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Bij de omslag voorzijde: De Ooievaar in vuur en vlam in de vroege och-
tend van 31 augustus 2015 (foto Bjorn Kiezenberg). 

Bij de omslag achterzijde: De Ooievaar in vol bedrijf (foto John Verpaal-
en, april 1996). 

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.

Het septembernummer van Molenwereld met het vreugdevolle nieuws 
over de restauratie van de molen van Terwolde lag op maandag 31 au-
gustus klaar om die dag de deur uit te gaan. Maar voordat het zover 
was bleek uit het nieuws dat de molen na blikseminslag was afgebrand; 
geen vreugde, maar problemen. De restauratie moet een herbouw wor-
den; triest, in-triest. In dit nummer meer foto's van de brand en een im-
pressie hoe het eens was.

Het grootste deel van dit nummer is gewijd aan de reconstructie van het 
contrawerk in molen No. 4 van de Nederwaard in Kinderdijk, waarmee 
het water niet in, maar uit de hoge boezem werd gemalen. Daarmee was 
dit nummer eigenlijk weer helemaal vol zodat zelfs enige zaken moesten 
blijven liggen voor het volgende nummer. Het vorige nummer telde al 
acht 'boventallige pagina's en nog eens was te veel van het goede.

En Balie Kluiver is bang voor versmalling van het 'molenveld'.                       JSB

foto Bjorn Kiezenberg
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Heropening molens Hunsingo
uitgesteld

Molenstichting Hunsingo heeft de her-
opening van molen Zilvermeeuw bij 
Onderdendam en de Krimstermolen bij 
Zuidwolde uitgesteld. De plechtigheid 
stond gepland voor 10 september, maar 
dat wordt zaterdag 10 oktober. De re-
den is dat de restauratiewerkzaamhe-
den langer duurden dan gepland en 
de voorbereiding van het openingsfeest 
had meer voeten in de aarde dan ver-
wacht. De Zilvermeeuw (gebouwd in 
1870) en Krimstermolen (1904) zijn met 
behulp van subsidies en bijdragen van 
derden grondig opgeknapt. 

Presentatie van de nieuwe 
Molenstichting Midden- en 
Oost Groningen

Op 11 september is de officiële ingebruik-
name van de gerestaureerde molen 'Stel 
's Meulen' in Harkstede gevierd. Gelijktijdig 
is de Molenstichting Midden- en Oost 
Groningen gepresenteerd, die in 2015 tot 
stand is gekomen na een fusie tussen de 
Slochter Molenstichting (6 molens) en de 
Molenstichting Oldambt (4 molens). Het 
doel van de stichting is om een robuuste 
organisatie te vormen die zich verder pro-
fessionaliseert met als doel om het erf-
goed in de toekomst ook in stand te kun-
nen houden. Zie http://www.msmog.nl. 
Op vrijdagmiddag 11 september is ook 
afscheid genomen van de oude stichtin-
gen en de bestuursleden Henk Helmantel, 
Janneke Hetebrij, Jan Pieter Koerts, Roelof 
Mantingh, Derk Nieuwenhuis, Henk Pol en 
Garreld van de Sande. De presentatie 
en de opening gingen gepaard met een 
minisymposium met het thema: Wat is de 
rol van de overheid bij het instandhouden 
van ons cultureel erfgoed.

Stel's Meuln in Harkstede bij het begin 
van de restauratie (foto Groninger Molen-
huis, 18 juni 2014). 

18e jaargang 2015 nr. 10|343 Molenwereld



Molenwereld 344  | 18e jaargang 2015 nr. 10

Molenaar Klaas Hekker uit Assen 
gehuldigd

Klaas Hekker (65) uit Assen is afgelopen 
zaterdag in het bijzijn van Commissaris 
van de Koning Max van den Berg in 
Noordhorn (Gr.) gehuldigd voor het vele 
werk dat hij al meer dan 35 jaar verricht 
als vrijwillig molenaar op korenmolen 
Fortuna in Noordhorn. De huldiging vond 
plaats op de dag dat Molen Fortuna 
125 jaar oud werd. Het was tevens de 
dag dat de Slag bij Noordhorn uit 1581 
werd herdacht. Ook daaraan verleende 
Hekker zijn medewerking.

Viering 25 jaar Molenbehoud/-
restauratie De Leeuw te Lettele

Stichting Windkorenmolen de Leeuw ver-
zorgde samen met de 'Vrienden van de 
Molen' ter gelegenheid van het 25- jarig 
jubileum Molenbehoud/-restauratie een 
grootse manifestatie tijdens de Open
Monumentendagen van 11 tot 13 sep-
tember. Op 11 september startte de mani-
festatie met de opening van de Over-
ijsselse Molendag (in samenwerking met 
de Stichting Overijsselse Molen -SOM). 
Hiertoe lichtte mevrouw H. May (ge-
deputeerde provincie Overijssel), me-
vrouw L. Grijsen (wethouder gemeente 
Deventer) en de voorzitter van de SOM 
samen met jubilerend molenaar Tonnie 
Moes de vang van De Leeuw. Op 12 en 
13 september werd er vervolgens een
programma geboden in overeenstem-
ming met het thema van de Open Monu-
mentendagen 2015 'Kunst en Ambacht'.
Het weekend is financieel mogelijk ge-
maakt door de provincie Overijssel 
('Het Verhaal van Overijssel'), het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (Overijssel), Wij-

Deventer, 'Hart van Salland' (Rabo-
bank), Bathmen Promotie en de organi-
satie van de Open Monumentendagen 
Deventer 2015 (Verhaal van Deventer).

Werk in uitvoering Berenschot's 
watermolen en stuw 

Het rijksmonument Berenschot's Water-
molen wordt flink opgeknapt. Water-
schap Rijn en IJssel en de eigenaren, fa-
milie Buunk, zijn deze week gestart met 
het renoveren en automatiseren van 
de stuw, het herstellen van de kademu-
ren, het vervangen van het waterrad en 
het verleggen van de bestaande brug. 
Daarnaast wordt een vispassage aan-
gelegd, zodat het leefgebied van de 
vissen vergroot wordt. Met de renovatie 

blijft de waardevolle cultuurhistorie be-
houden en krijgen natuur en economie 
een impuls. De werkzaamheden ne-
men ongeveer vier maanden in beslag. 
Tijdens de werkzaamheden blijft het 
restaurant gewoon bereikbaar. De nog 
altijd werkende watermolen uit 1652 is 
hard aan renovatie toe. De familie Buunk 
heeft dit voorjaar de binnen- en bui-
tenzijde van de watermolen al gereno-
veerd. De volgende stap is het aanpak-
ken van de stuw. Het waterschap start 
met het plaatsen van een damwand om 
een bypass voor de tijdelijke wateraf-
voer te realiseren naast de Boven Slinge. 
Op deze manier kan de stuw tijdens de 
werkzaamheden worden drooggelegd, 
maar blijft het water op peil en de afvoer 
gegarandeerd. Vervolgens wordt de 
stuw gerenoveerd, de kademuren ge-
restaureerd en de brug vernieuwd. Op 
dit moment is de stuw bij de watermolen 
een van de laatste stuwen in Nederland 
die vanuit particulier bezit nog hand-
matig wordt bediend. De familie Buunk 
heeft de stuwrechten en is verantwoor-
delijk voor het in stand houden van het 
waterpeil in de beek en het onderhoud 
van de stuw. Met de renovatie wordt de 
stuw vernieuwd en geautomatiseerd. 
Op deze manier kan het waterpeil nog 
beter geregeld worden. Ook aan de vis-
sen wordt nu gedacht; zij ondervinden 
geen barrière meer van de stuw. 

Korenmolen 's-Gravenzande heeft
nieuwe as

Op 9 september is een nieuwe as in de 
korenmolen aan de Naaldwijkseweg in 
's-Gravenzande gestoken. Later dit jaar 
worden de wieken aangebracht en kan 
de molen, zo is de planning, tegen het 
eind van het jaar weer in bedrijf zijn. In 
februari 2014 brak de as van de molen, 

De molen van Berenschot in Winterswijk-Woold met de stuw voor de renovatie (foto 
Donald Vandenbulcke, 16 juli 2009).

Het steken van de nieuwe as in de 
molen van 's-Gravenzande (foto Gerard 
Barendse, 9 september 2015).
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waardoor het kruis van de molen naar 
beneden kwam. De schade bedraagt 
meer dan 150.000 euro. Het bestuur van 
de molen is nog in discussie met de ver-
zekeraar ASR. Deze wijst tot heden een 
schadevergoeding af, omdat het die be-
wuste avond niet stormachtig zou zijn ge-
weest volgens de bij haar aangeleverde 
meetgegevens. In opdracht van Stichting 
'de 's-Gravenzandse korenmolen' is een 
contra-expertise uitgevoerd. In dat rap-
port wordt wél een verband gelegd met 
stormvlagen op die avond. De gemeen-
te Westland, de fondsen Westland en 
Loswal de Bonnen alsmede kringloopwin-
kel Re-Sell hebben leningen verstrekt om 
met het herstel te kunnen beginnen. Ook 
hebben volgens de stichting zeer veel 
's-Gravenzanders op vele manieren aan 
het herstel bijgedragen door middel van 
allerlei acties en door giften en donaties.

Molen de Put nog niet akkoord 
met plannen Singelpark 

Op 10 september is in de raadsverga-
dering gestemd voor het definitief ma-
ken van het plan Singelparkproject-Park 
molen De Put te Leiden. Hier begint, als 
het meezit, in oktober dit jaar de aanleg 
van het Singelpark. De molenaar is ver-
baasd dat de raad dit plan nu al defini-
tief wil maken, aangezien ze nog in ge-
sprek zijn met een beleidsmedewerker 
van de gemeente. De molenaar heeft 
alle raadsleden een mail gestuurd met 
het verzoek het besluit uit te stellen. Het 
plan, zoals het er nu ligt, heeft nog een 
aantal haken en ogen. Zo staat er in het 
plan dat het binnen bolwerk van de mo-
len vergroend zal worden. Ook staat er 
in het plan dat er een lantaarn moet ver-
dwijnen, hierdoor zou echter een donker 
hoek ontstaan, wat overlast voor buurt-
bewoners kan veroorzaken. 

Ruimte voor restauratie De Hoop 
te Maasdam 

Op maandag 24 augustus is een begin 
gemaakt met de restauratie van koren-
molen De Hoop in Maasdam. Dit heeft 
de Stichting Molens Binnenmaas aan om-
wonenden al laten weten. Een eerste be-
gin, het leeghalen van de molen, heeft 
reeds plaatsgevonden en de volgende 
belangrijke en zichtbare stap is het inrich-
ten van de bouwplaats. In goed overleg 
met de Gemeente Binnenmaas is beslo-
ten dat een deel van de parkeerplaats 
aan de Gatsedijk zal worden ingericht als 
bouwplaats. Deze bouwplaats zal door 
middel van hekwerken worden afgezet 
en zal als opslag dienen en de nodige 
voorzieningen voor de aan de restauratie 

meewerkende personen ter beschikking 
stellen van bouwkeet, toiletvoorzieningen 
en dergelijke.

Rompherstel voor molen 
Nieuwenhoorn

De molen Zeezicht in Nieuwenhoorn 
krijgt een nieuwe stuclaag. De oude 
stuclaag is zo vergaan dat de molen er 
maar verpaupert bij staat. Eerst gaat de 
oude stuclaag eraf en dan komt er een 
nieuwe grijze stuclaag op. De stuclaag 
wordt grijs en is historisch verantwoord. In 
1966 kocht firma Kievit en Kleykamp de 
molen en heeft die gewit, daarvoor was 
de molen altijd grijs. Kievit en Kleykamp 
vestigden er de firma Le Moulin Blanc in 
die onder andere Wedgwood porselein 
verkocht. Vroeger zat er ook reclame op 
de molen. Er is een aanvraag gedaan 
om weer reclame aan te mogen bren-
gen, maar dat is geweigerd.

Verkoop voormalig gemaal 
Rijswijk 

Delfland zet het voormalige gemaal 
met bijbehorende dienstwoning aan de 
Molenwetering in Rijswijk te koop. Beide 
objecten zijn gelegen op een perceel 
ter grootte van 1.073 vierkante meter. 
Het voormalige gemaal wordt verkocht 
door middel van een openbare inschrij-
ving. Delfland is op zoek naar een koper 
die naast een goede prijs ook een goed 
plan aanbiedt voor de toekomstige 
ontwikkeling en gebruik van het object 

De molen van Nieuwenhoorn in de 
steigers. De aannemer van het metselwerk 
is het restauratiebedrijf Spoon, vroeger 
zelf actief als timmerman en molen-
maker. Op het dak van hun werkplaats 
stond een molen, zelfs uitgerust met 
zelfzwichting!(foto Gerard Barendse, 5 
september 2015). 

De tot gemaal verbouwde molen van de Hoekpolder in Rijswijk; op de achtergrond de 
Schaapweimolen (foto G.H. Varwijk sr)

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



en het recreatiegebied 'Zwethzone', 
genoemd naar het water de Zweth. 
Dit water loopt van Rijswijk tot aan de 
Wollebrand in Naaldwijk. Op de website 
www.hhdelfland.nl is het verkoopdos-
sier van het gemaal en de dienstwo-
ning te vinden. Dit dossier bevat onder 
meer de verkoopbrochure. Hierin staat 
informatie over het voormalige gemaal, 
de dienstwoning, voorwaarden waar-
onder het object wordt verkocht en de 
beoordelingscriteria voor de plannen. 
Het gemaal is sinds 2011 overbodig. 
Het gebouw waarin de pomp staat, is 
een afgeknotte molen. Deze molen is in 
1721 gebouwd. In 1931 werd de molen 
gedeeltelijk gesloopt en deed daarna 
dienst als huisvesting van een dieselmo-
tor voor de aandrijving voor het gemaal. 
In 1984 is de dieselmotor vervangen door 
een elektromotor.

Provincie Zuid-Holland onderzoekt
de staat van molens

Provincie Zuid-Holland gaat de huidige 
stand van zaken bij molens onderzoe-
ken. Sommige molens worden geteis-
terd door achterstallig onderhoud. Vol-
gens het in juni uitgebrachte rapport 
Molentoekomst is landelijk jaarlijks vijf 
miljoen euro extra nodig om het typisch 
Hollandse erfgoed te behouden. In 
Leiden en omgeving staan relatief veel 
molens waardoor het in die regio zou 
gaan om minstens anderhalf miljoen 

euro. Daarnaast blijkt uit het rapport dat 
behoefte is aan meer kennis over fond-
senwerving, professioneler bestuur en 
meer vrijwilligers.

Ingebruikstelling molen Gapinge

Op zaterdag 29 augustus werd de geheel 
gerestaureerde molen De Graanhalm in 
Gapinge officieel in gebuik gesteld. De 
molen kwam in 1962 buiten bedrijf. Wel 
werd in 1965 een restauratie uitgevoerd, 
waarbij het wieksysteem Bilau verdween. 
Later sloeg het verval toe. De restauratie 
kende een lange voorgeschiedenis. In 
2007 kwam een eerste plan voor nood-
herstel ter tafel. In 2010 werd de Stichting 
Korenmolen de Graanhalm opgericht. 
Die nam de molen in erfpacht van eige-
naresse Maatje Reijnierse, dochter van 
de voorlaatste molenaar. In 2011 werd 
een bouwhistorisch onderzoek uitge-
voerd en een restauratieplan opgesteld. 
De Stichting kreeg uiteindelijk de beno-
digde financiën, ruim vier ton, bijeen. 
Een theeschenkerij en winkeltje met mo-
len- en streekproducten moeten de toe-
komst van de molen straks zeker stellen. 

Herstel bliksemschade romp De 
Hoop te Princenhage

In augustus 2013 sloeg bij hevig nood-
weer de bliksem in de romp van mo-
len De Hoop in Breda-Princenhage. Ter 
plaatse bleek door de blikseminslag een 
flink gat in het massieve metselwerk van 
de molenromp te zijn geslagen. Overal 
rond de molen lagen stukken steen en 
puin. De schade was van boven tot on-
der zichtbaar. De elektriciteitskabels wa-

Een feestelijk versierde molen De Graanhalm in Gapinge (foto H. Noot, 29 augustus 2015). 

De romp van de korenmolen De Hoop 
in Princenhage, gedurende lange tijd de 
hoogste molen in Nederland (foto Donald 
Vandenbulcke, 10 oktober 2010). 
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ren deels gesmolten, de elektradozen 
waren volledig uit elkaar gespat. Direct 
daarna zijn – uit hoofde van de veilig-
heid - een aantal maatregelen getrof-
fen. Uiteindelijk werd in nauw overleg 
met de eigenaar/opdrachtgever een 
herstelplan en een gespecificeerde be-
groting opgezet. Daarna volgde overleg 
met de verzekeraar en diens experts, 
waarna in september 2015 opdracht is 
verstrekt tot herstel van de molen. 

Sint Antoniusmolen Halsteren in 
andere handen

De Halsterse ondernemer P. Withagen 
heeft een optie tot koop genomen op
de Sint Antoniusmolen aan de Halster-
seweg. Hij heeft bij de gemeente plan-
nen ingediend voor exploitatie van de 
molen en de bijgebouwen. De onder-
nemer wil eerst weten wat er op het ter-
rein mag en zal aan de hand daarvan in 
oktober of november een besluit over de 
aankoop nemen. Withagen is eigenaar 
van het vlakbij gelegen Intratuin, maar hij 
benadrukt dat hij de molen als privéper-
soon wil kopen. Withagen is erg bij de mo-
len betrokken en zit ook bij de Stichting 
Vrienden van de Antoniusmolen. In alle 
plannen is het behoud van de molen het 
allerbelangrijkste uitgangspunt.

Leonardusmolen in Maasbracht 
150 jaar

In 2015 bestaat de Leonardusmolen te
Maasbracht 150 jaar en dat liet de Molen-
stichting Maasbracht niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Op zondag 6 september 
was er een feestelijke dag georganiseerd. 
Onder begeleiding van de Maasbrachter 
harmonie werd op symbolische wijze, met 
paard en boerenkar, graan bij de molen 
aangeboden om te malen. De molen 
werd dus in 1865 gebouwd. Tijdens de 
extreem droge zomer van 1947 sloeg het 
noodlot toe. Tengevolge van de droogte 
raakten de roedewiggen los. Toen op 
een dag molenaar Leonardus Faems de 
molen op de wind zette om te malen, 
schoot een wiek naar beneden en brak 
de as. Herstellen was niet mogelijk, de 
molenaar kon de reparatie zo direct na 
de oorlog niet betalen. Door middel van 
een elektrisch aangedreven maalstoel 
werd er nog een tijd gemalen. In 1974 
werd de molenaar ziek en werd de molen 
gesaneerd. Dit hield in dat het maalwerk, 
dat overigens nog in prima staat was, uit 
de molen gehaald moest worden. Hierna 
raakte de molen in verval. Mede op initi-
atief van Wim Beckers, de latere vrijwillig 
molenaar (vorig jaar overleden) werd in 
1987 werd de Molenstichting Maasbracht 
opgericht met als doel de molen volledig 
te restaureren. De nabestaanden van 
molenaar Faems deden de molen met 
de grond voor het symbolisch bedrag 
van één gulden over aan de stichting. 
Er kwam een noodkap op en de romp 
werd geconserveerd. De noodkap was 
uniek te noemen, ronddraaiend met re-
clame. De reclame-inkomsten droegen 

bij aan de financiering van de restaura-
tie. In 1992 werd de echte, complete kap 
geplaatst en in 2000 werd de restauratie 
afgerond met een compleet nieuw maal-
werk. Hiermee was de molen in oude glo-
rie hersteld. Als eerbetoon aan de laatste 
molenaar, Leonardus Faems, werd de 
molen "Leonardus" genoemd. De onthul-
ling van die naam werd verricht door de 
weduwe Faems.              Frans Verstappen

Frans Verstappen krijgt Molen-
penning 2015

Frans Verstappen (1952) is de geluk-
kige ontvanger van de Molenpenning 
2015. Deze werd op donderdagavond 
10 september door voorzitter Kees van 
Rooij van de Molenstichting Limburg 
aan hem uitgereikt op de Auroramolen 
in Baexem. De penning, een minimo-

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

De Leonardusmolen te Maasbracht (foto: Frans Verstappen, 19 april 2014) 

Uitreiking Molenpenning 2015 aan Frans Verstappen uit handen van Kees van Rooij, 
voorzitter Molenstichting Limburg (foto: M. Hubers, 10 september 2015); 



Molenwereld 348  | 18e jaargang 2015 nr. 10

lensteen, wordt tweejaarlijks toegekend 
aan een persoon of stichting die zich al 
jarenlang op heel veel fronten inzet voor 
de Limburgse molens en molenaars. 
Frans Verstappen is al bijna veertig jaar 
(sinds januari 1976) vrijwillig molenaar op 
de molens van Heythuysen en Baexem 
en al jarenlang de Limburgse corres-
pondent voor de Nederlandse molen-
wereld. Hij houdt lezingen, geeft veel-
vuldig interviews voor kranten, radio en 
tv, begeleidt schoolklassen, maakt zich 
sterk voor de opleiding van meer mo-
lengidsen en schrijft maandelijks artike-
len voor de nationale molenvakbladen. 
Kortom, een ware ambassadeur voor 
de Limburgse molens. Frans Verstappen 
werd op 'zijn' Auroramolen totaal verrast 
met de uitreiking van de Molenpenning. 
In het bijzijn van bestuursleden en ad-
viseurs van de Molenstichting Limburg, 
vrienden en bekenden nam hij de pen-
ning in ontvangst. Iedereen was het 
roerend eens dat hij dit keer de onder-
scheiding moest ontvangen. Het is on-
der andere een blijk van waardering 
voor zijn veertigjarig muldersschap bij 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars afde-
ling Limburg. Daarnaast speelde zijn be-
vlogenheid voor de Limburgse molens 
en in het bijzonder de molenaars een 
doorslaggevende rol. De tweejaarlijkse 
Molenpenning is een initiatief van de 
Molenstichting Limburg, die in belang-
rijke mate wordt ondersteund door de 
Provincie Limburg en het Huis voor de 
Kunsten Limburg. De molenpenning, 
circa 5 centimeter in doorsnee, heeft de 
vorm van een molensteen. Het gegroef-
de oppervalk aan de ene zijde spreekt 
voor zich, de andere zijde draagt het 
vignet van de Molenstichting Limburg. Bij 
wijze van randschrift is de naam van de 
laureaat gegraveerd. Eerdere ontvan-
gers van de Molenpenning zijn Stichting 
Leonardusmolen in Maasbracht, Jan 
Ficq, Piet van Bussel, Jo Meessen, Joep 
Derckx, Jaap Kuitert, Gerie Fijen, Jac 
Nijs, Toon van As en Harry Kaak. 

Tien miljoen voor verduurzaming 
rijksmonumenten

Rijksmonumenten staan voor grote uit-
dagingen om ervoor te zorgen dat hun 
gebouwen minder energie gebruiken. 
Om te onderzoeken welke maatregelen 
het best werken, krijgen 18 rijksmonu-
menten de komende twee jaar een bij-
drage voor energiebesparende maat-
regelen. Minister Bussemaker (Cultuur) 
stelt hiervoor de komende twee jaar 10 
miljoen euro beschikbaar.Bij aanpassin-
gen aan gebouwen om ze duurzamer te 
maken, zijn vaak kostbare innovatieve 
ingrepen nodig om de cultuurhistorische 
waarde in tact te houden. Aan de pilot 
doen onder meer musea, molens, boer-
derijen en voormalige fabrieken mee. 
Zij krijgen een eenmalige subsidie voor 
duurzaamheidsingrepen als aanvul-
ling op de te maken kosten bij de her-
bestemming of restauratie van het ge-
bouw. De regeling richt zich op projec-

ten die al in de startblokken staan en ui-
terlijk in 2016 moeten worden afgerond. 
Bij renovatie of herbestemming wordt er 
nog onvoldoende gekeken naar moge-
lijkheden om energie te besparen. Dat is 
logisch, want het vergt veel creativiteit 
om de cultuurhistorische waarde intact 
te houden. Deze rijksmonumenten laten 
zien dat er volop ideeën zijn in de sector 
waar anderen van kunnen leren. De 18 
rijksmonumenten die in aanmerking ko-
men voor subsidie: Hortus en Hermitage, 
Josephkerk (Amsterdam), vm HBS Koca-
tepe (Rotterdam), Duvelhok, Blokhuis-
poort, Enka Westhal, Nicolaaskerk (Kloos-
terburen), Landlust, vm Karottenfabriek, 

Heimolen, Zuidpolder molen, Boerderij 
te Oostwolde, Molen Hersteller, vm druk-
kerij Wyt, Westergasfabriek, Boerderij 
Wayenstein, Kantoor Jongerius, Huis ten 
Donck.

Doe mee met de Molen-
academie!

Inmiddels bent u bekend met De Molen-
academie van De Hollandsche Molen. 
Wellicht heeft u al een of meerdere van 
onze cursussen gevolgd. De cursussen, 
die bedoeld zijn voor iedereen die zich 
actief met molens bezighoudt, staan in 
het teken van kennis overdragen, inspi-
reren, vaardigheden vergroten en net-
werken. Om deelname aan een cursus 
te vereenvoudigen en u nog meer van 
dienst te zijn, geven we de volgende 
cursussen bij u in het land. Heeft u be-
langstelling en heeft u minimaal 6 deel-
nemers, laat het ons weten. In overleg 
met u kiezen we een datum en komen 
we bij u langs.
- Molen als publiekstrekker 
- Molenbehoud in de praktijk 
- Fondsenwerving 
- Molenbiotoop 
- Financiele aspecten 
Op onze website www.molens.nl vindt 
u meer informatie over de verschillen-
de cursussen van de Molenacademie. 
Heeft u belangstelling voor een cursus 
bij u in de buurt, bel of mail dan met Ni-
cole Bakker (020-6238703 of
n.bakker@molens.nl). 
           Vereniging De Hollandsche Molen 

Molens strijden om de publieks-
stem ter waarde van 50.000 euro

Van 12 september tot 12 oktober strij-
den vier molens om de BankGiro Loterij 
Molenprijs 2015 ter waarde van 50.000 
euro. Het publiek kan in deze periode 

De nieuwe ondertoren voor de Thorensche molen in Leuth. Op 23 september is het bovenhuis
geplaatst. De constructie is die van een Zuid-Hollands/Utrechtse wipmolen; volledig in strijd met
het karakter van de in de oorlog verwoeste voorganger. (foto Dick Kenbeek, 10 september 2015).

Jos Ligtvoet met het antieke molenaars-
diploma van Victor van Gorp (foto Ton 
Meesters, 30 augustus 2015).

- M O L E N S A C T U E E L -
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stemmen op hun favoriete molen. De 
molen met de meeste publieksstemmen 
wint de hoofdprijs. De andere drie mo-
lens ontvangen voor elke uitgebrachte 
stem een euro, waardoor ook zij een 
eind op weg worden geholpen hun 
projecten te realiseren. Op 15 oktober 
wordt de winnende molen bekendge-
maakt. De prijs stelt een molen in staat 
belangrijke aanpassingen of restaura-
ties te verrichten. De vier genomineerde 
molenprojecten zijn door de vakjury 
onder leiding van landschapsarchitect 
Yttje Feddes geselecteerd. Iedere ge-
nomineerde heeft een projectplan 
ingezonden waaraan het prijzengeld 
wordt besteed. De gewenste projecten 
kenmerken zich door een fysieke verbe-
tering van de molen, maatschappelijke 
uitstraling en het brede draagvlak onder 
de lokale gemeenschap. De vier geno-
mineerden zijn:
- De Heimolen in Rucphen (Noord-

Brabant) strijdt voor een zorgmolen 
met molenwinkel en ontvangstruimte 
in de belt van de molen. 

- Molen De Ooievaar in Zaandam 
(Noord-Holland) strijdt voor het terug-
brengen van de oude insteekhaven 
als publiekstoegang tot de molen.

- De Thornsche Molen in Persingen 
(Gelderland) strijdt voor een informatie-
centrum onder de herbouwde molen.

- Korenmolen De Hoop in Keldonk 
(Noord-Brabant) strijdt voor de her-
bouw van de molen met molenwinkel, 
informatiecentrum en expositieruimte.

Via www.molenprijs.nl kan het publiek 
van 12 september, 10.00 uur tot 12 okto-
ber, 12.00 uur 's middags stemmen. Elke 
stem levert 1 euro op voor de gekozen 
molen. Op 15 oktober wordt bekend-
gemaakt welk molenproject de meeste 
stemmen heeft gekregen en de hoofd-
prijs van 50.000 euro gewonnen heeft. 
De drie overige projecten krijgen het 
aantal verzamelde stemmen per project 
in euro's uitgekeerd. Onder de stemmers 
wordt een molenweekend verloot.

In 't kort
- Rotte balken en een vergaan rieten 

dak tekenen het noodzakelijk herstel 
van de molen in Gieten. Delen van de 
balken worden vervangen en de rie-
ten kap wordt vernieuwd. Het rietdek 
zat er al 66 jaar op. 

- Op 12 september is het 150-jarig be-
staan van de Westerveldmolen in 
Tilligte gevierd.

- Op 1 september is molen De Vlijt aan 
de Sluisgracht in Meppel voorzien van 
een nieuwe spil.

- In Leuth bij Nijmegen is de ondertoren 
van de nieuwe wipkorenmolen in el-
kaar gezet.

- Op circa 200 meter afstand van De 
Vlijt te Wageningen, zijn nieuwbouw-
plannen ontwikkeld tot een hoogte 
van 21 meter. Momenteel wordt door 
De Hollandsche Molen een rende-
mentsverlies berekend. 

- Op 6 september is het 150-jarig 
bestaan van molen Vogelzicht in 
Kuitaart gevierd. 

- Al enkele jaren staat de Annemie aan 
de Boschdijk te Eindhoven te koop, nu 
voor minder dan 3,5 ton. 

- Oosteind vierde op 29 en 30 augustus 
niet alleen de voltooing van de nieuwe 
balie rond de molen (zie Molenwereld 
2015-7/8-257) met een groots molen-
feest, maar ook het 125-jarig bestaan 
van de molen. De voorzitter van de 
molenstichting, Jos Ligtvoet, ontving 
een bijzonder geschenk, namelijk een 
diploma van de RK Molenaarsbond 
Sint Victor, uitgereikt aan Victor van 
Gorp, de vroegere molenaar van de 
Victoria.

- Het Veers Erfgoed vierde zaterdag 
5 september het 125-jarig bestaan 
van molen De Onvermoeide in 
Raamsdonksveer. 

Molenkalender
17 oktober 2015 Molendag Hoeksche
Waard
25 oktober 2015 Rijnlandse Molendag

- A D V E R T E N T I E S -
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Prinses Beatrix opent 
Zeeuwse Molendag



Met het hijsen van de jubileumvlag 
van Vereniging De Zeeuwse Mo-
len, die dit jaar veertig jaar be-

staat, heeft prinses Beatrix op 5 septem-
ber in Waarde de Zeeuwse Molendag 
geopend. Het hele dorp was uitgelopen 
voor het koninklijke bezoek. Beatrix, sinds 
augustus 2014 beschermvrouwe van Ver-
eniging De Hollandsche Molen, kreeg te-
vens het eerste exemplaar van het jubile-
umboek van Vereniging Zeeuwse Molen 
overhandigd. Het bevat luchtfoto's van 
alle molens in de provincie. Daarna te-

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

De overhandiging van het jubileumboek aan 
de prinses. (foto K.E.M. Noot-Schilderman). 

De prinses tekent het gastenboek van molen De Hoed in Waarde, 
op de bladzijde waar ook prins Claus zijn handtekening zette (foto 
K.E.M. Noot-Schilderman).  

De aankomst van prinses Beatrix; rechts 
van de prinses voorzitter Verbree van de 
Vereniging De Zeeuwse Molen en daarnaast 
burgemeester Huisman van de gemeente 
Reimerswaal (foto H. Noot). 

kende zij het gastenboek van molen De 
Hoed in Waarde, op de bladzijde waar 
ook wijlen haar echtgenoot prins Claus 
zijn handtekening zette. Hij was in 1993 bij 
De Hoed om de molen te openen, nadat 
die van Kruiningen naar Waarde was ver-
plaatst. Voorzitter Verbree van Vereniging 
De Zeeuwse Molen stelde dat het finan-
ciële beleid van provincie en gemeente 
niet in de pas loopt met de visie ten aan-
zien van molenbehoud. Gedeputeerde 
De Reu benadrukte echter dat de pro-
vincie het belang van molens voor het 
Zeeuwse landschap niet onderschat.

Prinses Beatrix hijst de vlag van de 
jubilerende vereniging. (foto K.E.M. Noot-
Schilderman).

Grote belangstelling en enthousiasme bij
jong en oud in Waarde. In dat opzicht herhaalt 
de geschiedenis van 1993 zich (foto H. Noot). 

Jaap Wagenaar, de oud-molenaar van 
Waarde was ook aanwezig. In 1993 nam hij 
de honneurs waar als molenaar bij de inbe-
drijfstelling van de molen door prins Claus 
(foto H. Noot).

Het afscheid van prinses Beatrix bij de molen (foto H. Noot). 
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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 
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Dit jaar zijn we begonnen met 
de restauratie molen A van het 
Geestmerambacht te Sint Pan-

cras. We zijn van start gegaan met het 
uitslopen van de gehele binnenbetim-
mering inclusief alle vloeren. Daarna 
hebben we de molen rechtgezet, nieu-
we tafelementen aangebracht en de 
achtkantstijlen alle voorzien van eiken 
lassen. De volgende stap is de weeg 
met ramen en deuren vernieuwen in-
clusief de kozijnen, daarna komen de 
en zolders aan de beurt. Ook zit er nu 
nieuw riet op het achtkant en de kap, 
al was dit voornamelijk het werk van de 
rietdekker en beperkten wij ons tot het 
timmerwerk. Bijgaande foto's geven 
een beeld van dewerkzaamheden.

(Alle foto's J.K. Poland B.V.)
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De 'Zoeker' in het vorige nummer le-
verde een ongekend groot aan-
tal oplossingen op. Hij werd thuis-

gebracht als de nog steeds bestaande 
en in bedrijf zijnde molen No. 1 van de 
Drooggemaakte polder aan de Westzij-
de van Aarlanderveen, deel uitmakend 
van de bekende molenviergang aldaar. 

De oplossingen werden ingezonden 
door de heren Gerard Barendse uit Poel-
dijk, Erwin Esselink uitt Delft. Frank Klören 
uit Bleskensgraaf, Leo Middelkoop uit 
Leiden, Willem Waltman uit Aarlander-
veen (de molenaar van de molen) en 
Rob van Zijll uit Schipluiden. De opname 
moet gemaakt tussen 1924 (jaar van 
herbouw), en 1936 (toen de molens van 
Aarlanderveen werden 'verdekkerd'). 
Wat opvalt, naast dat er toen minder ra-
men en dakkisten waren, is dat er ook 
(nog) geen veiligheidshek rond de mo-
len stond (het nu witte hek).

De nieuwe 'Zoeker'; een slanke stenen 
molen. Uit het ontbreken van zwichtlat-
jes in de hekken is te concluderen dat 
het een molen uit zuidelijker regionen is, 
maar om welke molen gaat het? 

"Panta rhei" zeiden de ouden - heb ik op 
school geleerd - alles is in beweging. Al-
les is aan verandering onderhevig. Groei 
en bloei slaan zomaar om in hun tegen-
deel. Soms lijkt de gevel stand te hou-
den, maar verandert er van alles ach-
ter. Dat stemt niet altijd tot vreugd. Alle 
verandering is geen verbetering; zelfs als 
het als verbetering wordt 'verkocht'. Zo 
is de laatste jaren in mijn ogen het mo-
lenveld' sterk veranderd. Om precies te 
zijn de betrokkenheid op en het bezig zijn 
met molens. In de eerste jaren van het 
molenbehoud ging het om het naakte 
voortbestaan van molens. Het zal duide-
lijk zijn dat op dit punt grote successen 
zijn behaald. Daarin moet de naam van 
de vereniging De Hollandsche Molen 
met ere worden genoemd, met name 

als aanjager van dit succes. Het draag-
vlak van de vereniging werd vooral ge-
vormd door geïnteresseerden die de 
doelstelling van de vereniging van harte 
onderschreven en dat is logisch natuur-
lijk. Dat draagvlak bestond uiteen breed 
gemêleerd publiek ('de club zonder klas-
senstrijd'). 
Toch ontkom ik de laatste jaren niet aan 
het gevoel dat er een verschuiving aan 
het optreden is. Het lijkt wel alsof er zich 
in het molenwereldje een tweedeling 
aan het aftekenen is. Als ik zo wat molen-
tijdschriften doorblader lijkt het soms wel 
alsof de vrijwillige molenaar meer in het 
middelpunt staat dan de molen, maar 
dat is natuurlijk overdreven. Nu heb ik 
niets tegen vrijwillige molenaars; sterker 
nog ik juich het alleen maar toe. Maar 

het lijkt mij wel overdreven als je de indruk 
krijgt dat het voortbestaan van molens 
afhankelijk is van de vrijwillige molenaar, 
al wil ik hun rol allerminst uitvlakken. Mo-
lens het domein van de vrijwillige mole-
naar? En de rest toekijken? Dat zou een 
onaanvaardbare versmalling van het 
molenveld zijn. Het zal zo'n vaart ook 
niet lopen, maar ik ben toch bang dat 
wanneer het 'molenaar worden' de bo-
ventoon gaat voeren er een gat slaat in 
het klassieke draagvlak. Vooral als dit ge-
paard gaat met het gevoel: "Ik maal met 
mijn molen en de rest is voor anderen". 
Als dat ook nog eens leidt tot een afkal-
ven van het traditionele draagvlak dan 
wordt het toch wel iets om zorgen over te 
maken. Dat op dit punt zorgen zijn is dui-
delijk. Zo is het aantal leden van De Hol-
landsche Molen de laatste jaren sterk af-
genomen; nagenoeg gehalveerd sinds 
het hoogtepunt. En ik neem aan dat onze 
'alma mater' van het molenbehoud niet 
de enige molenorganisatie is die op dit 
punt zorgen heeft, al zijn er uitzonderin-
gen. Een oplossing zou ik een, twee, drie 
ook niet zo snel weten, maar ik hoop van 
ganser harte dat die versmalling van het 
molenveld niet doorzet. Molenbehoud is 
niet gediend met klein duimpje op lemen 
voeten.
                                        Balie Kluiver 

Verschuivingen

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

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



Molen Terwolde 
afgebrand

(Inzet) Toen kwam het vuur... (foto Bjorn 
Kiezenberg, 31 augustus 2015, 4.23 uur). 

Na eeuwen dienst te hebben gedaan is 
het achtkant definitief gevallen (foto Bjorn 
Kiezenberg, 31 augustus 2015, 4.41 uur).
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In de nacht van 30 op 31 augustus 
sloeg de bliksem in de molen De Ooi-
evaar te Terwolde met als gevolg dat 

de molen in de vroege ochtend van 
31 augustus tot op de stenenen onder-
bouw volledig afbrandde. Daarmee is 
een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan 
het veelbewogen bestaan van deze 
molen dat getekend werd door meer-
dere branden. 

Het nu verbrande achtkant kwam van 
de Holtermansmolen in Deventer, ge-
bouwd na het afbranden van zijn voor-
ganger, een oliemolen, in brand ge-
stoken door het Franse garnizoen op 25 
november 1813 tijdens het beleg van De-
venter door de Russische kozakken. Voor 
de herbouw werd vermoedelijk gebruikt 
gemaakt van de oliemolen De Sint Pie-
ter of Platvoet uit Westzaan, gebouwd 
in 1642 en die naar Deventer is verkocht. 
De Holtermansmolen vertoonde inder-
daad Zaanse trekken en het nu ver-
brande achtkant wees inderdaad een 
hoge ouderdom uit. In Deventer werd de 
molen later korenmolen en onttakeld in 
augustus 1926. In 1976 volgde volledige 
sloop en werdde bovenbouw naar Ter-
wolde verkocht.

De korenmolen van Terwolde werd in 
1854 gebouwd, maar brandde volgens 
het Algemeen Handelsblad van 10 juni 
1896 de dag tevoren als gevolg van blik-
seminslag af. Herbouw volgde, maar 
ook nu werd dit weer gevolgd door het 
kraaien van de rode haan. Op 6 april 
1973 brandde de molen weer af. De weg 
naar herbouw duurde lang. In 1985 werd 
de nieuwe onderbouw gemetseld, on-
geveer honderd meter bij de plaats van 
zijn voorganger vandaan. Daarop werd 
in april 1987 het achtkant van de molen 
uit Deventer gezet. Op 26 oktober van 
dat jaar volgde de feestelijke ingebruik-
stelling.

Molenaars
Molenaar werd Bert van Rijswijk uit 
Utrecht die daar eerder de Rijn en Zon 
had bemalen. In 1992 werd de molen 
ook in gebruik genomen door de fami-
lie P.C. van Tuijl uit Kesteren, maar de 
afstand Kesteren-Terwolde was toch wel 
bezwaarlijk en zo vatte men in Kesteren 
het plan om aldaar een eigen molen te 
bouwen en dat werd De Zwaluw. 
In juli 1995 diende zich een nieuwe ex-
ploitant aan voorde molen in Terwolde, 
Henk Bökkers, afkomstig uit Olst. Hij gaat 
daar energiek aan de slag en bouwt 
het bedrijf steeds verder uit. Begin deze 
eeuw nam zoon Bastiaan het stokje van 
zijn vader over. Vader en zoon werken 

- M O L E N S A C T U E E L -
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De in 1973 afgebrande voorganger van de 
molen (foto M. Van Hoogstraten/Stichting 
Levende Molens, 1962).

De ruïne van de voorganger (foto jsb 10 
juli 1973). 
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dan dagelijks in molen De Ooievaar, 
waar ook veel particulieren meel halen. 
De helft van de omzet halen we uit de 
verkoop aan bakkers, de rest komt van 
particulieren.
De klant heeft keus genoeg bij De Ooie-
vaar: in de winkel staan tientallen soor-
ten broodmeel op de plank.
Bastiaan is naar de bakkerschool ge-
weest en bedenkt de mixen zelf Aanvan-
kelijk maalde hij alleen. Brood bakken 
deed hij eigenlijk alleen maar als test. Zijn 
vrouw opperde later om het zelfgebak-
ken brood te gaan verkopen. Het liep 
eigenlijk meteen compleet uit de hand: 
in een jaar tijd moesten ze drie keer een 
nieuwe, grotere oven aanschaffen. Tot 
eind februari dit jaar bakten ze er elke 
zaterdag zeker 700 broden. Die werden 
verkocht aan horecabedrijven en parti-
culieren. Er kwamen mensen uit de wijde 
omgeving speciaal voor dat brood naar 
Bökkers toe.

Een jaar of vijf geleden ontstonden er 
problemen rond achterstallig onder-
houd aan de molen. Op de wind malen 
kon eigenlijk niet meer. Tot overmaat 
van ramp verbood de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
het bakken van brood in de molen in 
Terwolde, omdat de ruimte niet aan de 
regels voldeed. Goede raad was duur: 
Bastiaan Bökkers besluit dan de bakkerij 
te verplaatsen naar het voormalige res-
taurant in de Bökkers Mölle in Olst, waar 
zijn vader en grootvader zo vele jaren 
molenaar zijn geweest en ook daar een 
winkel als in Terwolde te beginnen. De 
opening staat voor 12 september, Over-
ijsselse Molendag gepland. In tussentijd 
weet de stichting die eigenaar van de 
molen in Terwolde is ook de problemen 
rond de restauratie van de molen op 
te lossen, zodat alles toch een keer ten 
goede lijkt te nemen. 

En dan op 31 augustus; blikseminslag 
en brand. Het levenswerk van vader en 
zoon Bökkers in Terwolde gaat in minder 
dan een uur in vuur en vlam ten onder. 
En uiteraard is ook de stichting die eige-
naar is van de molen zwaar gedupeerd. 
Inmiddels is er van alle kanten hulp aan-
geboden. Zo is de Stichting Bökkers Mö-
lle bereid het zwaar getroffen molenaar-
sechtpaar Bökkers te helpen. Op vier 
dagen in de week - maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag - kunnen de Bök-
kers in de molen in Olst malen.
Toch is er nog een lange en ongetwijfeld 
moeizame weg te gaan om alles op de 
rails te krijgen; een blik op de molenruïne 
volstaat voor dat besef. 

18e jaargang 2015 nr. 10|357 Molenwereld

De baard van de herbouwde molen in Ter-
wolde (foto Harm Rona, 29 maart 2008).

Een staatsiefoto van de Holtermansmolen
in Deventer in volle glorie. De teerdeur 
onder de kap geeft de molen nog een Zaans 
tintje (foto coll. jsb).
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De blokkeelconstructie, de verbinding tus-
sen de achtkantstijl en het boventafelement, 
wijst op de zeer hoge leeftijd van de molen-
romp (foto H. Noot, 9 mei 2010). 

De echte molensfeer van een volop in 
bedrijf zijnde windkorenmolen (foto Harm 
Rona, 29 maart 2008). 

De maalzolder met de maalbakken van 
de beide stenen en op de achtergrond een 
maalstoel (foto H. Noot, 9 mei 2010). Een wit bestoven steenzolder (foto H. Noot, 9 mei 2010). 

De maalstoel van dichtbij gezien 
(foto Harm Rona, 29 maart 2008).
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Ambachtelijke molens tonen vaak een in-
teressante mengeling van moderne en oude 
tot zeer oude machines. Dat was in Terwolde 
ook zo. Deze Seckmühle was waarschijn-
lijk meer dan een eeuw oud. Hij zal nu wel 
voorgoed uitgediend zijn. Gebrüder Seck 
in Dresden was een zeer gerenommeerde 
molenbouwfirma, opgericht in 1873 en ging 
in 1923 op in de MIAG (Mühlenbau und 
Industrie Aktiengesellschaft), waarvan de 
molenbouwpoot in 1972 werd overgenomen 
door Bühler in Uzwil, Zwitserland. (foto H. 
Noot, 9 mei 2010). 

(Inzet) De malende molen was een toon-
beeld van bedrijvigheid en leven in het vlak-
ke land rond Terwolde (foto Harm Rona, 25 
januari 2007).

Bökkers in Terwolde; molen, bakkerij en 
winkel (foto H. Noot, 9 mei 2010). 

Het gevallen kruis met het bovenwiel 
(foto Cees Wittekoek, 1 september 2015). 

Nablussen (foto Bjorn Kiezenberg, 
31 augustus 2015, 8.05 uur). 
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De spil steekt uit de ruïne omhoog; een 
vernielde molensteen ligt erbij 
(foto H. Noot, 1 september 2015).Treurspiegeling... (foto H. Noot, 1 september 2015).

Delen van het Engels kruiwerk liggen op 
het restant van de balie (foto H. Noot, 1 
september 2015). 

Een foto die herinneringen oproept aan het drama in 1973 (foto Cees Wittekoek, 1 september 2015). 

A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D
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Om dit alles te kunnen blijven volgen 
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Aanleiding
In het Zuid-Hollands Molenboek van 1965 
worden van Molen 4 van de Overwaard 
niet veel bijzonderheden vermeld. In "De 
molens van Zuid-Holland" van 1980 wordt 
meegedeeld dat deze molen oorspron-
kelijk was uitgerust met twee schepra-
deren. De acht boezemmolens van de 
Overwaard waren in 1739 al aanbesteed 
toen in de nacht van 29 op 30 juli 1739 
een oude poldermolen door brand ver-
woest werd. Deze molen, die tussen de 
huidige molens 1 en 2 had gestaan, 

werd gebruikt om in de zomermaanden 
de Hoge Boezem te bemalen waardoor 
het land in deze boezem voldoende 
werd drooggelegd om nog enig hooi te 
kunnen oogsten van die landerijen. Deze 
molen sloeg het water uit op de lage 
boezem, terwijl de acht nieuwe molens 
juist waren bedoeld om het water van de 
lage boezem op de hoge boezem uit te 
slaan, vandaar dat deze molen later ook 
wel Contramolen werd genoemd.
Besloten werd om deze molen niet te 
herbouwen maar om de nog te bouwen 

vierde molen deze functie er bij te ge-
ven, zodat deze molen werd uitgerust 
met een tweede scheprad. Vermoe-
delijk waren de voorbereidende werk-
zaamheden voor de molens 1 t/m 3 al 
zover gevorderd dat die daar niet meer 
voor in aanmerking kwamen.

Behalve dat de ingangsdeuren, in te-
genstelling tot de andere molens, pre-
cies in het midden staan en de einden 
van de waterlopen zijn voorzien van ex-
tra lange frontmuren, was er aan deze 

De Contramolen 
van de Overwaard

Jan Hofstra
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molen niet veel bijzonders te zien. Toen 
de molen in 2004 leeg kwam te staan, 
was dat voor de toenmalige eigenaar, 
de provincie Zuid-Holland, aanleiding 
om eens een onderzoek in te stellen 
naar de mogelijke restanten van deze 
inrichting. Onder de kamervloer werden 
toen de beide krimpmuren en opleider 
blootgelegd, die nog helemaal intact 
bleken te zijn. Zelfs de wachtdeur die het 
water uit de hoge boezem moest keren 
was nog compleet aanwezig. Omdat 
dit nogal bijzonder was werd overwo-
gen om de molen niet meer te verhuren 
maar een museale functie te geven.

Ook nadat de molens werden overge-
dragen aan de stichting "Werelderfgoed 
Kinderdijk" bleef dit idee leven. Toen in de 
jaren 2007 tot 2010 vrijwel alle waterlopen 
van de molens van de Overwaard wer-
den drooggezet en opgeknapt werden 
van Molen 4 niet alleen de normale wa-
terlopen aangepakt maar werden ook 
de waterlopen van het tweede scheprad 
uitgegraven en weer volledig hersteld. 

Beide waterlopen van dit scheprad ble-
ken nog vrij compleet en gaaf te zijn, 
alleen was het gewelf van de voorwa-
terloop geheel gesloopt en dat van de 
achterwaterloop voor een klein deel. De 
beide frontmuren waren boven wel ge-
deeltelijk gesloopt, maar waren onder 
nog aanwezig en bleken daar gewoon 
deel uit te maken van de frontmuren van 
het andere scheprad.

Behalve Molen 2 van de Nederwaard, 
die als bezoekersmolen is ingericht, wa-
ren alle molens van de Nederwaard en
Overwaard tot voor kort permanent be-
woond en niet voor het publiek geopend. 
Met het geven van een museale functie 
aan Molen 4 van de Overwaard zou er op 
de Kinderdijk meer te zien zijn voor het pu-
bliek. Niet alleen het contrawerk zou be-
zienswaardig zijn, maar ook zou er naast 
een ronde stenen molen nu ook een hou-
ten achtkante molen te bezoeken zijn. 
Het weer bewoonbaar maken van de 
molen zou niets toevoegen, want dat is 
bij de andere molens ook al het geval. 
Om de bewoners van de andere molens 
niet te hinderen is gedacht aan bezoek 
per boot. Hiertoe is alvast een aanlegstei-
ger bij de molen gemaakt. Nu ook molen 
de Blokker als bezoekmolen zal worden 
gebruikt zullen er straks drie verschillende 
molentypen zijn te bezichtigen.

Herstel waterlopen in 2009. Links de 
achterwaterloop van het gewone scheprad, 
rechts de ontgraven voorwaterloop van het 
contrascheprad. Let op de houten vloer. 
(Foto stichting Werelderfgoed Kinderdijk)

Herstel achterwaterloop contrascheprad 
(zijde hoge boezem). Het gewelf was hier 
nog gedeeltelijk aanwezig. Rechts de muur 
van de voorwaterloop van het gewone schep-
rad. (foto stichting Werelderfgoed Kinderdijk)

Bovenaanzicht waterlopen aan de zijde van de lage boezem. Het pothok of spuitkast zat 
vroeger bij het kelderraam. Te zien is dat de deur hierin tegenstelling tot de andere molens- in 
het midden van het veld staat. (foto Cees van der Wal)



18e jaargang 2015 nr. 10|363 Molenwereld

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

Om duidelijk te maken hoe één en an-
der gewerkt heeft, lag het in de bedoe-
ling van de eigenaar om de molen weer 
met een tweede scheprad in te richten. 
De gemeente ging daar echter niet zon-
dermeer mee akkoord en verlangde dat 
er naast een inrichtingsplan eerst een 
bouwhistorisch onderzoek zou moeten 
komen. Dit onderzoek werd in 2014 door 
de stichting Werelderfgoed Kinderdijk 
opgedragen aan Van Reeuwijk Bouw-
meester te Arum.

Toen de bestaande inrichting op foto en 
tekening voldoende was vastgelegd kon 
in overleg met de gemeente en het rijk 
toestemming worden verkregen om een 
deel van het moderne interieur en de 
kamermuur ten behoeve van verder on-
derzoek, te verwijderen. Dit onderzoek 
heeft niet alleen veel waardevolle ge-
gevens opgeleverd voor de bouwhisto-
rie van de molen zelf, maar ook voor de 
andere molens. Het onderzoek werd erg 
vergemakkelijkt door het vele archiefon-
derzoek dat Jaap de Vries, bewoner van 
Molen 5, heeft gedaan. In het volgende 
zullen uit het onderzoeksrapport enige 
krenten uit de pap worden gelicht.

Waterstaatskundige geschiedenis
Alblasserwaard
De stichting van het molencomplex te 
Kinderdijk hangt nauw samen met deze 
geschiedenis, zodat daar toch even bij 
stilgestaan moet worden. Niet alleen 
is de waterstaatskundige geschiede-
nis van de Alblasserwaard zeer interes-
sant, ook kan dit als voorbeeld worden 
gezien voor wat verder overal speelde in 
de veengebieden. Aanvankelijk vormde 
het veen een ontoegankelijk moerassig 
gebied en was bewoning alleen moge-
lijk langs de oevers van de kreken en de 
rivieren. Door het veen te ontwateren 
werd het echter veel steviger en werd 
het niet alleen bewoonbaar maar kon 
er ook landbouw worden bedreven. 
Rond het jaar 1000 werd begonnen 
met het ontginnen van het veenmoe-
ras, door ontwateringssloten te graven. 
De bestaande kreken en rivieren dien-
den daarbij als ontginningsbasis. In de 
Alblasserwaard was het midden van 
waard dus het laatste aan de beurt.

Binnen de huidige grenzen van Neder-
land woonde toen nog maar een hand-
jevol mensen, maar die slaagden er wel 
in om binnen een paar eeuwen het hele 
veengebied te ontginnen en vele, nog 
bestaande, dorpen en steden te stich-
ten. Voorwaar een geweldige prestatie, 
die volgens de voormalige molendes-
kundige van het rijk, de heer G.H. Keu-

Detail van kaart 1738 waarop nog geen voormolens aanwezig zijn. Zowel de hoge boezem 
van de Nederwaard als de Overwaard hebben een contramolen voor zomerbemaling. De beide 
molens van de polder Nieuw-Lekkerland en de molen de Blokker staan ook aangegeven.

Herstelde waterlopen aan de zijde van de 
lage boezem. (foto stichting Werelderfgoed 
Kinderdijk)

De herstelde waterlopen aan de zijde van 
de hoge boezem.



nen, niet onderdeed voor het bouwen 
van de piramiden in Egypte.

Er zat evenwel een keerzijde aan deze 
medaille. Veen bestaat namelijk voor-
namelijk uit plantenresten die niet zijn 
vergaan doordat er geen zuurstof bij kon 
komen. Door de ontwatering komt een 
deel van het veen boven water, waar-
door het alsnog kan oxideren en als CO2 
in de lucht kan verdwijnen. Het maaiveld 
kon zo per jaar wel een paar centime-
ter slinken. Aanvankelijk lag het nog zo 
hoog dat er granen verbouwd konden 
worden, maar uiteindelijk was alleen 
grasland mogelijk. Dat was ook een re-
den om het veen steeds verder te ont-
ginnen; als het zover was gezakt dat er 
geen graan meer verbouwd kon worden 
ging men een nieuwe strook, nog hoog 
gelegen veen, ontginnen. De kreken en 
sloten voerden eerst alleen maar water 
af uit de hooggelegen venen. Uiteinde-
lijk kwam het maaiveld zo laag te liggen 
dat bij hoge standen van de zee het 
water hierdoor juist naar binnen kwam. 
Men is toen begonnen om deze water-
lopen af te dammen en te voorzien van 
een spuisluis, die bij deze hoge standen 
gesloten kon worden. Heel veel plaats-
namen die eindigen op "dam", herinne-
ren hier nog aan.

Dit was maar een tijdelijke oplossing, 
want niet alleen werd de gemiddelde 
stand van de Noordzee steeds hoger, 
ook het dalen van maaiveld ging maar 
door. Uiteindelijk konden de sluisdeuren 
alleen nog maar bij eb worden geopend 
en dan ook steeds korter. Die tijd werd 
zo kort dat het steeds vaker ging voor-
komen dat niet al het overtollige water 
geloosd kon worden. Langs de rivieren is 
men toen begonnen om het binnenwa-
ter naar meer stroomafwaarts gelegen 
sluizen te voeren, omdat de ebstanden 
van de rivier daar nu eenmaal lager aflo-
pen. Op deze manier is men in de Alblas-
serwaard uiteindelijke uitgekomen bij Els-
hout aan de Kinderdijk. Dit is het meest 
westelijke punt, waar de omringende 
rivieren de laagste stand bereiken. 

De Overwaard en de Nederwaard
In 1365 werd evenwijdig met de Lek een 
17 km lang kanaal gegraven die de Am-
mers verbond met de sluizen bij de Kin-
derdijk. Dit werd het waterschap van de 
Overwaard. Vier jaar later werd voor het 
westelijk en zuidelijk deel van de Alblas-
serwaard iets soortgelijks ondernomen 
door het graven van het Nieuwe Water-
schap. Hiermee werd de Alblas verbon-
den met dit uitwateringspunt. Door het 
graven van de Graafstroom, evenwijdig 
met de Merwede, konden de landen 
die eerst op de Merwede uitwaterden, 
hun water ook kwijt via Kinderdijk. Hieruit 
kwam het waterschap de Nederwaard 
voort. Zo waterende uiteindelijk het 
grootste deel van de Alblasserwaard 
door de sluizen van Kinderdijk uit op 
de Lek. Hoewel de spuisluizen van de 
Nederwaard en de Overwaard vlakbij 

elkaar lagen bleven deze waterschap-
pen waterstaatkundig strikt gescheiden. 
Door deze verbeterende afwatering 
ging het maaiveld echter versneld da-
len en ook het stijgen van de zeespie-
gel ging gestaag door, zodat uiteinde-
lijk wateroverlast toch weer vaker ging 
voorkomen, vooral als de sluisgang door 
hoge rivierstanden tijdelijk stagneerde. 

Rond 1400 werd de poldermolen uitge-
vonden. Een enkeling zal wel zijn begon-
nen om zijn land te omdijken en te doen 
bemalen door zo'n molen. Toen bleek 
dat de baten groter waren dan de kos-
ten zal dit voorbeeld spoedig gevolgd 
zijn, waardoor de hele waard uiteindelijk 
in polders werd gelegd. De meer stroom-
afwaarts gelegen polders konden met 
hun molens nog rechtstreeks op de ri-
vier uitslaan, maar de meeste polders 
brachten hun overtollige water op de 
hoofdwatergangen van de Neder- en 
Overwaard.

Bergboezems
Door het bepolderen van de waard 
werden de boezems van de Neder- en 
Overwaard steeds kleiner. Omdat de 
sluizen bij Kinderdijk steeds korter open 
konden, gebeurde het dikwijls dat de 
boezem bij de sluizen droog lag, terwijl 
het boezemwater aan de andere zijde 
van de waard over de polderdijken liep. 
Rond 1600 zijn zowel het waterschap de 
Nederwaard als de Overwaard begon-
nen om bergboezems bij de uitwate-

ringsluizen te Kinderdijk aan te leggen. 
Dit waren delen van gewone polders 
die bij stagnerende sluisgang onder wa-
ter werden gezet, zodat de algemene 
(lage) boezem werd ontlast. De polder-
molens die hier op uit maalden konden 
zo langer doormalen voor ze vanwege 
te hoge boezemstand stop moesten 
worden gezet. Als weer op de rivier kon 
worden gespuid liet men de hoge boe-
zems weer leeglopen. De werking van 
de sluizen werd door het gebruik van 
de hoge boezems verbeterd doordat tij-
dens eb meer water tegelijk geloosd kon 
worden. 

Voor hun bergboezem had het water-
schap de Overwaard grond aange-
kocht van de polder Nieuw-Lekkerland. 
In de zomer was er eerder een tekort 
aan water en hoefden de bergboe-
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Doorsnede over de wielbak van het gewone werk. Bij de andere molens liep de kamerzol-
der door tot het midden van de molen, maar bij Molen 4 liep de zolder over het scheprad en 
onderwiel van het contrawerk heen tot de schermmuur van het gewone scheprad. Het oor-
spronkelijke onderwiel van het gewone werk was hiervoor net wat te groot, waardoor men de 
zolder ter plaatste van dit wiel voorzag van een bult. Toen later scheprad en onderwiel werden 
vergroot ging het wiel ook door deze bult draaien en werd de getekende bak gemaakt.

Reconstructie volgens het bouwbestek 
anno 1740. Boven aan de linkerkant Molen 4 
en rechts de andere molens. Te zien is dat er 
voor Molen 4 een diepere fundering nodig 
is. Ook is te zien dat de zolder bij Molen 
4 hoger is dan bij de andere molens en 
verder doorloopt. Onder aan de linkerkant 
de begane grond van Molen 4 en rechts de 
zolderbalklaag. Te zien is dat de zolderbal-
ken zijn opgelegd in de muurplaat van de 
linker schermmuur. Het linker kruis geeft 
het trapgat aan en het rechter kruis de plaats 
van de schoorsteen. Boven zijn de contouren 
van de beide bedsteden met kast aangegeven.
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zems zelden gebruikt te worden. Zowel 
de bergboezem van de Overwaard als 
de Nederwaard beschikten in het begin 
over een contramolen, die net als de ge-
wone poldermolens, uitsloegen op de 
algemene (lage) boezem. In feite waren 
het ook gewone poldermolens.

Voormolens
Vrijwel alle polders die rechtstreeks op 
bijvoorbeeld de Hollandsche IJssel, Lek 
en Merwede uitmaalden hadden tussen 
de molen en de rivier een bergboezem. 
Als de uitwateringssluis in de rivierdijk bij 
vloed gesloten was, kon de molen nog 
enige tijd doormalen. Bij eb kon dan ge-
lijk een grote hoeveelheid water worden 
geloosd. Ook hier werd de tijd dat de 
sluis geopend kon worden steeds kor-

ter en gingen vele polders er toe over 
om een tweede bemalingstrap aan te 
brengen. Nu kon er veel langer worden 
doorgemalen. Deze bovenmolens wer-
den in de Alblasserwaard voormolens 
genoemd. Naast deze voormolens was 
meestal een sluis aangebracht zodat 
deze molens bij lage rivierstanden stil 
konden blijven staan.

In 1738 ging het waterschap de Neder-
waard er toe over om een extra bema-
lingstrap in te stellen. Tussen de lage en 
hoge boezem werden toen acht stenen 
voormolens gebouwd. Als de sluisgang 
van de sluizen in de lage boezem ge-
stremd was, konden deze molens de 
hoge boezem hoger opmalen, waar-
door dit water via de sluizen in de hoge 

boezem op de rivier kon worden ge-
bracht. Als de rivier zo hoog werd dat 
ook deze sluizen gesloten moesten blij-
ven dan kon de hoge boezem nog vol 
worden gemalen.

Dit bleek erg succesvol te zijn en de 
polder Nieuw-Lekkerland volgde dit 
voorbeeld door in 1739 de Hoge Mo-
len te bouwen. Deze polder werd oor-
spronkelijk bemalen door twee parallel 
geplaatste schepradmolens, die in een 
voorboezem uitmaalden. Bij lage stan-
den van de Lek konden deze molens 
rechtstreeks op de rivier uitslaan en als 
de spuisluis, door hogere standen, geslo-
ten bleef kon men deze boezem nog vol 
malen, maar dan was het afgelopen. Bij 
stagnerende sluisgang kon nu de Hoge 
Molen tussen worden geschakeld, waar-
door men veel langer door kon gaan 
met uitmalen.

Bouw achtkante molens
Ook het waterschap de Overwaard 
kon niet achter blijven om over te gaan 
tot boezembemaling. In 1739 werden 
de bouwbestekken gemaakt en wer-
den de molens aanbesteed. Men had 
berekend dat er 12 molens nodig zou-
den zijn om het door de poldermolens 
aangevoerde water weg te werken. 
Vanwege de kosten werd besloten om 
eerst maar eens met acht te beginnen. 
Bij de Nederwaard had dat al veel ver-
lichting gebracht. In tegenstelling tot 
dat waterschap werden het hier geen 
ronde stenen, maar houten achtkante 
molens. In 1740 konden de molens in be-
drijf worden genomen, waarbij dus de 
vierde molen werd uitgerust met een 
extra scheprad.

De Overwaardmolens
Van de Nederwaardmolens zijn de 
bouwbestekken verloren gegaan, zodat 
we niet weten hoe deze molens oor-
spronkelijk bedoeld waren. Bij het funde-
ringsherstel van Molen 5 kwam aan het 
licht dat de ingangsdeuren vroeger veel 
lager hadden gezeten. Om de boezem 
hoger op te kunnen malen heeft men de 
boezemkaden blijkbaar later verhoogd. 
Om dezelfde vlucht te houden moet het 
metselwerk boven hoger zijn opgetrok-
ken. Inderdaad valt bij veel molens dit 
nieuwere metselwerk waar te nemen. 
Dit is ook het model van de molens, dat 
voorheen zuiver kegelvormig moet zijn 
geweest, ten goede gekomen.

Van de Overwaardmolens is het bouw-
bestek wel bewaard gebleven. Dit wijkt 
echter op verschillende punten af van 
de huidige verschijningsvorm van de 
molens. De vraag is dan of de huidige 
vorm een gevolg is van latere verbou-
wingen of dat er al tijdens de bouw 
werd besloten om van het bestek af te 
wijken. Zo wordt er voor de woonkamer 
twee ramen voorgeschreven, terwijl 
er nu maar één raam aanwezig is. Het 
achtkant moet zoals gebruikelijk gedekt 
worden met riet maar de kap moet wor-
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Bovenmolen Tweemanspolder te Zevenhuizen. Klassieke Zuid-Hollandse poldermolen met 
boven het kamerraam een bovenlicht. In het linker valse veld het kelderraam en in het rechter 
valse veld een schuifraam zonder bovenlicht.

Bovenmolen Tweemanspolder te Zevenhuizen met boven de deur het gebruikelijk bovenlicht. 
Zoals gebruikelijk bij schepradmolens staat de deur naast het midden.
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den bekleed met een houten beschot, 
voorzien van houten schaliën. Dit is een 
merkwaardige combinatie en voor zo-
ver bekend heeft er altijd riet op de kap 
gezeten.

Stenen molens werden vaak gebouwd 
met het oog op brandgevaar en als dat 
het geval was kwam er natuurlijk geen 
riet op de kap. Vermoedelijk hadden 
de stenen molens van de Nederwaard 
oorspronkelijk schaliën op de kap en 
was men daarvan gecharmeerd ge-
raakt. Mogelijk dat de Hoge Molen, die 
een jaar eerder gereed kwam, ook als 
inspiratiebron heeft gewerkt. Het bouw-
bestek van deze molen is ook bewaard 
gebleven en daarin staat dat er zowel 
op de kap als het achtkant riet moet 
komen en ook dat er in de kamer maar 
één raam moest komen. Mogelijk is dit 
voorbeeld gevolgd.

Verder staat er in het bestek voor de acht 
molens dat er boven de ingangsdeuren 
een lichtraam moet komen, waarbij de 
stijlen, zoals gebruikelijk, van boven in 
het tafelement moeten worden gewerkt. 
Ook daar is geen sprake van. Bij de Over-
waard zitten deze ramen thans tussen de 
deur en het tafelement en omdat er van 
boven nergens gaten in het tafelement 
zijn gevonden is dit waarschijnlijk altijd 
zo geweest. Ook voor de aanwezigheid 
van nog een kamerraam zijn nergens 
aanwijzingen gevonden. In vergelijking 
met andere grote achtkante molens van 
die tijd blijkt dat zowel de lengte van de 
stijlen als de hoogte van veldmuren een 
voet groter is dan gebruikelijk. De wijdte 
van de tafelementen wijken nauwelijks 
af van grote molens uit die tijd.

Het gevolg hiervan is dat de zolderbal-
ken van de kamer in of op het onderta-
felement gelegd konden worden. Bij de 
meeste achtkante molens zit de zolder 
minstens een voet hoger dan het taf-
element, waardoor het rietdek, tussen 
zolder en tafelement apart afgescho-
ten moet worden. Ook geeft dit de ge-
legenheid om boven het kamerraam in 
het ware veld nog een bovenraam aan 
te brengen. Dit raam wordt altijd even 
breed gehouden als het kamerraam, 
waardoor het tafelement dan als tus-
sendorpel dienst doet. 

Bij de Overwaard kon dit dus niet en 
ontbreken dergelijk ramen. Overigens 
lijkt het wel of niet precies bekend is 
hoe hoog de zolder moet komen, want 
in artikel 85 van het bestek staat dat de 
zolderplanken "digt tegen de muurplaat 
of het rietdak van de Moolen gevoegt" 
moeten worden.

Een ander gevolg van deze hogere mu-
ren en langere stijlen is uiteraard een 
grotere vlucht, die thans tegen de 29 m 
loopt. Merkwaardigerwijs wordt dit in het 
bouwbestek niet voorzien, want daar 
worden roeden genoemd van 87 á 88 
Rijnlandse voeten lang (27,32 á 27,63 m). 

Kadeverhoging?
Ook bij de hoge boezem van de Over-
waard mag men verwachten dat door 
steeds hogere standen van de rivier, 
later een hoger peil van de hoge boe-
zem gewenst wordt. Verhoging van de 
boezemkade zou dan juist een kleinere 
vlucht nodig maken, tenzij men ook hier 
het metselwerk flink heeft verhoogd. 
Hiervoor bestaan geen aanwijzingen, 
wat dat laatste kan men alleen doen 
door het metselwerk loodrecht op te 
trekken, waardoor er een knik komt in de 
schuin staande buitenzijden van de mu-
ren. Bij Molen 7 is dat inderdaad het ge-
val, maar gezien de aanwezigheid van 
steunberen en het feit dat bij deze mo-
len het scheprad het diepst door het wa-

ter gaat, moet deze molen erg verzakt 
zijn. Bij de andere molens is iets dergelijks 
niet te zien en is het metselwerk aan de 
buitenzijde zuiver piramidevormig. Daar 
komt nog bij dat de kruinen van de wa-
terloopgewelven ( bij de meeste mo-
lens) nauwelijks een voet gronddekking 
hebben. De kade kan dus nooit veel ver-
hoogd zijn.

Kamerzolder
Nog iets opvallends aan deze molens 
is het feit dat de zolderbalken van de 
woonkamer over de gang- of kamer-
muur steken tot het midden van de mo-
len. Bij normale schepradmolens is het 
gebruikelijk om de zolder gelijk bij deze 
muur te laten stoppen. In de ruimte tus-
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In 2007 werd onder de kamervloer de complete waterloop van het contrascheprad gevonden. 
De dozen staan op het restant van de schermmuur. Links de gangmuur met daarin de kamer-
deur.

In de achterwaterloop is hier tevens een wachtdeur aangebracht om het water uit de hoge 
boezem te keren. De deur sluit tegen een natuurstenen kozijn.
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sen de kamermuur en de schermmuur 
kan men dan meestal gelijk de eerste 
legering zien. Gebruikelijk is dan ook een 
lange trap tegen de schermmuur, waar-
mee men gelijk op de eerste legering of 
"grote zolder" kan komen. Voor het be-
treden van de kamerzolder is vanaf deze 
trap dan meestal een loopplank aanwe-
zig. Bij de Barremolen te Zoeterwoude, 
de Rijnenburgermolen te Hazerswoude-
Rijndijk, de Mallemolen te Gouda en de 
Vlieger in Voorburg is dat nog steeds 
het geval. Bij vrijwel alle andere molens 
heeft men na ongeveer 1960 ten behoe-
ve van het woongenot de kamerzolder 
doorgetrokken tot de schermmuur. Bij de 
Overwaard worden drie trappen voor-
geschreven, zodat de situatie daar van-
af het begin anders moet zijn geweest. 

Buitenmuren
Bij de molens van de Overwaard heeft 
men de buitenmuren aan de binnenzij-
de vanaf de fundering tot de muurpla-
ten loodrecht opgetrokken. Bijna altijd 
maakt men deze binnenzijden geheel 
of gedeeltelijk schuin. Dit lijkt een onbe-
langrijk detail, maar het gevolg is dat er 
binnen de molen minder ruimte is dan bij 
bijvoorbeeld die van de molenviergang 
van Zevenhuizen, waar de bovengrond-
se muren zowel aan de binnenzijde als 
aan de buitenzijde hellend zijn. Om het 
scheprad nog voldoende vrij te kunnen 
laten draaien moesten er bij de molens 
van de Overwaard grote sleuven in de 
muur boven de achterwaterloop wor-
den gemaakt. Aanvankelijk werd ge-
dacht dat die sleuven in de muur zijn ge-
hakt om grotere schepraderen mogelijk 
te maken en dat klopt ook wel, maar bij 
Molen 4 valt nu mooi te zien dat er van 
het begin af aan uitsparingen voor het 
scheprad gezeten moeten hebben. 

Bij deze molen zijn ze voor het contra-
scheprad nog keurig gemetseld, maar 
bij alle andere schepraderen valt te zien 
dat deze uitsparingen later zijn vergroot 
en wel zoveel dat de muur daar op som-
mige plekken nog maar een halve steen 
dik is. Het hoeft dan ook geen verbazing 
te wekken dat bijna alle muren daar een 
grote scheur vertonen.

Schepraderen
Volgens het bouwbestek moesten de 
schepraderen een diameter krijgen van 
19¼ Rijnlandse voet (604 cm). Thans heb-
ben ze een diameter van rond de 660 
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Krimp in de richting van de lage boezem. Nadat het contrawerk in 1800 werd verwijderd 
werd deze waterloop volgestampt met klei en kwam er een normale woning in de molen. Op 
de achtergrond de toen aangelegde keldervloer van rode estrikken (plavuizen).

Achter de gipsplaten kwam deze keurig 
gemetselde nis tevoorschijn. Hieruit blijkt 
dat de schepraderen van het begin af aan 
niet tussen de muren hebben gepast. Bij de 
gewone schepraderen zijn deze nissen later 
groter gehakt om grotere schepraden moge-
lijk te maken.

Binnenkrimpmuur en het onderste stuk 
van de schermmuur met daarin de door-
gang voor de onderas.



18e jaargang 2015 nr. 10|369 Molenwereld

cm. Bij de ondermolen van Zevenhuizen 
heeft het nieuwe scheprad dezelfde 
diameter gekregen, maar hier was het 
niet nodig om sleuven in de muur te 
maken, terwijl het ondertafelement hier 
zelfs nog iets kleiner is ( 30½ voet tegen 
31 voet). De kappen van de molens van 
de Overwaard en Zevenhuizen zijn ove-
rigens wel even groot, want voor beide 
molens wordt een kuipdiameter van 20 
voet voorgeschreven.

Oorspronkelijk hadden de schepraderen 
in Zevenhuizen een diameter van 19 voet 
(597 cm). Deze molens werden 10 jaar 
eerder gebouwd en werden nog voor-
zien van houten waterlopen en een hou-
ten wielbak. Bij de na 1770 gebouwde 
molens van de Bleiswijkse Droogmakerij 
was dat overigens ook nog het geval. De 
molens van de Overwaard kregen gelijk 
stenen wielbakken en stenen waterlo-
pen, waarbij de achterwaterloop voor-
zien moest worden van een gewelf. Dit 
verklaard ook waarom de molens geen 
maanluik hebben in het veld boven de 
achterwaterloop. De muur kan hier ge-
woon op het gewelf van de waterloop 
rusten. Bij molens met houten waterlopen 
moest er een boog over de achterwater-
loop worden geslagen, die meestal bleef 
zitten na het vernieuwen van de waterlo-
pen in steen. Onder de boog kwam dan 
meestal een houten luik dat gebruikt kon 
worden om de schepradbladen door te 
steken bij vernieuwing. Door het gebruik 
van steen moest de afstand tussen de 
binnenkant van de wielbak en de bin-
nenkant van de krimp noodzakelijkerwijs 
groter worden, waardoor de scheprade-
ren hier meer naar buiten kwamen. Dit 
komt het vrij draaien van de valse velden 
uiteraard ook niet ten goede.

De Contramolen
De bouw van deze molen werd aan-
besteed op 17 juli 1739. Aannemer was 
Abraham van der Haven uit Hoornaar 
voor 10.500 gulden. Toen in 1739 de be-
staande contramolen door brand ver-
loren ging werd besloten om die molen 
niet te herbouwen, maar om Molen 4 
zodanig in te richten dat hij ook het land 
in de Hoge Boezem kon bemalen. Het 
oorspronkelijke plan moest dus behoor-
lijk worden gewijzigd.

Molen 4 werd door het aanbrengen van 
een tweede scheprad met toebehoren 
3050 gulden duurder. De molen moest 
op 15 februari 1740 klaar zijn. In tegen-
stelling tot de andere molens kreeg de 
voorwaterloop van het tweede schep-
rad een gewelf. De overige voorwater-
lopen van de acht molens zijn gewoon 
open en voorzien van een houten dek. 
De reden om hier af te wijken zal wel ge-
legen zijn in de aanwezigheid van het 
pad langs de molens, dat zo nergens 
over een houten dek hoeft te gaan.

In- en uitmalen
De Hoogewegsemolen te Noordwijk, de 
Hogeveensemolen te Noordwijkerhout 

en vele molens in Zijpe waren vroeger 
ook ingericht om zowel in als uit te kun-
nen malen. Bij deze molens werd dat 
gerealiseerd door een stelsel van schui-
ven. Dat was hier ook mogelijk geweest, 
maar blijkbaar is daar niet aan gedacht. 
De molen had dan een normale inrich-
ting kunnen krijgen. In dit verband is het 
ook opmerkelijk dat in het molenboek 
van Johannis van Zyl, die molenmaker 
van Lexmond was, helemaal geen vij-
zelmolen voorkomt maar wel een molen 
met twee schepraderen. Zijn molenboek 
heeft hij in 1734 in Amsterdam afgerond, 
terwijl toen ten zuiden van die stad vele 
vijzelmolens met succes waren toege-
past. 

Molenaarswoning
Met twee schepraderen en twee onder-
wielen lijkt er voor een onderkomen voor 
het molenaarsgezin geen ruimte over te 
blijven en zou het logisch zijn dat er bij 
deze molen een aparte molenaarswo-
ning zou komen. In de Alblasserwaard 
was dat blijkbaar net zo ongebruikelijk 
als de toepassing van de vijzel. Aanvan-
kelijk hield ik nog rekening met de mo-
gelijkheid dat de molen gewoon onbe-
woond was en alleen was voorzien van 
een stookgelegenheid, zoals bij de wip-
molens in het land van Heusden en Al-
tena, maar uit het archief van de Over-
waard bleek toch overduidelijk dat de 
molen vanaf het begin bewoond was. 

In 1800 valt daar het volgende te lezen: 
"Nog is door de Fabrijkcq het navol-
gende aen het collegie in consideratie 
gegeven: dat daer de voormolen No 4 
voorheenen speciaal heeft gediend om 
den hogen-boezem droog te maeken 
dogthans het binnenwerk in dezelve 
geheel vervallen zijnde diengevolge 't 
zelve geheel zoude vernieuwd moeten 
worden hoezeer zulks voor het tegen-
woordige van geene de minste dienst 

zoude kunnen zijn in cohter de molenaer 
de voorsz: molen ter zake voorsz. 's Jaar-
lijks een somma van f 30 was genietende 
verders dat dezelvs woning in dezelve, 
zeer nauw en bekrompen is moeten ge-
maekt worden uit hoofde van 't voorsz. 
binnenwerk; dan dat door het amovee-
ren van 't zelve als nu van geen meer em-
ploy zijnde de voorsz. Woning meerder 
vergroot, verbetert en toe het oogmerk 
thans dienende, zoude kunnen worden 
geameliorveerd 't geen, na de gedach-
ten van hem fabrijcq eene somma van f 
330,- zoude komen te kosten; is na voor-
afgaende deliberatie uit aenmerking 
dezer motieven geresolveerd het voorsz. 
Binnenwerk in dezelve te amoveeren en 
de woning mitsdien voor den molenaer 
tot eene betere te laeten inrichten; wij-
ders dat alsmede het ordinaire mael-
loon ter zake voorsz. met eene somma 
van f 30,- jaerlijks zal worden vermindert 
in te gaen met November aenstaende, 
van welk Resolutie aen den molenaer is 
kennis gegeven".

Hoewel het contrawerk dus al jaren niet 
meer werd gebruikt vroeg blijkbaar nie-
mand zich af waarom deze molenaar 
jaarlijks 30 gulden meer kreeg dan zijn 
collega's. De genoemde "fabrijcq" of 
"fabriek" zouden we tegenwoordig het 
hoofd van de technische dienst noemen.

Op het eerste gezicht lijkt het ook op-
merkelijk dat het binnenwerk al binnen 
50 jaar geheel vervallen is, maar hierbij 
moet bedacht worden dat in die tijd 
de rivierdijken nog al eens doorbraken. 
Vooral na strenge winters ontstonden er 
vaak dammen van ijs in de rivieren, die 
voor zoveel opstuwing konden zorgen, 
dat het water bovenstrooms over de dij-
ken ging lopen. 

Kinderdijk is toch vanouds het afvoer-
putje van de Alblasserwaard, zodat het 

Jacob van Strij; Gezicht van de Watermolens van den Over- en Nederwaard 1809. Wanneer 
bovenstrooms een rivierdijk doorbrak kwam dit deel van de Alblasserwaard altijd blank te 
staan.
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geen verbazing hoeft te wekken dat de 
molenaars daar geregeld uit hun bed-
steden dreven als er weer ergens een 
dijk doorbrak. De onderwielen in de 
verschillende molens wekken ook niet 
de indruk dat ze uit de bouwtijd stam-
men. Ook zou dat verklaren waarom de 
schaarstijlen gewoon in de draagmuur 
gemetseld zitten en niet op een draag-
balk staan, zoals in het bestek wordt 
voorgeschreven. Al het laag gelegen 
houtwerk zal wel snel aan vervanging 
toe zijn geweest ten gevolge van deze 
overstromingen.

Afschaffing bemaling hoge 
boezem
Dat het contrawerk niet lang in gebruik 
is gebleven valt te verklaren door het 
steeds intensievere gebruik van de hoge 
boezem. In de begintijd kon men nog 
vaak gebruik maken van de sluizen in de 
lage boezem en was de hoge boezem 
maar een paar keer per jaar nodig. Door 
de steeds hogere standen van de rivier 
werd het net andersom en moest het 
meeste overtollige water via de hoge 
boezem op de rivier worden geloosd. 
Tijd om er gras te laten groeien was er 
op den duur amper meer en bovendien 
zullen de veelvuldige inundaties van het 
land de kwaliteit van het gras niet ten 
goede zijn gekomen.

Inrichting molen
Naar nu blijkt was het contrascheprad 
iets kleiner dan het gewone scheprad 
en hing het lager. Beide schermmuren 
zijn gedekt met een muurplaat, waar-
van die van het gewone scheprad dus 
hoger is gelegen. De zolderbalken zijn in 
de lage muurplaat gekeept, met de bo-
venzijde daar gelijk aan, zodat de zolder 
gewoon kan doorlopen over het contra-
scheprad. De zolderbalken boven het 
scheprad zijn minder hoog genomen, 
maar desondanks moest er een keepje 
in worden gemaakt om het scheprad vrij 
te laten lopen. Ze rusten aan de andere 
zijde via stijlen op het ondertafelement. 
De grote zolderbalken, aan de ander 
kant van deze schermmuur, waren aan 
het andere eind opgelegd in de scherm-
muur van het gewone scheprad. De zol-
der komt hierdoor hoger te zitten dan 
bij de andere molens, zodat de ruimte 
tussen de zolder en het ondertafele-
ment hier wel apart dicht moet worden 
gemaakt met beschot. De zolder werd 
echter niet zo hoog dat het ook over het 
onderwiel van het gewone scheprad 
kwam te lopen. Boven dit wiel kwam een 
hoger zoldertje, dat werd geformeerd 
door twee balken, die aan de ene zijde 

Door de spil scheef te zetten kon de molen vroeger van ene in het andere werk worden ge-
zet. Na vergroting van onderwiel en schijfloop van het gewone werk, moest hiervoor een grote 
keep uit de balk naast het schijfloop worden gemaakt. 

De wielbak van het gewone scheprad is 
bekleed met een klamplagen.

Een blik door het onderwiel naar de 
schermmuur. Te zien is dat er een paar lagen 
boven de boog andere stenen zijn toegepast. 
Rechts de spil.
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tegen de schaarstijlen waren gespijkerd 
en aan de andere zijde ook waren op-
gelegd in de schermmuur. Vanaf deze 
balken liep de vloer schuin af naar de 
gewone zolder. 

Jaap de Vries wist uit het archief nog een 
lijst op te diepen van rond 1800, waar 
de afmetingen van alle schepraderen 
en waterlopen op staan vermeld. Toen 
had het scheprad van de vierde molen 
een diameter van 20 voet en 8 duim 
(649 cm). Het scheprad van de achtste 
molens had toen nog een diameter die 
vrijwel overeenkomt met de maten in het 
bestek ( 19¼ voet ofwel 604 cm), waar-
uit men zou kunnen opmaken dat het 
een trend was om de schepraderen te 
vergroten. Thans bedraagt de diameter 
650 cm. Ook het onderwiel moet iets ver-
groot zijn, want in het bestek wordt nog 
een diameter voorgeschreven van 16½ 
voet (518 cm) en thans meet het 525 cm. 
Alle schepraderen zijn nu groter dan het 
bouwbestek aangeeft en aangezien 
grote schepraderen langzamer moeten 
draaien dan kleine, zou men ook de 
overbrenging moeten vertragen. Dat lijkt 
gebeurt te zijn door het bovenschijfloop 
te vergroten, want in het bestek wordt 
hiervoor 37 staven voorgeschreven, ter-
wijl de meeste molens daar nu 40 staven 
in hebben zitten. De andere aantallen 
staven en kammen komen bij de meeste 
molens nog overeen met het bestek.

Omdat op de andere molens de zolder 
boven de kamer niet verder liep dan het 
midden van de molen, gaf het grotere 
onderwiel daar weinig problemen. Bij de 
Contramolen kwam het echter door de 
verhoogde zolder te draaien, waarop 
er een soort bak overheen werd gezet. 
Op tekening 1 geeft de cirkel de huidi-
ge omtrek van het onderwiel weer, met 
daarbij het schijfloop. Het oorspronkelijk 
verloop van de zolder boven het wiel 
is gestippeld. Na de verhoging van de 
bovenzijde van het wiel werd de gete-
kende bak geplaatst, die nog gedeelte-
lijk aanwezig is.

In de huidige wielkast valt goed te zien 
dat de schermmuur gedeeltelijk op-
nieuw is opgetrokken, omdat de stenen 
van het bovenste eind veel strakker zijn 
dan de onderste stenen. Bovendien zijn 
de nieuwe stenen mooi schoon, terwijl 
de oude stenen oorspronkelijk wit ge-
kalkt waren. De muur zal daarbij voor het 
grotere scheprad ook wel wat hoger zijn 
opgetrokken. De muurplaat, die bestaat 
uit een oude houten roede, is daarbij 
waarschijnlijk hergebruikt, omdat deze 
aan de buitenzijde ook wit is gekalkt. Bij 

Foto tussen schermmuur en onderwiel in de richting van de zolder. Bij het vernieuwen van het
bovenste stuk van de schermmuur bleken de zolderbalken rot te zijn. Deze werden bij de muur 
afgezaagd en voorzien van een sleutelstuk. Alleen het sleutelstuk zit in de muur gemetseld. Bij het
vergroten van het scheprad en het onderwiel moesten de zolders boven deze onderdelen wor-
den verhoogd. De beide zolderbalken bij het onderwiel werden toen voorzien van grote kepen.

Links de kruisarmen van het onderwiel en 
rechts de schermmuur, waarvan duidelijk is 
te zien dat het bovenste stuk is vernieuwd. 
(foto richting lage boezem)

Keep uit zolderbalk voor onderwiel.
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het gedeeltelijk vernieuwen van deze 
muur bleken de meeste zolderbalken, 
die hier in waren opgelegd, rot te zijn. De 
balken werden bij de muur afgezaagd 
en kregen allemaal een sleutelstuk, 
waaruit ook blijkt dat de muur jonger is 
dan de zolder, want alleen de sleutel-
stukken zitten in de muur.

Deze schermmuur is aan de kant van 
de hoge boezem zwart berookt, waar-
uit blijkt dat hier een stookgelegenheid 
moet zijn geweest. In de zolder en ook in 
de hierboven gelegen zolder is het (dicht-
gemaakte) gat voor de schoorsteen nog 
te zien. De schoorsteen zal wel ouder zijn 
en moet bij het gedeeltelijk vernieuwen 
van de schermmuur ook wel gedeeltelijk 
zijn vernieuwd. Hiermee wordt duidelijk 

waar de molenaarswoning heeft geze-
ten, want op de andere molens is van 
een schoorsteen op deze plaats niets te 
vinden. De woning bevond zich aan de 
zijde van de hoge boezem en was gele-
gen tussen de beide schermmuren en 
tussen beide wielbakken en de buiten-
muur van de molen.

Nieuwe woning
In 1800 werd het gaande werk van het 
contrawerk er uit gesloopt en ook de 
schermmuur van het contrawerk werd 
tot onder de begane grondvloer afge-
broken. De muurplaat bleef echter zitten 
omdat hier de zolderbalken in waren op-
gelegd. Door deze balk af te stempelen 
op het ondertafelement kon hij als onder-
slagbalk dienst doen. De waterlopen en 

de wielbak werden vol gestampt met klei 
en in de molen werd een gewone gang- 
of kamermuur gemetseld. Die kwam wel 
precies door de wielbak te lopen en 
werd zonder noemenswaardige funde-
ring gewoon op de hierin aangebrachte 
klei opgetrokken. Op de plaats van de 
schepraddeur kwam een kamerraam 
en op de plaats van het pothuis (ook wel 
spuitkast genoemd) kwam een gewoon 
kelderraampje. De overgebleven gaten 
zijn hierbij zeer netjes dichtgemetseld, zo-
dat alleen aan afwijkende voegen valt 
te zien dat om jonger metselwerk gaat. 

Door de aanwezigheid van verschillen-
de zolderbalken, met daarbij de oude 
muurplaat van de schermmuur, werd 
het noodzakelijk om een plafond in de 
kamer aan te brengen. Bij de andere 
molens zitten de zolderbalken van oor-
sprong gewoon in het zicht. Dit plafond 
bestond uit zeer brede en dunne ge-
schaafde delen, die gewoon met veer 
en groef in elkaar zitten, zonder versie-
rende v-groef of kraal. Deze delen zaten 
gelijk op de zolderbalken en de muur-
plaat gespijkerd. Alleen de kleinere bal-
ken in de schepradruimte moesten voor 
dit plafond worden opgedikt. Na 1900 is 
dit plafond vervangen door een plafond 
van smallere kraaldelen. Alleen in de 
kelder is het oude plafond blijven zitten.

Bij de verbouwing tot gewone molen 
kwam er tegen de gangmuur ook de 
gebruikelijke stookgelegenheid. In de 
bouwbestekken, van molens uit die 
tijd, wordt de kamer steevast keuken 
genoemd, waaruit blijkt dat hier van-
ouds het eten werd gekookt. De molen 
beschikte hiermee nu echter over twee 
stookplaatsen en blijkbaar was men ge-
hecht geraakt aan de oorspronkelijke, 
want die bleef in gebruik. Tot na de oor-
log werd deze schoorsteen voor het for-
nuis gebruikt.

Andere tijden
Toen de molens buiten gebruik kwamen 
en de laatste beroepsmolenaren wa-
ren vertrokken kwam er een heel ander 
slag volk voor in de plaats. Die stelden, 
niet altijd ten onrechte, geheel andere 
wooneisen. Bij Molen 4 verdwenen uit-
eindelijk beide schoorstenen en naast 
douche en toilet kwamen er overal ka-
mertjes en plafonds. De molen beschik-
te daarvoor nog over drie bedsteden; 
één in de kamer (gedeeltelijk boven de 
kelder) en twee op de eerste zolder. De 
bedstee beneden werd bij de kamer ge-
trokken en ook op zolder werd een bed-
stee vergroot tot slaapkamer, zodat er 
maar één complete bedstee overbleef, 
die als kast werd gebruikt.

Na het verwijderen van de bekleding van de schermmuur werd duidelijk waar vroeger de 
schoorsteen –en daarmee de oorspronkelijke woonruimte- was gelegen.

De in 1800 aangebrachte kamermuur (op 
de achtergrond) liep precies door de oude 
wielbak. Na het slopen van deze muur kon 
deze wielbak worden uitgegraven. Links het 
restant van de schermmuur met daarin het 
gat voor de onderas.

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



18e jaargang 2015 nr. 10|373 Molenwereld

Na het weghalen van alle gipskarton is 
duidelijk geworden dat de op de zolder 
geplaatste bedsteden niet uit de bouw-
tijd dateren, want ze staan op een nieu-
were vloer. Boven de oude woonruimte 
liggen oudere en veel bredere planken. 
Hier valt ook te zien dat de trap vanaf 
de begane grond een stukje verplaatst 
is. Bij bewoonde molens vervulden de 
zolders vroeger maar een beperkte rol in 
de bewoning. De zolders werden zelden 
afgetimmerd, zodat men gewoon tegen 
het riet aan kon kijken. Wel stonden er 
meestal een aantal losse of vaste bed-
stedekasten. De bedstee in de woon-
ruimte, gedeeltelijk boven de kelder, 
komt men in alle bouwbestekken tegen, 
maar die op zolder worden vrijwel nooit 
genoemd. Het lijkt er wel op dat de mo-
lenaar hier zelf maar in moest voorzien. 
Gezien de krapte van de oorspronkelijke 
woonkamer werd gedacht dat de eer-
ste verdieping hier een grotere rol zou 
spelen in het bewonen van de molen, 
maar daar is niets van gebleken. 

Behalve de complete bedstee in het 
valse veld aan de zuidoostzijde en de 
incomplete boven de zuidelijke ingang 
is er van een verdere betimmering geen 
spoor te bekennen. Wel zijn de stijlen bij 
de trap witgekalkt, maar dat was om in 
het donker de weg te vinden. Verder blij-
ken alle beschilderingen niet oud te zijn. 
Zelfs de beide bedsteden bleken van bin-
nen nog steeds niet beschilderd te zijn.

Bij de tekeningen
Bij het verder ontmantelen van het mo-
derne interieur is steeds meer duidelijk 
geworden van de bouwgeschiede-
nis van de molen. Dit verhaal laat zich 
echter beter in chronologische volg-
orde vertellen. Op tekening 2 is rechts-
boven de doorsnede te zien van een 
gewone voormolen van de Overwaard, 
getekend volgens het bouwbestek. Het 
scheprad en het onderwiel dus kleiner 
dan thans het geval is en de wateras en 
het scheprad nog van hout. In het be-
stek wordt ook de totale hoogte van het 
metselwerk genoemd, alsmede de af-
metingen van de kespen en funderings-
platen, waardoor bekend is hoe diep de 
heipalen zitten. De diepte van de fun-
dering wordt gedicteerd door de onder-
zijde van het scheprad plus de dikte van 
de vloer van de waterloop. Als voor de 
Contramolen dezelfde maten worden 
aangehouden, dan moet de fundering 
van deze molen dieper zijn aangelegd 
omdat de opleider hiervan dieper blijkt 
te zitten. Het verschil valt op de tekenin-
gen goed te zien.

Gezien de kleine keep in de zolderbalken, 
liep het scheprad hier rakelings langs, zo-
dat de diameter op 19 voet kan worden 

aangenomen. De hoogte van de wateras 
ligt hiermee ook vast en vervolgens kan 
bepaald worden hoe groot het onderwiel 
maximaal kan zijn geweest. Als de nor-
male speling met de kanten van de wiel-
bak in acht wordt genomen dan zal de 
diameter hiervan ongeveer 16½ voet zijn 
geweest. Daarmee wordt ook de hoogte 
van de schijfloop bekend. De sporen van 
de wouterlatten op de spil komen over-
een met die op de tekening. Ook valt te 
zien dat het spilkalf op deze molen lager is 
aangebracht dan op de andere molens.

Aanvankelijk werd gedacht dat beide 
schepraderen door de zelfde schijfloop 
werden aangedreven, maar zoals op 
tekening valt te zien zou dat alleen kun-
nen met gebruik van hele lange staven 

en dat is onwaarschijnlijk. Het toepassen 
van twee schijflopen geeft echter ook 
problemen, want hoe moet men nu die 
beide vastwiggen met zo weinig tussen-
ruimte? Op de tekening is er maar van-
uit gegaan dat beide schijflopen met 
bouten aan elkaar vast zijn gemaakt. 
Doordat later het gewone scheprad is 
vergroot, kwam de as hoger komen te 
liggen. Waarschijnlijk is ook het onder-
wiel later vergroot, want de huidige dia-
meter bedraagt 525 cm, terwijl in bouw-
bestek wordt uitgegaan van 518 cm. 
Omdat het aantal staven en kammen 
gelijk is gebleven moet ook het onder-
schijf zijn vernieuwd. Een aanwijzing hier-
voor is de grote holling uit het raveelstuk 
naast deze schijfloop. Men mag toch 
aannemen dat men bij de bouw van de 

Van de andere bedstee is de voorwand gesloopt ten behoeve van de slaapkamer. Boven het 
later ingebroken raam is nog net een stukje van de (beklede) bovenzijde van de bedstee te zien.

Nog aanwezige complete bedstee op de 
eerste verdieping, met daarnaast een kast. 
De ander bedstee stond rechts van deze 
kast en werd later opgenomen in de hier 
nog aanwezige slaapkamer.

- M O L E N S A C T U E E L -
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molen het raveelstuk zover uit de spil zou 
leggen dat een keep niet nodig was en 
anders zou men een mooie gladde keep 
verwachten, terwijl deze er vrij ruw uitziet. 
In ieder geval hangt het schijf nu een stuk 
hoger dan bij de bouw van de molen. 

Op de tekening is de spil zo schuin ge-
zet dat het contrascheprad wordt aan-
gedreven en het gewone scheprad uit 
zijn werk staat. Een grote keep uit het 
raveelstuk is nu niet nodig. Verder valt 
op de tekening rechtsboven te zien dat 
de zolderbalken van de gewone molens 
op het tafelement zijn opgelegd. Om-
dat deze zolder maar tot het schaarge-
bint doorloopt is het geen probleem dat 
het onderwiel boven de zolder komt. Bij 
de linker doorsnede valt te zien dat de 
zolder zo hoog is gelegen dat deze nog 
over het contrascheprad en het onder-
wiel daarvan kan doorlopen. Het onder-
wiel van het gewone scheprad is net wat 
hoger, waardoor men de zolder, zoals 
eerder genoemd, hier van een bult heeft 
voorzien. Toen het onderwiel later werd 
vergroot en de as hoger kwam te liggen 
kwam het wiel door deze bult heen te 
draaien en werd er houten bak over ge-
plaatst, die nog gedeeltelijk aanwezig is.

Zolderbalklaag
Op de plattegrond, rechtsonder, is de 
oorspronkelijke balklaag van de eerste 
zolder van de contramolen getekend. 
De beide wielbakken zijn gestippeld en 
met dunne lijnen staan de beide bed-
steden aangeven. Het linkerkruis geeft 
het oorspronkelijk trapgat aan en het 
rechterkruis het gat voor de oorspron-
kelijke schoorsteen. Deze balklaag is 
nog vrijwel helemaal aanwezig, alleen 
is de trap later verplaatst en zijn van de 
onderste balk stukken afgezaagd. Ook 
heeft men bij de verbouwing tot norma-
le molen in 1800 de staartbalk, gelegen 
tussen het uitgeholde raveelstuk en de 
linker schermmuur verwijderd ten be-
hoeve van de nieuwe schoorsteen. De 
zolderbalken liggen met de bovenzijde 
allemaal gelijk met de bovenzijde van 
de muurplaat van het contrascheprad 
(links), behalve de beide balken die 
van de schaarstijlen naar de rechter 
schermmuur lopen. Die liggen net een 
balkhoogte hoger om het onderwiel 
van het gewone scheprad vrij te laten 
draaien.

Indeling molen
Op de linker plattegrond valt te zien hoe 
weinig ruimte er overblijft voor de bewo-
ning van de molen. Het kruis geeft de 

In de gedeeltelijk dichtgemetselde nis 
in de wielbak stond de binnenstoel van de 
onderas.

In tegenstelling tot de andere wielbakken 
is deze bak niet bekleed met  klamplagen, 
zodat dit de oorspronkelijke constructie wel 
zal zijn geweest. 
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plaats van de haard weer. Meer dan 6 m2 
ruimte buiten de trap en de haard zal er 
niet geweest zijn. Ook valt goed te zien 
dat de beide schermmuren niet even-
wijdig lopen met de schepraderen. Dat 
is gedaan om de achterwaterloop aan 
weerszijden wijder te kunnen maken 
vanaf het hart van de molen. Bij houten 
schermwanden neemt men de wanden 
meestal evenwijdig met de waterlopen, 
waardoor ze vanaf het kozijn, dat om 
de as is aangebracht, een knik krijgen. 
Toen ze later in steen werden vernieuwd 
kwam er om de as meestal een kozijn 
dat tot de zolder doorliep. Dat de mu-
ren aan weerszijden van dit kozijn een 
andere richting hebben is dan niet zo'n 
probleem. Hier werd echter uitgegaan 
van een muurplaat op de schermmuur 
en voor de as moest alleen een gat in 
de muur worden gespaard, zodat een 
rechte muur meer voor de hand lag.

De beide schepradruimten zijn alleen 
van buiten te bereiken door de schep-
raddeur of de spuitkast (pothok). De 
beide ingangsdeuren zitten bij deze mo-
len precies in het midden en geven toe-
gang tot een ruimte die door de beide 
schermmuren en wielbakken erg wordt 
beperkt.

Normaal stonden er rond een wielbak 
meestal wegneembare schotten van 
ongeveer 1,10 m hoogte. Dat wordt in 
het bouwbestek ook voorgeschreven 
en aan de zijde van de lage boezem 
zijn die schotten bij de huidige wielbak 
nog steeds te zien, al heeft men later de 
betimmering tot boven doorgetrokken, 
waardoor het wiel thans helemaal aan 
het oog onttrokken wordt. Aan de an-
dere kant zijn uitneembare schotten te 
zien die tot de zolder doorlopen. Dit was 
ten behoeve van de woonruimte en zal 
dus wel altijd zo geweest zijn.

Oorspronkelijk hadden schepradmolens 
alleen in de kamer ramen. Tegenwoor-
dig ziet men vaak naast de ingangs-
deuren ramen, maar die zijn vaak later 
aangebracht. Hier zal het raam wel uit 
de bouwtijd dateren. Het raam aan de 
zijde van de lage boezem is vermoede-
lijk wel later aangebracht. Waar de kel-
der heeft gezeten kon niet worden ach-
terhaald. Bijna altijd zit de kelder aan de 
zijde van de polder, waar het grondwa-
ter het laagst staat. In dit geval zou dat 
links of rechts van de deur kunnen zijn. 

De onderzijde van de zolder bij de 
schoorsteen. Te zien is de raveling.

Een kijkje op de eerste verdieping. Rechts de schermmuur met daarop een muurplaat. Te 
zien is dat er bult in de zolder zit om het onderwiel vrij te laten draaien. Door vergroting van 
het scheprad en het onderwiel moest er later in deze bult een gat worden gemaakt voor het 
wiel. Rondom dit gat werd een bak geplaatst.

Vanaf de andere kant valt de bak goed te 
zien. Hier is men bezig om de slaapkamer 
die hier later over is gemaakt te slopen. Het 
onderste deel van de schermmuur en de 
muurplaat zijn beide witgekalkt, wat er op 
wijst dat de muurplaat na de vernieuwing 
van het bovenste deel van de schermmuur is 
hergebruikt.
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Aan de linkerkant konden daarvan geen 
bouwsporen worden gevonden en door 
de aanwezigheid van het toilet konden 
er aan de andere zijde geen onderzoek 
worden gedaan. Het zou ook kunnen 
dat een kast onder de trap als zodanig 
dienst heeft gedaan, maar vooralsnog 
lijkt het huidige toilet de meest aange-
wezen plek voor een kelder. Eventuele 
sporen van een kelderraampje zijn uit-
gewist doordat het muurwerk hier al 
eens onder handen is genomen.

Klap van de molen
Een vraag is natuurlijk hoe men nu in de 
woonkamer moest komen als de wieken 
net voor die deur draaiden. Als er aan 
de andere kant ook een trap zou heb-
ben gestaan zou het via de zolder kun-
nen. Ook hiervoor konden geen aanwij-
zingen worden gevonden. Bovendien 
konden op de zolder maar twee bedste-
den worden gevonden, die nu juist daar 
zaten waar het trapgat verwacht mocht 
worden. Vanwege de lage ligging van 

de as van het contrascheprad zal deze 
as wel gelagerd zijn geweest op lager-
stoelen, bestaande uit een muurplaat, 
keer- en weerstijl, schoren en een dek-
stuk. Bij de binnenste stoel zou het dek-
stuk wel als loopplank gediend kunnen 
hebben omdat de bovenzijde ervan 
vrijwel gelijk met de vloer ligt. Men moet 
zich dan tussen het schaargebint en het 
onderwiel doorwurmen, maar dat lijkt 
mogelijk. Om de lagers te kunnen sme-
ren moet men hier trouwens ook op de 
één of andere manier bij zien te komen 
en op deze manier zou dat ook kunnen.

Het zou ook kunnen dat men gewoon 
buitenom ging om van het ene gedeel-
te in het andere te komen. In dat geval 
was het noodzakelijk om een klompen-
hok voor de deuren te hebben, met aan 
weerszijden een deur om veilig binnen 
en buiten te komen. Vooral aan de ka-
merzijde zou dat geen overbodige luxe 
zijn geweest, want gelijk de buitendeur 
in de kamer lijkt geen pretje, hoewel dat 

in Amerika tegenwoordig meer regel 
dan uitzondering is. Bij bewoonde wip-
molens zit er vaak aan de binnenkant 
een tochtportaal, maar daarvoor lijkt 
hier nauwelijks ruimte te zijn. 

Op de foto uit 1942, waar mevrouw De 
Vries de afwas staat te doen, is een naar 
buiten draaiende tochtdeur te zien, die 
voor de naar binnendraaiende onder- 
en bovendeur is geplaatst. Om regen 
en tocht te keren was dat wel het minste 
en het nam in ieder geval geen ruimte 
in. Voor een bedstee lijkt er ook geen 
ruimte over te blijven. Wel zou er één 
aan de andere zijde gezeten kunnen 
hebben, maar de zolder bood ruimte 
genoeg voor bedsteden.

Huidige situatie
Op tekening 3 staat de, tot voor kort, 
aanwezige situatie aangegeven. De 
waterlopen en de wielbak van het con-
trascheprad zijn gestippeld. Te zien is dat 
de kamermuur dwars door de wielbak 

Mevrouw De Vries omstreeks 1942 aan de vaat. De pomp staat op de voorwaterloop en haalt
water uit de hoge boezem. De molen is voorzien van een extra tochtdeur. (foto familie De Vries)

De warmwaterketel in de nis van het in 
1800 aangebrachte kelderraam, met rechts de 
toen aangebrachte gangmuur met daarin de 
kelderdeur.

Gangmuur met links een moderne trap 
en rechts de kamerdeur. Uit bouwsporen 
blijkt dat de trap vroeger dichter bij de deur 
stond.

Het plafond recht boven het hoofd van de 
fotograaf van de vorige foto. Bij het woord 
"spot" is een klamp te zien van het oude 
trapluik en ook is te zien dat er een stuk 
zolderbalk is weggehaald.

Na de sloop van de slaapkamer blijken drie 
wanden en het plafond van de bedstee nog 
intact te zijn.
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loopt. De trap en de kamerdeur zijn na 
1955 verplaatst, waardoor een deel van 
de kamermuur is gesloopt en deze nu 
niet verder doorloopt dan tot het kamer-
kozijn. De wanden zijn verder van gips-
plaat. Ook de muur, waar de nis zit voor 
het scheprad, was daarmee bekleed. 
Onder de trap was een kast gemaakt. 
De kamer is vergroot tot de achterste 
bedstedewand, waardoor de kelder 
gedeeltelijk gehandhaafd kon blijven. 
De voorste bedstedewand kwam uit net 
bij hoek naast het kamerraam. Tot zover 
liep de kelder ook door onder de be-
stede. De keldervloer zat daarmee ge-
deeltelijk boven de krimp en de wielbak. 
Nadat die vol klei waren gestampt werd 
er gewoon op de klei een vloer aange-
bracht van rode estrikken (plavuizen).

Nadat Molen 2 in 1981, bij het vervangen 
van een gasfles, in de brand was ge-
vlogen, kregen de molens aardgas en 
centrale verwarming. De ketels werden 
daarbij in de nis van het kelderraampje 

geplaatst, waardoor dit raam verder 
geen dienst meer kon doen. 

Thans is de kamermuur verwijderd en is 
de oude wielbak geheel leeg gegraven. 
Hij blijkt nog waterdicht te zijn. Op de 
eerste verdieping zijn alle gipswanden 
en recente betimmeringen verwijderd. 
Daar zijn nu nog een complete bedstee 
en de restanten van een andere bed-
stee te vinden. 

In de achterwand van de laatste bed-
stee zit thans een dakkist, maar op wat 
oudere foto's valt te zien dat die er pas 
na 1950 is gekomen. De zolder is verder 
helemaal leeg op natuurlijk de spil en 
beide schaarstijlen na. De eiken schaar-
stijl, aan de kant van de lage boezem, 
is erg getordeerd en onder aangelast. 
De andere schaarstijl was blijkbaar van 
nog slechtere kwaliteit, want die is ver-
nieuwd in grenen. De trap naar de grote 
zolder of rookzolder (de rookzolder was 
altijd de zolder onder de kapzolder) blijkt 

vroeger ook een andere plaats gehad 
te hebben. 

Het oorspronkelijke trapgat is dichtge-
maakt met oude windborden. Op de 
rookzolder zijn alle balken zwart berookt, 
wat aangeeft dat beide schoorstenen 
hier eindigden. Later heeft men de rook 
van de schoorsteen van de kamer met 
buizen naar buiten gebracht. Toen er 
centrale verwarming kwam is dit alles 
verwijderd.

Toekomstige situatie
De eigenaar is voornemens om het 
contrascheprad met as, onderwiel en 
schijfloop weer aan te brengen. Het 
scheprad en de as daarbij geheel van 
hout en ook de wielen volgens de be-
schrijving van het bouwbestek. Zo valt 
ook te zien hoe de andere molens oor-
spronkelijk uitgerust waren. Hiermee 
wordt het ook noodzakelijk om ook de 
schermmuur, schepraddeur en spuit-
kast weer aan te brengen. Ook ligt het 

Mevrouw De Vries maakte in 1942 nog gebruik van de gevonden schoorsteen. Op de ach-
tergrond de schermmuur, links de wielkast en rechts de buitenmuur aan de zijde van de hoge 
boezem. (Foto familie De Vries)

Rechts naast het trapgat is nog een deel 
van het oude luik zichtbaar. Het hout op de 
achtergrond was volgens oud-molenaar De 
Vries witgekalkt om in het donker beter de 
trap te vinden.

Bij het maken van kamertjes op de zolder 
werd de trap ook verplaatst. Hier het oude 
trapgat in de rookzolder, dat dicht is ge-
maakt met oude windborden.

Een kijkje op de rookzolder bij de trap 
naar de kapzolder. In de vloer is een dicht-
gemaakt gat te zien waar de oorspronkelijke 
schoorsteen doorheen kwam.
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in de bedoeling om het oorspronkelijke 
woonkamertje terug te brengen, met 
daarbij de stookgelegenheid. De beide 
onderste trappen zullen daarbij weer te-
rug worden gezet op hun oorspronkelijke 
plaats, zodat de zoldering weer hersteld 
kan worden. Op de eerste verdieping zal 
de gehalveerde bedstee weer worden 
hersteld. Waarschijnlijk blijft het toilet 
wel gewoon zitten, want het nut hiervan 
voor zowel de molenaar als bezoekers 
zal waarschijnlijk zwaarder wegen dan 
hetgeen er bij eventuele verwijdering te-
voorschijn zou kunnen komen.

Aangezien de hoge boezem tegen-
woordig bijna altijd hoger staat dan de 
lage boezem zal het contrascheprad 
alleen mogen werken wanneer er wa-
ter in de lage boezem ingelaten moet 
worden. De molen zal het daarbij heel 
gemakkelijk hebben. Om echt te wer-
ken zoals vroeger zou men eigenlijk een 
stukje van de hoge boezem af moeten 
zonderen en als poldertje inrichten. Dit 
zijn evenwel ideeën die later altijd nog 
uitgevoerd kunnen worden. Meestal zal 
deze molen met het gewone scheprad 
malen en zal het andere scheprad voor-
namelijk als bezienswaardigheid functie 
hebben.

In het artikel over de zelfzwichting op 
de Rijn en Zon te Utrecht in het septem-
bernummer (pag. 305) is een zeer sto-
rende fout geslopen. Als auteur wordt 
vermeld de heer De Ruiter uit Terwolde. 
Dit moet zijn de heer Van Rijswijk; waar-
van akte en uiteraard onze excuses.

 (jsb).

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

Zelfzwichting 
Rijn en Zon

Het huidige trapgat in de rookzolder met daarnaast het gat van de in 1800 aangebrachte 
schoorsteen. Deze schoorsteen eindigde oorspronkelijk ook op de rookzolder, maar werd later 
voorzien van pijpen die aan weerszijden van de molen door het rietdek staken en daar met 
kleppen konden worden afgesloten.

Na het verwijderen van de plafonds uit de kamer werd deze muurplaat zichtbaar die op de 
schermmuur van het contrascheprad was gelegd. Rechts de zolderbalken die aan deze zijde 
in de muurplaat lopen en aan het andere einde in de andere schermmuur zijn opgelegd. De 
balkjes links zaten boven het scheprad en zijn later opgevuld tot de dikte van de muurplaat om 
een doorlopend plafond aan te kunnen brengen.

Plafond bij de kelderdeur. Te zien zijn nog de brede plafondplanken die in 1800 zijn aange-
bracht. Rond 1900 zijn deze planken in de kamer vervangen door kraaldelen, die boven zijn te 
zien. Later werden hier overheen gipsplaten aangebracht.
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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. 

Bijna 200 nummers en 
TWINTIG 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.




