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Bij de omslag voorzijde: Begin dit jaar heeft de Moppemolen aan de Ha-
nepoel bij Nieuwe Wetering nieuw riet op het achtkant gekregen. Het 
maakt de molen als nieuw. (foto Aad Toet, 18 december 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.

Dit nummer wordt ook verzonden aan de relaties van de Rijnlandse Mo-
lenstichting; vandaar extra aandacht voor deze mooie molenstreek. 
Andries Veloo brengt een bezoek aan de Stevenshofmolen in Leiden en 
doet daar verslag aan. Verder heeft de Moppemolen bij Nieuw Wetering 
nieuw riet op zijn lijf gekregen. Dankzij vrijwillige molenaar en molenbe-
woner Aad Toet kunnen wij u met een foto reportage duidelijk maken 
hoe dat in zijn werk ging.
 
De molen van Drunen kreeg zijn kap en zijn kruis weer terug, waarmee 
het tij voor dit bekende crepeergeval duidelijk is gekeerd. Het is tevens 
de aanleiding om eens te kijken naar de naoorlogse ontwikkeling van 
het molenbehoud in de provincie Noord-Brabant, getekend door ups en 
downs. 

Het hoofdartikel is dit keer gewijd aan een van de bekendste molenschil-
derijen van Nederland, met name de molenwortels van dit schilderij. 

Dan nog een minder prettig bericht: eind maart hebben we ruim dertig 
abonnees uitgeschreven wegens wanbetaling. Gelukkig heeft een deel 
daarvan alsnog betaald. Maar het betekent wel dat het aantal abon-
nees toch - zij het minimaal - gedaald is onder het ooit aangenomenen 
aantal minimum abonnees dat nodig is voor een verantwoorde exploi-
tatie. Wanneer deze tendens zich voortzet dan kunnen minder prettige 
maatregelen niet uitblijven.

En Balie Kluiver blijft zich zorgen maken over het molenbehoud in Neder-
land.                                                                                                                    JSB
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Lintjesregen 2015

Eén van 2838 onderscheidingen die 
in april in verband met de jaarlijkse 
Lintjesregen is uitgereikt, was voor Leen 
van Aalsburg uit Gorinchem, molenaar 
van de molen Den Bonk aan Lakerveld 
in Lexmond/ Meerkerk. Van Aalsburg 
ontving de versierselen in het stadhuis 
van Gorinchem uit handen van burge-
meester Anton Barske. Zoals dat met 
velen tijdens een jaarlijkse Lintjesregen 
het geval is, werd ook Van Aalsburg met 
een smoes naar het stadhuis gelokt. 
Daar ontdekte hij dat er iets bijzonders 
aan de hand was. Van Aalsburg werd 
Lid van de Orde van Oranje Nassau 
vanwege zijn grote verdiensten voor 
'zijn' molen. Hij werd in september 1984 
door het bestuur van SIMAV aangesteld 
als molenaar. Op die stek heeft hij zich 

ontpopt tot een vrijwillig molenaar in 
hart en nieren. Na de plechtigheid was 
er een kleine bijeenkomst in de molen, 
waar Van Aalsburg werd toegesproken 
door SIMAV-penningmeester Henk van 
Dieren.

Gerrit Boom (76) uit Zalk ontving de on-
derscheiding Lid in de Orde van Oranje-
Nassua en is vooral bekend vanwege 
zijn werk als vrijwillig molenaar bij molen 
De Valk in zijn woonplaats. Iedere zater-
dag is de molen geopend voor publiek. 
Daarnaast wordt de molen regelmatig 
bezocht door schoolklassen uit de wijde 
omgeving. Boom leidt de mensen rond, 
geeft praktische tips aan cursisten en 
is tevens contactpersoon. Tot vorig jaar 
was hij iedere donderdagmorgen ac-
tief als vrijwillig chauffeur op de buurt-
bus. Daarnaast is hij hulpkoster in de 

Nederlands Hervormde Kerk te Zalk en 
helpt hij in de tuindienst van de pastorie.

In Lemmer kreeg de 73-jarige Klaas 
Lenstra een onderscheiding uitge-
reikt en werd lid in de Orde van Oranje 
Nassau tijdens zijn werk op molen De 
Windlust in Wolvega. Lenstra is hier sinds 
1975 molenaar. Hij bedient iedere zater-
dag de molen, verricht onderhoudswerk 
en geeft rondleidingen. Ook was hij be-
stuurslid en voorzitter van de Vereniging 
Gild Fryske Mounders en bestuurslid van 
stichting De Fryske Mole. Hij kreeg de 
onderscheiding opgespeld door burge-
meester Aalberts van De Friese Meren.

Op vrijdag 24 april is Rob Ingenhoest, 
vice-voorzitter van Stichting Molens 
Zuid-Kennemerland (SMZK) benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Penningmeester Van Dieren (links) feliciteert Van Aalsburg (Foto Vergouwe/ SIMAV).

Rob Ingenhoest met de koninklijke 
onderscheiding (foto Harry van Hoorn, 
24 april 2015).
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Burgemeester Marianne Heeremans 
van de gemeente Heemstede overhan-
digde hem tijdens een feestelijke bijeen-
komst deze bijzondere onderscheiding.
Rob Ingenhoest zet zich al vele jaren ac-
tief in voor het onderhoud en behoud 
van molens in de regio Haarlem. Hij is 
sinds 1995 bestuurslid en werkplaatsbe-
heerder van de SMZK. Daarnaast houdt 
hij zich bezig met het behoud en onder-
houd aan de zes molens die deze stich-
ting beheert, waaronder de Adriaan en 
de Eenhoorn in Haarlem en het molentje 
van Groenendaal in Heemstede. Vooral 
in de overleggen met de gemeente 
Haarlem heeft Rob zijn bouwkundige 
kennis gebruikt voor het opstellen van 
onderhoudslijsten en -begrotingen voor 
alle door de SMZK beheerde molens.

In Buren kreeg F. Ooms een lintje. Hij is 
sinds 1977 molenaar, vrijwilliger en in-
structeur op Korenmolen De Blauwe 
Reiger in Haaften. Werkzaamheden zijn:
het laten draaien van de molen, al dan 
niet om meel te malen, het klein on-
derhoudswerk en het rondleiden van 
bezoekers. De molen is ook beschik-
baar gesteld als examenmolen voor de 
Vereniging De Hollandsche Molen. De 
heer Ooms heeft tot op heden ca. 20 
molenaars opgeleid.

Niet op 24 april, maar tijdens de 
Nationale Molendag kreeg Jan van Riet 
(60) een koninklijke onderscheiding. 
Terwijl Jan van Riet op de Nationale 
Molendag met De Korenbloem draai-
de kwam er opeens een enorme stoet 
mensen het terrein op. Tot zijn grote ver-
bazing werd er een microfoon tevoor-
schijn getoverd en reikte burgemeester 
Sijbers van de gemeente Sint Anthonis 
hem de versierselen uit, behorende bij 
een Koninklijke Onderscheiding. Veertig 
jaren vrijwilligerswerk waarvan 29 jaar 
als molenaar waren, aldus de burge-
meester voldoende om Jan van Riet te 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Jan van Riet (60) kreeg de on-
derscheiding onder meer vanwege on-
derstaande verdiensten: vrijwilliger bij 
de standaardmolen De Korenbloem en 
bij de watermolen te Oploo. Jan is ge-
diplomeerd (wind)molenaar. Hij bedient 
iedere zaterdag de standaardmolen. 
Jan is ook actief betrokken bij het on-
derhoud van de naastgelegen water-
molen te Oploo. In beide molens leidt 
hij bezoekers rond. Ook heeft hij een 
aspirant-molenaar opgeleid en neemt 
hij examens af voor de Stichting De 
Hollandse Molen. Verder is hij van 1994 
secretaris van de Molenstichting Oploo-
Wanroij. Initiatiefnemer en bestuurlid 
van de Stichting Graancirkel en het 
Avonturenpark te Oploo. De Graancirkel 
Oploo is een jaarlijks wisselend netwerk 
van toeristische, informatieve en edu-
catieve wandelroutes in en rond Oploo 
met het thema graan, met meerdere 
verkooppunten van streekproducten. 
Het Avonturenpark is hieruit ontstaan 
en richt zich meer op de kinderen om 

hen bewust te maken van de waarde 
van de natuur. Het laatste project is de 
zeer fraaie door hem geïmporteerde 
Texaanse windmolen die het educatief 
waterpompproject draaiende houdt.
Lourens Sierksma (82) kreeg dezelfde 
eer in Witmarsum. Sierksma is vanaf 1971 
molenaar van koren- en pelmolen De 
Onderneming in zijn dorp. Hij beheert 
en onderhoudt de molen, herbouwde 
het oude molenaarshuis, verzorgt rond-
leidingen en was net als Lenstra ook 
bestuurslid van het Gild Frysk Mounders. 
Sierksma kreeg zijn onderscheiding uit 
handen van locoburgemeester Mirjam 
Bakker van Súdwest-Fryslân.

Molen Hazewind krijgt 800 euro 
voor bomenkap

De Vereniging Dorpsbelangen Gieten 
heeft (samen met twee anonieme geld-
schieters) een bedrag van 800 euro ge-
schonken aan de medewerkers van mo-
len De Hazewind in Gieten.
Het geld wordt gebruikt als bijdrage voor 
het kappen van de bomen langs het 
zogeheten Molenpad in de directe om-
geving van het beeldbepalende maal-
werktuig en voor de kosten van het her-
planten. Eind vorig jaar is reeds gestart 
met de kap van een aantal bomen. De 
woordvoerder Bert van Dorpsbelangen 
is blij dat de werkzaamheden na een 
jarenlange discussie eindelijk zijn afge-
rond en dat de molen weer ongestoord 
kan draaien. 

Gerard Varwijk 'Strijder voor 
Molens in Overijssel'

Op 21 april heeft het bestuur van de 
Stichting De Overijsselse Molen de waar-
deringsonderscheiding 'Strijder voor 
Molens in Overijssel' toegekend aan de 
heer Gerard Varwijk te Dedemsvaart. Hij 
stamt uit een oud molenaarsgeslacht. In 
1834 bouwde zijn overgrootvader een 
korenmolen in Dedemsvaart en later zet-

te een zoon van hem het molenaarsam-
bacht voort, terwijl familieleden elders 
als molenaar aan de slag gingen.
Gerard Varwijk werd geen molenaar 
maar kwam in het meubelbedrijf te-
recht. Wel ontwikkelde hij veel gevoel 
voor historie en mede-oprichter von de 
Historische Vereniging Dedemsvaart 
Toch bleek het molenvirus in hem te zijn 
doorgegeven, want jaar na jaar bleef 
de nu 84-jarige foto's maken van alle 
windmolens die hij maar kon vinden.
Vanaf 2005 is Gerard zich helemaal 
gaan richten op de historie van molens 
in Overijssel. Hij bezocht molens, molen-
stompen en rompen, maakte foto's en 
verzamelde informatie.
Dit alles vormde de basis voor het prach-
tige 160 pagina's tellende door hem ge-
schreven boek Overijsselse Molens van 
toen en nu. Onlangs heeft hij dit boek 
zelfs aangeboden aan alle moleneige-
naren in Overijssel. Al met al een mo-
lenhistoricus in hart en nieren die door 
zijn grote inzet en betrokkenheid de de 
molens van Overijssel promoot en voor 
de Stichting De Overijssels Molen reden 
om hem de waarderingsonderscheiding 
'Strijder voor Molens in Overijssel' toe te 
kennen. 

Gerard Varwijk. 

Hasselt, molen De Zwaluw. 
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Inzameling voor herstel De Zwa-
luw te Hasselt

Met de onthulling van een miniatuur van 
De Zwaluw met een geknakte wiek gaf 
burgemeester Bilder van de gemeente 
Zwartewaterland op zaterdag 9 mei 
2015 het startsein voor de Wiekenactie. 
De actie moet leiden tot de inzame-
ling van middelen om te komen tot het 
herstel van de molen. De gemeente zal 
dan ook alles in het werk stellen om de 
provincie Overijssel te bewegen subsi-
die te verstrekken voor deze restauratie. 
Naast de restauratie van het kruis voor 
een bedrag van 75.000 euro, zullen bij-
behorende onderdelen zoals de staart-
constructie en stelling vervangen moe-
ten worden. De totale kosten van deze 
specifieke renovatie bedragen 175.000 
euro. 

Oplossing gevonden voor 
beheer Lonneker Molen

Een nieuwe stichting gaat zich bezighou-
den met het onderhoud en de exploita-
tie van de Lonneker Molen. Dat meldt 
TC Tubantia. De stichting Van Akker tot 
Bakker staat voorlopig onder voorzit-

terschap van prominent Lonnekenaar 
Geertjan Takkenkamp. Deze oplossing 
komt een week voordat een deadline 
van de gemeente verstrijkt. De afgelo-
pen maanden was er onenigheid tus-
sen twee partijen; de Stichting Lonneker 
Molen en HALL, Het Aangespannen 
Landbouwwerktuig Lonneker. Beide 
partijen hebben eigen ideeën over wat 
er met de molen zou moeten gebeuren. 
Overleg tussen de twee stichtingen le-
verde steeds geen overeenstemming 
op (zie Molenwereld 2015-5-172). Nu is 
die overeenstemming er wel. Binnen de 
nieuwe stichting leveren beide andere 
stichtingen een bestuurslid. Verder ko-
men er twee onafhankelijke bestuursle-
den en een onafhankelijke voorzitter. 

Restauratie wipmolens Hellouw 
in volle gang

De restauratie van de wipmolens in 
Hellouw verloopt zeer voorspoedig. De 
Voorste en de Achterste molen en alle 
bijbehorende historische gebouwen en 
kunstwerken, zoals sluizen en bruggen 
worden in deze restauratie betrokken. 
Zo is onlangs gestart met het restaureren 
van de bakhuizen. Binnenkort worden 
de bruggen en sluizen hersteld. Deze 
werkzaamheden bestaan hoofdzake-
lijk uit herstel van het metselwerk en het 
vernieuwen/vervangen van kozijnen en 
deuren. Vanaf medio mei is de andere 
molen, de Voorste Hellouwse molen, 
aan de beurt om gerestaureerd te wor-

den. Deze molen is wel in wat een betere 
staat van onderhoud. Maar ook hier zijn 
diverse herstelwerkzaamheden plaats, 
ook bv het (deels) vervangen van een 
aantal balken in het bovenhuis. Bij deze 
molen wordt ook het bakhuis en een sluis 
gerestaureerd. Aannemer Berkhof zal 
het totale restauratiewerk voor 1 augus-
tus van dit jaar afronden.

Doorzetters bouwen molen in 
Kootwijkerbroek

Een enthousiast bestuur, doorzettings-
vermogen een meewerkende ge-
meente én een half miljoen van de 
provincie zorgen ervoor dat aan het 
einde van dit jaar De Puurveense mo-
len te Kootwijkerbroek weer in gebruik is. 
Nadat 23 jaar geleden molen De Vrees 
in Winterswijk werd ontmanteld zal deze 
in nieuwe gedaante als stellingmolen 
verrijzen in Kootwijkerbroek (gemeente 
Barneveld). De molen moet aan het ein-
de van dit jaar klaar zijn. Dat wordt krap, 
aangezien de restauratie veel tijd kost. 
Ook mist de stichting nog anderhalve 
ton op de begroting. Ze hoopt dat nu 
de molen in opbouw is, particulieren wil-
len bijspringen (Zie Molenwereld 2015-5-
176). 

Beton gestort voor bouw 
Thornsche molen

Op 20 april is men begonnen met het 
storten van beton bij de bouw van de 

Hasselt, molen De Zwaluw. 

De Thornsche molen in Leuth, vermoedelijk gefotografeerd tijdens de mobilisatie in de Eer-
ste Wereldoorlog. Uit de foto valt af te leiden dat de molen geen zetel had, een kenmerk van 
de Nederrijnse wipmolens (zie Molenwereld 2002-5-144 e.v.). Dit type is in Nederland uitge-
storven, maar de constructie is nog wel aanwezig bij spinnekopmolens. 



Thornsche molen in Leuth. Het was de 
bedoeling, dat dit de vrijdag ervoor al 
gebeurd zou zijn, maar toen was er nog 
niet voldoende beton in voorraad om 
de nieuwe vloer van het horecagedeel-
te van de Thornsche molen van beton te 
voorzien. Nu lukte dit wel en zo bleek al 
gauw wat voor groot oppervlak dit ge-
deelte wordt. 

Verstikte molen in Nieuwegein

Een wipmolen bemaalde eeuwenlang 
de polder Oudegein bij Jutphaas, nu 
opgegaan in de gemeente Nieuwegein. 
De molen kreeg er in 1934 een dieselmo-
tor bij, later vervangen door een elektro-
motor. Desondanks bleef de molen tot 
1945 op windkracht in bedrijf. Daarna 
werd alleen met de motor gemalen. In 
1955 nam de gemeente de molen over 
van het waterschap waarna de molen 
in 1966 overging naar de Stichting De 
Utrechtse Molens. In 1968 werdeen res-
tauratie uitgevoerd, waarna vrijwilligers 
de molen lieten draaien. In 1982 werd de 
molen wegens bouwvalligheid stilgezet. 
Verstedelijking van de omgeving van de 
molen leidden tot de wens de molen te 
verplaatsen. Pogingen om hem elders 
in de provincie Utrecht naar een betere 
omgeving te verplaatsen liepen op niets 
uit, omdat de gemeente Nieuwegein 
de molen binnen de gemeente wilde 
houden. Op 18 mei 2000 werd de eerste 
paal voorde molen geslagen op de lo-
catie waar hij nu staat. Op 10 september 
2006 werd de draaivaardige molen offi-
cieel in gebruik gesteld (zie Molenwereld 
2006-10-327, 328. De molen was - en is - 
nog niet maalvaardig: van het scheprad 
werd alleen het sintelstuk aangebracht. 
De biotoop op de nieuwe standplaats 
was al niet ideaal, maar is sindsdien ei-
genlijk alleen maar verslechterd, zo dat 
men zich onwillekeurig afvraagt of de 
molen op zijn oude standplaats - waar 
de fundering nog steeds zichtbaar is - 
niet net zo goed af zou zijn geweest.

Raad van State: bouwproject 
Ritsevoort mag doorgaan

Er kan alsnog een bouwvergunning af 
worden gegeven voor een bouwproject 
van vijf woningen en een winkel aan de 
Ritsevoort. Dat heeft de Raad van State 
bepaald in een uitspraak. Het heeft een 
eerdere uitspraak van de Alkmaarse 
rechtbank dat het project tegen het be-
stemmingsplan ingaat vernietigd. Het 
college verleende in 2013 een bouwver-
gunning, maar dit werd aangevochten 
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De Oudegeinse molen in Nieuwegein na 
de verplaatsing op zijn nieuwe standplaats. 
Het scheprad ontbreekt nog, negen jaar na 
de verplaatsing (foto Gerard Barendse, 1 
mei 2015). 

De Oudegeinse molen kort voor de ver-
plaatsing. 
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door bewoner Cees Piet, bewoner van 
de nabijgelegen 'Molen van Piet' aan 
de Clarissenbuurt. Meerdere buurtbe-
woners vochten met hem mee. Zij zijn 
bang dat het project hoog boven de 
omliggende woningen zal uitsteken. 
Volgens Piet heeft hij vanuit de molen nu 
nog een vrij uitzicht op de binnenstad. 
Dat zal straks heel anders zijn. De vergun-
ning sneuvelde bij de Alkmaarse recht-
bank vanwege een regel in het gelden-
de bestemmingsplan die de gemeente 
ook al parten speelde bij een afgekeurd 
bouwproject aan de Spanjaardstraat. 
Volgens de Alkmaarse rechter laat die 
planregel zoveel bebouwing niet toe. 
Het bouwperceel ligt aan de ene kant 
aan de Clarissenbuurt en aan de andere 
kant aan de Ritsevoort. De Raad geeft in 
de uitspraak aan dat het bestemmings-
plan niet duidelijk aangeeft wat wel en 
niet mag op de locatie. Daarom werd 
er gekeken naar de toelichting op het 
plan. Hieruit blijkt dat de gemeente niet 
heeft bepaald dat nieuwbouw niet toe-
gestaan is. De Raad van State oordeelt 
daarom nu dat het beroep van Rits B.V. 
gegrond is. Dit houdt in dat de vergun-
ning mag worden afgegeven. 

Rietdekkers vernieuwen kap van 
Edamse molen

Op 20 april zijn twee rietdekkers uit 
Friesland begonnen met het vernieu-
wen van de rieten kap van de Edamse 
molen aan de Broekgouwstraat. Eerst 

werd het riet van de kap eraf gehaald. 
Donderdag is gestart met het rietdekken 
door de gespecialiseerde vaklieden. 
Met een vrachtwagen is een grote hoe-
veelheid riet aangevoerd voor het reno-
veren van het rieten dak van de molen. 
Als de kap gereed is zal ook de onder-
kant van de kap van een nieuwe rieten 
beschermlaag voorzien worden. Het 
is de volgende fase van de restauratie 
van de Edamse molen. Later zullen de 
wieken, spillen, lagers en andere bewe-
gende delen onder handen worden ge-
nomen. Eigenaar De Hollandsche Molen 
komt van de benodigde 150.000 euro 
nog 20.000 euro tekort. De Hollandsche 
Molen hoopt daarom nu via crowdfun-
ding het benodigde bedrag alsnog 
binnen te halen. Mocht dit niet lukken 
blijven waterlopen en vijzel vooralsnog 
buiten het herstel.

Nieuw tijdperk voor koffiemolen 
te Egmond aan den Hoef

De koffiemolen (Molen van Berkhout) 
achter restaurant Smakelijk gaat een 
nieuw tijdperk tegemoet. Molenmakers-
bedrijf J. K. Poland is druk bezig met de 
ontmanteling van het rijksmonument 
(zie blz. 221). Op 17 april afgelopen vrij-
dag werden de kap en de as van de 
molen getakeld. Het zijn noodzakelijke 
werkzaamheden. Acht stijlen aan de 
onderzijde zijn zwaar aangetast door 
houtrot. Voor de renovatie trok de pro-
vincie 105.000 euro uit. Nog 30.000 euro 

subsidie ontving eigenaar Wim Göbel 
via Besluit rijkssubsidiëring instandhou-
ding monumenten (BRIM). De gemeen-
te Bergen is tot nu toe niet van plan de 
renovatie financieel te ondersteunen. 
Zij zeggen alleen gemeentelijke monu-
menten te willen subsidiëren. Het mo-
lenmakersbedrijf is het komende jaar 
regelmatig aan het werk om de molen 
te restaureren. Voor de continuïteit is al-
les afhankelijk van een goed gevulde 
pot geld. Het is dus afwachten waar het 
schip strandt.

Vergunning Snevertmolen 
onherroepelijk !

Onlangs is met het intrekken van de laat-
ste bezwaren een eind gekomen aan de 
bijzonder lange vergunningprocedure 
voor de Snevertmolen te Schagen en 
heeft de vorig jaar afgegeven vergun-
ning nu een onherroepelijke status ge-
kregen. Met de molen komt één van 
de vele, allemaal verdwenen, Schagen 
molens weer nabij een oorspronkelijke 
locatie terug. De molen en het terrein 
zijn in eerste instantie bedoeld als beel-
dobject en cultuurhistorische verwij-
zing, waarbij uiteraard historisch gezien 
gekozen is voor het klassieke uiterlijk en 
materiaalgebruik van een poldermolen 
in combinatie met een open en sobere 
landschappelijke invulling van het ter-
rein. In de molen is een woning volgens 
de huidige bouwregelgeving voorzien, 
dit om het plan haalbaar te maken maar 

Oude ansichtkaart van de molen van de Zuidpolder in Edam.
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ook voor het toezicht op de molen. Het 
plan werd door de diverse overheden 
zeer enthousiast ontvangen, zo ook door 
het Hoogheemraadschap welke er met-
een een initiatief aan toevoegden om 
de molen maalvaardig als poldermolen 
uit te voeren. Doordat het initiatief uitein-
delijk niet kon worden ondersteund met 
middelen is deze aanvulling in dezelfde 
procedure ook weer vervallen. Het aan-
leggen van de waterlopen in het ter-
rein wordt wel uitgevoerd, waardoor de 
molen in de toekomst eventueel alsnog 
maalvaardig gemaakt kan worden. Nu 
de vergunning onherroepelijk is gewor-
den is, beginnen de voorbereiding voor 
de werkelijke realisatie. Doordat voor dit 
jaar al afspraken waren gemaakt over 
het huidige agrarisch gebruik van het 
perceel kan de bouw ter plaatse pas na 
dit jaar van start gaan.           John Paauw

Presenatie boek De Zes Molens

Op zaterdag 9 mei 2015 vond de over-
handiging plaats van het eerste exem-
plaar van het boek De Zes Molens aan 
de schrijver ing. Jan den Besten door 
voorzitter Peter Baan van de Historische 
Vereniging Hoogblokland, Hoornaar 
en Noordeloos. De uitreiking vond 
plaats in het woonzorgcomplex De Zes 
Molens te Hoornaar. In het boek De 
Zes Molens worden de molens beschre-
ven die ooit de polder Het Land der Zes 
Molens te Hoornaar zijn bemaalden. 
Molendeskundige en oud-streekgenoot 
ing. Jan den Besten heeft op boeiende 
wijze de lotgevallen van dezemolens be-
schreven. Het geheel is aangevuld met 
vele prachtige foto's, plattegronden en 
bouwtekeningen (voor meer informatie 
zie het vorige nummer van Molenwereld, 
pag. 177.

Waterloosmolen een eeuw in 
handen van de familie

Op 1 mei 1915 werd Jaap Hoogenboom 
benoemd tot molenaar van de 
Waterloosmolen bij Rijpwetering. Hij 
overleed op 26 oktober 1965. Na zijn 
overlijden werd de molen nog regelma-
tig bemalen door zijn oudste kleinzoon 
Leo Witteman; later nam zijn jongere 
broer Cok Witteman het over die op 27 
mei 2012 op 65-jarige leeftijd overleed. 
Hij werd op zijn beurt als molenaar op-
gevolgd door zijn zoon Hugo en inmid-
dels doet de volgende generatie ook al 
weer mee. 

Aeolus te Vlaardingen in steigers

Molen Aeolus in Vlaardingen staat in de 
steigers. Het voegwerk wordt vervangen 
en deze werkzaamheden zullen tot circa 
halverwege juli duren. De gemetselde 
molenromp vertoont lekkage, zo erg dat 
er bij veel regen en harde wind vanuit uit 
het zuid-westen, zelfs water op de vloe-
ren staat. Daarom is de eigenaar van de 
molen, de Stichting Exploitatie Molen 
Aeolus (SEMA), vorig jaar begonnen om 

Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek De Zes Molens aan de schrijver ing. Jan den 
Besten (l) door voorzitter Peter Baan van de historische vereniging (foto Historische Vereni-
ging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos, 9 mei 2015). 

Jong geleerd, oud gedaan van vader op zoon, al een eeuw lang op de Waterloosmolen (foto 
16 maart 2015). 
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al het voegwerk te vervangen. Vorig 
jaar is de noordzijde van de molen op-
nieuw gevoegd, nu wordt de zuidzijde 
aangepakt. Het opnieuw voegen van 
het metselwerk boven de stelling staat 
voor de komende jaren gepland. Aan 
de binnenzijde van de molen wordt de 
lekkage aangepakt door te injecteren. 
Nadat al deze werkzaamheden zijn uit-
gevoerd zal de gemetselde molenromp 
weer waterdicht zijn.

Broekdijkmolen ondergaat 
restauratie

De Broekdijkmolen aan de rand van de 
Leidse Merenwijk ondergaat een flinke 
restauratie. Het wiekenkruis is fors onder-
handen genomen en is nu volledig op-
nieuw opgehekt. De waterloop is afge-
damd zodat er blijkbaar ook onder in de 
waterlopen wordt gewerkt. 

Voortgang in behoud Johanna 
Huijbergen

Zes inwoners van Huijbergen zetten 
zich in om te komen tot oprichting van 
een stichting tot behoud van molen 
Johanna in Huijbergen. Ik september/
oktober 2014 zijn ze gestart met het 
onderzoek of de oprichting van een 

molenstichting haalbaar is of niet. Het 
idee voor een molenstichting is in eerste 
instantie afkomstig van de gemeente 
Woensdrecht. De Johanna is nu een ge-
meentelijk pand en kost jaarlijks 20.000 
euro aan onderhoud. De gemeente wil 
echter op onderhoud van gemeentelij-
ke panden gaan besparen en is van zin 

de molen op termijn af te stoten.

Businessplan Koeveringse Molen 
gereed

Het heeft even op zich laten wach-
ten, maar het businessplan van de 
Koeveringse Molen is inmiddels klaar 
en ligt bij de drie gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel om te be-
palen welke rol zij in het herbouwpro-
ject willen gaan spelen. De gemeenten 
hebben expliciet gevraagd om een 
businessplan om ook een inzicht te heb-
ben in de begroting en de exploitatie. 
Gedurende de afgelopen maanden is 
er door de mensen van KNHM/Arcadis, 
projectbureau More en de stichting druk 
gewerkt aan de totstandkoming van het 
businessplan. Naar verwachting zullen 
de antwoorden van de drie gemeenten 
in het tweede kwartaal bekend worden. 
De herbouwde Koeveringse molen kan 
naar het oordeel van de Stichting het 
icoon worden van de drie fuserende 
gemeenten en hun omgeving en voor 
natuur-, recreatie- en toerismegebied 
'Vlagheide'.
Naast het perceel grond dat de Stichting 
Koeveringse molen vorig jaar reeds van 
de gemeente Schijndel kon pachten kan 
door de verwerving van het tweede stuk 
grond door de gemeente Schijndel nu 
bijna het gehele geplande molenterrein 
gepacht worden. De totale oppervlakte 
hiervan bedraagt ruim 19.000 m2. Enkel 
een klein stukje van en op het grond-
gebied van de gemeente Veghel ont-
breekt nu nog. De gemeente Veghel 
heeft hier nog wel wat verplichtingen 
liggen, maar al laten weten dat er mo-
gelijkheden zijn om ook dit perceel in de 
nabije toekomst te kunnen pachten. Het 
stichtingsbestuur is blij met deze ontwik-
kelingen en inmiddels druk bezig met 
het maken van plannen om het terrein 
dit jaar al nuttig te gebruiken.

Herstel Sint Anthoniusmolen 
Kessel ligt stil

De verbouwing van de Sint Anthonius-
molen in Kessel is opnieuw vertraagd. 
Door een fout van een gemeenteamb-
tenaar is vergeten de benodigde bouw-
vergunning aan te vragen. De werk-
zaamheden zijn naar verwachting door 
deze fout ongeveer 10-12 weken ver-
traagd. Het college van de gemeente 
Peel en Maas maakte geld vrij voor een 
spoedreparatie van de molen. In maart 
werd gestart met de plaatsing van een 
nieuwe steenbalk. Daarvoor werd eerst 
de zetel van de molen op mankemen-
ten is onderzocht. Dat kon pas na de 
demontage, omdat dan de mankemen-
ten zichtbaar worden. De standerd-zetel 
verbinding vertoonde in 2009 manke-
menten en is destijds provisorisch her-
steld.

De molenmakers aan het werk op de Broekdijk (foto Erwin Esselink, 15 mei 2015) 

De in de oorlog vernielde Koeveringse 
molen. 
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Officiële start restauratie
Schouwsmolen 

Op maandag 20 april werd het startsein 
gegeven voor de restauratie van de 
Schouwsmolen in Ittervoort. Dit werd sym-
bolisch verricht door de drie aannemers, 
die ieder voor hun specialiteit zijn uitge-
kozen voor hun werkzaamheden BAT in 
Sittard (restauratie van de molenwerken), 
Bouwbedrijf Leon Corstjens (restauratie 
van het bouwkundige deel van de molen) 
en Timmerbedrijf Nedfil (voor het binnen-
werk van de multifunctionele ruimte). In 
hun bijzijn waren verder: Dhr. T. Tubée (mo-
lenspecialist bij de Monumentenwacht 
Limburg), Dhr. C. van Bree (contact-
persoon Leerlingbouwplaatsen bij de 
Provincie Limburg) en Dhr. J. van der 
Stappen en mw. W. Moors, (eigenaren 
van de Schouwsmolen, en tevens op-
drachtgever). Deze watermolen heeft 
het lang moeten doen zonder waterrad, 
dat in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw gesloopt werd in opdracht van de 
gemeente. Het binnenwerk bleef zitten. 
De grootste klus is dan ook het maken 
en plaatsen van een kopie van het oude 
waterrad, zodanig dat de molen weer 
maalvaardig wordt.
Daarbij wordt het molenhuis ook gerestau-
reerd, wat inhoudt het waterdicht maken 
van het dak, het waar nodig voegen van 
de muren, vervanging van rotte kozijnen 
etc. Om ook op de toekomst voorbereid 
te zijn, wordt een multifunctionele ruimte 
gecreëerd in een deel van het molen-
complex. Hier kunnen straks educatieve 
activiteiten verricht, groepen ontvangen 
en bijeenkomsten gepland worden.

In 't kort
- Op dinsdag 26 mei is de korenmolen 

te 's-Gravenzande in de steigers ge-
zet ten behoeve van het herstel. In af-
wachting van een schadevergoeding 
heeft het bestuur voldoende dekking 
om met het herstel te starten.

- De balie van de Babbersmolen in 
Schiedam is nu geheel compleet en 
ook het gereconstrueerde zomerhuis is 
nagenoeg klaar. 

- De Groeneveldse molen te Schip-
luiden is tijdens hevige wind op 6 mei 
een deel van het hekwerk kwijtgeraakt. 
Ondanks dat kon de molen met mo-
lendag wel draaien, herstel heeft in de 
week van 11 mei al weer plaats gehad. 

- De berg voor de nieuwe molen De 
Zwaan in Vinkel met daarin een multi-
functionele ruimte is gereed. Daarmee 

is de eerste fase van de herbouw van 
molen afgerond.

- Het herstel van de Uffelse watermolen 
in Neeritter is nagenoeg afgerond. 
Afgelopen winter is de hele zolderver-
dieping van de molen gerestaureerd. 
Daarmee is na zeven jaren intensief 
restaureren het molencomplex con-
structief binnen weer geheel op orde. 

Molenkalender
13-14 juni 2015 Groninger Molenweekend
27 juni 2015 Westlandse Molendag

De Babbersmolen met links het gerecon-
strueerde zomerhuis (foto Erwin Esselink, 4 
mei 2015). 

De Uffelse molen in Hunsel-Neeritter (4 maart 2010). 

De berg voor de nieuwe Zwaan in Vinkel (foto Erwin Esselink, 9 mei 2015). 
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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
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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

Molenzaken te koop

Molenboeken te koop. 

Kijk op: 

www.bosschemolens.nl
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

*Groot 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

We zijn half april begonnen met 
de 'Koffiemolen' in Egmond 
a/d Hoef met het demonteren 

van de kap. De kap bleek veel slechter 
dan oorspronkelijk was aangenomen 
en omschreven. Het is de bedoeling 
dat we na de bouwvak de achtkant 
aanpakken: o.a. het riet verwijderen; 
steiger plaatsen en alle achtkantstijlen 
aan de onderkant herstellen.

(Alle foto's J.K. Poland B.V.)

1. Demontage van de kap. De molen heeft 
in verhouding tot de wijdte van de kap 
een opvallend korte as, iets wat men bij 
een as als deze niet direct zou verwach-
ten. Hij is namelijk vrij jong. Meestal zijn 
dit soort assen ouder. (fabrikaat DePrins 
van Oranje, nr. 686 uit 1870). 

2. 'Het moet eerst slecht zijn wil het beter 
worden' (17 april 2015). 

3. In de kap voorafgaand aan de demon-
tage: vogelstront genoeg en te over. 

4. Onderdelen van de kap op de trailer 
voor transport naar Broek op Langedijk. 
(17 april 2015). 

5. Het bovenwiel in de werkplaats (8 mei 
2015).  
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Het verwijderen van de kap 
(17 april 2015).

1
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Helaas is er geen reactie binnen-
gekomen met informatie over het 
bijzondere molentje bij Giethoorn. 

Wel loste Erwin Esselink weer een 'gouwe 
ouwe' op:

'In Molenwereld 116 van juni 2008 stond 
als Zoeker een waarschijnlijk Rijnlandse 
wipmolen, waar nog geen oplossing voor 
is binnengekomen. Nu zijn van practisch 
alle Rijnlandse wipmolens, die de twin-
tigste eeuw gehaald hebben, foto's be-
kend, maar deze wipmolen zit daar niet 
bij. Onlangs dook van dezelfde molen 
een andere foto op, waarop meer van de 
omgeving te zien is. Wat opvalt is dat de 
molen schuin geplaatst is t.o.v. de voor-
boezem en dat de poldersloot precies in 
het verlengde van de voorboezem loopt. 
Gezien de stand van de zon kijken we in 
een oostelijke richting, m.a.w. het polder-
water wordt in een westelijke richting af-
gevoerd. Een molen, die precies past in 
dit plaatje, is de molen van de Spekpol-
der te Stompwijk. Van deze molen ken ik 
geen afbeelding, maar over het uiterlijk is 
bekend, dat het bovenhuis geteerd en de 
ondertoren rietgedekt was. De vlucht be-
droeg 17,20 m. en het scheprad had een 
diameter van 4,20 m. Ook deze gegevens 
kloppen met het uiterlijk van de onbeken-
de wipmolen. Alles wijst er dus op, dat de 
onbekende wipmolen de molen van de 
Spekpolder is.

De Spekpolder, eerder ook Speckenpol-
der genoemd, werd in 1578 gesticht en 
lag ten oosten van de Vliet, ter hoogte 
van Voorschoten. De Spekmolen, die in 
ieder geval halverwege de 17e eeuw al 
bestond, sloeg het overtollige water via 
een 240 m. lange voorboezem in noord-
westelijke richting uit op de Vliet. 
Een heuglijk feit deed zich voor op 20 sep-
tember 1913 toen G. van Meygaarden 
uit Voorschoten 40 jaar molenaar was op 
de Spekmolen. Hij was bovendien op die 
dag 50 jaar getrouwd. 
Begin 1926 besloten de ingelanden van 
de Spekpolder de wipmolen te vervan-
gen door een Hercules-windmotor, die 
geleverd werd door de firma R.S. Stokvis 
en Zonen te Rotterdam. In 1959 besloten 
de ingelanden van de Spekpolder en de 
aangrenzende Hofpolder om gezamenlijk 
een nieuw elektrisch gemaal te stichten. 
Sinds 1914 werd de Hofpolder bemalen 
door een gemaal, dat in de afgeknotte 
Oostvlietmolen was gevestigd, maar die 
bemaling voldeed niet meer voor de Hof-
polder. De windmotor van de Spekpolder 
vergde nogal wat onderhoud en kon bij 
windstilte niet werken. Door de bouw van 
een nieuw gemaal zouden deze proble-
men tot het verleden behoren. Medio 
1960 was het gemaal gereed en niet lang 
daarna zal de windmotor verdwenen zijn. 
Aan de agrarische bestemming van de 
Spekpolder kwam niet lang daarna een 
einde, want in de jaren 1969-1984 werd 

de polder vrijwel geheel afgegraven voor 
de zandwinning. Ook de aangrenzende 
Rietpolder en de zuidelijk daarvan gele-
gen Meeslouwerpolder werden aan de 
zandwinning opgeofferd. Er ontstond een 
grote plas, die thans onderdeel uitmaakt 
van het recreatiegebied Vlietland. De 
standplaats van de voormalige Spekmo-
len is ook onder water verdwenen. Deze 
lag niet ver van het paviljoen Vlietland 
nabij de jachthaven, aan de noordrand 
van de plas.'

We danken de heer Esselink hartelijk voor 
deze reactie. Toch was er destijds wel de-
gelijk een reactie die wees naar de mo-
len van de Spekpolder. Op 16 december 

Fragment van de oudste kadastrale kaart 
uit 1812. Let op de ligging van de molen 
ten opzichte van de poldersloten en de 
voorboezem. 

Doorkijkje vanuit het westen naar de windmotor van de Spekpolder, gezien vanaf korenmo-
len De Oranjeboom te Voorschoten. Tussen de molen en de windmotor loopt niet zichtbaar 
de Vliet. Alleen de molenaarswoning van de Oranjeboom links is in verbouwde vorm nog 
aanwezig. Opname uit de jaren 1926-1930.

Andere foto van dezelfde molen, helft 
van een stereofoto. Collectie Ton Mees-
ters, Breda.

De Zoeker uit Molenwereld 116 van juni 
2008.
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2011 schreef de Aarlanderveense mole-
naar Willem Waltman die aanvankelijk 
veronderstelde dat het de molen van de 
Hofpolder onder Voorschoten was, maar 
daar op terug kwam:

'Toch ben ik tot de conclusie gekomen 
dat de 'Zoeker', niet de molen van de 
Hofpolder kan zijn, omdat de molen op 
de foto volgens mij geen 21,90 m vlucht 
heeft, en na nadere bestudering van de 
Potgegevens de plaats van de lange slin-
gerklamp en (wat minder goed te zien), 
de plaats van het bovenste scheer of 
spoorhout niet klopt, of de foto is van voor 
1903 ( nog met houten roeden).

Dan ga je verder 'speuren'. Met zowel 
Teixera de Mattos (1903), als Fockema 
Andrea (1952) terzijde, ga je dan polders 
aankruisen die eventueel in aanmerking 
komen, en dan kom ik toch weer uit op 
de omgeving van Voorschoten....
Volgende 'ingeving' van mij; Is het niet de 
molen van de, ten zuid-westen van de 
eerder genoemde Hofpolder gelegen, 
en inmiddels voormalige, Spekpolder te 
Stompwijk ?
Volgens het boek van Marrenga Staff, was 
dit ook een 'bruin geteerde wipmolen', 
en volgens Teixera de Mattos met een 
vlucht van 17,20 m,en dat klopt volgens 
mij aardig met de molen op de 'Zoeker'. 
Ook deze molen maalde uit op een voor-
boezem naar de Vliet, een soortgelijke si-
tuatie als bij de Hofpolder. Als ook hier het 
scheprad op het n-w heeft gezeten, dan 
zou de kerktoren op de achtergrond die 
van Stompwijk kunnen zijn.
Van voorboezem en v.m molenplaats 
is echter niets meer terug te vinden om-
dat dit in de jaren '60 is opgegaan in de 

zandwinplas, en nu recre-
atiegebied Vlietland. De 
molen van de Spekpolder 
stond ongeveer tegen-
over de Voorschotense 
korenmolen De Oranje-
boom.In het Leids archief 
(op internet te zien), zit 
één opname van de 
Oranjeboom, waar de 
molen van de Spekpol-
der, zij het heel vaag en 
alleen een deel van de 
kop met kruis, is te zien.
Verder is er ook van deze 
molen, voor zover mij be-
kend, geen enkele opna-
me bekend.
Vooralsnog ga ik er dus 
nu vanuit dat de 'Zoeker' 
uit Molenwereld 116 blz 
245, de molen van de 
Spekpolder zou kunnen 
zijn'.

Waarvan acte! 

De nieuwe 'Zoeker'; een 
verdekkerde molen met 
als opvallend kenmerk 
een dubbele steunder 
onder de windpeluw. 
Maar welke molen is het 
precies? 

Reacties a.u.b. te rich-
ten aan de redactie
van Molenwereld, Moer-
dijkstraat 39, 
2751 BE Moerkapelle, 
e-mail: redactie@
molenwereld.nl.

Molendag, molenfeest, ja meer dan dat; 
in mijn ogen is het niet minder dan de 
triomfdag van het Nederlandse molen-
behoud, V-day. Molenbehoud is al lang 
haast vanzelfsprekend, althans zo voelen 
velen dat. Maar vanzelfsprekend is een 
griezelig iets. Er is vaak niet zo vreselijk 
veel voor nodig om iets minder vanzelf-
sprekend te laten zijn. Dat kan geleidelijk 
gaan, maar voor dat je het weet staat 
dat ooit zo vanzelfsprekend was op een 
hellend vlak. 
Nu kan ik voor het molensucces in Neder-
land vele oorzaken noemen, maar vol-
gens mij springt er toch wel één bovenuit: 
de opstelling van de overheden en dat 
in meervoud; aan de top het rijk, aan de 

basis de gemeenten en de provincies er 
tussen. Het rijk schiep vooral de voorwaar-
den in de vorm van wet- en regelgeving. 
Daar mogen ook subsidiekaders bij ge-
noemd worden, terwijl de gemeenten als 
regel direct het lot van de molen aantrok-
ken. Niet voor niets gingen honderden 
molens in handen van gemeenten over, 
juist omdat men op plaatselijk niveau zich 
realiseerde dat die molen anders omviel. 
Dat was ook vaak zo als een gemeente 
niet bereid was om een reddende hand 
uit te steken.
Nu zie je onder het mom (mombakkes?) 
van de kerntakendiscussie dat gemeen-
ten hun molens liever kwijt dan rijk zijn, 
gelardeerd met allerlei fraaie en minder 

fraaie verhalen.  Als het behoud van de 
molen nu buiten de kerntaken van een 
gemeente valt, viel het er dan vroeger 
wel onder? 
De gemeente die zeg maar een halve 
eeuw geleden in de wederopbouwtijd  
een molen kocht of het behoud ervan 
fors ondersteunde zag dat echt niet als 
een kerntaak, maar besefte dat die mo-
len anders naar de gallemiezen ging. 
Het is juist daardoor dat in vergelijking 
met buurlanden zoveel molens eigen-
dom van een gemeente zijn, maar dat 
heeft er ook voor gezorgd dat in vergelij-
king met bijvoorbeeld veel Duitse molens 
de Nederlandse als regel stijlzuiver bleven 
doordat men waakte voor molenvreem-
de bestemmingen, inrichtingen en zelfs 
uitdossingen. 
Moet men dat dan bij de moderne mo-
lentoekomst in Nederland maar op de 
koop toe nemen? Immers een van de 
dragende krachten daaronder is toch 
juist hergebruik met een andere functie.
Een goed handhavingssysteem is onmis-
baar. Al met al zijn er zo uitdagingen ge-
noeg en te over, maar optimistisch ben ik 
nog niet; eigenlijk huiver ik.
                                              Balie Kluiver 

Huiver



De laatste jaren beleeft de provin-
cie Noord-Brabant een opmerke-
lijke molenrevival: schijnbaar ho-

peloze crepeergevallen komen tot een 
oplossing. Het gaat allemaal niet vanzelf, 
maar vanwege de recente successen 
lijkt het wel of de gouden molentijden 
van weleer terugkeren. Daarbij denk ik 
aan de tijd voor de oorlog en zelfs in de 
oorlog waarin Chr. van Bussel en jhr.mr. 
F van Rijckevorsel grote successen wis-
ten te bewerkstelligen en Brabant mis-
schien wel niet de koploper was, maar 
zeker tot de koplopers behoorde onder 
de provincies voor wat betreft het mo-
lenbehoud. De oorlog richtte een ware 
slachting aan onder de Brabantse mo-
lens (zie Molenwereld 2010-5: 'Met Mars 
op molenpad'); ongeveer een derde 
van de molens werd vernield of raakte 
beschadigd. Na de oorlog zorgde de 
omwenteling in de veevoederfabricage 
dat de molens economisch buiten spel 
kwamen hetgeen omstreeks 1950 in een 
sloopgolf resulteerde die deze provin-
cie zwaar trof. Bij het uitbreken van de 
oorlog telt de provincie iets meer dan 
200 windmolens; twintig jaar later is het 
aantal zo ongeveer gehalveerd. Daarna 
profiteren de Brabantse molens wel van 
het molenbehoud zoals dat na 1965 
op gang kwam, maar een koploper is 
Brabant zeker niet. De laatste jaren is er 
dankzij de provincie een soort inhaal-
slag op gang gekomen en Brabant mag 
zich nu zeker weer wel onder de koplo-
pers van het molenbehoud rekenen. 
De molen van Drunen deelt ook in het 

Kap geplaatst op de 
molen van Drunen

 

J.S. Bakker

De kap met de binnenroede 
op weg naar zijn bestemming.

De kap van onderen af bezien: een houten 
as met een ijzeren kop. De voeghouten zijn 
opvallend zwaar, zodat de steunder op een 
houten blok op de overring ligt. De vang is 
uitgevoerd als trommelvang.

Het staartwerk compleet en 
de buitenroe zit er ook in. 
Deze heeft geen fokken, maar 
oud tuig. 
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wisselend getij voor de molens. In 1944 
raakt hij zwaar beschadigd bij de ex-
plosie van een V-1. In 1954 volgt her-
stel en dan krijgt hij ook fokwieken en 
een Engels kruiwerk; een teken dat de 
molen bedoeld is om weer gebruikt te 
gaan worden. Dat is ook gebeurd maar 
niet lang. Omstreeks 1960 is de molen al 
buiten bedrijf en begint het verval. Een 
paar jaar later verdwijnen de fokken en 
zo schrijdt de aftakeling voort. Het mo-
lenaarsbedrijf maakt plaats voor een 
partycentrum annex restaurant. De weg 

naar het herstel voor de onttakelde mo-
len is moeizaam, maar in 2014 kan molen-
maker John de Jongh toch aan de slag. 
Op 1 mei jl. kreeg de molen zijn kap en 
kruis terug. Bijgaande foto's van Michel 
Dellebeke geven er een beeld van.
De kap met binnenroede woog z'n 
17 ton. De roeden zijn gemaakt door 
Vaags, de buitenroe heeft no. 328, lang 
27,60 m en de binnenroede 329, lang 
27,50 m. De gelden om de molen maal-
vaardig te maken zijn nog niet rond, 
maar het ligt wel in de planning om de 
molen maalvaardig te maken.

De kap ligt op zijn plaats. De witte band 
onder de ramen is de cirkel voor de staart-
rol van het kruiwerk. 

Spel van licht en donker. 

Gezicht vanuit de molen op de A50. 

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

Het aanbrengen van een korte schoor. 
Na jaren tobben mag molen weer met 
recht Hertogin van Brabant heten. Achter 
de molen de geluidswal langs de A50. 



Genezende stormslachtoffers
Tijdens de orkaan van 28 oktober 2013 
kregen enkele molens in Nedersaksen het 
zeer zwaar voor hun kiezen met soms zeer 
grote schade als gevolg (zie Molenwereld 
2013-12-446). Gelukkig is aan de meeste 
molens de schade weer (bijna) onge-
daan. De molen van Ditzumerhammrich is 

1) De ravage in Greetsiel in 2013(foto 
Christoph Wagener, 28 oktober 2013). 

2) Het aftimmeren van de kap (foto Jürgen 
Müller). 

3) De kap klaar voor de reis (foto Carsten 
Lucht, 24 april 2015). 

4) In de takels (foto Jürgen Müller, 7 mei 
2015).

5) Luchtreiziger (foto Jürgen Müller, 7 mei 
2015).

hersteld en die van Bunde heeft inmiddels 
weer een compleet kruis, terwijl de Grüne 
Mühle in Greetsiel sinds donderdag 7 mei 
zijn kap weer heeft die met een grote 
kraanop het achtkant werd gezet en 17 
ton bleek te wegen. Als alles volgens plan 
verlopen is dan heeft de molen eind mei 
ook zijn roeden terug gekregen.                 jsb.

De molen van Bunde is weer compleet 
(foto Martin van Doornik, 9 mei 2015). 

Op de roeden na compleet 
(foto Jürgen Müller, 7 mei 2015). 
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

De stadsbebouwing heeft de molen tot
op korte afstand benaderd; rechts de 
Veenwatering waar de molen op uitslaat 
en die het water afvoert naar de Rijn (foto 
Andries Veloo, 27 april 2015).
Detail uit bovenstaande foto

De Stevenshofjes
molen en zijn 
molenaars

De Stevenshofmolen verzet ijzig polder-
water (foto Willem Waltman).



Deze keer de Stevenshofjesmolen met zijn 
molenaars voor het voetlicht. De huidige 
vrijwillige molenaars zijn Ron Wendel en 
Kees van der Steege. 

Ron Wendel
Ron Wendel is geboren in 1954 te Eind-
hoven. Hij is getrouwd en heeft drie kin-
deren. In het dagelijks leven is hij docent 
anatomie en pathologie en leert zo ver-
pleegkundigen in opleiding (M.B.O. en 
H.B.O.) de fijne kneepjes van het vak 
verpleegkunde. Van huis uit heeft hij de 
liefde voor het molenaarsvak van zijn 
grootvader. Zijn vader wilde perse niet, 
dat hij molenaar zou worden. Toen in de 
jaren '70 het Gilde de opleiding tot vrij-
willig molenaar ging verzorgen, begon 
bij het bij Ron opnieuw te jeuken, maar 
het verwerven van een plek in de maat-
schappij had prioriteit. In 1995 ging hij 
met zijn gezin wonen in de nieuwe wijk 
Stevenshof te Leiden en kwam daar in 
contact met de Stevenshofjesmolen, ei-
genlijk met Ruud Bax en door deze ken-
nismaking groeide het verlangen om de 
molenaarsopleiding te doen weer. Een 
paar jaar later mocht Ron enkele zaterda-
gen meedraaien bij Jos van der Donk op 
de Googermolen en een telefoontje met 
Jan Pieter Molenaar, molenaar en bewo-
ner van de Blauwemolen te Rijpwetering 
zorgde voor de rest. In mei 2002 begon 
hij de opleiding bij Justin Siebert op de 
Groenendijksemolen te Hazerswoude en 
ook op meerdere andere instructiemo-
lens. Als leerling leerde hij in 2002 ook Teun 

van Geest kennen die Arie van der Ham 
op de Stevenshofjesmolen assisteerde. 
Ruim een jaar later moest de molen in 
de rouw gezet worden, daar op 13 janu-
ari 2004 Arie van der Ham overleed. Dit 
was een groot verlies voor molenminnend 
Rijnland en daarbuiten.
Een paar maanden later kreeg Ron van 
Leen Vellekoop een brief met een tijde-
lijke aanstelling zodat hij als assistent van 
Teun van Geest mocht draaien op de 
Stevenshof, maar met niet meer dan tach-
tig enden. Na zijn examen kreeg Ron de 
sleutel van de Zuidwijkse molen, de buur-
molen van de Stevenshof. Ron bleef daar-
naast ook assisteren op de Stevenshof 
en toen Teun van Geest in 2010 stopte, 
kwam Ron weer op de Stevenshof en 
verliet de Zuidwijkse molen. In 2008 kwam 
Kees van der Steege op de Stevenshof 
meedraaien. De samenwerking met Ron 
en Kees gaat goed, meestal begint Ron 
op de zaterdagochtend met malen en 
na de middag neemt Kees het kruirad 
over. Er komen ook regelmatig bezoekers 
en buurtbewoners langs om de molen te 
bezoeken. Sinds de Rijnenburgermolen 
te Hazerswoude-Rijndijk is overgegaan 
van de gemeente naar een stichting, is 
Ron daar ook aangesteld als vrijwillig mo-
lenaar samen met nog twee molenaars. 
Begin 2014 kwam Pieter Koopmans lessen 
op de Stevenshof en is daar nu ook een 
van de vrijwilligers en zal Ron zo nodig 
vervangen, Ron is namelijk ernstig ziek ge-
worden. Hopelijk komt het allemaal weer 
goed en we wensen hem in elk geval veel 
sterkte toe. Naast molenaar is Ron ook bij-
enhouder, rijdt graag paard, tekent ook 
graag en houdt ook nog wel eens een 
accordeon op zijn schoot. Maar in alle 
gevallen, het gezin gaat voor.

Kees van der Steege
Ik ken Kees nog van de tijd, dat hij samen
met Douwe de Witte bij Jan Pieter Mole-
naar op de Blauwe molen instructie kreeg.
Voor hun examen wilden ze ook de wip-
molens leren kennen en kwamen toen 

een tijd bij mij op de Lagenwaardse mo-
len oefenen. Ze kregen de sleutel en de 
molen was voor hun, vanuit mijn huis hield 
ik een oogje in het zeil, theorie en prak-
tijk hadden ze bij J.P. opgedaan, dus bij 
mij konden ze lekker vrij oefenen. Een 
hele gezellige tijd. Jammer dat Douwe 
na een aantal jaartjes bij de Rijnlandse 
Molenstichting vanwege zijn werk als 
kantonrechter als molenaar moest stop-
pen, maar hij komt volgens mij zeker weer 
eens in beeld. Kees is in 1952 geboren in 
Amsterdam, hij heeft o.a. gewoond te 
Wormerveer in de Zaanstreek en heeft 
daar veel rond molens gespeeld en dat 
bleef wel een beetje hangen. Later ver-
huisde Kees naar Haarlem en woont nu al 
ruim veertig jaar in Leiden. Kees was circa 
dertig jaar geleden een aantal jaren do-
nateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
In die periode was er nog niet veel vraag 
naar vrijwillig molenaars, vandaar zijn late 
roeping als vrijwillig molenaar. Sinds zijn 
examen in 2008 is hij vrijwillig molenaar op 
de Stevenshof.
Na de middelbare school kwam Kees bij 
de Koninklijke Luchtmacht (niet vliegend, 
maar in een staffunctie). Kees deed de 
opleiding (burger) beroepspiloot en was 
tien jaar piloot bij KLM Aerocarto, doch-
ter van KLM, die luchtkaartering deed in 
Suriname, het Midden Oosten en Afrika. 
Na een ernstige, langdurige ziekte afge-
keurd voor de vliegerij is Kees bij de grote 
KLM vliegdienst in een grondfunctie ge-
plaatst, als eindredacteur van onderde-
len van het Operations Manual, in gebruik 
bij vliegers en vluchtplanners.

De Stevenshofmolen (linksonder) in zijn huidige biotoop aan de Veenwatering bij het Char-
lotte Köhlerpad (foto Google Earth). 

Als herinnering aan het pilotenbestaan 
maakte Kees van der Steege deze tekening 
van zijn vliegtuig van KLM Aerocarto. 
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Ron Wendel voor de Stevenshofmolen.

Kees van der Steege voor de molen (foto 
Andries Veloo, 27 april 2015). 



Op internet staat een zgn. soundscape 
met molengeluiden van de Stevenshof 
en een interview van een kunstenaar met 
Kees. Kijk op:
http://aporee.org/maps/projects/stevenshof

De polder
Willem Waltman verstrekte weer veel in-
formatie over de polderen zijn molen:
De Stevenshofjespolder wordt begrensd :
- ten noordoosten door de weg langs de 

Rijndijk, vanaf het Haagsche Schouw 
tot aan de Dobbewetering. Deze weg 
scheidt de polder van een strook oever-
land langs de Rijn;

- ten zuidoosten, eerst door de Dobbe-
wetering, tot waar deze zuidwaarts 
wegbuigt en de polder scheidt van 
de Noord-Hoflandse polder en daarna 
door een kade die de Stevenshofjes 
polder scheidt van de Papewegse pol-
der;

- ten zuidwesten door de Nieuweweg 
en scheidt de polder van de 
Papewegsepolder en daarna van de 
Zuidwijksepolder;

- ten noord- westen door de Rijks-
straatweg van Den Haag tot aan het 
Haagsche Schouw. Deze weg scheidt 
de polder van de boezemgronden van

 de Maaldrift en ook van de Omme-
dijksepolder.

De polder had oorspronkelijk een opper-
vlakte van 150 ha en wordt van het zuid-
westen tot het noord- oosten doormidden 
gedeeld door de Veenwatering. Vanuit de 
Veenwatering schieten noordwestwaarts 
3 en zuidoostwaarts 2 boezemsloten de 
polder in. De door de Veenwatering ge-
scheiden polderdelen worden d.m.v. een 
houten grondduiker vlak naast de molen, 
met elkaar verbonden. Deze duiker werd 
in 2005 beschadigd tijdens bagger werk-
zaamheden, het boezemwater stroomde 
daardoor de polder in en het polderpeil 
steeg enorm, het werd s'nachts proviso-
risch gedicht en in 2006 werd er een nieu-
we stalen duiker gelegd en een nieuwe 
beschoeiing gemaakt.
De Stevenshofjespolder werd gesticht in 
1674 door combinatie van het in 1632 ge-
stichte Sint Stevenspoortgenspoldertje en 
van onder Wassenaar gelegen gronden.

Het molentje van de Sint Stevenspoort-
genspolder stond aan de Dobbewetering. 
Na de stichting van de veel grotere 
Stevenshofjespolder, kwam de nieuwe
molen (een wipmolen) aan de Veen-
watering te staan.
De naam van de polder heeft te maken 
met een Leids hofje; het Stevenshofje aan 
de Haarlemmerstraat. Dit hofje is gesticht in 
1487 door de rijke Leidse bierbrouwer van 
Tetrode en vernoemd naar de patroons-
heilige van het Leidse Brouwersgilde, Sint 
Steven. Met de opbrengsten van een stuk 
land ten zuid-westen van de stad, toen de 
Sint Stevenspoortgenspolder genoemd, 
konden het onderhoud en de onkosten 
van de bewoners worden gewaarborgd. 
Dit land werd voor dit doel aan het hofje 
geschonken. In 1777 werd het hofje ge-
heel vernieuwd.
Tot 1982 werd de polder uitsluitend op 
windkracht bemalen. De bouw van de 
nieuwe wijk Stevenshof, maakte hieraan 
een einde. Thans is er van de polder nog 
maar ongeveer 40 ha over.

De molen
Kort na 1700 werden er voor het eerst 
stenen poldermolens gebouwd. De ste-
nen korenmolens in Nederland werden 
veelal na 1600 gebouwd en dienden 
waarschijnlijk als voorbeeld. Stenen pol-
dermolens werden in ons land beperkt 
toegepast en dan hoofdzakelijk in de 
provincie Zuid-Holland. Er zijn slechts een 
paar 18e eeuwse stenen poldermolens 
buiten Zuid-Holland bekend. In de pro-
vincie Groningen zijn na 1800 een klein 
aantal kleine stenen poldermolens ge-
bouwd. In Rijnland zijn er nog 16 stenen 
poldermolens en in het overige deel van 
Zuid –Holland nog 18 waarvan o.a de 8 
van de Nederwaard, bekend van het mo-
lencomplex van de Kinderdijk. De stenen 
poldermolens van Rijnland zijn behoorlijk 
verschillend van vorm en grootte. Conisch 
gemetseld, de ene meer dan de andere, 
veel zijn rechtlijnig of vrijwel rechtlijnig 
opgemetseld, er is een flessenhalsmodel
(de Stadsmolen) en er zijn getailleerd 
gemetselde molens, de twee twaalfkan-

tige molens (de Lijker 1 en 2) ook was er 
een 8 kantige molen (de Katmolen te 
Hazerswoude) deze molen was sterk co-
nisch en enigszins getaiilleerd. Ook is er 
nog de Veendermolen, waarvan de romp 
rond en behoorlijk getailleerd gemetseld 
is op de achtkante veldmuren van de 
vorige achtkante houten romp. De kleine 
gemetselde molens werden voorzien van 
een platte zijkant, waartegen het buiten-
scheprad werd geplaatst, zodat het ge-
vlucht er makkelijker langs kon draaien. 
Uiteraard is hier weer een uitzondering op 
en wel bij molen de Kok, van de Tuinder- 
of Kogjespolder te Warmond. Dit molentje 
heeft een hele bolle onderkant, daar het 
scheprad hier een binnenscheprad is.
De Stevenshofjesmolen is in 1797 ge-
bouwd in de Stevenshofjespolder te Lei-
den. Het is een ronde vrijwel rechtlijnig 
conisch gemetselde molen in gele ijssel-
stenen. Het scheprad is ingebouwd. De 
kap is met riet gedekt en de vlucht is bijna 
20 meter en oud-Hollands opgehekt. Er is 
geen woonruimte in de molen, wel is er 
een schouw ingemetseld. De vloer is be-
straat ,ook met gele ijsselsteentjes.
Op 3 december 1796 ging de toen-
malige wipmolen tijdens een onweers-
bui door de vang, de molen raakte in 
brand en ging grotendeels verloren. Om 
de polder op peil te houden werden er 
2 houten duikers gelegd, een naar de 
Papewegsepolder en een naar de Pijzel- 
of Ommedijksepolder en de wipmolens 
van die polders namen de bemaling over. 
Eind 1797 was de huidige molen klaar en 
die nam de bemaling weer over. Op het 
onderijzer van de spil staan op drie zij-
den inscripties en het jaartal 1674, op de 
vierde zijde staat een versiering ,waarvan 
de bedoeling onduidelijk is. Het onderijzer 
komt kennelijk van de vorige molen en 
draait dus al zo'n 350 jaar mee.
Volgens een door Rijnland in 1899 vast-
gestelde verordening op het peilmalen 
was de Stevenshofjesmolen seinmolen 
voor bereikt maalpeil ten behoeve van 
de Oranjepolder, de Zuidwijksepolder, de
Papewegsepolder en de Noord-Hofland-
sepolder, voor het seingeven kreeg de 
molenaar jaarlijks een vergoeding van 50 
gulden.
In 1934 vond ingrijpend herstel plaats, de 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -
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Oudere foto van de Stevenshofmolen. De 
stadsbebouwing van Leiden is nog ver weg 
(foto Willem Waltman). 

De gezwicht malende Stevenshofmolen 
(foto Andries Veloo, 27 april 2015). 

In de molen; boven het raam een foto van 
Arie van der Ham (foto Andries Veloo, 27 
april 2015). 
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

as en de houten roeden werden vervan-
gen door exemplaren uit de kort ervoor 
gesloopte Noord-Hoflandse molen te 
Voorschoten. Deze Potroeden werden 2 
heklatten ingekort de lengte was 21.00 m.
en werd 19.60 m. Waarom de bovenas 
(ijzergieterij De Prins van Oranje 1897) werd 
vervangen is niet duidelijk, waarschijnlijk 
pasten de nieuwe roeden niet goed.
In 1941 hing het voortbestaan van de 
molen aan een zijden draadje, mede 
door de slechte staat van de gemetselde 
romp. De firma Hertog uit Moerkapelle 
had in principe al opdracht, om op de 
plaats van de te slopen molen, een be-
tonnen hok, met daarop een metalen 
"Schrikmolen" te bouwen. Mede door inzet 
van de Vereniging De Hollandsche Molen 
werd door de gemeente Wassenaar een 
sloopvergunning geweigerd waardoor de 
sloop niet doorging. In 1957 werd er door 
de molenmakers Jan de Gelder en Piet 
van Beek aan de zuidwestkant van de 
molen een ca. 10 cm. Dikke betonlaag 
aangebracht, om de romp weer op te 
knappen. De molen werd er niet fraaier 
op, het betekende wel het behoud van 
de molen en gelet op de middelen, die 

toen beschikbaar waren, dwingt het res-
pect af voor de vaklieden die deze klus 
klaarden. Bij de restauratie in 1982 is nog 
overwogen om deze laag te verwijderen, 
maar toen bleek, dat er dan wellicht een 
halve romp vernieuwd moest worden, is 
zowel uit financieel belang en uit histo-
risch oogpunt besloten de romp zo te la-
ten. In 1976 kwam de Stevenshofjesmolen 
bij de Rijnlandse Molenstichting in eigen-
dom. Een restauratie werd voorbereid; 
met name de kap en het kruiwerk waren 
dringend aan herstel toe. De molen was 
toen nog het enige maalwerktuig van de 
polder en werd met kunst- en vliegwerk 
maalvaardig gehouden. In 1981 begaf 
de kuip het en de molen kon niet meer 
worden gekruid. De molen werd stilgezet 
en een noodgemaal nam het werk over. 
In 1982- 1983 vond een ingrijpende res-
tauratie plaats, kap en kruiwerk werden 
vrijwel geheel vernieuwd en de potroe-
den werden gerepareerd. In 2011 zijn de 
potroeden verwijderd en vervangen door 
nieuwe Straathofroeden. 
Eind 19e eeuw begin 20e eeuw werd de 
Stevenshofjesmolen bemalen door ver-
schillende generaties Van Meygaarden, 
de laatste werd benoemd tot 1 februari
1904. Hij werd opgevolgd door ene J. Haas-
noot en deze kreeg in 1945 op eigen ver-
zoek ontslag. Vanaf 1946 tot aan zijn dood 
in 2004 was Arie van der Ham er molenaar. 

Arie van der Ham
Willem Waltman schrijft desgevraagd over 
Arie van der Ham: 
Arie van der Ham is op 19-jarige leeftijd
benoemd als molenaar op de Stevens-
hofjesmolen en was dat tot aan zijn dood 
in 2004. Naast molenaar, was Arie ook een 
groot molenliefhebber en is het ook niet 
in de laatste plaats aan hem te danken, 
dat de Stevenshofjes molen tot het einde 
van het voortbestaan van de gehele pol-
der in bedrijf is gebleven. Ten tijde van het 
molenaarsschap van Arie van der Ham 
kreeg de Stevenshofjes molen de bijnaam 
'de Vetpot', mede doordat er soms rijkelijk 

gesmeerd werd, zo rijkelijk zelfs, dat er ooit 
eens een klodder vet in de vang terecht 
kwam... De molenmakers, die dit moesten 
opknappen, verzonnen toen de naam 
Vetpot!
Om het karig molenaarsloon aan te vullen 
(zo'n vetpot was het niet…..) bedreef Arie 
samen met een broer een melkveebedrijf 
en ook haalde Arie de melkbussen op bij 
de boeren om deze af te leveren bij de 
melkfabriek. Al met al een druk bestaan, 
wat resulteerde dat de molen nogal eens 
op de automatische piloot (dus zonder 
het bijzijn van de molenaar) maalde. Zo 
kwam het Arie goed uit als er, met name 
jonge molenliefhebbers interesse toon-
den in zijn Vetpot en voor hem wilden 
malen en zodoende het vak van mole-
naar onder de knie kregen. Enkele namen 
van hen die deze kans bij Arie kregen 
zijn: Frans Verra de broers Teun en Willem 
Waltman en later, toen de molen geen 
hoofdbemaling meer was, Ruud Bax. Bij 
de begrafenis van Arie van der Ham heb-
ben deze molenaars de kist naar het graf 
gedragen.
Molenaars kwamen, molenaars gingen, 
maar de molen bleef malen.

Behalve de initialen stak Yperlaan ook het 
jaartal 1872 in het onderwiel (foto Andries 
Veloo, 27 april 2015). 

De initialen van de de Voorschoter mo-
lenmaker Pieter Yperlaan in het onderwiel 
(foto Andries Veloo, 27 april 2015). 

In de kap van de malende molen. De as is 
bij de pen verzwaard om opwippen te voor-
komen (foto Andries Veloo, 27 april 2015).

Arie van der Ham (foto Willem Waltman).  
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Nieuw 
riet op de 
Moppemolen

In Molenwereld 2007-6 is een repor-
tage opgenomen van het vernieu-
wen van het riet op de kap van de 

Moppemolen onder Nieuwe Wetering. 
Dit jaar was de romp aan de beurt. Het 
oude riet zat al zo zestig jaar op de mo-
len en was nu aan vervanging toe. Het 
oude rietdek was in 1954 aangebracht, 
vermoedelijk door rietdekker Opdam 

uit Oud Ade. Nu was het de beurt aan 
Gebr. Visser uit Wilnis om een blijk van 
hun kennis en kunde te geven. Dat was 
ze wel toevertrouwd. De molen zit nu wat 
je noemt weer 'strak in 't pak'. Vrijwillige 
molenaar Aad Toet, tevens bewoner 
van de molen, legde de operatie in vele 
foto's vast. Dankzij hem kunnen wij u er 
weer een indruk van geven.

Klaar; als gebeeldhouwd, 4 februari 2015. 



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

Het plaatsen van de werkmasten (25 november 2014).

Het verwijderen van het oude riet, dat 
inmiddels zestig jaar diens had gedaan, 26 
november 2014. 

De rietlatten moeten ook onderhanden 
worden genomen voordat het nieuwe riet er 
op kan, 28 november 2014. 

Het riet wordt aangevoerd; nu er nog op, 
1 december 2014.

Het begin is er, 2 december 2014.Het aanbrengen van het beschuttende winddoek, 28 november 2014.
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Het aanbrengen van de nieuwe rietplan-
ken bovenaan de romp, 14 december 2014. 

De raamkisten zijn dikker gemaakt, pas-
send voor de nieuwe rietlaag, 3 december 
2014. 

Het winddoek werkt verhullend en opvul-
lend, 6 december 2014. 

Het verschil in dikte tussen de oude en de 
nieuwe rietlaag, 18 december 2014. 

De ene helft is klaar, nu de andere nog, 6 januari 2015. 
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Op de kapzolder, contrast tussen het oude hout en het nieuwe riet, 7 januari 2015. 
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- M O L E N S A C T U E E L -

De afvoer van het oude riet, een stoffig karwei, 7 januari 2015. 

Zo zit het riet dus op het achtkant, 8 januari 2015. 

Het aanbrengen van de eerste laag, de spreidlaag, 8 januari 2015.

Nogmaals de spreidlaag, 8 januari 2015.

Het strak kloppen van de onderkant, 13 januari 2015. 

Het aanbrengen van een volgende laag, 14 januari 2015. 
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- M O L E N S A C T U E E L -

Ambachtelijk vakwerk, 15 januari 2015.

Het vastzetten van het riet, 15 januari 2015. 

Het draad verdwijnt achter een nieuwe laag riet, 16 januari 2015. Stilleven, 16 januari 2015. 

Herkomst en achtergrond van het riet; ook is er Kalenberger riet 
gebruikt, 18 januari 2015. 

Damwand als brug voor het transport, 19 januari 2015.

Zo'n grote bundel riet weegt 300 à 400 kilo, 21 januari 2015 en er 
gaan ongeveer 10 bossen riet in een vierkante meter. 

Vorderingen, 21 januari 2015. 
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- M O L E N S A C T U E E L -

Op de kapzolder wordt het riet nog ouderwets genaaid, 27 januari 
2015.

Het naaien van het riet op de kapzolder aan de binnenzijde, 27 
januari 2015.

Gaas biedt aan de bovenzijde van de romp extra bescherming, 
2 februari 2015.

De afwerking van het riet onder de rietplanken, 1 februari 2015. 

Toen sloeg de winter toe, 30 januari 2015. 

De Moppemolen is een juweel van een molen die dankzij de 
inspanningen van de Rijnlandse Molenstichting niet alleen in prima 
staat verkeert, maar ook nog steeds als bemalingswerktuig kan functi-
oneren. Dat is werkelijk een huzarenstukje geweest.
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- M O L E N S A C T U E E L -

De malende Moppemolen vanuit de lucht: rechts de aanvoertocht 
voor het polderwater dat door de molen op de Hanepoel (Boven) 
wordt uitgeslagen. Het nieuwe riet erop; het zal zestig jaar meegaan (foto Ab Uilenberg).

Het rietdekken van de Moppemolen in 1954; het oude riet eraf (foto 
Ab Uilenberg).

De rietdekkers, Gebr. Visser, vertrekken, maar laten wel een schit-
terend visitekaartje achter: het werk prijst de meester, 4 februari 2015. 

Kunst, kunde en ambacht van dichtbij bezien, 4 februari 2015.

De afwerking boven een dakkist, 3 februari 2015.



Welke molen 
op 'Juli'?
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Molens zijn een geliefd onderwerp in de kunst, zowel bij 
kunstenaars van grote naam als bij de lagere echelons. 

Als absolute top, zeker in de populariteit, geldt mijns inziens het 
schilderij 'De molen van Wijk bij Duurstede' van Jacob van Ruisdael.
Een goede tweede is het schilderij 'In de maand juli' van Paul Gabriël. 

Maar om welke molen wordt op dit schilderij verbeeld? 

- T A A L  E N  C U L T U U R -
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De Bankrasmolen van de Middelpolder bij 
Ouderkerk a/d Amstel. De foto is zeer oud, 
want de molen heeft nog een houten as (foto 
coll. P.A.M. van den Berg). 

Het schilderij 'In de maand juli' van Paul 
Gabriël (coll. Rijksmuseum Amsterdam). 
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Het grote probleem bij het identi-
ficeren van molens in de kunst is 
keer op keer de artistieke vrijheid 

van de kunstenaar. Soms kun je spreken 
van welhaast fotografische precisie en 
dan lukt het vaak wel om de molen te 
identificeren. Daar tegenover kan iden-
tificatie welhaast onmogelijk worden 
doordat de schilder zich allerlei vrijhe-
den veroorlooft die zelfs uitlopen op 
imaginaire molens, landschappen en 
stadsgezichten. Voeg daarbij wat de 
meer of minder deskundige toeschou-
wer er in ziet of in wil zien en in de kortst 
mogelijke keren wordt het hele verhaal 
waterverf. 
Over de molen van Ruisdael bestaat 
geen twijfel: zonder meer een verdwe-
nen molen in Wijk bij Duurstede. Van de 
molen op het schilderij van Gabriël wordt 
in het boek Meesters en molens - Van 
Rembrandt tot Goudriaan van Charles 
Dumas en Leo Endedijk (Zwolle 2007) 
beweerd dat het zou gaan om de afge-
brande Achterste molen van de polder 
Kortenhoef. Dat Gabriël ooit een molen 
schilderde in Kortenhoef wil ik graag ge-

loven. In het dagblad Het Nieuws van 
den dag (kleine courant) van 11 mei 
1893 staat een verslag over de veiling 
van 'moderne' schilderijen, een dag eer-
der, in het veilinghuis De Brakke Grond 
in Amsterdam, gehouden door de heren 
Voskuyl & Co. Onder de verkochte schil-
derijen staat als nummer 31 vermeld: 
'Gabriël, Molen te Kortenhoef, ƒ 360'. 
Dit kan nooit het schilderij 'In de maand 

juli' zijn geweest, want dat was al in 1889 
door het rijk aangekocht. Het is mij niet 
duidelijk geworden welk schilderij in1893 
werd geveild.
Blijft de vraag: is de molen van het schil-
derij 'In de maand juli' inderdaad de 
Achterste molen van Kortenhoef?

Ongerijmdheden
Helaas ontbreken foto's van de om-
streeks 1890 afgebrande molen, maar 
het schilderij vertoont zoveel ongerijmd-
heden dat het eigenlijk uitgesloten is 
dat het schilderij de Kortenhoefse molen 
voorstelt. Dat betreft geen artistieke vrij-
heden, maar uitgesproken onmogelijk-
heden:
1. Scheprad - vijzel 
De molen die Gabriël schilderde was 
buiten twijfel een vijzelmolen. De voor-
waterloop zit recht voor het midden van 
de molen, terwijl bij een schepradmolen 
de voorwaterloop excentrisch zit en op 
het schilderij niet in het middelste, maar 
in het rechter veld gezeten zou moeten 
hebben. De Kortenhoefse molens had-
den alle drie een scheprad.

- T A A L  E N  C U L T U U R -

Winterse foto van de Bankrasmolen. Op deze foto heeft de molen een ijzeren as. Deze foto is dus jonger dan de andere. Naast de deur de stich-
tingssteen die herinnerde aan de bouw van de molen in 1857 (foto coll. P.A.M. van den Berg). 

Advertentie in de krant Het Nieuws van den 
dag van 18 augustus1883 waarin een as te 
koop wordt aangeboden, liggend bij molen 
No. 2. 
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2. Rompconstructie
Bij alle binnenkruiers is het onderste deel 
van de romp betimmerd met planken. 
Er is maar één uitzondering bekend: 
de in 1950 gesloopte molen van van 
de Zoutkaag- en Weerepolder tussen 
Lutjewinkel en Kolhorn waarvan het on-
derstuk gemetseld was. Het onderstuk 
van Gabriëls molen is niet betimmerd 
met planken, maar de kleur en de struc-
tuur wijst op baksteen. 

3. Opvoerhoogte
De molen op het schilderij laat een aan-
zienlijke opvoerhoogte zien, mogelijk 
enkele meters; iets wat overigens ook in 
de richting van een vijzelmolen wijst. De 
drie molens van de polder Kortenhoef 
hadden een betrekkelijke geringe op-
voerhoogte. Het polderpeil was in 1894 
0,82 m - AP. 
De molens maalde via een uitwate-
ringskanaal uit op de Vecht. De hoogte 
van de kaden langs dit kanaal waren 
in 1894 0,23 m en 0,18 m + AP zodat de 
opvoerhoogte minder dan een meter is 
geweest. Dat laat zich op geen enkele 

manier rijmen met de opvoerhoogte van 
de molen op het schilderij.

4. Grondgebruik
De polder Kortenhoef was voor een 
groot deel uitgeveend en daardoor wa-
ter. Daar is op het schilderij geen spoor 
van te bekennen. Daar is de polder ge-
woon weiland.

Deze vier punten afdoen als artistieke 
vrijheid is te kort door de bocht vanwe-
ge de realistische weergave. Er is mijns 
inziens maar een conclusie mogelijk: 
de molen is geen Kortenhoefse molen. 
Maar wat dan wel?

Bankrasmolen
Nu bestaat er een foto van de Bank-
rasmolen die de Middelpolder onder 
Nieuweramstel (ook wel Amstelveense 
polder genoemd) bij Ouderkerk a/d 
Amstel bemaalde. Qua situering ver-
toont deze foto een opvallend grote 
overeenkomst met het schilderij van 
Gabriël. Zo voldoet de molen aan de 
drie hierboven genoemde ongerijmdhe-
den. Zo was het polderpeil van deze pol-
der in 1894 2,00 m - AP. De molen maalde 
uit op de Amstel zodat de opvoerhoogte 
inderdaad ongeveer twee meter was. 
Maar er is meer. Het schuurtje naast de 
molen vertoont qua vorm opvallende 
overeenkomsten met het schuurtje op 
het schilderij (raam, schoorsteen). De 
gelijkenis in het verloop van de voorboe-

- T A A L  E N  C U L T U U R -

De Zoutkaagmolen tussen Lutjewinkel en Kolhorn, met zijn stenen onderbouw een witte raaf 
onder de binnenkruiers. De molen kwam in 1932 buiten bedrijf en werd na een periode van 
verval in 1950 gesloopt. De getailleerde vorm van het achtkant wijst op een betrekkelijk jonge 
molen. 

Advertentie in Het Nieuws van den dag 
van 17 september 1901, waarin de vijzel en 
zeilen van de Bankrasmolen te koop worden 
aangeboden. Op grond van deze advertentie 
en die van oktober 1901mag worden aange-
nomen dat de molen omstreeks september 
1901 grotendeels is gesloopt. 
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zem en de achterboezem op de foto en 
het schilderij is opvallend. De gelijkenis 
van de hekken, inclusief de beide klap-
hekken op de boezemkaden is opval-
lend. Dat geldt ook van de contouren 
van de molenwerf. De kerktoren op de 
achtergrond laat zich uitstekend rijmen 
met de dorpskerk van Amstelveen.

Andere ongerijmdheden
Daarmee is het probleem niet opge-
lost, want de door Gabriël vereeuwigde 
molen is een binnenkruier, terwijl de 
Bankrasmolen een staart heeft. Ook het 
model van de romp is anders. De romp 

van de Bankrasmolen is meer gedron-
gen. Ook de raamindeling is anders. Valt 
nu het verhaal omver? Op het eerste ge-
zicht wel, maar dat is wel kort door de 
bocht. 

Als je een molen tekent of schilder be-
gint men meestal niet met de staart. Ik 
vermoed dat de molenstaart Gabriël in 
de problemen bracht. Of moet ik zeg-
gen het schuurtje? Zoals hij het schuurtje 
vastlegde is een molenonmogelijkheid. 
Het staat dicht tegen de molen aan; 
zo dicht dat een staart of een roe on-
mogelijk tussen de molen en de schuur 

door kan. Op de foto is goed te zien dat 
het schuurtje verder naar voren staat, 
zodat in werkelijkheid dit probleem 
niet speelde. Wellicht heeft Gabriël zijn 
probleem opgelost door van de molen 
een binnenkruier te maken, waardoor 
het niet in de gaten liep, hooguit voor 
een molenkenner. Andere afwijkingen 
die Gabriël zich permitteerde zijn op 
het conto van de artistieke vrijheid te 
schrijven. Fotografische nauwkeurigheid 
was geen must. Bovendien muntte de 
Bankrasmolen niet uit door schoonheid. 
Mogelijk heeft Gabriël dat met zijn artis-
tieke vrijheid opgelost.
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Tijdschriftfoto uit 1924 van de nog bestaande Voorste molen van de polder Kortenhoef. De 
hoogte van het brugdek boven de achterwaterloop, vergeleken met de krimpdeur tussen de 
beide witte penanten blijkt dat de opvoerhoogte gering is geweest. (Het Schouwvenster van 22 
augustus 1924). 

Foto van de Amsterdamse fotograaf Jacob 
Olie van de Bankrasmolen uit 1892. De foto
maakt wel duidelijk dat de molen niet uit-
munt door schoonheid: gedrongen, kleine kap. 
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Als men, afgezien van de staart, de de-
tails tegenover het algemene beeld 
zet dan kan het haast niet missen: de 
locatie van de molen van Gabriël is de 
Bankrasmolen; de Achterste molen van 
Kortenhoef zeer zeker niet.

Misschien toch?
In theorie zou het ook nog kunnen dat 
de binnenkruier een andere molen is 
die door Gabriël is 'neergepoot' op de 
locatie van de Bankrasmolen; toch de 
Achterste Molen van Kortenhoef? Dat 
is uitgesloten, omdat de Kortenhoefse 
molens echt klassieke zware en brede 
binnenkruiers waren zoals nog te con-
stateren valt aan de hand van de be-
staande en foto's van de verdwenen 
molen, absoluut niet overeenstemmend 
met die van Gabriël. De mogelijkheid 

dat Gabriël een andere binnenkruier als 
voorbeeld nam is eigenlijk ook uitgeslo-
ten doordat zijn binnenkruier een stenen 
voet heeft. En die zijn niet dik gezaaid: 
er is er maar één bekend: de hierboven 
genoemde Zoutkaagmolen. Wel lijkt bij-
voorbeeld de situatie bij de voormalige 
Holendrechter molen bij Abcoude op 
die van de Bankrasmolen, maar valt om 
genoemde reden toch af: schepradmo-
len en geen stenen onderstuk. 
Het rechtvaardigt allemaal de veron-
derstelling dat Gabriël voor zijn molen 
duchtig zijn verbeelding heeft laten 
meespreken, mogelijk door de echte 
Bankrasmolen aan te passen. 
Ik acht het zelfs heel goed mogelijk dat 

hij gebruik gemaakt heeft van de foto 
van de Bankrasmolen. Daar was niet zo 
moeilijk aan te komen, want die was in 
die tijd in omloop als een stereoscoop-
kaart. Wat daarvoor pleit is de stand van 
de molen die op de foto en het schilderij 
nagenoeg gelijk is.

De molen en zijn polder
De Middelpolder is ruim 1000 ha groot 
en werd bemalen door twee schep-
radmolens. De noordelijke stond aan 
de Amsteldijk in het verlengde van de 
Kostverlorenweg. De Bankrasmolen was 
de zuidelijke. Hij stond aan het eind van 
het Bankraspad tegenover Ouderkerk 
a/d Amstel en maalde via een voorboe-
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De Holendrechter molen bij Abcoude lijkt qua situatie veel op die van de Bankrasmolen en 
de molen op het schilderij van Gabriël, maar valt toch af: schepradmolen. 
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zem uit op de Amstel. Het Bankraspad is 
in feite de gedempte voorboezem van 
de molen. De molen dankt zijn naam aan 
het nabije, verdwenen Pancrassermeer. 
In de 19e eeuw werden de molens door 
het polderbestuur aangeduid met een 
nummer, uiteraard 1 (de zuidelijke) en 2 
(de noordelijke).
De polder is een veenpolder en zoals 
zoveel van deze polders klonk het land 
in de loop der jaren in, waardoor de 
molen veel van zijn capaciteit verloor 
door het gedaalde polderpeil. In de 
Middelpolder ging men het probleem te 
lijf door bij een van de beide molens, de 
noordelijke, het scheprad te vervangen 
door een vijzel. Deze wijziging werd aan-
besteed op 13 mei 1830 in de herberg 
Paardenburg. 
Bij de andere molen, de Bankrasmolen 
pakte men de zaken nog veel radicaler 
aan. De schepradmolen werd gesloopt 
en vervangen door een geheel nieuwe 
vijzelmolen. Mogelijk hield men ook re-
kening met een toekomst voor de molen 
in verband met de droogmaking van de 
vervening. Stoom was in 1857 beslist nog 
niet vanzelfsprekend. De aannemer was 
A. Rutgers uit Ouderkerk a/d Amstel die 
op 7 juni 1857 het totale karwei had aan-
genomen voor 19.600 gulden. Ter gele-
genheid van de nieuwbouw werd een 
gedenksteen in de molen aangebracht: 

29 augustus 1857, de eerste steen gelegd 
door Marie André Strengman, eenigen 
zoon van den secretaris penningmees-
ter Wilhelmus Strengman

De polder werd grotendeels verveend 
op basis van in 1843 en 1869 verleende 
concessies. Als toen gebruikelijk was 
daar een droogmakingsvoorwaarde 
verbonden. Om het uitgeveende deel 
droog te maken werd in 1878 een stoom-
gemaal aan de Amsteldijk gebouwd 
op de hoek van de Machineweg en 
de Amsteldijk, even ten zuiden van de 
noordelijke molen. Het gemaal is ont-
worpen door het Amsterdamse inge-
nieursbureau W.C. & K. de Wit, heeft 2 
Gwynne centrifugaalpompen. Bij de 
officiële beproeving op 28 februari 1879 
blijkt het 66,43 m3/min. uit te slaan bij 
een opvoerhoogte van 6 m en voldoet 
ruimschoots aan de verwachtingen. Het 
gemaal bemaalt niet alleen de 695 ha 
grote droogmakerij, maar ook de 303 
ha niet verveende landen, de boven-
polder, waarvan men het water simpel 
laat aflopen op de toevoertocht naar 
het stoomgemaal. Daarmee zijn de 
dagen van de beide windmolens ge-
teld. Op 15 september 1883 wordt door 
het bestuur van den Middelpolder vol-
gens een advertentie in Het Nieuws van 
den dag van 1 september 1883 in het 
Koffiehuis Paardenburg, in de buurt over 
Ouderkerk a/d Amstel, ten overstaan van 

Situering van de verdwenen molens van de polder Kortenhoef op de kadastrale minuutkaart
uit het begin van de 19e eeuw. De polder is flink uitgeveendLinks de in 1942 verbrande mid-
delste molen en rechts de kort voor 1894 verbrande Achterste molen. Beide zijn duidelijk 
schepradmolens. Ze maalden uit op de ringsloot van de Horstermeer. 

Fragment van de kadastrale minuutkaart met de Bankrasmolen nog als schepradmolen. De 
Molenvliet begint in het Pancrassermeert dat verdween bij de vervening, c.q. droogmaking van 
de polder. Zowel de namen Bankras als Pancras zullen terug te leiden zijn op Sint Pancratius 
die in de Middeleeuwen over heel Europa bijzondere verering genoot. 

Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 
20 mei 1857 voor de aanbesteding van de 
bouw van de nieuwe Bankrasmolen.
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den Notaris J. F. Herbschleb, in het open-
baar verkocht: 'No. 1. Een Watermolen 
met Schuur, Molenvliet, Kaden, Erf en 
Werf, alles slaande en gelegen in den 
Middelpolder aan den Amsteldijk, na-
bij de Kalfjeslaan (...) No. 2. Een perceel 
Tuingrond en Water, gelegen ten Zuiden 
van en grenzende aan de Werf van ge-
melden Molen,(...) No. 3. Een perceel 
Tuingrond, gelegen aan den Amsteldijk, 
bezuiden de Molenkade, hiervoren on-
der N°. 1 vermeld'. De koper zal wel snel 
erna korte metten gemaakt hebben 
met de molen.
De Bankrasmolen houdt het langer vol, 
want het polderbestuur wil hem nog 
handhaven als reservebemaling voor de 
bovenpolder. Lang zal dit niet geduurd 
hebben, want op 22 oktober 1901 wordt 
'De Molenwerf, met het daarop staande 

gedeelte van den Watermolen, twee 
perceelen Kade, den Vóórwaterloop 
en den achter den Molen gelegen 
Watervliet, alles staande en gelegen in 
den Middelpolder, aan den Amsteldijk 
nabij Ouderkerk' door het polderbe-
stuur geveild. Uit de formulering blijkt 
dat de molen dan al gedeeltelijk ge-
sloopt is. Als woning rekt het molenon-
derstuk zijn bestaan tot omstreeks 1990. 
Volgens de molendatabase werd de 
stomp in 1991 gesloopt, maar volgens de 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
dateert de huidige woning op het adres 
Bankrasweg 1 van 1989. Dat zou beteke-
nen, dat de stomp in of kort voor 1989 al 
gesloopt werd (med. Erwin Esselink). Ter 
plaatse herinnert dan niets meer aan de 
glorie van Gabriël. Daarvoor moet men 
in het Rijksmuseum zijn. 

Advertentie in Het Nieuws van den dag 
van 14 oktober 1901 voor de veiling van o.a. 
een 'gedeelte van den watermolen'.

Advertentie in Het Nieuws van den dag van 14 oktober 1901 voor de veiling van o.a. een 
'gedeelte van den watermolen'.

De stomp van de Bankrasmolen kort voor de sloop. Links naast het openstaande raam de gedenksteen die ook op een foto van de 
complete molen zichtbaar is. De molenwerf is afgegraven. De werf reikte tot aan de hardstenen blokken in de lisenen op de hoeken. 
De aanzetten voor de voorwaterloop zijn nog aanwezig (foto coll. Erwin Esselink). 
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In het aprilnummer van Molenwereld 
stond een artikel over de op han-
den zijnde onttakeling van een oude 

maalderij in Steenbergen (2015-4-142, 
143). Bij de foto op blz. 142 stond een op-
merking over de ouderwets aandoende 
uitvoering van de licht met een licht-
boom. Maar er steekt meer achter. Naar 
aanleiding van dit artikel reageert de 
heer Jef Druyts uit Balen (B). Hij schrijft: 
'In dit artikel wordt vermeld dat de licht 
hier nog op de ouderwetse manier is 
uitgevoerd, en dus niet met een wieltje, 
zoals meer gebruikelijk. 
Er kan echter toch nog een andere re-
den zijn om dit op deze manier uit te 
voeren. Ik heb het verhaal van wijlen Jef 

Jacobs, molenaar-eigenaar van de De 
Heerser in Retie. Jef had het malen op 
de wind geleerd op de nog bestaande 
Kaasstrooimolen in Heist-op-den-Berg. 
Bij deze molen hoorde ook een maalde-
rij, en de licht was daar ook op deze ou-
derwetse manier uitgevoerd. De reden 
om het systeem zo te laten was de vol-
gende: vroeger kwam het nogal eens 
voor dat er een steentje of een stuk ijzer 
in het maalgoed zat, en met deze licht 
kun je veel sneller uitlichten. Zo voor-
kwam je diepe groeven in de stenen.'
Waarvan acte!
We danken de heer Druyts hartelijk voor 
deze aanvullende informatie!

Wat ijzer onder een steen op het het 
scherpsel kan aanrichten. Zoveel mogelijk 
voorkomen is beter dan genezen (foto M. 
van Hoogstraten).

De maalderij in Steenbergen 
met de beide lichtboompjes 
onder de maalbakken (foto Ton
Meesters, 17 september 2013). 

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




