/v) (19 uur per week)

Taken en werkzaamheden
De aan te stellen medewerk(st)er zal belast worden met de volgende taken:

• Bediening van de Middenmolen, deel uitmakend van de Molenviergang Aarlanderveen;
• Bediening van het elektrisch hulpgemaal;
• Het vrijhouden van drijfvuil van het krooshek van zowel de molen als het hulpgemaal;
• Het verrichten van het dagelijks onderhoud aan de molen en bijgebouwen;
• Zorgdragen voor het onderhoud van het molenerf en het bij de molen behorende terrein.

Functie-eisen
• Je hebt een VMBO werk- en denkniveau;
• Je bent in het bezit zijn van het getuigschrift Vrijwillig Molenaar (of gelijkwaardig);
• Je hebt aantoonbare ervaring met het bedienen van poldermolens;
• Je bent  bereid om de dienstwoning in de molen te betrekken;
• Je bent zo nodig beschikbaar op ongeregelde tijden;
• Je kan zowel zelfstandig werken, als in teamverband met de andere molenaars;
• Je beschikt over elementaire kennis van de techniek van molens en van de toepassing van veiligheidsvoorschriften;
• Je bent vaardig in het inschatten van en anticiperen op weersinvloeden;
• Je beschikt over goede contactuele vaardigheden;
• Kennis van peilbeheersing is een pré.

De arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze veelzijdige en bijzondere functie bedraagt maximaal € 2.235,00 bij een werkweek van 36 uur 
(schaal 4). Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20-22% van het 
salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder 
verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder fl exibele werktijden, ruime oplei-
dingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Informatie
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Leendert van der Plas, afdeling Watersystemen teamleider 
van het team Bedienen en Ondersteunen: Telefoon 071-3063531 Leendert.plas@rijnland.net
Mail je CV met motivatie uiterlijk 20 mei 2015 naar PSA@rijnland.net of per post naar hoogheemraadschap van Rijn-
land, t.a.v. Personeels- en salarisadministratie, Postbus 156, 2300 AD Leiden (vacaturenummer 4-WAT-2015). 
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In Molenwereld 2014-10-337 stond een 
bericht van het ongeval met de molen 
Konijnenbelt in Ommen. Het is gelukkig 

een zeldzaam ongeval, maar er liggen er 
mijns inziens veel meer op de loer. Ruim 
twintig jaar geleden draaide ik met een 
molen (met een vlucht van ruim 22 m) in de 
gemeente Dantumadiel. Er zat een beet-
je ruimte onder de springbeugel. Terwijl ik 
-tijdens het draaien - op de penbalk zat 
zag ik plotseling tot mijn grote schrik de 
as uit de pensteen omhoog komen! Je 
weet niet wat je ziet. Direct de trappen 
af naar beneden afgehold en de vang 
erop. Helaas wilde Monumentenzorg de 
as niet (laten) verzwaren. Een zelf aange-
brachte ketting bleek niet zwaar genoeg. 
Thans zit er weer zelfzwichting op de mo-
len; dus een nog zwaarder kruis. Ik heb de 
penbalk horen kraken en durfde op een 
gegeven moment niet meer te draaien, 
ook niet met een strip aan de binnenkant 
van de beugel. 
Vorig jaar bleek De Mûnts te Buitenpost 
exact hetzelfde euvel te hebben (vlucht 
ruim 13 m). Nadat de bovenas uit 1973 
- onlangs vervangen - werden de vier 
dikke stukken ijzer om het peneinde 
weggelaten; waarom? Dat gewicht zat 
er niet voor niets! Een beslissing die op 
een kantoortje van een adviesbureau is 
genomen? Onbegrijpelijk! Inmiddels is 
de as aan het peneinde verzwaard met 
twee platen ijzer. Hij dompt nu niet meer 
en het gekraak is ook verleden tijd.
Achteraf verzwaarde assen kom je vaak 
tegen. Telkens als ik ergens molens be-
zoek let ik op dit soort dingen. Bij de 
zogenaamde halve assen (Schiedam, 
Vlaardingen) is het niet mogelijk om de 

as afdoende te verzwaren, dus moeten 
er dan 'druklagers' worden toegepast.
Maar een simpele springbeugel is na-
tuurlijk geen lager! Het kan heel goed 
dat assen van normale lengte opwip-
pen, en kortere niet. Kijk maar eens in de 
beltmolen De Hoop in Elspeet. Ik stond er 
versteld van.
De plaats van de halssteen is mede 
doorslaggevend. 
In Duitsland kom je veel 'gesloten' pen-
lagers tegen. Geheel ijzeren assen ko-
men daar niet op grote schaal voor. Als 
er in de beschadigde Ommer moleneen 

centimeter ruimte onder de beugel had 
gezeten was de molenaar tijdig gewaar-
schuwd; gewoon een constructiefout.
Wel wil ik nog opmerken dat de firma 
Koning uit Foxham veel relatief korte as-
sen goot die dus dompgevoelig waren. 
Daarom werden ze bij voorbbaat al voor-
zien van een meegegoten contragewicht. 
Bij De Prins van Oranje zie je dat zelden. De 
oude as uit Burum (Fr) die nu naast de mo-
len ligt is daarop een uitzondering.

Fred Ralten, 
Westermolen in Kollumerpomp

Het ongeval 
met De Konijnenbelt, 
een reactie Penlager in de Westgaster Mühle in 

Norden (foto H. Noot, 29 oktober 2007).

De lagering van een korte as in de molen De Kameel in Schiedam (tekening Bas Koster).

700kg
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De Noord in 
Rotterdam: 
Excelsior!

J.S. Bakker

In Molenwereld 2004-10 
stond een uitvoerig artikel 

over de ondergang van 
molen De Noord op het 
Oostplein in Rotterdam. 
Natuurlijk is er ook een 

opgang geweest. 
Zo blijkt de in 1711 

gebouwde stenen molen 
niet minder dan drie 

keer (!) te zijn verhoogd. 
Een vierde keer zat in 

het verschiet, maar door 
het wegstemmen van het 

herbouwplan in november 
1955 bleef het 'steeds hoger' 

achterwege.

De Noord geprojecteerd op de Seismolen 
(tekening Bas Koster). 
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De opmetingstekening uit 1943 
werd het startpunt van een schier 
eindeloze discussie over de ver-

hoging van deze molen. Wat was er ge-
beurd en wanneer? Er zijn stenen molens 
waarbij 'een blind paard met een houten 
oog' kan zien dat de molen verhoogd is. 
De korenmolen van Wolphaartsdijk is 
daar een voorbeeld van. Bij andere mo-
lens is het nauwelijks waar te nemen zo-
als bij de Nooit Volmaakt in Gorinchem. 
Tot die laatste groep hoort De Noord 
ook. Deze molen met een romp van 29 
m hoog is rank en slank, maar een dui-
delijk zichtbare breuk in de lijn van de 
romp die op een verhoging wijst is er 
niet. Het zou Bas Koster en mij nog heel 
wat hoofdbrekens geven.
In Den Haag heeft aan de Zeestraat 
bij de Sophialaan een molen van ver-
gelijkbare hoogte gestaan, die bo-
vendien met zijn Rotterdamse broeder 
de naam gemeen heeft: De Noord, al 
werd deze Haagse Noord ook wel De 
Lelie genoemd. In tegenstelling tot de 
Rotterdamse Noord is het bij de Haagse 
Noord wel heel duidelijk te zien dat deze 
verhoogd is. Vanaf baliehoogte loopt 
de romp vrijwel kaarsrecht omhoog. 
Deze verhoging van de in 1668 gebouw-
de molen vond plaats in 1798. In oktober 
1858 maakte de slopeeen eind aan zijn 
bestaan. De gevelsteen zit nu ingemet-
seld in het pand Plein 1813 no. 1.

Fase 1
'Int begin des jaars 1584 waren bin-
nen de stad zes koornwindmolens, die 
voor de burgers der stad malende wa-
ren, daarvan twee stonden binnen 
de Oostpoort ter wederzyden van de 
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Doorsnedetekening van De Noord, gemaakt 
door Bas Koster, op basis van een opname-
tekening van gemeentewerken uit 1942. 
Dankzij die tekening zou het zonder meer 
mogelijk zijn geweest om de molen exact te 
herbouwen zoals hij was. 

Kaart van het Rotterdam van omstreeks 
1560 van Jacob van Deventer. Binnen de 
Oostpoort staat nog maar één molen, de 
latere Zuidmolen. Buiten de poort staat een 
standerdmolen, die vermoedelijk de latere 
Noordmolen zal zijn. 
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Hoogstraat, twee op de noordeynde 
ten wederzyden van de Lombertstraat, 
een binnen de Delfse poort by St. Joris 
Doelen aan de Vest, die na omviel en 
niet weder getimmert en worde op die 
plaats, en nog een meulen staande op 
een vesttoorn by de oude Schiedamse 
poort, en daartoe nog 5 rosmolens, een 
aan de zuydzyde van de Hoogstraat 
by de Oostpoort, een aan de westzyde 
van de Oostwagestraat by de Goudse 
poort, een aan de westzyde van de 
Pannekoekstraat, een aan 't noordeyn-
de van de Lombertstraat en nog een 
rosmolen aan de westzyde van de 
Westwagestraat.

En anders geen molens en waren op 
die tijd binnen, nog buyten Rotterdam, 
die voor de burgers derzelver stad ma-
lende waren.', zo schrijft Van Waerschut 
in zijn kroniek van Rotterdam. De Noord 
is buiten twijfel een der beide molens 'ter 
wederzyden van de Hoogstraat' en ui-
teraard de noordelijke. Om begrijpelijke 
reden heette de andere de Zuidmolen. 
Die eerste Noordmolen was een open 
standerdmolen die daar nog niet stond 
toen Jacob van Deventer omstreeks 
1560 zijn kaart van Rotterdam tekende 
waar de Zuidmolen, ook een open stan-
derdmolen, wel op voor komt. Op een 
kaart van omstreeks 1577 van Simon 
Dammasz. van Dueren staan beide mo-
lens getekend, zodat De Noord daar niet 
lang te voren gebouwd moet zijn. Op de 
kaart van Van Deventer staat aan de 
Oostzeedijk buiten de Oostpoort ook 
een standerdmolen getekend die op la-
tere kaarten daar niet meer voor komt. 
Het wettigt de veronderstelling dat deze 
molen omstreeks 1575 verplaatst is naar 
de plek ten noorden van de Hoogstraat. 
Dat past uitstekend in het verhaal om 
buiten de vesting gelegen korenmolens 
vanwege de oorlogsomstandigheden 
aan het begin van de Tachtigjarige oor-
log (1568-1648) te verplaatsen naar een 
relatief veilige plaats binnen de vesting 
om op die manier de meelvoorziening 
veilig te stellen. 
De Noordmolen kwam binnen de stads-
muur op een molenberg te staan, die 
afgaande op kaarten, niet zo hoog was. 
Nu was de stad nog niet zo dicht be-
bouwd als later het geval was en even-
min waren de huizen in de buurt van de 
molen hoog, waardoor men waarschijn-
lijk aanvankelijk dacht er wel mee te 
kunnen leven. Uit de genoemde kaart 
van Van Deventer blijkt dat grote stuk-
ken van de stad tussen de Hoogstraat 
en de Goudsesingel nog niet zijn be-
bouwd. Dat verandert daarna snel: de 
stad expandeert binnen zijn muren; met 
een moderne term: breit in. Behalve in-
gebreid wordt er ook uitgebreid in de 
richting van de Maas. Ook worden de 
nu stenen stadshuizen groter en hoger. 
Het is duidelijk dat de open standerd-
molen op een molenberg binnen de 
stadsmuur verre van ideaal was en dat 
zelfs steeds minder werd. Om voldoende 
wind te krijgen moest de molen dus wel 

Toen werden het er twee. Op een kaart van Simon Dammasz. van Dueren van omstreeks 
1577 staan er twee standerdmolens aan het einde van de Hoogstraat. Vermoedelijk is de stan-
derdmolen van de Oostzeedijk vanwege de oorlogsomstandigheden 'naar binnen gehaald'. 
Rotterdam had trouwens op 9 april 1572 de oorlogsgruwel ervaren toen Spaanse troepen bij de 
Oostpoort een bloedbad aanrichtten met als resultaat 41 dodelijke slachtoffers, waaronder ook 
molenaar, Dirck Matthijsz. Beide standerdmolens zijn als normale standerdmolens aangegeven. 
Ze zullen ongetwijfeld last van windbelemmering hebben gehad, maar de stadshuizen zijn, 
afgaande op de kaart, niet hoog. 

Fragment van de kaart van Rotterdam van Balthasar Floris van Berckenrode uit 1626 met de 
omgeving van de Oostpoort. De Noord en de Zuidmolen staan dan op molenbergen achter 
de vestingmuur en er is een derde, gesloten standerdmolen bijgekomen op de Oostmolenwerf, 
gebouwd in 1584. Die naam verraadt zijn herkomst. Hij stond vermoedelijk eerder aan de 
Nieuwe Haven tegenover de Oostmolenstraat (!), waar hij moest verdwijnen voor het maken 
van een brug over de Nieuwe Haven. Zowel het laatste restant van een latere stenen molen op 
de Oostmolenwerf, De Roode Leeuw, als de Oostmolenstraat gingen ten onder bij het beruchte 
bombardement van 14 mei 1940. 



op een hogere voet komen te staan. In 
de loop van de zeventiende eeuw werd 
de standerdmolen op een speciaal voor 
de molen gebouwde cilindrische toren 
geplaatst. Het kan zijn dat men hiervoor 
de oude standerdmolen heeft gebruikt, 
maar er kan natuurlijk ook van totale 
nieuwbouw sprake zijn. Het motief is zon-
neklaar: windbelemmering.
De toren heeft - afgaande op tekenin-
gen - twee bouwlagen onder de balie 
zodat die baliehoogte omstreeks vijf me-
ter moet zijn geweest. 
In 1711 zou dan de eerste stenen molen 
zijn gebouwd. Dat kan men aanmerken 
als een modernisering, maar het is vrijwel 
zeker ook een antwoord op toegeno-
men windbelemmering. Aan het einde 
van de zeventiende eeuw kwamen aan 
het oosteind van de Hoogstraat er eni-
ge nieuwe of vernieuwde forse panden 
bij. In 1681 kwam de nieuwe Oosterkerk 
klaar. In 1705 wordt aan de oostkant er-
van het Oudemannenhuis gebouwd. 
In 1697 was het Gasthuis dat iets verder 
naar het oosten stond verhoogd met 
een bovenverdieping. Nog meer naar 
de Oostpoort stond het Pest- en Dolhuis 
dat in 1741 werd verbouwd. 

Molenaar Arie Kluit van De Noord vertel-
de mij dat de grote ramen op de derde 
zolder ooit baliedeuren waren en dat 
was volgens hem aan de binnenzijde 
duidelijk te zien. Deze ramen vallen ook 
aan de buitenzijde op door hun grootte. 
Het lijkt aannemelijk dat deze ramen, ex-
baliedeuren, dateren van de molen in 
zijn oervorm. Het komt er op neer dat de 
baliezolder bij de bouw op 9,265 m heeft 
gelegen, althans gerekend vanaf het 
niveau van 1943, het jaar waarin de mo-
len is opgemeten. Nu komt 9,265 m over-
een met 29,5 voet, zodat de oorspron-
kelijke hoogte wellicht 30 (Rijnlandse) 
voet, overeenkomend met 9,42 m (zie 
Molenwereld 2001-11-288 e.v.).
De buitendiameter van de romp is aan de 
voet 12 m; binnenwerks 10,50 m. De ge-
noemde maten komen vrij aardig over-

De Noord omstreeks 1675 als standerd-
molen op een cilindrische stenen toren die 
speciaal voor de molen is gemetseld en geen 
oude vestingtoren is. Zo'n toren staat er wel 
naast en die zal ook een zekere bekendheid 
krijgen vanwege de eerste stoommachine 
in Nederland, die er kwam te staan. De 
eigenlijke molen heeft het karakter van een 
standerdmolen zoals die in de twintigste 
eeuw nog in Noord-Holland voorkwamen. 
(tekening coll. Gemeentearchief Rotterdam). 

De Noord met de in 1613 gebouwde 
Oostpoort naar een tekening van Dirk 
Langendijk omstreeks 1800. Het raam tussen 
de balieschoren is een tot raam vermaakte 
baliedeur uit de bouwtijd. Dit raam zit op 
latere foto's van de molen aanzienlijk lager. 
De onderste rij muurankers heeft het tot aan 
het bittere eind in 1954 uitgehouden (teke-
ning coll. Gemeentearchief Rotterdam).
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De Blaauwe Molen aan het Pompenburg omstreeks 1760. Ook deze molen lijkt verhoogd 
te zijn, gelet op de naad in de romp. Dat is niet verwonderlijk, want ook deze molen kreeg 
de wind vaak over de stad. Ook lijkt het er op alsof de oudere stenen molens verhoogd zijn 
(Blaauwe Molen Noord, terwijl de jongere direct een grote hoogte kregen met als kampioen 
De Arend aan de Baan.
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een met de Seismolen in Middelburg (dia-
meter binnenwerks 10,70 m, baliehoogte 
8,60 m). Ook het bouwjaar ontloopt dat 
van De Noord niet veel: Seismolen 1728, 
De Noord 1711. Het is dus waarschijnlijk 
niets te veel gezegd met het stellen dat 
de allereerste Noord een molen van het 
postuur van de Seismolen is geweest. 
In de doorsneetekening van De Noord 
uit 1943 valt op dat er twee zolders on-
der de in 1711 veronderstelde balie zijn. 
Dit geeft een verdiepingshoogte die 
schommelt om de drie meter. Dat is voor 
zo'n grote molen vrij laag. Bovendien 
liggen de zolderbalken van beide zol-
ders ten opzichte van elkaar, niet zoals 
in de regel het geval is, gekruist, maar 
evenwijdig aan elkaar. Heeft de molen 
oorspronkelijk maar één zolder tussen 
de balie en de begane grond gekend? 
Die zal dan ergens halverwege tussen 
de balie en de vloer gelegen moet heb-
ben. De situatie met twee zolders is dan 
het resultaat van een ingrijpende ver-
bouwing; na een brand?
De Noord is in de eerste eeuwen van zijn 
bestaan waarschijnlijk vooral gebruikt als 
moutmolen. Al bij de oprichting in de zes-
tiende eeuw zijn bierbrouwers betrokken. 
Het is dan ook niet uitgesloten dat De 
Noord als een der eerste molens een ty-
pische moutmoleninrichting had zoals die 
nu voorkomt in de molens van Schiedam 
met de stenen op een halve zolder. Dat 
laat zich afleiden uit de plaats van de (ex-
) baliedeuren op de derde zolder. Als een 
molen twee baliedeuren heeft dan zitten 
die als regel recht tegenover elkaar. Dat 
was in De Noord niet zo, evenmin bij de 
molens in Schiedam. Bij de Schiedamse 
molens zitten de twee tegenover elkaar 
liggende baliedeuren nog verder excen-
trisch. Dat is nodig voor de ruimte die no-

dig is voor de halve zolder met de drie 
koppel stenen. Nu is de diameter van de 
baliezolder van de Schiedamse molens 
binnenwerks ongeveer 6,5 m. De derde 
zolder van De Noord is binnenwerks even-
wel acht meter wijd. Er is dus veel meer 
ruimte voor de halve zolder en vandaar 
dat die twee baliedeuren dan niet zo ver 
uit het midden hoeven te zitten.
Het feit dat men bij de later verhogin-
gen de oude zolders waarschijnlijk rustig 
heeft laten liggen waar zij lagen (uit het 
oogpunt van werk- en daarmee kosten 
besparing) kan een indicatie geven voor 

de vlucht. Op basis van deze veronder-
stelling mag men aan nemen dat de kap-
zolder uit 1711 de steenzolder van 1954 is 
geweest. Op grond daarvan komt men 
uit op een vlucht in de orde van grootte 
van 26 m.

Fase 2
Toch achtte men de negen meter balie 
van de eerste stenen Noordmolen blijk-
baar al snel onvoldoende. Op een te-
kening uit 1748 lijkt de molen zijn eerste 
verhoging al achter de rug te hebben. 
Het is verleidelijk om die te koppelen 
aan de verbouwing van het Dolhuis, 
maar dat is wel erg kort door de bocht. 
Rotterdam maakt in de 18e eeuw een 
bloeitijd door en dat gaat gepaard 
met een hausse in de bouw. Foto's laten 
grote 18e-eeuwse stadshuizen zien aan 
de Hoogstraat en zeker niet alleen daar, 
maar ook aan de Nieuwe Haven en het 
Haringvliet, het gebied ten zuidwesten 
van De Noord. In de achttiende eeuw is 
De Noord verhoogd. Van de verhoogde 
molen en de Oostpoort bestaat een 
prachtige tekening van D. Langendijk 
van omstreeks 1800. Deze tekening blijkt 
een welhaast fotografische precisie te 
hebben. Ramen en deuren blijken op 
exact dezelfde plaatsen te zitten als op 
foto's van ruim een eeuw later. Dit maakt 
een reconstructie van de verhoging mo-
gelijk. Zo zit de oorspronkelijke baliedeur 
nu als raam tussen de balieschoren. Het 
komt er op neer dat de molen met een 
zolder is verhoogd, waardoor de balie-
hoogte in plaats van 9,27 m 12,5 m wordt. 
Waarschijnlijk is de vlucht ongewijzigd 
gebleven. Vermoedelijk is de inrichting 
nu gewijzigd in een normale korenmo-
lenindeling. Dat laat zich afleiden uit 
de vele muurankers die Langendijk op 
steenzolderhoogte heeft getekend. De 
steenzolder van na de verhoging is im-
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Huizen aan het Haringvliet; de lage zijn - gelet op hun bouwstijl - te dateren op omstreeks 
1600. Het is het Hotel Kleyn dat op 1 november 1913 uitbrandde. De ernaast staande panden 
zijn duidelijk 18e- en 19e-eeuws en veel hoger. Die hogere bebouwing ongetwijfeld was nadelig 
voor de molens voor de molens bij en buiten de Oostpoort en verklaart hun verhoging. 

Vergelijking van De Seismolen in Middelburg met de eerste fase van De Noord (tekening Bas 
Koster).



mers de oude luizolder en die zal men 
ongetwijfeld hebben moeten verzwaren 
om dienst te kunnen doen als steenzol-
der. Ook zal de steenzolder met zijn vele 
en zware muurankers ook wel gebruikt 
zijn om het verband in de molen te hou-
den. Immers bij de bouw in 1711 zal men 
geen rekening hebben gehouden met 
versnijdingen voor een eventuele ver-
hoging en de metselaar zal het met de 
oude muurdikte hebben moeten doen. 
Het enige alternatief zou zijn geweest 

de molen eerst te slopen tot een lagere 
versnijding en vandaar hoger op te met-
selen. Dat zal ook niet aanlokkelijk zijn 
geweest.
Niet alleen De Noord op het Oostplein 
komt in de knel door de expanderende 
stad. Dan bedoel ik niet zozeer de ont-
wikkeling van de stedelijke standerd-
molens naar grote stenen molens zoals 
bij De Noord beschreven, maar ook 
voor molens buiten de vest, met name 
de industriemolens aan het Boeren- en 

Buizengat, waar de 'adembenemende' 
stad speciale voorzieningen opriep. 
In de 17e eeuw werden ter weerszijde 
van deze havens, langs de Oostzeedijk 
en op het Bosland industriemolens ge-
bouwd, vooral zaagmolens, maar ook 
andere als oliemolens. Van heel wat van 
deze molens zijn foto's bewaard geble-
ven. Daaruit blijkt dat de meeste nogal 
fors zijn verhoogd; uitgezonderd de palt-
rokken natuurlijk.
Op Rotterdams grondgebied ston-
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Gezicht vanaf het Witte Huis op het Haringvliet met links De Noord en rechts De Reus malend op een zuidwestenwind; ze krijgen weliswaar 
die wind over de stad, maar dankzij de verhoging steken zij flink boven die stad uit; er is mee te leven. Het gebouw links van De Reus is de 
stoomzuivelfabriek Aurore, waarvoor de eerste steen werd gelegd in 1900. Het was na het in 1898 gebouwde Witte Huis jarenlang het hoogste 
gebouw van Rotterdam: de nieuwe tijd dient zich aan. Die leidde ook tot de sloop van De Reus in 1910. De kerk aan het eind van het Haringvliet 
links is de Episcopaalse kerk, gesloopt in 1914.

Maasgezicht vanaf de Oude Plantage met v.l.n.r. de malende molens De Noord, De Reus en De Bok. Het is opvallend dat De Reus veel hoger 
aan de wind staat te malen dan De Noord of De Bok. De oorzaak laat zich raden: de windbelemmering van de Aurore die nog net een stukje 
zichtbaar is. Rechts de onderbouw van de in 1874 'verstoomde' zaagmolen Bartholomeüs Everardus. Ook dit was een verhoogde molen en waar-
schijnlijk het meest van allemaal. Bij de verbouwing tot stoomzagerij werd de molen tot op baliehoogte, circa 18 m (!), gesloopt. De Mees was 
beslist geen dwerg zoals een molenrijmpje wil doen geloven.



den daar tien molens waar, van de ne-
gen die ervoor in aanmerking, komen 
er maar liefst zes verhoogd werden, en 
nogal ingrijpend ook. De buurmolens 
Bartholomeüs Everardus en de Gravenlust 
spanden de kroon, al wilde een rijmpje 
met molennamen doen geloven dat De 
Mees een dwerg was. Dat was dan ook 
ongetwijfeld spottend bedoeld. 
De meeste molens rond het Boeren- en 
het Buizengat vinden hun oorsprong in 
de 17e eeuw. Zij kregen de westelijke win-
den over de stad. Dat was niet ideaal, 
maar het was wel stadsgrond, vandaar. 
Die winden kwamen over de 'waterstad' 
het deel van de stad dat ten zuiden van 

de Hoogstraat, de zeewering, lag. Dat 
gebied werd na 1575 in gebruik geno-
men voor woningbouw, havens en be-
drijfsgebouwen; nog voor de bouw van 
de molens. Alleen was de aanvankelijke 
bouwhoogte nog bescheiden en daar 
zal men de bouw van de molens op af-
gestemd hebben. In de 18e eeuw be-
leeft Rotterdam een welvaartsperiode 
en dat betekent dat de lage bebouwing 
wordt vervangen door grotere en hoge. 
Aan het Haringvliet en de Nieuwe Haven 
verrijzen grote en statige herenhuizen; 
een ontwikkeling die zich in de 19e eeuw 
doorzet. De bescheiden bebouwing van 
weleer verdwijnt dan vrijwel geheel.

Ook de molens ten zuiden van de 
Oostzeedijk komen dan in de knel en dat 
is ongetwijfeld de oorzaak van de 'verho-
gingsgolf'. Uiteindelijk moeten de molens 
rond 1900 toch het loodje leggen, maar 
dat was door andere oorzaken.

Fase 3
In de negentiende eeuw zijn er naar alle 
waarschijnlijkheid twee verhogingen ge-
weest. Over het wanneer kunnen we niet 
anders dan gissen en het hoe heeft Bas 
Koster en mij nog voor veel hoofdbrekens 
gesteld. Het uitgangspunt is weer de op-
metingstekening van 1943 geweest. In 
fase 2 zijn we uitgekomen tot op een zolder 
onder de balie van 1954. Het ligt voor de 
hand dat de in de negentiende eeuw uit-
gevoerde verhoging de molen met weer 
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De Seismolen in Middelburg in verval-
len staat. De in 1711 gebouwd Noord in 
Rotterdam moet vrijwel hetzelfde postuur 
hebben gehad. 

De in 1668 gebouwde Noord in Den Haag had wel zijn naam en verhoging met zijn Rotter-
damse naamgenoot gemeen, maar die in 1798 uitgevoerde verhoging gaf hem ondanks zijn
tweede naam De Lelie niet de schoonheid die zijn Rotterdamse evenknie kenmerkte. 
Net boven het dak van het aangebouwde huis rechts is in de romp een vrij groot raam zicht-
baar. In combinatie met de hoogte van de muurankers wettigt het de veronderstelling dat dit 
raam een voormalige baliedeur is, waardoor de situatie van voor de verhoging afleesbaar is. De 
Haagse molen werd in 1858 gesloopt. 



een zolder heeft verhoogd en de molen 
de baliehoogte kreeg die hij tot 1954 heeft 
behouden: 16,20 m. Daarbij is de steenzol-
der veranderd in maalzolder. Ook nu is 
deze steenzolder weer rijkelijk voorzien van 
muurankers. De luizolder werd steenzolder 
en de kapzolder luizolder.
Het is verleidelijk om ook hier weer een 
concrete gebeurtenis aan te koppe-
len. In 1782 werd het arsenaal van de 
Admiraliteit op de Maas vergroot en 
gemoderniseerd door de architect Jan 
Giudici. Vanaf 1823 deed het dienst als 
marinierskazerne en verwierf zo welhaast 
legendarische bekendheid. Op een 
foto, genomen vanaf de balie van de 
Noord richting Maasstation valt op dat 
de balie van de molen net iets uitsteekt 
boven het dak van de Marinierskazerne; 
toeval?
In de tekening van 1943 vallen een paar 
'ongerijmdheden' op. De ligging van de 
maalzolder, 55 cm onder de balie, valt 
het meest op. De tweede is de kapzolder, 

liever gezegd de balklaag onder de kap-
zolder. Deze ligt 1,225 m onder de voor-
noemde zolder en is een open bindlaag: 
er ligt geen zoldervloer op. Hij bestaat uit 
twee keer twee in elkaar gekeepte bal-
ken; een constructie die in stenen molens 
eer regel dan uitzondering is voor een 
kapzolder. Het laat de conclusie toe dat 
de definitieve kapzolder het resultaat 
is van een verhoging die dan om 1,225 
m zou gaan. Dat past weer prima in het 
verhaal over de vlucht, die dan immers 
met 2,45 m vergroot zou zijn. In 1954 be-
draagt de vlucht 28,60 m zodat de vlucht 
voor die verhoging goed 26 m zou zijn ge-
weest en dat past dan weer uitstekend bij 
de vluchten in de achttiende eeuw. Het 
maakt het allemaal aannemelijk dat de 
molen in de negentiende eeuw twee 

keer is verhoogd, een keer met 3,60 m en 
later nog eens met 1,225 m. In totaal zou 
de oorspronkelijke romp dan in drie fasen 
met circa 8,5 meter zijn verhoogd. Op 
zich is dat wel veel, maar niet verbazing-
wekkend. Zo is de bestaande molen van 
De Visser in Wolphaartsdijk aan het eind 
van de vorige eeuw met ruim tien meter 
verhoogd. Wel verbazingwekkend is dat 
de verhoging van De Noord aan de bui-
tenkant eigenlijk niet te zien is. Het is een 
hoge, ranke molen die 'aus einem Guß' 
ontstaan lijkt te zijn: als je het niet weet 
zie je het niet! Dat ligt bij de genoemde 
molens van Wolphaartsdijk en Den Haag 
wel even anders. De metselaars van de 
Rotterdamse Noord hebben zich wel bij-
zonder goed van hun taak gekweten: 
vakwerk!
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De molen van Wolphaartsdijk, kort na de verhoging. Afgaande op het kleurverschil in het 
metselwerk is de oude romp eerst gedeeltelijk verlaagd om daarna opgemetseld te worden tot 
de huidige hoogte. 
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Tekening van de verhoogde houtzaagmo-
len De Bok aan de Oostzeedijk. De vroegere 
kapzolder is goed herkenbaar boven de balie, 
evenals het boventafelement daarboven. De 
Reus werd op dezelfde manier verhoogd, 
maar De Naarstigheid, Het Fortuin, De 
Bok, De Gravenlust en De Bartholomeüs 
Everardus door het verhogen van de onder-
bouw, waarvoor demontage van de boven-
bouw onvermijdelijk was. Dat was uiteraard 
veel duurder, maar wel steviger. De Reus 
werd door zijn verhoging een uitgesproken 
slaptinus, die men inwendig daarom flink 
versterkt had (tekening collectie Gemeente-
archief Rotterdam).

Zo fotografeerde dr. Peter Wotke in 1861 
de stad vanaf de toren van de Sint Laurens-
kerk in oostelijke richting. Men is juist bezig 
met het dempen van de Kipsloot (vooraan), 
die daardoor Kipstraat werd, en erachter het 
Achterklooster. Het gebouw met de zuilen is 
het stadhuis aan de Kaasmarkt. De naar het 
lijkt incomplete molen links aan het einde 
van het Achterklooster is De Noord; rechts 
ervan de Kostverlorenmolen, een watermo-
len. Meer naar rechts is de voorste molen 
naast de Engelse kerk De Roode Leeuw; 
erachter de molens aan het Boeren- en het 
Buizengat.
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De rol van de luizolder
Bas Koster en ik hebben ons wel het 
hoofd gebroken over de vraag waarom 
men bij de tweede verhoging de balie 
niet gelijk hield met de maalzolder, die 
goed vijftig centimeter lager lag. Voor 
hetzelfde geld had men toch de romp 
vijftig centimeter lager kunnen houden. 
Dat scheelt ook maar een slok op een 
borrel. 
Voor die verhoogde balie moet daarom 
wel een reden geweest zijn. Er vanuit 
gaande dat de 'oude' zolders steeds op 
hun plaats gebleven zijn dan is bij deze 
tweede verhoging alleen de kapzolder 
nieuw geweest. De afstand tussen krui-
vloer en kapzolder had men nooit vijftig, 
zestig centimeter lager kunnen maken. 
Blijft dus over dat men alleen de hoogte 
van de luizolder een halve meter min-
der had kunnen nemen, zeg drie meter 
hoog in vergelijking met de daadwer-
kelijke 3,60 m. Daar lijkt niets mis mee. 
Maar er moet wel bedacht worden dat 
er in feite twee soorten luizolders zijn. 
De eerste is die welke tevens stortzolder 
is en de tweede waar de zolder alleen 
de verblijfplaats van het luiwerk is en 
alles 'van het bankje af' wordt gestort. 
De eerstgenoemde zijn hoger, moeten 
hoger zijn dan de tweede. In De Noord 
was die hoogte onder de rol toen 2,5 m. 
Dat is ideaal om te kunnen luien en te 
storten. Als nu de zolder zo'n vijftig, zestig 
centimeter lager zou worden dan wordt 
de hoogte onder de rol minder dan 
twee meter. Dan kan luien en storten 
nog wel, maar het wordt toch moeilijker 
en gevaarlijker. De Noord werd ook als 
moutmolen gebruikt. Dat stelt vanwege 
de vereiste snelheid van werken nog 
veel grotere eisen aan het luien en de 
omstandigheden daarvoor moesten 
optimaal zijn, anders kon men met het 
luien storten het malen niet bijhouden. 
(In verband met De Arend in Rotterdam 
komen we daar nog nader op terug.) 
Met andere woorden: men vond het 
verkieslijker om een hoge luizolder te 
hebben dan een 'gelijkvloerse' balie. De 
steenzolder, de vroegere luizolder was 
ook 3,60 m hoog. Blijkbaar heeft men 
dat toch willen aanhouden. De steen-
zolder was in fase 1, het 'zuivere' mout-
molenstadium, de luizolder en ook nog 
3,20 m hoog. 

Fase 4 
Het waarom van de vierde verhoging 
laat zich raden. Het enige argument 
wat deze betrekkelijk geringe verhoging 
rechtvaardigt is het verlangen om uit 
de wind meer kracht te kunnen halen. 

- P O R T R E T -

Uitzicht vanaf de balie van De Noord omstreeks 1930 met rechts de Marinierskazerne. Door 
de verhogingen is de windbelemmering betrekkelijk gering, zeker voor stedelijke bebouwing. 
Links van de boom naast de brug de stomp van De Roode Leeuw met daarachter het Stads-
timmerhuis en daarachter weer het Maasstation. Het gebouw links bestaat nog; een van de 
weinige vooroorlogse panden in dit gebied. 
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De korenmolen Nooit Volmaakt in Gorin-
chem zou ook een verhoogde grondzeiler 
zijn. Dit is evenwel op zo'n knappe manier 
gedaan, dat het, evenals bij De Noord, nage-
noeg onzichtbaar is. Waarschijnlijk leende de 
molen zich ervoor omdat de oorspronkelijke
molenromp voldoende wijdte had. Om tegen-
overgesteld reden kon in Wolphaartsdijk zo'n
mooie oplossing niet (foto jsb 10 maart 1995). 
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Mogelijk speelt er nog iets anders mee. 
Arie Kluit heeft mij verteld dat de as van 
De Noord afkomstig was uit een water-
molen. Dat is hem pas duidelijk gewor-
den na de brand, want tot aan de brand 
had de as zeer lange vulstukken. In de 
brand legden die het af en toen kon je 
bij de gevallen as lezen wat er op stond, 

o.a. namen van een polderbestuur. Hij 
kon zich evenwel niet meer herinneren 
wat. Immers; hij had in die dagen na 
de brand wel andere dingen aan zijn 
hoofd. Wel wist hij te vertellen dat de 
opschriften waren gefotografeerd door 
molenaarszoon Van Schelven van 't Slot 
in Gouda. Later heb ik (jsb) nog vergeefs 

geprobeerd die foto's te achterhalen. 
Niet omdat ik asnummers e.d. op zich 
zo waardevol vind, maar wel als middel 
om het spoor van een molen of molen-
onderdelen terug te vinden. Dat was 
in dit geval wel heel erg interessant. De 
vlucht van De Noord, 28,60 m is voor een 
korenmolen extreem veel. Als De Noord 
nu nog bestond dan zou hij in vlucht de 
grootste korenmolen van Nederland 
zijn. Voor en watermolen in zuidwestelijk 
Nederland is een vlucht boven de 28 m 
wel veel, maar zeker niet extreem. Zelfs 
dertig meter en (wat) meer is incidenteel 
wel voor gekomen. De zekerheid van de 
in oorsprong watermolenas en mogelijk 
ook het gebruik van een watermolenroe 
of roeden geeft voedsel aan aan de 
veronderstelling dat de aankoop van 
deze watermolenonderdelen de aan-
leiding is geweest voor de derde verho-
ging. Of het inderdaad het geval is; dat 
is vers twee. 

Dr. Wotke
Het is zelfs mogelijk om deze derde verho-
ging te dateren. In het jaar 1861 beklimt 
fotograaf dr. P. Wotke de toren van de 
Grote of Sint Laurenskerk en maakt daar 
een serie foto's, die een prachtig beeld 
geven van de stad en de omgeving. 
Voor ons is één foto bijzonder interessant. 
Het is de foto genomen in oostelijke rich-
ting, de kant van de Oostpoort op langs 
de Kipstraat en het Achterklooster, waar-
van de grachten juist worden gedempt. 
In het verlengde van het Achterklooster 
zien we twee molens, links De Noord 
en rechts de Kostverlorenmolen. De 
Kostverlorenmolen staat op het noord-
oosten in het kruis. Bij de Oostzeedijk 
staan sommige molens stil, ook op 
noordoosten, terwijl andere malen, 
maar op het zuidwesten. Blijkbaar is een 
dag (?) tevoren de wind omgegaan. De 
foto is van bijzondere kwaliteit. Sommige 
molens laten zich aan hun vorm moei-
teloos herkennen. Zo staat De Roode 
Leeuw stil in de zeilen: twee of vier halve. 
De staarten zijn zichtbaar. Dit alles op 
een uitzondering na: De Noord. De ba-
lie is heel goed zichtbaar, de romp ook. 
Gevlucht en staart zijn niet te zien en 
voor de kap wordt een beroep op het 
voorstellingsvermogen gedaan. Bij de 
Kostverlorenmolen, die zelfs nog iets ver-
der weg staat, zijn die details heel goed 
te zien. Bij De Noord: niets van dit alles! 
Het vermoeden komt dan opzetten of 
deze foto niet gemaakt is tijdens de ver-

De Noord zoals hij omstreeks 1935 boven 
het Oostplein uittorende, gezien in de rich-
ting van de Goudschesingel - Boezemsingel. 
Het grote raam onder de balieschoren is de 
gewezen baliedeur De in 1711 wat plomp 
gebouwd molen - vergelijk de Seismolen - is 
veranderd in een ranke juffer, ondanks een 
baliehoogte van 16,20 m en een vlucht van 
28,24 m. In zijn soort was hij zo uitgegroeid 
tot een van de mooiste molens. Bas Koster: 
"Van een vrouw zegt men dan: lelijk in de 
luier, mooi in de sluier..."
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hoging van De Noord, waarschijnlijk de 
laatste. Die zou dan te dateren zijn op 
1861. Helemaal zeker is dit natuurlijk niet, 
maar het zal ook niet meevallen om hier-
over meer zekerheid te krijgen.

De verhogingen nader bekeken 
Het valt niet mee om in de romp de spo-
ren van de verhoging af te lezen. De 
manier waarop de metselaars de romp 
van De Noord hoger opgetrokken heb-
ben dwingt daarom bewondering af. 
Daarbij komt dat de loop in de laatste 
eeuw van zijn bestaan nogal eens duch-
tig onder handen is genomen. De romp 
is gedeeltelijk gepleisterd. Dat kan ge-
daan zijn om vochtdoorslag te voorko-
men, maar ook ten dienste van de vele 
reclamebeschilderingen. Er zijn weinig 
molens die daarmee zo 'rijk' versierd 
mee zijn geweest als De Noord. Vaak zijn 
die schilderingen ook nog eens overge-
verfd en het resultaat is een lappende-
ken die het onmogelijk maakt om iets 
zinnigs te zeggen over diverse verhogin-
gen. De enige redelijk herkenbare schei-
ding in het metselwerk lijkt te zitten ter 
hoogte van de luizolder (op de hoogte 
van voor 1954). Dat zou dan betekenen 
dat de romp voor de tweede verho-
ging is afgebroken tot op de zolder en 
vandaar opnieuw is opgemetseld.(Het 
is overigens merkwaardig dat ook bij 
grote romprestauraties juist het boven-
ste deel van de romp vaak geheel moet 
worden vervangen. Men zou toch zeg-
gen dat dit door de overstekende kap 
juist gevrijwaard bleef van water dat van 
de kap af druipt. Zo kan het slopen van 
het bovenste deel van de romp van De 
Noord op iets dergelijks wijzen, maar het 
kan natuurlijk ook samenhangen met de 
gewenste bovendiameter van de romp.)
Van de laatste verhoging is geen spoor 
te ontdekken. Wel is de romp tulpvormig 
uitgebouwd in verband met de diame-
ter van de kap. Dat kan natuurlijk ge-
beurd zijn omdat de romp steeds smal-
ler werd en men gebruik wilde maken 
van de oude kap. Om die kap passend 

te houden moest men de romp aan de 
bovenzijde wel uitmetselen. Vergelijk 
dit bijvoorbeeld eens met de Haagse 
naamgenoot van De Noord. Die werd bij 
zijn verhoging cilindrisch opgemetseld 
waardoor dit uitmetselen achterwege 
kon blijven. Daarmee werd die molen er 
niet fraaier op. 

Er is nog een mogelijkheid. Die willen we 
toch graag noemen, ook al staan be-
staan er op zijn best vage aanwijzingen 
voor.
De in 1954 afgebrande Noord had een 
mooie, vrij platte kap met een zeer breed 
achterkeuvelens. Degelijke kappen kom 
je op het vasteland van Zuid-Holland, 

Fragment van de foto -helaas onduidelijk- 
waarbij de molen op het noorden draait: 
Arie Kluit aan het kruirad van zijn molen, 
vermoedelijk bezig de molen naar het zuid-
oosten te kruien. 

Deze foto is door een Duitse militair genomen. Tijdens de brand na het bombardement van 
14 mei. De Noord draait en staat op het noorden. De wind is aan het omgaan. In het begin 
draaide de molen op het noordwesten en later wordt het zuidoost. 
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Als het puin geruimd lijkt De Noord op een open vlakte te staan, maar hij maalt weer! In de oorlog werd het gebied in verband met de 
voedselschaarste in gebruik genomen voor de landbouw; de zgn. Productieslag. De Noord wordt dan het decor van wuivend graan! Links de 
uitgebrande Sint Laurenskerk en links daarvan een toren van de inmiddels gesloopte Koninginnekerk. Ook het spoorwegviaduct is gesloopt en 
vervangen door een tunnel

Deze foto is waarschijnlijk door een Duitse militair genomen in de zeer vroege ochtend van 15 mei, kort na zonsopgang. Het bombardement 
is voorbij, maar de huizen tussen het Achterklooster en de Goudschesingel branden nog. Op grond van de schaduw kan men concluderen dat het 
rond zes uur 's morgens (zomertijd) moet zijn geweest. De molen draait zonder zeilen op een zuidoostenwind. Zo sloeg Arie Kluit de vuuraanval 
op zijn molen af. Hij moet 's nachts van de balie een soort inferno gezien hebben. Overal rond de molen brandde het als een lier. Links de Mari-
nierskazerne die al op zondag 12 mei een voltreffer had gekregen.
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vooral in Schieland op watermolens, ei-
genlijk pas tegen vanaf het vierde kwart 
van de achttiende eeuw. 
Hierboven is de tekening van Langendijk 
geprezen om zijn fotografische precisie. 
Die tekening laat evenwel een heel an-
der model kap zien: hoger en met een 
smaller achterkeuvelens; een kap van 
het model als De Hoop op de Coolsingel, 
gebouwd in 1732. Het kan natuurlijk zijn 
dat De Noord bij de tweede of de derde 
verhoging een nieuwe kap heeft gekre-
gen. Dat lijkt toch wat onwaarschijnlijk. 
Men had dan probleemloos een nieuwe 
kap kennen maken, pas op de versmal-
de romp. Heeft men soms bij de in 1861 
veronderstelde verhoging soms de ge-
hele kap, as roeden etc. van een water-
molen gebruikt. Dat zou tevens de sterke 
uitmetseling van de romp verklaren.
Volgens de opmetingstekening uit 1943 
was de diameter van de kuip buiten-
werks 5,80 m. Dat ontloopt de wijdte van 
een watermolen niet veel. Zo staat bij-
voorbeeld in het bestek van de molens 
van de Tweemanspolder dat de kuip 
buitenwerks 20 Rijnlandse voeten, 6,28 
m moet zijn. Nu zegt dit op zich allemaal 
niet zo veel, want de Schiedamse bran-
dersmolens hebben ook een kuip van 
ongeveer zes meter. 
Dat deze mogelijk 'nieuwe' kap voor 
De Noord samenhangt met een brand 
waarna men ten dienste van het her-
stel de bovenboel van een watermolen 
kocht lijkt mij onwaarschijnlijk. Arie Kluit 
bewaarde namelijk thuis een schei-
plankje van De Noord met de initialen 
IARH (J. A. Rijshouwer) en (als ik mij goed 
herinner) het jaartal 1845. Als de molen 

uitgebrand zou zijn dan het scheiplankje 
de brand ook niet overleefd.
Voor de verhoging, gekoppeld aan 
de foto van Wotke, is moeilijk een con-
crete gebeurtenis te koppelen, het 
Maasstation met zijn hoge stations-
overkapping werd pas in 1875/1876 ge-
bouwd. 

Van een vooruitziende blik mag men ze-
ker spreken, want de omgeving van de 
molen verandert omstreeks 1900 dras-
tisch. Foto's van het Oostplein en omge-
ving uit de periode 1875 - 1940 laten zien 
dat de bebouwing vooral gestempeld is 
door huizen van omstreeks de eeuwwis-
seling, veelal hoger dan hun voorgan-
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“Groei” van molen De Noord te Rotterdam

bas koster

De Noord, bijna geheel afgebroken na de brand van juli 1954; bovenaan de rij muurankers.(foto 
coll. Bas Koster).

De 'groei' van De Noord in vier fasen (tekening Bas Koster).
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gers. Het is een morbide opmerking: op 
14 mei 1940 nam de windbelemmering 
voor de Noord aanzienlijk af, maar dat 
zou van korte duur zijn... De molen kwam 
het zelf niet te boven.

Fase 5: de molen die er niet kwam
Na de brand van 1954 werd de romp van 

De Noord gesloopt. Er worden plannen 
ontwikkeld om ter plaatse een nieuwe 
molen te bouwen. In verband met de 
toegenomen windbelemmering door 
de nieuwe stad wil het gemeentebestuur 
de molen twee meter hoger maken dan 
voor de brand. Men gaat vooralsnog uit 
van een molen zonder binnenwerk. Wel 

wordt er rekening mee gehouden dat 
het maalwerk in een later stadium nog 
zal worden ingebouwd. Het komt noch 
tot het een noch tot het ander, want op 
24 november 1955 wordt na een debat 
van twee uur het herbouwplan met 22 
tegen 18 stemmen verworpen. Geen ex-
celsior meer voor De Noord!

bas koster

Wind-moutmolen De Arend te Rotterdam 1798 - 1891
Vlucht: 27,46 meter Baliehoogte: 25,90 meter
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Molen De Noord 1711 - 1954
11,98 meter

De in 1798 gebouwde molen De Arend was met een baliehoogte van 26 m en een vlucht van 27,50 m bijna een eeuw de grootste molen van 
Nederland; De Noord zinkt daarbij wel niet in het niet, maar toont ondanks een baliehoogte van 16,20 m en een vlucht van 28,60 m toch aan-
zienlijk kleiner (tekening Bas Koster). 
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2015 alleen de nummers...................... te ontvangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

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

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

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

Bovendien kost u een abonnement over 2015 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van 
die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

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

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

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




