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

Bij de omslag voorzijde: Molen Desiré in Megen (foto Donald Vandenbul-
cke, 6 september 2006.

Bij de omslag achterzijde: Avondstemming in Nijhuizum tijdens de avond-
excursie van het Gild Fryske Mounders op 24 juni 2014 (foto Popken Tim-
mermans). 

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.

Molens kunnen boeiend zijn vanuit verschillende oogpunten. Dat blijkt 
wel uit dit nummer. Een uitvoerig verslag in woord en beeld toont de res-
tauratie van de korenmolen Desiré in Megen. Zo is het molenleven anno 
2015. Het andere hoofdartikel is gewijd aan de molens aan de Overtoom 
in Amsterdam; duidelijk voltooid verleden tijd, maar toch ook bijzonder 
interessant om naar terug te kijken. Het lijkt wel een andere planeet, ver-
geleken met de Overtoom van nu.
Daarnaast is er op molengebied heel wat nieuws te melden, waarbij De 
Vier Winden in Vragender en de Westermolen in Kollumerpomp extra 
aandacht krijgen. Met de gebruikelijke rubrieken was dit nummer zo al 
snel vol.

En Balie Kluiver is onder de indruk van de prestatie van een molen.            JSB
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Provincialeweg Zuid 42, 4286 LM Almkerk. Tel.: 06-50283248 / E-mail: bart68@planet.nl 

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
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Het Groninger Molenweekend 
2015: 'De kleurrijke molen'
 
Wilt u weten of er zoiets als 'Groninger 
kleuren' op molens bestaan? Zijn de 
kleuren op de Groninger molens louter 
ter decoratie, werden ze uit praktisch 
oogpunt toegepast of hadden molens 
te maken met wisselende smaak van ei-
genaars? Het Groninger Molenweekend 
biedt u de gelegenheid daar achter 
te komen. In korenmolen De Kievit in 
Grijpskerk bijvoorbeeld zijn foto's te zien 
die het kleurgebruik op de molen door 
de jaren heen (vanaf de jaren vijftig tot 
heden) in beeld brengt. Ook op andere 
molens is het thema 'de kleurrijke mo-
len' opgepakt. Bij een bezoek aan pol-
dermolen de Westerse Molen in Nieuw-
Scheemda, waar vanaf windkracht 4 het 
malen wordt gedemonstreerd, liggen 
gratis kleurenplaten klaar. Korenmolen 
De Ster in Winsum heeft eveneens kleur-
platen liggen. Behalve de ontdekkings-

tocht naar het kleurgebruik staan er al-
lerhande andere activiteiten op stapel. 
Het Groninger Molenweekend biedt na-
melijk voor elk wat wils. De meeste van 
de bijna negentig molens in onze provin-
cie is op één of beide dagen geopend. 
Molenaars en molengidsen staan de 
bezoekers graag te woord. Er is een keur 
aan activiteiten. Een greep uit het aan-
bod. Als het maar enigszins kan, dus bij 
voldoende wind, draaien de molens. 
Voor het volledige programma kunt u 
de website van het Groninger Molenhuis 
raadplegen: www.groningermolenhuis.
nl. Het Groninger Molenweekend wordt 
gecoördineerd door het Groninger 
Molenhuis, een koepel voor de kleine 
90 monumentale molens in de provincie 
Groningen. Op deze molens zijn vrijwilli-
gers actief als vrijwillig molenaar of mo-
lengids, zij maken het mogelijk dat de 
molens draaien en toegankelijk zijn voor 
het publiek. Als dank voor hun inzet or-
ganiseert het Groninger Molenhuis ieder 

jaar voorafgaande aan het Groninger 
Molenweekend een avond voor de 
Vrijwilligers op de Molen. 
                              Het Groninger Molenhuis

Aardbevingbestendige schoor-
steen oliemolen Tjamsweer

Op 17 april 2009 werd het restant van de 
oliemolen, later stoomolieslagerij De Een-
dragt in Tjamsweer grotendeels in de as 
gelegd (zie Molenwereld 2009-5-192, 193). 
Het ketelhuis en de schoorsteen bleven 
behouden, al werd het dak van het ke-
telhuis voor een groot deel door het vuur 
vernield. Het woonhuis is inmiddels her-
bouwd. Nu wordt er aan de schoorsteen 
gewerkt. Bijzonder is dat er over de schoor-
steenfundering een nieuwe betonnen 
fundering gegoten wordt. Verder worden 
er trekstangen aangebracht in de schoor-
steen. Al deze verstevigingen dienen ter 
versterking i.v.m. de aardbevingen die dit 
gebied regelmatig teisteren.

Het herbouwde molenhuis met het ketelhuis en de voet van de 
schoorsteen (foto H. Noot, 3 mei 2014).
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Het restant van De Eendracht in Tjams-
weer voor de brand van 2009 (foto H. 
Noot, 26 april 2004).

De drie schoorsteendelen (foto H. Noot, 
21 mei 2014). 

De Eendracht na de brand van 17 april 
2009 met het zwaar beschadigde ketelhuis 
en de schoorsteen (foto H. Noot, 17 april 
2009). 

Bouwbord met informatie (foto H. 
Noot, 21 mei 2014). 
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Veertigjarig jubileum Gild Fryske 
Mounders 

Afgelopen zaterdag 30 mei j.l. werd 
herdacht dat de vereniging Gild Fryske 
Mounders 40 jaar geleden opgericht is.
Op 23 mei 1975 werd de vereniging 
te Joure opgericht. Er werden toen 
35 leden ingeschreven. Dat is uitge-
groeid naar zo'n 280 leden nu. Er zijn 
nu nog 12 leden van het eerste uur. 
Het veertigjarig bestaan werd ge-
vierd bij de Vrouwbuurstermolen onder 
Vrouwenparochie in een bijeenkomst 
van leden en gasten. 

Stichting Behâld viert restauratie 
projecten Littens

De in 2009 opgerichte stichting Behâld 
beleeft een bijzonder jaar met de ople-
vering van tal van restauratieprojecten in 
Littenseradiel. Dat werd gevierd bij de op-
geknapte Littenser Muone' in Easterlittens. 
De projecten die werden afgesloten zijn: 
de molens in Easterlittens, Winsum en 
Easterein, de kerktoren van Spannum, 
de brug in Wjelsryp, het uurwerk van de 
kerktoren in Easterwierum, de Poarte van 
Uniastate in Bears, de windmolen van 
Itens en It Tsiispakhûs in Wommels. De 
Âlde Swarte, de molen van Easterlittens, 
werd door het gezelschap met de boot 
bezocht. Bij deze molen werd er nog een 
toelichting gegeven op de restauratie 
van deze molen door Wieger de Jong 
van Monumentadvies Noord, waaronder 
een onderzoek naar de ouderdom van 
de molen aan de hand van het gebruikte 
hout in de molen. Dit heeft naar voren 
doen komen dat het houtwerk afkomstig 
is uit het jaar 1689, wat trouwens niet doet 
zeggen dat de molen ook daadwerkelijk 
zo oud is omdat dit vroeger veelal werd 
hergebruikt.

Kap van de Onderneming te 
Witmarsum afgenomen

Op 28 mei hebben werknemers van 
kraanbedrijf KTF uit Harlingen de 
wieken en kap van korenmolen De 
Onderneming in Witmarsum afgeno-
men. Aan de molen wordt voor 114.847 
euro restauratiewerk uitgevoerd. De 
onderdelen van de molen zijn op het 
naastgelegen terrein neergelegd zodat 
de aannemer daaraan herstelwerk-
zaamheden kan uitvoeren. Ook is er dan 
bovenin de molen de ruimte om diverse 
herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Het werk wordt uitgevoerd door aanne-
mer De Molenmakers BV uit Tzummarum. 
De Onderneming, een maalvaardige 
stellingmolen, werd in 1850 gebouwd, 
vermoedelijk door molenmaker Van der 
Meer uit Harlingen. De molen werd eind 
jaren zestig in vervallen toestand door 
de laatste eigenaar aan de gemeente 
Wonseradeel verkocht, die hem in 1970-
1971 liet restaureren. Dit gebeurde ook in 
1994. De naast de molen gelegen bouw-
vallige woning werd in 1973 gesloopt, 
maar is in 1982 herbouwd.

Drie molens in Noordenveld naar 
Drents Landschap

Het gemeentebestuur van Noordenveld 
wil twee gemeentelijke molens, die van 
Peize en Roderwolde, overdragen aan 
stichting Het Drentse Landschap. Ook 
molen De Hoop in Norg gaat in het voor-
stel naar die stichting, die is nu nog ei-
gendom van de Molenstichting Drenthe. 
De gemeente heeft de molens Paiser 
Meul en Woldzigt in eigendom en draagt 
de financiële last van de molen De 
Hoop. Deze molen is op verzoek van de 
toenmalige gemeente Norg tijdelijk in ei-
gendom bij de Molenstichting Drenthe, 
dit vanwege een hogere restauratiesub-
sidie. De gemeente heeft zich verplicht 
er voor te zorgen dat daarna de molen 
in eigendom komt bij een stichting of 
om zelf de molen over te nemen. Dat 
molens in gemeentelijk eigendom zijn 

is verklaarbaar uit de wens molens in 
stand te houden, maar kan moeilijk een 
gemeentelijke kerntaak genoemd wor-
den. Het zijn onrendabele objecten met 
een hoge jaarlijkse beheerslast. Daarom 
is gekeken of een andere instantie, die 
daar beter voor is toegerust, de molens 
kan overnemen. Mede in overleg met 
een aantal andere Drentse gemeenten 
en onder leiding van het Steunpunt, is 
daarbij Het Drentse Landschap in beeld 
gekomen en daartoe bereid gevonden. 
Het Drentse Landschap is de grootste 
erfgoedbeheerder en erfgoedeigenaar 
in Drenthe en heeft de ambitie zich ver-
der als trustorganisatie te ontwikkelen. 
Verkennende gesprekken hebben ge-
leid tot een principe-overeenkomst. Die 
houdt in dat Het Drentse Landschap 
de molens wil overnemen tegen een 
symbolisch bedrag en met een afkoop-
som (bruidsschat). Deze is berekend op 

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

De Vrouwbuurstermolen tijdens de jubileumbijeenkomst van het Gild Fryske Mounders 
(foto:P. Timmermans, 30 mei 2015). 



860.000 euro en kan worden voldaan in 
20 jaartermijnen tegen een vaste rente 
van 4%. Dit kan gedekt worden in de be-
groting middels de ruimte die ontstaat 
door overdracht. Tevens wordt voorge-
steld om de boekwaarden van de Paiser 
Meul en Woldzigt ad 156.000 euro af te 
boeken ten laste van het jaarresultaat 
2014. Na besluitvorming zal de over-
dracht per molen samen met betrok-
kenen worden uitgewerkt en kan later 
dit jaar de daadwerkelijke overdracht 
plaatsvinden.

Restauratie molen Rijn en Zon te 
Utrecht

In verband met een breuk in een van de 
voeghouten is de molen enkele jaren 
geleden stil gezet (Molenwereld 2013-
6-218). Uit een inspectie kwam naar 
voren dat er meer onderhoud aan de 

orde was. In samenwerking met Erfgoed 
Advies Groen B.V. heeft de gemeente 
een plan van aanpak gemaakt en is 
een restauratieplan opgesteld. De werk-
zaamheden bestaan in hoofdzaak uit 
het grondig restaureren van de molen-
kap, het opknappen van het bovenste 
deel van de gemetselde romp en het 
vervangen van de roeden. Tevens wor-
den er schilderwerkzaamheden uitge-
voerd. In overleg met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed is ervoor gekozen om 
de nieuwe roeden weer te voorzien van 
zelfzwichting zoals oorspronkelijk aanwe-
zig. De molen is nu voorzien van fokwie-
ken met remkleppen. De restauratie 
wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf de 
Witte BV waarbij Molenbouw de Jongh 
B.V. het molentechnische deel verzorgd. 
Naar verwachting zijn de werkzaamhe-
den in januari 2016 gereed.
                                                 Harke Slagter.

Romp molen Edam kaal gezet

De molen van de Zuidpolder aan de 
Broekgouwstraat in Edam ondergaat 
momenteel een grondige renovatie. De 
rieten bedekking van de molen wordt 
vernieuwd. Eerst is de kap van de molen 
van nieuw riet voorzien (Molenwereld 
2015-06-215). Nu is de gehele opbouw 
van de romp aan de beurt. Doordat het 
oude riet verwijderd is kan men deels 
door de molen kijken. Het is een kostbare 
operatie die deels gesubsidieerd wordt 
door de Provincie en Molenstichting. 
Om de restauratie van de molen uit te 
voeren zijn sponsors nodig, waarvoor 
men een spandoek aan het hek bij de 
molen heeft bevestigd.

Zaanse molenschuren in herstel

Er zijn vele honderden Zaanse indus-
triemolens gesloopt; veelal zonder 
een spoor ter plekke achter te laten. 
Toch gaat dat niet in alle gevallen op. 
Sommige molenschuren bleven staan 
en kregen een andere functie; veelal als 
pakhuis, soms als woning. Momenteel 
ondergaan twee molenschuren een 
grondige restauratie; die van de olie-
molens De Pauw in Assendelft-Nauerna 
(zie Molenwereld 2012–2-45, 46 en 2014-
3-108) en De Schepel in Wormer. Aan de 
molenschuur van De Pauw te Assendelft 
is al veel werk verzet en uitwendig begint 
de schuur weer te lijken op zijn gedaan-
te uit het molentijdperk. De schuur van 
de voormalige oliemolen De Schepel 
staat aan de Veerdijk te Wormer en 
maakt deel uit van een rij van drie pak-
huizen: Maas, Waal en Schepel. Pakhuis 
de Schepel is de schuur van de gelijkna-
mige oliemolen die al in 1825 werd afge-
broken. Later werd op de plek van de 
molen het pakhuis Waal gebouwd. In de 
voormalige molenschuur zijn nog olie-
bakken aanwezig. De restauratie, in op-
dracht van Stichting Zaanse Pakhuizen 
wordt uitgevoerd door Restauratiebedrijf 
B.C. Nieuwenhuijs. 

Renovatie molen Beneden
Haastrecht 

In juni is een start gemaakt met de re-
novatie van de molen van de polder 
Beneden-Haastrecht. Er vinden diverse 
werkzaamheden plaats waaronder het 
renoveren van de vijzel, het vervangen 
van de motor en het opknappen van de 
molen zelf. Ook de molenvliet die naar 
de molen loopt, wordt gebaggerd. De 
vijzel is inmiddels verwijderd en naar 
de fabriek gebracht. Er is een tijdelijke 
pomp geplaatst, zodat het water in de 
tussentijd op peil kan worden gehouden. 

Gebroken as uit korenmolen '
s-Gravenzande getakeld

Op 4 juni is aan de Naaldwijkseweg 
in 's-Gravenzande het restant van de 
gebroken as uit de molen getakeld 
en afgevoerd. Inmiddels wordt er een 
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Molen Rijn en Zon in Utrecht (foto Joop Vendrig, 26 september 2004). 
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nieuwe ijzeren as gegoten. Ook is een 
begin gemaakt met de prefabricage 
van de wieken. Later in het jaar worden 
de nieuwe as en de roeden gestoken. 
Volgens de planning kan de molen voor 
het eind van het jaar in bedrijf zijn. Er 
wordt nog steeds gepraat met de ver-
zekeringsmaatschappij, die tot dusver 
schadevergoeding afwijst. In opdracht 
van de Stichting de 's-Gravenzandse ko-
renmolen is een tegenonderzoek naar 
de oorzaak uitgevoerd. De gemeente 
Westland, de fondsen Westland en 
Loswal de Bonnen, en kringloopwinkel 
Re-Sell hebben leningen verstrekt om 
met het herstel te kunnen beginnen 
(Molenwereld 2015-06-218). De provin-
cie Zuid-Holland heeft een verzoek om 
aanvullende subsidie afgewezen.

Roep om Leidse molenstichting

Dat historische molens in heel Nederland 
in verval raken door een gebrek aan 
overheidsbijdragen, daar vormt Leiden 
geen uitzondering op. Een aparte stich-
ting brengt wellicht uitkomst. De stad telt 
negen molens. Zes daarvan zijn eigen-
dom van de gemeente en molenaar 
Philip Pijnnaken beheert die op een na 
allemaal. Voor goed onderhoud is on-
geveer 15.000 euro per jaar per molen 
nodig, maar de gemeente zet er aan-
zienlijk minder voor opzij. Leiden wil er 
eigenlijk wel vanaf en heeft de molens 
in 2007 ook te koop gezet. Langzaam 
aan ontstaat een zorgelijke achterstand 
in het onderhoud aan de molens, reden 
om de mogelijkheden te bezien of er 

een Leidse molenstichting kan worden 
opgericht. 

Restauratie korenmolen De Hoop 
te Maasdam deze zomer 

Met de toekenning van een aanzienlijke 
subsidie door de provincie Zuid-Holland 
is de financiering van de restauratie van 
de korenmolen De Hoop in Maasdam 
rond. De restauratiewerkzaamheden 
gaan komende zomer beginnen. De 
korenmolen De Hoop staat sinds het 
voorjaar van 2010 stil. Toen werd de mo-
len wegens technische mankementen 
buiten bedrijf gesteld. Soms gaat de 
aftakeling zo snel dat er uit veiligheids-
overwegingen voorzieningen moeten 
worden getroffen. Daarom is de molen 
in december 2011 door het verwijderen 
van de stelling en de wieken kaal gezet 
(Molenwereld 2012-01-006). Na deze vei-
ligheidsmaatregel is de eigenares van de 
molen, de Stichting Molens Binnenmaas, 
direct gestart met de voorbereidingen 
voor de restauratie. Op 26 mei 2015 heeft 
de provincie Zuid-Holland de stichting 
voor de restauratie een subsidie van 
194.000 euro toegekend. Hiermee is het 
benodigde totaalbedrag van ongeveer 
600.000 euro gedekt. Eerder besloot de 
gemeente Binnenmaas een subsidie toe 
te kennen van 150.000 euro en hebben 
vele fondsen en stichtingen financiële 
ondersteuning van het project toege-
zegd. De plannen en de voorbereidin-
gen voorzien erin dat al in de komende 
zomermaanden met het werk gestart 
kan worden. De oplevering van het pro-
ject is voor medio 2016 voorzien.

Stichting Molen van Sassenheim 
hoeft geen leges te betalen

Stichting de Molen van Sassenheim 
hoeft geen 13.500 euro legeskosten te 
betalen voor een vergunning, maar 
slechts 380 euro. Dat heeft de rechter 
bepaald. De stichting vroeg in septem-
ber 2014 een omgevingsvergunning 
aan om de Molen van Speelman af te 
kunnen bouwen, waarop de gemeente 
Teylingen geen toestemming gaf. Het 
plan werd door hen echter getoetst aan 
een bestemmingsplan dat ouder was 
dan tien jaar. Volgens de rechter mogen 
dan geen leges meer worden geheven. 
De gemeente is in beroep te gaan te-
gen de beslissing. Al jaren steggelen de 
stichting en de gemeente Teylingen over 
de afbouw van de molen. De stichting 
wil afbouwen, maar ook het huidige 
College van B en W wil daar niet van 
weten.

Museummolen De Nieuwe Palm-
boom krijgt een nieuwe staart 

De monumentale Schiedamse bran-
dersmolens krijgen regelmatig een on-
derhoudskeuring. Daarbij bleek dat 
de staartbalk en enkele andere on-
derdelen van de staart van De Nieuwe 
Palmboom aan vervanging toe waren. 

De schuur van De Pauw bij Nauerna is weer duidelijk een molenschuur van karakter 
(foto Erwin Esselink, 3 juni 2015). 

Van voor naar achter zien de pakhuizen Maas, Waal en Schepel, waarbij pakhuis Sche-
pel dan de schuur is van de gelijknamige oliemolen (foto Erwin Esselink, 5 juni 2015).
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2 mei was het zover en werden ze m.b.v. 
een telescoopkraan er af gehaald. De 
Museummolen hoeft het maar even zon-
der staart te stellen. Naar verwachting 
worden de nieuwe en gerepareerde on-
derdelen binnen twee weken weer ge-
plaatst. Alle Schiedamse molens worden 
in opdracht van stichting De Schiedamse 
Molens jaarlijks gecontroleerd op hun fy-
sieke conditie. Dit wordt gedaan door 
de mannen van Restauratie Werkplaats 
Schiedam die de molens door en door 
kennen. Zij weten de aandachtspun-
ten van elke molen en zien daardoor 
snel of iets moet worden aangepakt. 
De staart is gemaakt van eikenhout. In 
ons natte klimaat is de levensduur van 
dergelijke buitendelen 20 tot 25 jaar. 
De huidige staart stamt uit 1992 toen 
molen De Nieuwe Palmboom vanuit 
een kale molenstomp is herbouwd tot 
een werkende museummolen. Nadat 
bij inspectie bleek dat er inderdaad de 
nodige rotplekken in zaten, is besloten 
om de staartbalk en een lange schoor 
geheel te vervangen. Enkele andere 
onderdelen kregen een oplapbeurt. De 
verwachting is dat er dit keer pas over 40 
jaar vervanging nodig is aangezien de 
staartbalk nu van hardhout is gemaakt.
                Stichting De Schiedamse Molens

Waterinlaat voor de Tweemans-
polder onder Zevenhuizen

In de Tweemanspolder geldt sinds het 
peilbesluit van 30 maart 2011 voor het 
peilgebied Tweemanspolder-Zuid een 
flexibel peil vastgesteld van -5,95 tot 
-6,05 m NAP. De inlaatvoorziening in 
de Tweemanspolder-Noord is niet toe-
reikend om dit peil te handhaven. Een 
deugdelijke aanvoervoorziening ont-
breekt. De inlaatvoorziening is hoofd-
zakelijk bedoeld om waterschaarste in 
droge periodes te voorkomen. De in-
laatvoorziening komt op de bestaande 
uitstroomvoorziening van gemaal J.J. de 
Graeff van de polder en is automatisch 
en op afstand bedienbaar. 
Deze inlaatvoorziening is ook van groot 
belang voor het functioneren van de 
molenviergang in de polder. Doordat 
en in de afgelopen decennia veel slo-
ten gedempt zijn is de waterberging in 
de polder sterk afgenomen. Daardoor 
kunnen de molens niet meer functio-
neren. Men is snel uitgemalen wegens 
watergebrek. De inlaat lost dit probleem 
op; wanneer de waterstand te laag 
wordt stroomt via de inlaat vanuit de 
Rotte weer water de polder in, zodat er 
als het ware een maalcircuit ontstaat. 
De duiker krijgt een doorlaatcapaci-
teit van 40 m3 per minuut. Volgens be-
rekeningen heeft de inlaatvoorziening 
voldoende inlaatcapaciteit om het uit-
malen door de molens bij te houden tot 
en met windkracht 6. De molens mogen 
malen tot de ondergrens van het water-
peil in Tweemanspolder-Zuid van -6,10 
m NAP is bereikt; dat is 5 cm onder het 
peilbesluit. Wel moeten de molenaars 
contact opnemen met het hoogheem-

Vervangen van staart op De Nieuwe Palmboom te Schiedam (foto: P. Sporken,2 mei 2015).

De onderste helft van de molenviergang in Zevenhuizen (foto Jan Bakker, 13 november 2004). 
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raadschap (HHSK) voordat zij van plan 
zijn te draaien. HHSK bepaalt dan of de 
omstandigheden het toelaten dat de 
molens draaien. De werkzaamheden bij 
het gemaal zijn in uitvoering en moeten 
op 10 juli 2015 gereed zijn.

Metamorfose voor stellingmolen 
te Katwijk
 
De stellingmolen aan de Lange Linden 
in Katwijk-Linden (NB) zal in de loop van 
2016, na een omvangrijke restauratie, 
weer zoveel mogelijk zijn teruggebracht 
in zijn oorspronkelijke staat. Dit betekent 
onder andere dat de rietbedekking van 
de molenromp en molenkap zal worden 
vervangen door een houtbedekking en 
dakleer. Molenmaker Beijk spreekt van 
een uniek project. Aan de hand van 
zeldzaam goede foto's is bekend hoe 
de molen er oorspronkelijk uit heeft ge-
zien. In mei zijn de wieken, de stelling, 
de spruiten en de staart van de molen 
ontmanteld. Beijk tekende ook voor het 
omvangrijke restauratieplan dat als lei-
draad voor de werkzaamheden dient. 
De restauratie wordt uitgevoerd in op-
dracht van eigenaar Nabuurs Transport, 
maar de provincie Brabant betaalt circa 
70 procent van de 300.000 euro waarop 
de restauratie is begroot. In 2016 moet 
de molen weer volledig in zijn originele 
staat worden opgeleverd. Bij een vo-
rige restauratie is de molen voorzien van 
riet, omdat het een voormalige Zuid-
Hollandse molen is geweest en zo ver-
loor de molen zijn authentiek Brabants 
uiterlijk. 

Balie rond molen Oosteind 
aangebracht

Vrijwilligers zijn sinds 2007 bezig om de 
in 1929 uitgebrande molen Victoria 
in Oosteind in ere te herstellen. De 
Stichting Molen Victoria Oosteind wil 
een draaiende molen voor de gemeen-
schap van Oosteind. Een molen als kale 
romp leeft niet bij de bevolking, mensen 
willen wieken zien. Nu is de romp weer 
voorzien van een balie als opmaat naar 
compleet herstel.
Bij aanvang van de renovatie begon 
men aan een lekkende romp met ver-
rotte houten verdiepingen. Het binnen-
werk, ramen en deuren zijn reeds ver-
nieuwd. Het aanbrengen van een kap 
met wieken en het maalvaardig maken 
van de molen, wordt geraamd op zo'n 
450.000 euro, maar dat geld is er nog 
niet. De stichting hoopt hiervoor toch op 
onder meer financiële steun vanuit de 
bevolking. 
Het valt het niet mee de renovatie van 
de molen te financieren met geld van 
de gemeenschap. De stichting moet het 
tot nu toe vooral hebben van subsidies 
en geld van fondsen. 

Het aanbrengen van de balieliggers met 
de schoren op de molen van Oosteind 
(foto Ton Meesters, 23 mei 2015). 
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De molen van Oosteind met de 
balie in aanbouw. De romp is die 
van een 'vorstelijke' molen zoals 
meer in West-Brabant (foto Ton 
Meesters, 23 mei 2015).
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Herstel de Hompesche molen 
Stevensweert

Op 20 mei werd er een ingrijpend 
karwei aan de Hompesche Molen in 
Stevensweert uitgevoerd. Met behulp 
van een hijskraan werd de lange spruit 
vervangen. Molenbouwer Adriaens uit 
Weert voerde dit spectaculaire karwei 
als onderdeel van de renovatie in op-
dracht van Natuurmonumenten en de 
gemeente Maasgouw uit.
In de komende periode wordt de ver-
nieuwing van het kruiwerk en de maalin-
richting van de molen, de buitenruimte 
met extra parkeerplaatsen en de in-
richting van een natuurspeelplek uitge-
voerd. Tijdens deze werkzaamheden is 
De Hompesche Molen gewoon open 
voor publiek. Naar verwachting zal de 
renovatie in het voorjaar van 2016 wor-
den afgerond.

Instructiedag docent cursus 
molengids

Onlangs werd in zalencentrum De 
Schakel in Nijkerk een cursus molengids-
instructeur gehouden. Een eendaagse 
cursus, onder de vlag van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars, gegeven door de 
heren Arjen Strijkstra en Tom Heyne. Zij 
hebben deze cursus ontwikkeld voor het 
Groninger Molenhuis. Een tiental aspi-
rant docenten uit het gehele land waren 
hierbij aanwezig. Na het uitwerken van 
de op het einde gehouden evaluatie, 
zal het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
het lespakket samenstellen. Om het mo-
lenbehoud te stimuleren is het belangrijk 
dat de molens op de juiste manier onder 
de aandacht gebracht worden. Dat kan 
de molenaar niet alleen. Iedere molen 
is gebaat bij een groep enthousiaste 
vrijwilligers die activiteiten rondom de 
molen organiseren en bezoekers veilig 
rondleiden. Voor deze groep heeft het 
Groninger Molenhuis de opleiding tot 
Molengids ontwikkeld. Onderwerpen zo-
als o.a. communicatie, klantvriendelijk-
heid, huisregels, veiligheid en groepsbe-
zoek zijn onderdelen van deze cursus. De 
cursus bestaat uit meerdere dagdelen, 
middag of avond, en de molengidsen 
besluiten de cursus met het organiseren 
van een activiteit op de eigen molen. 
Met een certificaat sluiten ze de cursus 
af. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
heeft in navolging van en in samenwer-
king met het Groninger Molenhuis beslo-
ten deze cursus als landelijke cursus te 
gaan verzorgen.             Frans Verstappen.

Molenruilbeurs Veenendaal

Op zaterdag 31 oktober is het weer zo-
ver, dan wordt de derde ruilbeurs ge-
houden in Molen De Vriendschap te 
Veenendaal. Buiten de gebruikelijke 
molen-ansichtkaarten, molenboeken en
 foto's van molens, kunnen er ook post-
zegels met molens als onderwerp, en 
andere molenattributen meegebracht 

worden. De molenkalenders van de 
Vereniging Hollandsche Molen zijn ook 
dit jaar weer tijdens de molenruilbeurs te 
koop. De najaars-ruilbeurs zal gehouden 
worden op 31 oktober 2015 van 10.00 uur 
tot ca 15.00 uur.                    Nelly Sonneveld

In 't kort
- Op 7 juni 2015 is het 25 jaar vrijwillig 

molenaarschap van Bert de Lange 
(83) uit Bennekom op De Hoop in 
Garderen feestelijk gevierd. 

- De Dikke molen aan de Kortsteek-
terweg in Alphen aan den Rijn staat 
te koop voor 1.685.000 euro.

- De snuifmolen De Lelie in Rotterdam-
Kralingen krijgt nieuwe roeden, deel-
baar, fabrikaat Vaags. Het is de be-
doeling dat ze na de bouwvakvakan-
tie worden gestoken. 

- Half juni zijn met een grote kraan 
het bovenhuis en de wieken van de 
Achterste Molen te Hellouw weer te-
ruggeplaatst. 

- Op 1 juni zijn de roeden gestoken in 
molen De Graanhalm in Gapinge

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

Instructie voor de opleiding tot molengidsinstructeurs door het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars (foto: F. Verstappen, 6 juni 2015). 

In de Restauratiewerkplaats Schiedam worden de nieuwe roeden voor de Kralingse 
snuifmolen De Lelie klaargemaakt (foto Bas Batenburg, 2 juni 2015). 
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In het kader van het project duurzaam 
Leudal liet de gemeente Leudal een 
aantal jaren geleden een onderzoek 

instellen naar de mogelijkheid om binnen 
de gemeente energie op te wekken met 
waterkracht. Hiertoe werden alle locaties 
van bestaande en nog deels bestaande 
watermolens onderzocht. De Grathemer-
molen en de Sint Elisabeths molen waren 
hiervoor het meest geschikt. Door het 
grote verval en voldoende aanvoer van 
water werd geconcludeerd dat de loca-
tie van de voormalige Sint Elisabethmolen 
het meest geschikt zou zijn om energie op 
te wekken. Bovendien was het bij deze lo-
catie mogelijk om, naast het behoud van 
cultureel erfgoed en energieopwekking, 
de natuurwaarde van het bovenstrooms 
gelegen natuurgebied door het hogere 
waterpeil aanzienlijk te verbeteren. Ook 
was het door de ligging van de molen 
mogelijk hier een educatieve trekpleister 
toe te voegen aan reeds bestaande re-
creatieve voorzieningen zoals het Leudal-
museum en restaurant Sint Elisabeth's Hof.
Na een presentatie van de stichting, die 
het beheer in handen heeft, werd op vrij-
dag 12 juni het complex door wethouder 
Walraven van de gemeente Leudal en 
Frien Scheres, jongste zoon van de laatste 
molenaar, officieel in gebruik genomen. 
De gemeente Leudal is dé wind- en wa-
termolengemeente van Limburg. Met vijf 
draai- en maalvaardige windmolens, een 
zestal publieks toegankelijke watermolens 
en een aantal (water)molenrestanten is 

Frans Verstappen

De ruïne van de Sint Elsabethsmolen met 
de restanten van het sluiswerk (4 maart 2013).

In gebruikname 
Sint Elisabethmolen
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Start van de renovatie van het sluiswerk 
(20 november 2014).

Het bouwbord dat de situatie verduidelijkt 
(23 december 2014).



de gemeente Leudal een molenrijke ge-
meente. Alle windmolens en slechts een 
watermolen zijn eigendom van de ge-
meente. Om het beheer en behoud van 
dit industrieel erfgoed te waarborgen 
heeft de gemeente de molens onderge-
bracht aan de Molenstichting Leudal.

Sint Elisabethsmolen
Midden in het natuurgebied, eveneens 
Leudal genoemd, ligt aan de Leubeek de 
Sint Elisabethsmolen.
De Leubeek, vroeger ook de Heyhuyser-
beek genoemd, maakt deel uit van Tun-
gelroyse Beek. De beek is grotendeels ge-
kanaliseerd en alleen in het natuurgebied 
tussen de Sint Elisabethsmolen en de Leu- 
of Ursulamolen- heeft zij haar oorspronke-
lijke loop behouden.
De Sint Elisabethsmolen stond langs de 
weg Haelen-Roggel en was eeuwenlang 
in het bezit van het tegenover gelegen 
klooster Elisabeth.
Begin achttienhonderd was het gebouw 
van de molen van hout. Het was toen 
een graan-, olie- en houtzaagmolen. In 
1840 werd de molen vervangen door een 
stenen. In 1844 brandde hij af om daarna 
weer herbouwd te worden. In 1875 werd 
het gebouw bij de molen uitgebreid. Het 
langgevel gebouw bestond uit een wa-

termolen, een woonhuis en een boerderij.
In 1908 werden het houten waterrad en 
de houten as vervangen door een ijzeren. 
Het middenslagrad had een middellijn 
van 6.70 m. en een breedte van 0.90 m.
Tijdens het malen raakte molenaar P. 
Scheres in 1942 bekneld tussen het water-
rad en de muur van de ark en overleed 
aan de gevolgen. Hij was 47 jaar oud en 
vader van 10 kinderen.
Kort voor de bevrijding van Midden Lim-
burg, in november 1944, werd de brug 
over de beek in de Roggelseweg door de 
Duitsers aan de zijde van de molen opge-
blazen. Het gevolg daarvan was, dat ook 
de watermolen werd vernield. In die tijd 
bestond de maalinrichting uit een koppel 
blauwe stenen voor het malen van boek-
weit en twee koppels kunststenen. Ook de 
oliemolen was flink beschadigd. De hout-
zagerij was toen al niet meer aanwezig.
De molen werd niet meer hersteld. Het 
stuwrecht werd door het Waterschap Mid-
den-Limburg in 1958 afgekocht. 
In 1961 werd de Nederlandse Staat ei-
genaar, die het landgoed aan Staat-
bosbeheer overdroeg. Staatsbosbeheer 
verkocht de ruïne aan de toenmalige ge-
meente Haelen (thans gemeente Leudal). 
In 1996 heeft het waterschap een vistrap 
aangelegd in de afslagtak van de molen.

Het restant van het in de oorlog verwoeste 
molengebouw. Het waterrad draaide in de 
molen (20 november 2014).

Deruimte voor het waterrad binnen de 
molen (20 november 2014). 

Het nieuwe sluiswerk krijgt gestalte (23 
december 2014).

De maalsluis in herstel (23 december 2014). 

Het nieuwe Poncelet- of Zuppingerrad (12 maart 2015). 

Sint Elisabethmolen nieuwe stijl (15 juni 2015). 
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Restauratie
In 2013 werd gestart met het maken van 
een plan voor de verbouwing en restaura-
tie van het complex. De plannen werden 
de volgende werkzaamheden opgeno-
men;
- het herstellen van de fundering;
- het restaureren van het metselwerk van 

de ruïne;
- het aanbrengen van een nieuwstalen 

sluiswerk;
- het aanbrengen van een stalen water-

rad met hieraan gekoppeld een gene-
rator;

- het aanbrengen van meet en regelsys-
teem;

- het aanpassen van de vistrap op het 
nieuwe stuwpeil, er komen 5 vistrappen 
bij;

- het aanbrengen van een houten trap 
met balustrade boven het waterrad;

- het aanbrengen van een houten ba-
lustrade die het stuwwerk en de as van 
het waterrad beveiligen;

- het aanbrengen van een houten dak-
 constructie en een stalen dakbedek-

king,dit om de ruïne en de nieuwe in-
stallatie tegen weersinvloeden te be-
schermen.

Eind 2014 is men begonnen met de werk-

zaamheden die nu voltooid zijn.
De waterkrachtcentrale heeft een op-
brengst van 50.000 kWh per jaar. De elek-
triciteit wordt afgenomen door restaurant 
Sint Elisabeth's Hof. Dit restaurant ligt in het 
voormalige boerderijgedeelte van de mo-
len. Het overschot aan stroom wordt ge-
leverd aan het openbare elektriciteitsnet.
Het beheer en de exploitatie is onderge-
bracht in een nieuwe Stichting die dit pro-
ject ziet als een combinatie van conser-
vering en renovatie van een watermolen 
restant en de installatie van een generator 
voor opwekking van elektriciteit tot een 
educatieve en toeristische trekker voor 
het natuurgebied aldaar.
Het uitvoeringsplan is, in opdracht van de 
gemeente Leudal, opgesteld door Erf-
goed Advies Groen BV te Montfoort.
De hoofdaannemer is Beijk Molenmakers & 
Houtrestaurateurs te Afferden.
Het project is mogelijk gemaakt door een 
subsidiebijdrage van de Provincie Lim-
burg, een bijdrage uit het Groenfonds 
van de gemeente Leudal, een bijdrage 
van de plaatselijke Rabo bank en van de 
Stichting Studiegroep Leudal e.o.
De uitvoering is mede mogelijk gemaakt 
door Waterschap Peel en Maas.

Alle foto's: auteur

Het houten afdak over het oude molenres-
tant in aanbouw (12 maart 2015). 

Het rad draait dus, zols vroeger, ook bin-
nen (12 maart 2015). 

De bouw vordert gestaag; in de muurope-
ning in het lager voor de as van het water-
rad (12 maart 2015). 

De vistrap (12 maart 2015). 

De onthulling van het naambord door wethouder Walraven (r.) en de heer Scheres. Zij hebben 
zojuist het waterrad in beweging gezet (15 juni 2015). 

Het waterrad van boven bezien (15 juni 2015). 
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Molen Greetsiel weer compleet
De 'groene' molen van Greetsiel heeft in 
deze rubriek de laatste jaren veel aan-
dacht gekregen als gevolg van het ver-
ongelukken van de molen op 28 oktober 
2013. Op 3 juni werden de nieuwe roeden 
gestoken door molenmaker Molema uit 
Heiligerlee, zodat Greetsiel weer trots kan 
zijn op zijn 'Zwillingsmühlen'

De roeden gestoken (foto Bernhard Preckel, 
3 juni 2015). 

Het ophekken (foto Bernhard Preckel, 
3 juni 2015).
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Klaar voor transport. 
foto Carsten Lucht, 27 mei 2015). 

Een hoogwerker vergemakkelijkt het werk 
(foto Bernhard Preckel, 3 juni 2015). 

Het klaarmaken van de roeden in de 
werkplaats van Molema in Heiligerlee, 
(foto Carsten Lucht, 27 mei 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 -

www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd   1 11-04-2011   13:51:17
18e jaargang 2015 nr. 7/8|263 Molenwereld

Klaar voor transport. 
foto Carsten Lucht, 27 mei 2015). 
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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

Recent hebben wij het bovenwiel 
van De Vier Winden in Monster 
ingrijpend gerestaureerd. Dat is 

inmiddels klaar, maar wel een ingewik-
kelde klus geweest. Nog niet zo lang 
geleden zou waarschijnlijk het wiel 
geheel of grotendeels vernieuwd zijn. 
Naar de inzichten van nu staat het be-
houd van historisch materiaal voorop, 
zodat in plaats van vernieuwing hoog-
waardig herstel- of verstelwerk is toe-
gepast. Bijgaande foto's geven er een 
beeld van. 

18e jaargang 2015 nr. 7/8|265 Molenwereld



Molenwereld 266  | 18e jaargang 2015 nr. 7/8

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

De 'Zoeker' in het vorige nummer 
wordt door meerdere lezers thuis-
gebracht als de bovenmolen van 

de Driemanspolder bij Leidschendam. 
Voor de heer Nico van den Bos uit Moer-
kapelle was het bijna een thuiswedstrijd. 
Hij schrijft: 'Ik herken daarin de boven-
molen van de Driemanspolder onder 
Stompwijk, te zien aan de drie kistramen 
boven elkaar( waarvan de onderste gro-
ter is ) boven de waterasdeur in het zuid-
wester veld het bovenste raam zit nog 
half in de rietplank.
Ook heeft de roe een roelap , waarmee 
de roe werd opgevuld aan de legzij en 
vastgezet met stroppen, volgens insiders 
waarschijnlijk een tweedehands roe .
De raamkisten zaten ook zo ongeveer 
boven elkaar in het noordwester, noord-
ooster en zuidooster veld.
Tijdens de grote restauratie in 1959, een 
jaar na de overname door de provincie 
Zuid Holland, is volgens Leen Vellekoop 
de raamindeling gewijzigd naar de wijze 
van de ondermolen: namelijk de ramen 
van de tweede zolder zijn respectieve-
lijk geplaatst in het wester, noordooster 
en zuiderveld , voor de restauratie zaten 
in deze velden geen ramen; de andere 
ramen op de andere zolders zijn ook wat 
gewijzigd.
De bovenmolen was de hoofdseinmolen 
van Rijnlands boezem ten zuiden van de 
Rijn. Mijn vader vertelde dat wanneer het 
boezemwater met een harde of storm-
achtige noorden- of noordoostenwind 
zo hoog werd opgestuwd in de Vliet zijn 
vader (Klaas) het sein gaf: stoppen met 
malen; overdag met een zwarte vlag 
en in het donker met een carbidlan-
taarn in de roe. Dit werd dan opgevolgd 
door de seinmolen De Zelden van Passe 

te Zoeterwoude met molenaar Borst. 
Ook werd het overgenomen door het 
Stoomgemaal van Spijker in de Geer te 
Stompwijk. Het zal ook wel voorgekomen 
zijn dat met een andere windrichting 
en veel water een maalstop werd inge-
steld.' De polders ten zuiden van de Rijn 
waren het maalpeil, 35 cm - NAP, liever 
kwijt dan rijk. Dat heeft dan ook een rol 
gespeeld met de bouw van het Pijnac-
ker Hordijkgemaal bij de Julianasluizen 
in Gouda kort voor de oorlog.
Ook Frank Klören van molen De Vriend-
schap in Bleskensgraaf heeft de boven-
molen van de Driemanspolder herkent 
en haalt herinneringen op: Ik heb op de 
middelmolen gemalen eind jaren tach-
tig als opvolger van Paul Knelange en 
eerste helft jaren negentig. Ik maalde 
hier altijd naast het malen op een eigen 
molen. Zowel de Middelmolen als de Bo-
venmolen hadden dubbele steunders. 
Inmiddels is dat al lang 'genormaliseerd'. 
De molens van de Driemanspolder zijn 
uiterlijk de afgelopen tachtig jaar sowie-
so behoorlijk van uiterlijk veranderd. Tot 
1935 hadden de molens oud tuig en wa-
ren zo op het oog in voor de streek alge-
meen gebruikelijke kleuren geschilderd. 

De kruizen met groene borden, witte 
voorzomen en de roeden zwart met wit-
te stukken bij een donkere askop. Staart 
donker en een wit kruirad met relatief 
weinig spaken en een metalen pokie 
aan de ring als extra stap tussen de spa-
ken en de munnik net niet horizontaal 
om de kruiraderen gemakkelijk te laten 
uitrollen. In 1935 zijn de molens verdek-
kerd; te beginnen met de Ondermolen. 
De witte stukken verdwenen en de mo-
lens werden steeds soberder van kleur. 
Volgens mij zijn de dekkerwieken zelfs 
donker geschilderd in de oorlog om te 
voorkomen dat uit vliegtuigen gescho-
ten zou worden op de in het maanlicht 
weerschijnende malende verdekkering. 
Toen de molens begin jaren zestig zijn 
gerestaureerd zijn de Dekkerwieken ver-
vangen door fokken. Deze zijn dan wel 
traditioneel wit uitgevoerd. Naar verluid 
waren dit de eerste tweestraals fok-
ken naar een idee van de provinciale 
molendeskundige I.J. de Kramer. Deze 
waren echter nog steeds zeer plat uitge-
voerd in tegenstelling tot latere ontwik-
kelingen. De askoppen werden rood en 
er kwamen weer witte stukken terug op 
de roeden. Inmiddels kwamen er ook 

De foto die tweemaal in De Molenaar stond.
Een prentbriefkaart van de Kesseler Mühle 
(coll. Leo van der Drift). 

De molens van de Driemanspolder nog in 
vol bedrijf; maar het loopt duidelijk op zijn 
einde; toen werkpaarden; nu om te zien luxe 
paarden. Foto van de huidige toestand (foto Leo van der Drift, 15 maart 2012). 
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meer ramen in de molens. De staarten 
van de molens waren groen maar de 
staartbalken weer zwart. De kruiraderen 
waren inmiddels voorzien van meer spa-
ken en waren groen met witte ringen en 
witte handvatten. In de loop van de tijd 
verdwenen de witte stukken op de roe-
den weer en verschenen er witte randen 
op de ronde askoppen. 
Ik heb een leuke tijd gehad destijds op 
de middelmolen. Willem Waltman be-
maalde toen de Bovenmolen en Leen 
Vellekoop de ondermolen. Laatstge-
noemde liet zich nog wel eens vervan-
gen door Frans Verra. We maalden al-
tijd de eerste zaterdagmiddag van de 
maand en bij geen wind schoven we 
een week op. Bij maanden met vijf zater-
dagen maalden we een keer extra net 
als op Molendag en Monumentendag. 
Uiteindelijk haalde de bewoner van de 
middelmolen zelf zijn diploma en ben ik 
daar gestopt.'
Ook de Aarlanderveense molenaar Wil-
lem Waltman heeft in de 'Zoeker' de bo-
venmolen van de Driemanspolder her-
kend. We danken de inzenders hartelijk 
voor hun reacties.
De heer L. van der Drift slaagde er wel 
opnieuw in een onbekende molenfoto 
'met een baard' uit De Molenaar thuis te 
brengen. Hij slaagde erin voor de Stich-
ting Molendocumentatie enkele onbe-
kende molenfoto's uit de collectie van 
Chr. van Bussel thuis te brengen. 'Daar-
onder - zo schrijft hij- bevond zich, zo 

berichtte Erwin Esselink mij, opnieuw een 
opname die ooit als onbekende molen 
in de rubriek 'Wie brengt me thuis?' in 
De Molenaar heeft gestaan, en nooit 
is thuisgebracht. De foto stond er zelfs 
tweemaal in, te weten in De Molenaar 
nr. 7 van 1978 en nr. 20 van 1981. Het 
gaat om een forse stenen baliemolen 
met 'een flinke bos hout voor de deur'. 
Het is de molen van het Duitse Kessel, 
gelegen aan de Kranenburger Strasse. 
Dit dorp ligt ter hoogte van Gennep, in 
de gemeente Goch, Kreis Kleve; Nie-
derrhein dus. De molen staat haast let-
terlijk op een steenworp afstand van de 
Nederlandse grens, want die afstand 
bedraagt niet meer dan 5 kilometer. De 
hierbij afgebeelde prentbriefkaart laat 
eigenlijk geen ruimte voor twijfel dat het 
daadwerkelijk om deze molen gaat.
Hans Vogt schrijft in zijn boek Die Rhei-
nischen Windmühlen (Krefeld, 2005) dat 
de molen in 1801 als stellingmolen werd 
gebouwd. Gedurende de 19e eeuw zijn 
er meerdere eigenaren. De molen is dan 
ingericht als olie- en pelmolen. Vanaf de 
jaren 1880/85 wordt een locomobiel als 
hulpaandrijving ingezet. De molen heeft 
tot 1922 (mede) met windkracht gewerkt. 
Toen het gemaal niet meer loonde is het 
bedrijf omgevormd tot houtzagerij.
In 1949 werd de molen tot op de onder-
ste verdieping afgebroken. De vrijgeko-
men bakstenen werden gebruikt voor 
het herstel van huizen die in de oorlog 
beschadigd geraakt waren. De over-

gebleven stomp werd daarna gebruikt 
als jeugdhonk en opslagruimte. Enkele 
jaren geleden is het restant, dat inmid-
dels tamelijk vervallen was, geheel op-
geknapt en ingericht als kantoorruimte.

De nieuwe 'Zoeker'; een molen die vol-
gens de kaart een 'Molen in het Gein bij 
Weesp' zou zijn; maar om welke molen 
gaat het? 

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

Molens zijn niet gebouwd voor 't mooi. 
Als ze mooi zijn dan is dat toevallig mooi 
meegenomen. Ze zijn gemaakt om te 
produceren, als bedrijfsmiddel. Zo be-
zien zijn de door velen zowat aanbeden 
wieken niet meer dan de aandrijving, zo-
iets als de motor in een auto. Het draait 
om het werk, de productie. Vorig jaar 
heb ik mijn gal gespuwd overeen be-
zoeker die beweerde dat "een molen bij 
een goede wind wel honderd kilo per uur 
kon malen"; in mijn ogen een aanfluiting 
voor wat een molen werkelijk kan preste-
ren; maar goed; ik ga er niet weer over 
beginnen.
Nu kan het geen kwaad de moderne 
ontwikkelingen in de molenbouw te 
volgen; je steekt er licht wat van op. Zo 
kwam een van 's werelds bekendste mo-
lenbouwers, CPM, wat staat voor Califor-
nia Pellet Mill onlangs met het nieuws dat 

ze een hamermolen in productie nemen 
die maar liefst 120 TON in een uur kan 
malen; zeg maar ruim duizend keer zo 
veel als die 'wel honderd kilo per uur' pro-
ducerende windmolen. Zelfs als je uit zou 
gaan van een reëel productievermo-
gen van een klassieke molen alleen op 
windkracht, dan heeft een ouderwetse 
molen daar misschien wel een kwartaal 
voor nodig.
Die hamermolen kan qua ruimtebeslag 
misschien wel in een windmolen staan 
met zijn rotordiameter van 1,62 m, maar 
die molen levert nooit het vermogen wat 
de hamermolen vraagt voor die 120 ton. 
Daar is namelijk 800 kW voor nodig en 
dat red je aan geen kant met een klas-
sieke windmolen. 
Het is natuurlijk onzin om zo'n moderne 
krachtpatser te vergelijken met een ou-
derwetse windmolen, maar het geeft 

wel een indruk van de voortschrijdende 
maaltechniek. 
Hamermolens worden geassocieerd met 
de fabricage van veevoeders, maar hoe 
zit het dan met het moderne malen voor 
de bakkerij? Dit jaar vieren de 'Meelfa-
brieken der Nederlandsche Bakkerij' 
kortweg Meneba hun honderdjarig jubi-
leum. Het bedrijf beschikt in Nederland 
over twee fabrieken; één in Rotterdam, 
de grootste en de bakermat van het be-
drijf en één in Wormerveer, vroeger van 
Wessanen. In laatstgenoemde vestiging 
is de maalcapaciteit stilgelegd en wor-
den er specialiteiten geproduceerd als 
meergranenmelanges. Nu de cijfers: de 
fabriek vermaalt 700.000 ton graan per 
jaar. Dat gebeurt over zes maallijnen met 
een capaciteit van 2 tot 22 ton per uur. 
Een windmolen kan onder gunstige om-
standigheden incidenteel wel 2 ton per 
uur malen (over die 100 kilo per uur zullen 
we het maar niet over hebben: negatief 
molenaarslatijn), maar 22 ton is uitgeslo-
ten. Over de randapparatuur zullen we 
het maar helemaal niet hebben, al is het 
wel aardig om te weten dat de loscapa-
citeit aan de Brielselaan 300 ton per uur 
is en de opslagcapaciteit 52.000 ton.
Ik realiseer me heel goed dat ik appels 
met peren vergelijk, maar ook dat het al-
lemaal met stenen begon en ook daar 
wordt nog steeds mee gemalen. Dat kan 
gelukkig ook nog in deze tijd, zelfs al is 
het maar 100 kilo per uur.
                                              Balie Kluiver 

Moderne productie



Molenwereld 268  | 18e jaargang 2015 nr. 7/8

Wie het afgelopen jaar door 
het mooie  dorp Vragender 
is gekomen zag bij de 

Korenmolen volop bouwactiviteiten. 
Terwijl de productie in de molen nor-
maal doorging, werd de verouderde 
en te kleine opslagloods met winkel 
gesloopt om plaats te maken voor 
een prachtig nieuw bedrijfspand. 
Voor de opslag van de producten 
werd tijdelijk een tent gebruikt, ter-
wijl een containerunit dienst deed als 
winkel en kantoor.

Onder de naam Gebr. Gunnewick 
runden Jan en Frans Gunnewick het 
veevoederbedrijf in Vragender. In 
1972 begon Frans met korenmolen De 
vier Winden op bescheiden schaal 
tarwemeel te malen voor bakkers. De 
vraag naar bakkersmeel groeide en 
dus werd op 1 januari 1976 besloten 
het bedrijf op te splitsen in 2 aparte 
ondernemingen. Jan en zijn kinderen 
gingen met de mengvoederfabriek 
door onder de naam: Gunnewick 
Mengvoeders.
Frans ging verder als ambachtelijk 
korenmolenaar. De vraag naar bij-
zondere meelproducten groeide ge-
staag,de productie werd uitgebreid 
en het vakmanschap overgedragen. 
De huidige molenaars Henk Klein 
Gunnewiek en George Pijnappel zet-
ten het bedrijf voort onder de naam 
Gunnewick "De vier Winden". De 
molen werd aangepast en voorzien 

van moderne hulpmiddelen om aan de 
vraag te kunnen blijven voldoen. Nog 
steeds wordt er gemalen met molenste-
nen, tegenwoordig  met maar liefst drie 
koppel.

Uitbreiding
Ruimtegebrek en strengere eisen maak-
ten het noodzakelijk maatregelen te ne-
men, om goed voorbereid te zijn op de 
toekomst. De oude opslagloods en de 

Nieuw bedrijfspand 
voor molenaars 

Gunnewick  

De oude situatie met de nu vervangen 
loods; links de veevoederfabriek (foto 2 april 
2011).

Het nieuwe bedrijfspans in geraamte 
gereed; rechts de tent als provisorische op-
slagruimte (foto 21 juni 2014).

De voorgevel van het nieuwe bedrijfspand 
maar de faam van de oude (de windwijzer) 
heeft zijn plaats behouden (foto 30 novem-
ber 2014). 

Henk Klein Gunnewiek
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winkel met kantine werden gesloopt, en 
er is een prachtig modern  bedrijfspand 
gebouwd  met een ruime opslagcapa-
citeit, een nieuwe molenwinkel, kantoor, 
kantine en goede sanitaire voorzienin-
gen. Het voldoet weer aan de modern-
ste eisen voor kwaliteit en voedselveilig-
heid.
In de molen wordt wekelijks ruim 35 ton 
meel geproduceerd, waarvan enkele 
honderden verschillende producten 
worden gemaakt. Variërend van en-
kelvoudige meelproducten van tarwe, 
spelt, boekweit en rogge tot broodbak-
mixen, cake- en koekmixen en allerlei 
biologische meelprodukten. En niet 

te vergeten natuurlijk het Achterhoeks  
pannenkoekmeel en molenmuesli.

Open Dag
De molenaars Henk en George en hun 
medewerkers zijn trots op het bereikte re-
sultaat, en lieten daarom belangstellen-
den uitnodigen een kijkje te komen ne-
men tijdens de open dag op zaterdag 
16 mei. Natuurlijk waren ook de  molen 
en de molenwinkel geopend. Bijgaande 
foto's geven een beeld van de bouw en 
het resultaat.

Alle foto's Gunnewick 'De Vier Winden' 
Vragender

Molenaar in moderne stijl (foto 28 okto-
ber 2014). 

In de nieuwe loods (foto 28 oktober 2014).

Tijdens de bouw ging het werk gewoon 
door, en er is tussentijds van de achterste 
maalstoel de blauwe zestiender loper vervan-
gen: de oude werd te dun (foto 4 juni 2014). 

Het klaar maken van de stenen voor de 
achterste maalstoel. Aan de rijn is te zien 
dat de steen onderaandrijving heeft (foto 4 
juni 2014). 

De nieuwe situatie (foto 9 maart 2015).

Het interieur van de nieuwe winkel (foto 17 mei 2015).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Al enige jaren geleden zijn er plan-
nen ontwikkeld om de polder 
Ooster- en Westernieuwkruisland 

in de Friese gemeente Kollumerland 
en Nieuwkruisland te moderniseren. 
In goed overleg konden er afspraken 
worden gemaakt. De polder De Blikken 
kreeg een ander gemaaltje, iets dich-
ter bij het dorp; ook nu weer met een 
schroefpomp. Er steekt slechts een 
metalen regelkast boven de grond uit, 
maar er zitten wel heipalen onder! Te 
Warfstermolen is het gemaal De Kolk 
vervangen door een modern vijzelge-
maal met een rechtsom draaiende vij-
zel. De krooshekreiniger is geïntegreerd 
in het krooshek. Hier stond tot 1937/1938 
de Oostermolen. Te Kollumerpomp kan 
nu eindelijk het automatische gemaal in 

Fred RaltenDe herinrichting van 
de polder Ooster- en 
Westernieuwkruisland

De spil met onderbonkelaar in de Wes-
termolen; rechts het tweede aluminium 
scherm, gemaakt van een plaat van de 
verdekkering van de verbrande molen in 
Burum. Vlak voor de molendag lieten de 
molenmakers de spil zakken zodat de molen 
na drie maanden stilstand toch weer even 
kon draaien (foto 19 februari 2015).

Links de onderbonkelaar; rechts het 
kettingwiel voor de motoraandrijving van 
de vijzel met erachter een aluminium-
scherm om het vijzelwiel droog te houden.  
Een tweede aluminium scherm zit bij de 
wachtdeur. (foto 19 februari 2015).



In het artikel over de verhogingen van 
molen De Noord op het Oostplein in het 
meinummer schreef ik (blz. 203): 'Het is 

overigens merkwaardig dat ook bij grote 
romprestauraties juist het bovenste deel 
van de romp vaak geheel moet worden 
vervangen. Men zou toch zeggen dat 
dit door de overstekende kap juist gevrij-
waard bleef van water dat van de kap af 
druipt. Zo kan het slopen van het boven-
ste deel van de romp van De Noord op 
iets dergelijks wijzen.'
Daar reageert de heer Jan de Witte op 
van de molen van Zoutelande. Hij schrijft: 
'Als timmerman heb ik mij dit ook al langer 
afgevraagd hoe dit toch komt, wetende 
dat tras- en kalkmortels zelfherstellend zijn 
bij nat worden.
Ik denk zelf dat het mogelijk te maken 
kan hebben met minder regenwater te-
gen het bovenste deel van de romp en 
zodoende minder of geen herstel van 
scheurtjes in de voegen, en juist daar de 
grootste krachten vanwege de raggende 
kap. Het lijkt er wel op of het metselwerk 
uit elkaar gemalen wordt vgl. Westkapelle 
bij laatste restauratie vanaf de steigerga-
ten opnieuw op moeten trekken en ook 
Kortgene heeft men bovenste deel van 
de romp opnieuw op moeten metselen.'
Hij voegt daar nog aan toe: 'Mogelijk 
speelde in Westkapelle mee dat er vier 
'stoelen' gemonteerd waren die tegen de 
binnenzijde van de kruivloer liepen terwijl 
er geen kuip was om de boel stevig in 
het gareel te houden, maar slechts een 
stuk vogelwerend blik. Zodoende komen 
de ragkrachten van de kap rechtstreeks 
op de verankering van de kruivloer in het 
metselwerk.
Verder ken ik een paar molens met Engels 
kruiwerk, die na jaren slecht gaan kruien 
omdat op bepaalde windstreken de flens 
vast loopt c.q. soms op de rail springt. 
Zou hier mogelijk vervorming optreden 
doorda bij veel malen op dezelfde wind-
richting de krachten op de kruivloer/
rail vervorming veroorzaken, dit weer in 
combinatie met het ontbreken van een 
degelijke stevige kuip waar het geheel in 
gevangen staat.'

Foto: Bij de restauratie van molen De 
Haas in Benthuizen moest ook aan de bo-
venzijde een groot deel van het metselwerk 
worden vernieuwd. Het kruiwerk bestond 
uit houten rollen op een houten vloer (foto 
jsb, 24 oktober 1984). 

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

Metselwerk
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de molen worden uitgeschakeld zodat 
het slechte vijzelwiel kan worden vervan-
gen. Dankzij mijn reparaties draaide het 
nog steeds. Sinds kort draait de molen 
met een nieuw vijzelwiel, zonder de al-
maar ratelende motorketting. Er komen 
gelukkig geen dammen in de vaarten, 
waardoor de Westermolen zijn werk kan 
blijven doen. Binnen enkele weken zal 
de windpeluw worden vervangen. De 
volgende stap is een verbetering van de 
biotoop, maar die is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de medewerking 
van de buren. 

Alle foto's auteur.

Het nieuwe vijzelgemaal De Kolk aan 
de Oldeborchweg in Warfstermolen (foto 8 
maart 2015).

De directe omgeving van de Westermolen 
is niet molenvriendelijk. De drie bomen 
rechts van de vlag staan op het molenerf. 
Het rooien daarvan zal niet al te moeilijk te 
regelen zijn, maar hetrest van al het 'groen' 
is van de buren (foto 19 december 2014).

De bouwput met de betonnen heipalen 
voor het gemaal De Blikken in Kollumer-
pomp. De vlag staat bij de Westermolen 
(foto 4 oktober 2014).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Molen Desiré is in 1875 in gebruik 
genomen als vervanger van de 
in 1872 afgebrande standerd-

molen die eeuwenlang heeft gestaan 
tegenover het kasteel van de graven 
van Megen.
Vanaf 1923 is de molen in eigendom van 
de familie Van de Camp.
De molen is aanvankelijk naamloos, 
maar na de restauratie van 1972 kreeg 
dit monument de naam van de jongste 
dochter van de huidige eigenaar Wim 
van de Camp.
Vanaf beginjaren vijftig maakt de molen 
geen onderdeel meer uit van het bedrijf 
en wordt na een grondige restauratie 
eind jaren vijftig tot een monument, dat 
met regelmaat en veelvuldig zijn wen-
telende wieken toont. Aanvankelijk was 
dat wekelijks, maar de laatste decennia 
bijna dagelijks wanneer er voldoende 
wind is.
De draaiende Desiré is voor de Megena-
ren een vertrouwd beeld in de skyline 
van het historische stadje.

Om de molen op een veilige en be-
trouwbare manier te kunnen laten func-
tioneren is zowel klein als groot onder-
houd van het grootste belang. 
Het resultaat van een grondige inspec-
tie van o.a. de Brabantse Monumenten-
wacht is, dat een reeks van kleine en 
grote gebreken is vastgelegd. Het her-
stellen van genoemde gebreken gaat 
een behoorlijk groot bedrag aan euro's 
kosten, waartoe het vigerende subsi-
diesysteem van het Rijk bij lange na niet 
toereikend is. 
De provincie Noord Brabant heeft spe-
ciaal voor molens in omstandigheden 
als de Desiré een hoeveelheid geld ter 
beschikking. Om een beroep te kunnen 
doen op deze gelden wordt dit herstel-
plan samengesteld en de vraag die aan 
ons gemeentebestuur wordt gesteld be-
treft haar instemming met het voorge-
legde plan van aanpak.

De hoofdzaken van dit 
plan omvat:
* Vervanging van de staartbalk, de lan-

ge en de korte schoren en (zonodig) 
de lange en korte spruitbalken

* Opnieuw voegen van delen van de 
westkant van de stenen molenromp

* Herstel van metselwerk bij de oostelij-
ke stellingdeur en bij de ingangspoort

* Herstelwerk aan de wieken 

De uitvoering van de noodzake-
lijke werkzaamheden 
* Het schrijven van het restauratieplan en 

de bouwhistorische verkenning ligt in 
handen van adviesbureau Paul Groen 
in Montfoort. Zij hebben ook de totale 
restauratie van de Kildonkse molen be-
geleid.

* Molenmakersbedrijf P. Coppes uit 
Bergharen voert de herstelwerkzaam-
heden uit. Dit bedrijf is altijd betrokken 
geweest bij het onderhoud van molen 
Desiré.

De staart en de schoren 
Aan de hand van een aantal foto's kan 
vastgesteld worden, dat vervanging 
noodzakelijk is. De staart van de molen. 
Onderaan hangt de kruibok (foto onder) 

Het ondereind van de staartbalk is flink 
ingerot en kan de kruibok niet meer 
dragen. Met kettingen en spanbanden 
wordt die nu op zijn plaats gehouden.
De kruibok is nog geheel in orde en zal 
niet vervangen worden.

Het boveneinde van de staartbalk ver-
toont ook verschjnselen van zwakte en 
kan om redenen van rot onderin, twijfel-
achtig bovenin en nog enkele inrottingen 
tussen in, niet gehandhaafd worden . 
Diverse plaatsen in de lange en de korte 
schoren zijn behoorlijk ingerot en sterk 
verzwakt.
Dat geldt ook voor de vier schoren; spe-
cifiek op de plekken waar de beugels 
zijn aangebracht voor ophanging van 
de lange schoren 
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Uit deze reeks van foto's blijkt duidelijk 
dat de hele staart in aanmerking komt 
voor vervanging.
Daar de balken vervangen worden door 
andere balken en deze opnieuw geschil-
derd worden in de huidige kleuren, zal 
het aanzien van de molen niet wijzigen.

Het voegwerk 
In de westelijke zijde van de stenen mo-
lenromp is het voegwerk op een aantal 
plaatsen door weer en wind niet meer 
op orde. Omdat de stenen schuin naar 
buiten gemetseld zijn is er nauwelijks last 
van vocht in de molen. Door het vele 
draaien van de molen zorgen de rade-
ren van het gaande werk voor voldoen-
de inwendige luchtstroming, zodat ook 
daardoor de wanden droog blijven. 
Door op getoonde plekken de voeg 
weer in orde te maken, wordt voorko-

men dat stenen op den duur los komen 
te liggen. Voorkomen is beter dan gene-
zen. 
Voegwerk bij het westelijk raam op de 4e 
verdieping. Stenen kunnen los raken. 
Een ander deel van de westelijke wand. 
Nieuwe voegen aanbrengen is geen 
overbodige luxe. 

Zo zijn er nog enkele andere stukken die 
opgevoegd dienen te worden.
Ook voor dit werk zal molenmaker Cop-
pes de juiste mannen aan het werk zet-
ten. 
Nauwgezet zal gekeken worden naar 
de kleurstelling die zoveel als mogelijk is 
overeenkomt met het overige voegwerk. 

Foto: Brabantse Monumentenwacht
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Herstel van metselwerk
Op twee plaatsen is het metselwerk aan 
herstelling toe.
Allereerst bij de ingangspoort aan de 
binnenzijde van de muur.
Een tweede ingreep is noodzakelijk bij 
de oostelijke stellingdeur.

Daar is een scheur ontstaan in de wand 
van de doorgang naar buiten en bij de 
duimen is door ijzerroest het metselwerk 
aangetast. Herstel is noodzakelijk.
Bij de onderste duim is het beschadigde 
metselwerk duidelijk te zien.
De scheur in de binnenwand loopt door 
tot in de boog van de deuropening.
Wanneer dit metselwerk is hersteld, zal 
dat van buitenaf niet te zien zijn.

Herstel aan de wieken. De voor-
zomen en het daarop bevestig-
de beplating

Het hout van de voorzomen is hard aan 
vervanging toe. De beplating komt 
daardoor op een aantal plaatsen los te 
zitten. 

Door rot in de voorzoom is de bevesti-
ging van de vier remkleppen niet voor 
100% beveiligd. Vervanging is noodza-
kelijk.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Vervanging lange zoomlatten en 
dwarslatten
Ook hier is doordat de wieken altijd in 
weer en wind staan het rottingsproces 
niet tegen te houden. Dat het hekwerk 
goed in orde moet zijn is o.a. van belang 
voor de molenaar zelf. Bij het opleggen 
van de zeilen moet hij ervan op aan kun-
nen, dat de dwarslatten zijn gewicht 
kunnen dragen. 
Het hekwerk van de vier wieken zal na-
gelopen worden op gebreken en waar 
nodig vervangt molenmaker Coppes de 
zoom- en dwarslatten.

De foto's zijn gemaakt door de auteur, 
tenzij anders vermeld.

Foto: Brabantse Monumentenwacht

- M O L E N S A C T U E E L -
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hij zal het er met hen over hebben.De 
werktekeningen van Paul Groen zijn de 
leidraad. Op deze werktekening zijn de 
te restaureren balken van de steenzol-
der en de luizolder met rood aangeven. 
 
De balk aan de westzijde op de eerste 
zolder is als eerste aangepakt. .

Op de maalzolder is de westelijke balk 
voorzien van een nieuw einde, dat zijn 
steun vindt in de muur. De maalstoel van 
de runsteen is netjes met plastic afgedekt. 
De balken tussen de steen- en de lui-
zolder demonstreren de werkwijze. De 
rechtse is afgezaagd, de middelste in-
gegoten in de bekisting en de linkse is 
ingepakt en moet uitharden.

Dinsdag 20 januari 2015 De firma Van 
Lierop uit Boxtel begint met het aanvul-
len van de balken in de muur met epoxi-
hars. Joop en Ruud beginnen met stem-
pels te zetten. Ze werken daar ook op 
woensdag en donderdag aan. 
De hele molen is overhoop gehaald en 
overal ligt gereedschap; ook wanneer 
ze er niet zijn zoals op vrijdag. De maalin-
richtingen zijn met plastic afgedekt. Ver-
der zijn het wat ruwe jongens. 
Ik heb ze daar maandag 26 januari op 
aangesproken en zij garandeerden mij, 
dat ze alles zo netjes mogelijk zullen ach-
terlaten. Ik zal het in de gaten houden.
Het verblijven in het kantoortje onder 
de molen om te schaften verloopt niet 
naar de zin van Wim van de Camp en 
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De staven van glasfiber moeten met de 
hars de balk weer draagkracht geven 
en in de muur hechten.
Het resultaat garandeert dat voor "eeu-
wig" de balken zullen rusten in de muur.

Donderdag 29 januari is Joop alleen be-
zig met de balken op de maalzolder. Er 
is twijfel over één van de noordelijk gele-
gen balken. 
Staat niet op de werkopdracht. Tegen 
Joop gezegd, dat hij met Peter Coppes 
contact moet leggen voordat hij er iets 
aan gaat doen.

Op Vrijdag 30 januari doet de vraag 
zich nog voor of een op het oog ver in-
gerotte balk, die de voeiersteen draagt, 
aangelengd moet worden. Een stuk 
balk uit een naastgelegen balk was o.a. 
ernstig aangetast door rot en de bonte 
knaagkever, die we vele jaren terug 
hebben uitgeroeid.
Herstellen we de balk, die bij nader on-
derzoek met de boor er slecht aan toe 
is of doen we dat niet? In overleg met 
Peter en met de inschatting van de vast-
gestelde rottigheid is besloten de balk 

aan te pakken. Begrotingstechnisch kan 
deze ingreep gezien worden als een ruil 
met de balk boven het kantoortje, die 
niet wordt geopereerd. Die balk draagt 
slechts een stukje onbelaste zolder.

Maandag 2 en dinsdag 3 februari De 
mannen zijn bezig met de laatste balk af 
te handelen. De glasfiberstaven zitten 
stevig in de balk. Nog afgieten in een 
bekisting met epoxihars.
Na hun vertrek is alles opgeruimd en ziet 
het er acceptabel uit. 
De spullen zet ik wel weer op de goede 

plaats. Piet heeft de elektriciteitsleidin-
gen weer vastgezet. 

Peter Coppes heeft laten weten, dat hij 
in de week van 16 februari De raamkozij-
nen wil gaan aanpakken. 
Voor het zover is gaan Wim en ik eind ja-
nuari op bezoek bij de molenmaker om 
de balken voor de staart te bekijken. Dat 
blijft niet alleen bij kijken, maar er moet 
ook bijgepraat worden met Wim en Peter 
Coppes. Wim van de Camp heeft in vroe-
ger jaren ook veel met Wim Coppes ge-
werkt. Peter heeft nu het roer in handen.
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niet veel omvangrijker moet worden aan-
gepakt. Dat wordt nader bekeken.
Het pleisterwerk op de maal- en steen-
zolder is voor een deel van de loszitten-
de delen ontdaan. Op de foto zie je een 
deel van de muur op de steenzolder, 
gelegen op het noordoosten. Zal later 
voorzien worden van een nieuwe laag, 
die met een veger wordt afgewerkt. 

De vier schoren, de staart en de korte en 
lange spruit liggen klaar op de molenwerf.
Ze moeten in de grondverf gezet worden 
en aflakken gebeurt na bevestiging aan 
en in de molenkap.
Het billingahout neemt erg moeilijk verf op.

Dinsdag 17 maart 2015
De ramen zijn uitgenomen. Om inrege-

nen en trek te voorkomen zijn de ramen 
dichtgemaakt met stevig plastic.
Twee zeer rotte lateien zijn vervangen en 
onder de rollagen aangebracht.
 
De gevelspecialist van Sluiters en Tebarst 
is intussen ook in beeld gekomen. Het 
voegwerk en het pleisterwerk wordt na-
der bekeken. De vraag is of het voegwerk 
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Donderdag 26 maart
Met Peter Coppes contact gelegd over 
de planning van het verwijderen van de 
staart en het uitnemen van de wieken. 
Dat gaat na Pasen gebeuren. Mogelijk 
worden eerder voorbereidingen getrof-
fen. Hij kan nog niet de exacte datum en 
tijd aangeven. Het zou goed zijn de pers 
en belangstellenden uit Megen e.o. op 
de hoogte te brengen van dit spectacu-
lair werk. De vaste Megense fotograven 
zouden dat zeker op prijs stellen. 

Dinsdag 7 april 2015
In de middag, komende van Drenthe, 
stel ik vast dat een begin is gemaakt met 
het grote werk. Peter is met zijn twee ma-
ten volop bezig met het vrij maken van 
de wieken tot roeden. De hoogwerker 
maakt het allemaal mogelijk. 

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



roeden vrij te maken om uit de assenkop 
gehaald te kunnen worden.
Dat gaat gebeuren op woensdag 8 april. 

Eén wiek moet er nog aan gaan geloven 
om onderstaand resultaat te bereiken. 
De roeden zijn geheel kaal. De molen is 
zijn tanden kwijt.

Op donderdag 9 april staat in alle 
vroegte de grote mobiele kraan van Van 
Grinsven uit Schayk op de molenplaats; 
gereed om de roeden en de staart te 
verwijderen.
Daarover in de volgende aflevering.

De auteur is vanaf 1975 vrijwillig mole-
naar op deze molen en zoon van de mo-
lenaar van Loosbroek (zie Molenwereld 
2015-1).
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De voorzomen van twee wieken zijn ver-
wijderd en aan de derde zijn ze bezig met 
het verwijderen van de zinken platen.
Dat daarbij soms toeren uitgehaald moe-
ten worden is onvermijdelijk. Foto'smaken 
veel duidelijk. Rechts worden de zinken 
platen er afgehaald en wordt het Van Bus-
sel-systeem ontmanteld. De remkleppen 
zijn er al eerder uitgehaald. Ze liggen op 
de galerij klaar om samen met al het af-
genomen houtwerk afgevoerd te worden. 

De zinken platen worden in de bak van 
de hoogwerker verzameld en in de auto 
van Coppes afgevoerd.

Het uiteindelijke resultaat van al dit 
"sloopwerk" is dat de molen ontdaan is 
van de Van Bussel-voorzomen.
Rest nog het houtwerk om uiteindelijk de 
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J.S. Bakker

   Molens aan de 
Overtoom 
   in Amsterdam

Een wel zeer oude foto van de molens aan de Overtoom. Er staan nog vijf van de zes molens op de foto. Men zou verwachten dat de op 30 
november 1864 afgebrande molen De Spinder ontbreekt. Dat kan niet kloppen: er stonden drie molens voor de Latjesbrug en drie erna. 
Op deze foto ligt de Latjesbrug duidelijk na de derde molen die daarom alleen de Spinder kan zijn. Van De Wolf staat als een paal boven water 
dat die op 17 oktober 1887 voor sloop is verkocht; ergo Het Hoornse Jacht dat ontbreekt. Van deze molen wordt aangenomen dat hij in 1874 
is afgebroken, maar dat is zeer de vraag. Op 13 april 1863 is de molen verkocht aan Caspar Hendrik Schneider, winkelier in behangselpapier 
in de Leidsestraat JJ 268 op de hoek van de Prinsengracht. Deze had geen enkele zakelijke connectie met molens, maar biedt in het Algemeen 
Handelsblad van 2 november enige huizen te huur aan op de Overtoom bij de Gasthuisbrug. Nu zegt dat misschien iets, maar niet veel over het 
verdwijnen van Het Jacht. Een advertentie in dezelfde krant van 7 mei 1863 zegt meer. Daarin wordt: 'Tot amotie: uit de hand te koop, een 
wind-koren-molen, te Amsterdam zeer geschikt tot Verplaatsing aangeboden. Adres franco bij den Makelaar F.J. Jansen, Leidschestraat JJ 268 te 
Amsterdam.' Dat lijkt ook niet veel te zeggen, maar het tegendeel is het geval. Het adres is dat van Schneider!!! Toevallig? 
Nog iets: een krantenbericht van 29 juni 1863 meldt: 'Op den Overtoom is eene stelling voor de molen het Jagt omgevallen, waardoor de persoon 
van J. Lombert zijn been gebroken heeft en naar het buitengasthuis is gebragt en J. Wuysten een ligte wond aan de hand bekomen heeft.' Het 
zou niet verbazen dat dit tijdens de afbraak van de molen is gebeurd. Ergo Het Hoornse Jacht ruimde waarschijnlijk al in juni 1863 het veld! De 
foto is dan gemaakt na de sloop Van Het Jacht in 1863 en voor het verbranden van De Spinder in november 1864. De drie achterste molens zijn 
niet onttakeld, maar staan te malen. Door de lange belichtingstijd valt het draaiende kruis weg (foto collectie Paul van den Berg)
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De Lelie is een schoone blom,
De Vierwinden draaijen rommentom,
De Spinner spint zoo schoon,
De Roozeboom die spant de kroon,
De Wolf is een vreeslijk dier,
Het Jacht dat zeilt voor zijn pleizier ,
Het Rottenest doet ook zijn best,
De Schansmeulen mag mee speulen.

Dat gedicht wilden we u niet onthou-
den. De molenvolgorde is niet helemaal 
correct. Als we die aanhouden dan zou 
er moeten staan:
De Roozeboom die spant de kroon,
De Vierwinden draaijen rommentom, 
De Spinner spint zoo schoon,
De Lelie is een schoone blom,

Het Jacht dat zeilt voor zijn pleizier,
De Wolf is een vreeslijk dier,
Het Rottenest doet ook zijn best,
De Schansmeulen mag mee speulen

De laatste twee regels vallen een beetje 
uit de toon, maar daarbij moet opge-
merkt worden dat deze twee molens niet 

In het januarinummer van 2013 was een uitvoerig artikel gewijd aan
de Amsterdamse stadskorenmolens, op basis van een gedicht 

in het Algemeen Handelsblad van 16 en 17 augustus 1894. 
Op dat gedicht reageerde de heer J. Landré in die krant op 

19 augustus 1894 en schrijft: 'toen ik voor ongeveer 
50 jaren met mijne ouder aan den Buitensingel bij den 

Overtoom woonde, de acht molens aan den Overtoom en in
de onmiddellijke nabijheid daarvan, door een dier molenaars op 

deze wijze zijn bezongen:

In 1817 maakte de suikerfabrikant H. Scholten deze gekleurde tekening die het uitzicht vanuit zijn suikerraffinaderij De Granaatappel weer-
geeft. De molen op de voorgrond is De Liefde op het bolwerk Sloten (de Trapjesschans) met daarachter de molens aan de Overtoom en rechts 
ervan De Rijzende Zon. Links de brug naar de Leidse poort. 



18e jaargang 2015 nr. 7/8|285 Molenwereld

aan de Overtoom stonden. De regel: 'De 
Vierwinden draaijen rommentom' mag 
abracadabra lijken, maar is eigenlijk een 
leuke vondst. Rommentom is een ver-
bastering van 'rond end' om'; nog korter: 
rondom; anders gezegd naar alle kan-
ten. Vier winden: de vier windstreken; de 
molen maalt dus van welke kant de wind 
ook komt. Ook de andere dichtregels, 
behalve de laatste twee, vertolken eigen-
schappen die verbonden zijn met de na-
men van de molens.

Overtoom
De Overtoom is overbekend, al was het 
maar door het kinderliedje: 
Schuitje varen, theetje drinken
Varen we naar de Overtoom
Drinken er zoete melk met room
Zoete melk met brokken
Kindje mag niet jokken

62. De Wolf

61. Het Hoornse Jacht

60. De Lelie

59. De Spinder

58. De Vier Winden

57. De Rozenboom

56. De Rijzende Zon

Fragment van de kadastrale overzichtkaart met de molens bij de Overtoom. Afgaande op 
deze kaart hadden alle molens aan de Overtoom toen een grot. De nummers verwijzen naar 
de legenda van de kaart: 56: de Rijzende Zon (gedicht: Het Rottenest), 57: de Roosenboom, 
58: de Vier Winden, 59: de Spinder, 60: de Lelie, 61: het Jagt, 62: de Wolf.

Kaart van Amsterdam in 1662, getekend 
door stadsarchitect Daniel Stalpaert, die 
tevens de uitvoerder van de grote vierde uit-
leg was die op deze kaart is aangegeven. Op 
de vijftien nieuwe bolwerken staan veertien 
molens aangegeven. 
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De Overtoom dankt zijn naam aan over-
haal waar schuiten over de scheiding
tussen boezem van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland en die van 
Amstelland heen werden getrokken. Die 
roemruchte Overtoom was al in 1808 
vervangen door een sluis.

De straat kreeg zijn naam in 1901, afge-
leid van de Overtoomse Vaart, ook wel 
Heiligewegse Vaart genoemd, die liep 
van de Leidsepoort naar de overtoom. 
De noordzijde heette Overtoom, ter-
wijl de zuidzijde sinds 1875 Vondelkade 
heette. 

Kaart van Amsterdam van de hand van Joan Blaeu uit 1649 voordat de Vierde Uitleg tot stand kwam; wel zijn de contouren van de toekom-
stige vesting voor die uitbreiding al aangegeven. Ter weerszijden van de Overtoomsevaart staan meerdere molens die voor de stadsuitbreiding 
dienden te verdwijnen. 

Fragment van een stadskaart uit 1612 met de Overtoomsevaart. Links, ten zuiden van de 
vaart staan vier standerdmolens; rechts twee. Het is duidelijk dat zij voor de vierde uitleg 
moeten verdwijnen. 
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Stadsuitbreiding
De Overtoom is een molenlocatie met 
zeer oude papieren. Op de kaart van 
Cornelis Anthonisz. uit 1544 staan er al 
twee molens, evenals op de kaart van 
Jacob van Deventer uit diezelfde tijd. 
Later neemt hun aantal toe. Die toename 
hangt samen met de stadsuitbreiding 
van Amsterdam. In Ons Amsterdam van 
augustus 1970 beschrijft de Amsterdamse 
molenbiograaf bij uitnemendheid, mr. J.H. 
van den Hoek Ostende de lotgevallen 
van de molens aan de Overtoom. 
De stad kwam in de Gouden Eeuw tot 
een weergaloze bloei, die resulteerde in 
vier grote stadsuitbreidingen, de eerste, 
tweede, derde en vierde Uitleg die tussen 
1578 en 1665 werden gerealiseerd. Tot de 
Vierde Uitleg werd door het stadsbestuur 
besloten in 1656. De vestingwerken zijn 
toen doorgetrokken tot over de Amstel 
naar het IJ, waarmee de beroemde hal-
ve cirkel van de Amsterdamse stadsuitleg 
werd voltooid. De aarden omwalling over 
14 km welfbogen rustten op een houten 
vloer, gedragen door 100.000 heipalen 
en een damwand in het water om afglij-
den te voorkomen. In 1663 was het werk 
geklaard.Deze uitleg leidde tot een golf 
van molenverplaatsingen. Niet minder 
dan 21 molens moesten verplaats wor-
den. Eén liet men voorlopig op zijn oude 
plaats staan, maar 20 moesten er verkas-

sen. Voor 14 molens was er plaats op de 
nieuwe bolwerken. Op 2 april 1661 be-
sloot de stad er drie te verplaatsen naar 
de Wetering (Mennonietensloot) en drie 
naar de Overtoom. Uiteindelijk kwamen 
aan de Overtoom toch de zes molens te 
staan die in het rijmpje worden vermeld. 
Het waren aanvankelijk alle standerdmo-
lens die in de 18e eeuw vervangen wer-
den door achtkante molens. Uit vroege 
kadasterkaarten kan geconcludeerd 
worden dat zij alle als grotmolen zijn ge-
bouwd (ook De Rijzende Zon had ook een 
grot). Dat betekent dat de weg tussen de 
molens langs de vaart liep, maar achter 
de molens om. In de negentiende eeuw 
gaf de weg veel problemen. Er werd 
stevig geklaagd over de begaanbaar-
heid van de weg en de toestand van 
de schoeiing; zelfs zo dat men in 1866 de 
Raad van State wilde inschakelen. Het 
gemeentebestuur gaf steeds niet thuis 
met als argument dat het een eigen weg 
betrof waarvoor de particuliere eigenaars 
verantwoordelijk waren. Uiteindelijk ga-
ven de eigenaren toe en in 1867 werden 
de weg en de schoeiing onderhanden 
genomen, waarbij de invaarten voor de 
molens werden gedempt en de weg nu 
geheel langs de vaart, voorlangs de mo-
lens werd gemaakt. Daarmee waren de 
molens grotmolen af. Voor verdere bijzon-
derheden aangaande de afzonderlijke 

molens verwijs ik u naar het januarinum-
mer.In 1887 verdween met De Wolf de 
laatste molen aan de Overtoom. In die 
jaren verstedelijkt de omgeving meer en 
meer, terwijl in 1902/1903 de Overtoomse 
vaart wordt gedempt. De Overtoom is nu 
een bekende en drukke straat, waar niets 
meer herinnert aan het rijke Amsterdamse 
molenleven.                                               jsb.

Tekening van Jacob van Ruysdael met vier molens aan de noordkant van de Overtoomse- of 
Heiligewegsevaart. Op de achtergrond de toren van de Zuiderkerk met ervoor de Heiligeweg-
spoort. Deze poort werd in 1637 gebouwd naar een ontwerp van Jacob van Campen. Door 
de vierde uitleg van Amsterdam kwam de poort binnen de stadsomwalling te liggen (op het 
huidige Koningsplein). In 1664 werd de functie van de poort dan ook overgenomen door de 
zuidelijker gelegen nieuwe Leidsepoort en de Heiligewegspoort afgebroken. Ruysdael moet 
zijn tekening gemaakt voor de afbraak van de Heiligewegspoort en uiteraard na 1637. Nu wil 
het geval dat Blaeu op zijn kaart uit 1649 ook molens bij de vaart tekent, maar die staan wel 
op een plaats waar zij in verband met de Vierde Uitleg zeker dienden te verdwijnen voor de 
nieuwe vestingwerken. Het is niet duidelijk of Ruydael de molens in de oude of de nieuwe 
situatie tekende. Het kan alle twee, maar voor de oude staan er dan wel twee molens te veel. 

Fragment van een kadastrale minuutkaart 
van omstreeks 1830 met onder v.l.n.r. de 
molens De Rozenboom, De Vier Winden 
en De Spinder en rechtsboven De Rijzende 
Zon; links is nog een stukje van het Pesthuis 
te zien. Alle molens hebben een grot. Bij de 
De Rozenboom en De Spinder moet men 
om de molen heen, maar bij De Vier Win-
den ligt een brug over de invaart. 

Advertentie in het Nieuws van den Dag van 
16 juli 1878 waain de afbraak van een koren-
molen aan de Overtoom te koop wordt aan-
geboden; naar alle waarschijnlijkheid betreft 
het de molen De Lelie. Breedveld was een 
bekende Zuid-Hollandse molensloper. 
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De voorganger van de bestaande koren-
molen 't Hert in Putten, afgebrand op 3 
augustus 1899. Volgens overlevering uit de 
Zaanstreek komen, maar deze foto maakt 
duidelijk dat de molen een absoluut Amster-
dams karakter heeft en zeker geen Zaans. 

Twee molens aan de Overtoom; links De Wolf en rechts De Lelie. De molen Het Hoornsche 
Jacht die tussen deze beide molens stond ontbreekt. Deze werd in 1863 gesloopt; een lot dat 
De Lelie in 1878 zou delen. De foto is dus dussen 1863 en 1878 genomen. De brug is de Pest-
huisbrug alias Latjesbrug. Via die brug kwam men bij het Pesthuis, dat ook als 'dolhuis' fun-
geerde. Vandaar de Amsterdamse verwensing: "Jij moet over de Latjesbrug". Het zal niet mee 
vallen om in dit punt de kruising Tweede Constantijn Huygensstraat-Overtoom te herkennen 
(foto collectie Paul van den Berg). 

Molen De Wolf was in dubbel opzicht de laatste molen aan de 
Overtoom: alle andere molens waren al weg, terwijl De Wolf bij de 
gemeentegrens met Nieuwer-Amstel stond. De Wolf was een zwaar 
gebouwde molen zodat 'De Wolf is een vreeslijk dier' ook wel eens 
betrekking zou kunnen hebben op het postuur van de molen. (foto 
collectie Vereniging De Hollandsche Molen).

De brand in De Rozenboom zoals de te-
kenaar van het Geïllustreerd Politienieuws van 
2 juni 1877 die weergaf. 
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Oude ansichtkaart met een foto van omstreeks 1900 van de Overtoom voor de demping. De brug is de voormalige Latjes- of Pesthuisbrug 
gezien naar de stad. Van de molens die links zouden hebben gestaan, achtereenvolgens De Spinder, De Vier Winden en De Rozenboom is geen 
spoor meer te bekennen. De rij identieke gevels rechts van de schoorsteenpijp komt al wel voor op de foto van De Rozenboom in het januari-
nummer (pag. 33), voor de molen De Lelie. Deze huizen bestaan nog steeds bij de hoek met de Eerste Constantijn Huygensstraat 

Advertentie in de Opregte Haarlemsche 
Courant van 20 augustus 1869, welke moge-
lijk betrekking heeft op De Rijzende Zon.  
In dezelfde krant van 12 oktober 1869 
biedt Verloop, een Amsterdamse molenma-
ker, nogmaals een molen voor verplaatsing 
aan, waarschijnlijk dezelfde

Raadsel
In het rijmpje wordt ook de molen De 
Rijzende Zon, alias Het Rottenest, ge-
noemd. Deze molen zou in 1869 naar 
Noord-Brabant zijn verplaatst, waarbij 
wel eens de plaatsnaam Putte is geval-
len. Nu is er in de verste verte in Putte 
geen molen te vinden die Amsterdamse 
trekjes heeft. Onwillekeurig rijst dan de 
gedachte dat het Brabantse Putte mis-
schien wel eens het Gelderse Putten 
zou kunnen zijn. De voorganger van de 
bestaande korenmolen 't Hert toont een 
molen van zuiver Amsterdams karakter. 
Daar tegenover staat dat wat er over 
de geschiedenis van deze molen wordt 
verteld zich moeilijk laat rijmen met die 
van 't Rottenest. Wie het weet mag het 
zeggen.

Plattegrondtekening van de begane grond met de grot in de Sint Victor in hetArchitectura 
Mechanica of Moolen-boek, plaat 14. De grot in de molen is afgedekt met luiken. Daar waren wel 
redenen voor: door de open verbinding met de Lijnbaansgracht zouden ratten, voor wie er veel 
aantrekkelijks was in de molen, zonder deze afsluiting vrij toegang hebben tot de molen en 
daar zat geen mens op te wachten. (Het zou de naam van de molen Het Rottenest bij het Pest-
huis kunnen verklaren). Toch kwamen open grotten ook voor zoals bij De Pauw in Nieuwen-
dam. Uit de tekening blijkt dat de luiken ook afgesloten werden, ongetwijfeld om een andere 
soort indringers te weren. Opmerkelijk is ook dat dubbele deuren om met een wagen de molen 
in te kunnen rijden ontbreken. Blijkbaar was de molen vooral ingesteld voor vervoer over water 
en dat is in het grachtenrijke Amsterdam niet zo vreemd. De doorvaartwijdte is goed tien voet; 
nog geen drie meter. Dat betekent dat de grot alleen bevaren worden door kleine schuiten; het 
soort dat op de tekening van De Liefde voorkomt. 
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Ansichtkaart van de Overtoom ongeveer 
tien jaar na de demping van de vaart. Het 
beeld is werkelijk in niets vergelijkbaar met 
de foto met vijf molens van een halve eeuw 
eerder. Nu, een eeuw later is het beeld nog 
wel herkenbaar. Veel panden bestaan nog zo-
als de Vondelkerk links en de huizen rechts 
op de foto. 

Google Streetviewfoto met de kruising 
Overtoom - Tweede Constantijn Huygens-
straat. Het pand met de trapgevel en vooral 
het hoekpand rechts ervan zijn prominent 
in beeld op de oude ansichtkaart met de 
Latjesbrug. In ruim honderd jaar is de be-
bouwing hier niet veel veranderd; de veertig 
jaar ervoor zoveel te meer. We zouden toen 
na de Constantijn Huygensstraat de molens 
De Lelie, Het Hoornse Jacht en De Wolfge-
zien hebben; nu onvoorstelbaar. 

Molenboeken- en molenfotomarkt 
Molenmuseum 't Molenverleden organiseert molenboeken- en 

molenfotomarkt op dinsdagavond 14 juli 2015. 
Tijd: van 18.30 uur tot circa 21.00 uur.

Waar: Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen Z.H. Entree: vrijwillige gift.
Wat kunt u zoal vinden:

Diverse molenboeken, molenfoto's/ansichtkaarten te koop; opbrengst 
geheel t.b.v. het molenmuseum.

Tevens gelegenheid om donateur te worden van de vereniging 
Molenvrienden in het Rottemerengebied, en nog veel meer.

Ook mag u uw eigen 'vraagtekens' mee brengen: 
met elkaar weten we meer dan alleen.

Ook zijn er mogelijkheden om fotokopieën voor een 
schappelijke prijs te kopen. 

Wij hopen u te ontmoeten op 14 juli 2015.

Vrijwilligersteam molenmuseum 't Molenverleden en de 
Stichting Jan C. Lunenburg. 
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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.




