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Bij de omslag voorzijde: Het schilderij 'In de maand juli' van de schilder 
Gabriël zal de meeste lezers bekend voorkomen. Het verhaal erachter in 
dit nummer beslist niet.

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

In het artikel over het schilderij 'In de maand juli' van de schilder Gabriël 
in het juninummer van dit blad vroeg ik mij af of de binnenkruier op het 
schilderij fantasie dan wel echt was. Ik dacht in de richting van fantasie, 
maar in dit nummer zet Gerrit Keunen, oud-medewerker van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg op een knappe manier uiteen dat de 
molen de Achterste molen van Kortenhoef is, geplaatst in de setting van 
de Bankrasmolen; een in mijn ogen opzienbarend verhaal.

In datzelfde septembernummer maakte ik duidelijk dat de Blauwe molen bij 
Rijpwetering vrijwel zeker geen boezemmolen uit Rotterdam kon zijn, maar 
kwam hij dan wel vandaan? Na veel gepuzzel kwam ik tot de conclusie dat 
de Blauwe molen eerder de houtzaagmolen Bosland in Rotterdam was, die 
trouwens maar een twee kilometer van de voormelde boezemmolen van-
daan stond. Honderd procent zeker is het bewijs niet en het is haast te mooi 
om waar te zijn. Wie het beter weet steekt zijn vinger maar op.

Andries Veloo brengt een bezoek bij de kleinste molen van de Rijnlandse 
Molenstichting en De Vrijheid is weer terug binnen de gelederen van het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde.                                                          JSB

Rectificatie: In het vorige nummer is abusievelijk de naam van de 
auteur weggevallen bij het artikel over de nieuwe Thorense molen in 
Leuth. Die auteur is J.S. Bakker.

Mededeling: We sturen bij dit nummer geen factuur voor de abonne-
mentsverlenging in 2016 omdat we ons nog beraden op de toekomst 
van het blad.

Bestuur Stichting Molenwereld
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Nieuwe eigenaar kijkt ook niet 
om naar Aeolus Adorp 

Op 19 oktober heeft de ChristenUnie 
tijdens de raadsvergadering aandacht 
gevraagd naar de mogelijkheden om 
de eigenaar van de Aeolus tot onder-
houd aan te zetten. De molen is in han-
den gekomen van een nieuwe eige-
naar, die naar verluidt ook nog banden 
heeft met de vorige eigenaar. In het 
verleden zijn slechts noodzakelijke repa-
raties uitgevoerd om mogelijke gevolg-
schade door storm te voorkomen. Vanaf 
1 januari 2016 wordt een nieuwe wet 
van kracht, waarin het makkelijker wordt 
handhavend op te treden jegens eigen-
dommen van derden, die een mogelijk 
risico vormen voor de omgeving. 

Ernstig ongeluk op de stelling 
molen Fakkert in Hoonhorst

Op 21 oktober heeft zich een ongeval 
voorgedaan op de molen Fakkert te 
Hoonhorst. De molenaar was bezig met 
een zeil voor te leggen waarbij de molen 
ging draaien. Door zich te laten vallen 
kwam de molenaar met een klap op de 
stelling terecht en moest met (toen) nog 
onbekende verwondingen afgevoerd 
worden naar het ziekenhuis in Zwolle. 
Om de gewonde van de stelling te ha-
len was ook de brandweer opgeroepen 
die met behulp van een hoogwerker de 
patiënt naar beneden haalde. De op-
geroepen trauma helikopter behoefde 
geen assistentie te verlenen. De verwon-
dingen zijn naast een forse hoofdwond 
vermoedelijk twee gebroken polsen. De 
oorzaak is vooralsnog niet bekend. 

Tegenvaller voor molen De Vlijt in 
Meppel

Een forse tegenslag voor molen De Vlijt 
in Meppel. De houten schaliën waar de 
kap mee bedekt is, zijn grotendeels ver-
rot en moeten worden vervangen. Dat 

De molen van Hoonhorst, hier feestelijk 
uitgedost (foto Martin van Doornik, 

12 mei 2012).
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betekent een flinke kostenpost die in 
de vele duizenden euro's kan lopen. De 
beherende stichting van de molen heeft 
dat geld niet even liggen. De stichting 
is al een tijd bezig om van de werkloze 
molen een mosterdmolen te maken. 
De daarvoor benodigde onderdelen 
zijn daarvoor bij elkaar gesprokkeld. 
Onlangs werd nog de spil teruggeplaatst 
in de molen. Bij de herbouw van De Vlijt, 
ruim tien jaar geleden, zijn de schaliën 
op de kap gekomen. De tegenslag zorgt 
ervoor dat het waarschijnlijk langer gaat 
duren voordat De Vlijt weer als molen in 
bedrijf genomen kan worden. Eerst moet 
het geld voor een nieuwe dakbedek-
king bij elkaar gezocht worden.

Subsidie in zicht voor De Zwaluw 
in Hasselt

De provincie Overijssel neemt eind 2015 
een besluit over het wel of niet toeken-
nen van een subsidie die nodig is om de 
enige molen die Zwartewaterland rijk is te 
restaureren. Is het antwoord positief, dan 
wordt er 69 procent gereserveerd voor het 
totaalbedrag van 194.500 euro. Eerder dit 
jaar begon de stichting die de molen be-
heert een actie om te voorkomen dat de 
molen 'vleugellam' wordt. De staat waarin 
het monument verkeert is dan weliswaar 
niet erbarmelijk te noemen maar wel 
slecht. De wieken zijn in erg slechte staat 
en ook de stelling moet hoognodig wor-
den aangepakt. Dat geldt eveneens voor 
de staartbalk en de lange spruit. Op basis 
van die zaken en 'klein onderhoud' is er 
een aanbesteding gedaan. De voorde-
ligste van drie aannemers calculeerde de 
restauratie op 194.500 euro. De subsidie 
van de provincie is hard nodig, aangezien 
andere geldverstrekkers pas volgen zodra 
de provincie de portemonnee heeft ge-
trokken. Aan het huiswerk van de stichting 
zal het niet liggen. Er ligt een goedge-
keurd restauratieplan.

Brandje bij molen de Passie-
bloem in Zwolle in de kiem ge-
smoord

Zondagmorgen 1 november rond 01.05 
uur werd er brand gemeld bij oliemolen de 
Passiebloem in Zwolle. Bij de ingang van 
de molen werd brand geconstateerd dat 
snel geblust kon worden. Een grote brand 
werd daarmee voorkomen. Diverse hulp-
diensten gingen naar de molen aan de 
Vondelkade. Bij de molen deed de brand-
weer onderzoek. Aan de buitenzijde van 
de molen, bij de voordeur van de molen, 
werd brandstichting geconstateerd. Een 
beveiliger heeft het brandje geblust, en 
voorkwam daarmee erger. De brandweer 
verrichtte vervolgens een nacontrole. 

Kap De Ster te Geesteren wordt 
hersteld

Begin november is rietdekkersbedrijf Klein-
jan uit Den Ham begonnen met het op-
nieuw bedekken van de kap van De Ster 
te Geesteren. Het rietdek was namelijk 

De Passiebloem in Zwolle; een unieke molen, die bijna door vandalisme was ten onder ge-
gaan (foto Donald Vandenbulcke, 15 augustus 2008). 

De Ster in Geesteren in de steigers voor de rietdekkers (foto Joop Overman).

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



niet meer zo heel mooi en behoorlijk uit-
gedund, nu het er 57 jaar op ligt. Bij de 
restauratie in 1958 blijkt de kap van nieuw 
riet te zijn voorzien. Het achtkant wordt 
niet gedaan, maar wordt vooral op de 
hoeken wat ingestopt en wat vaster ge-
zet. Het achtkant is in 1979 van nieuw riet 
voorzien. Alvorens de rietdekkers aan de 
gang konden moest er een steiger om de 
molen heen gezet worden. Dit maakt het 
draaien met de molen even niet moge-
lijk. Wanneer alles volgens planning ver-
loopt kan de molen eind week 48 weer 
draaien. Gelijktijdig zijn nu de zeilen naar 
de zeilmaker gebracht voor reparatie.        
                             Joop Overman 

Puurveense Molen in Kootwijker-
broek de hoogte in

De bouw van de Puurveense Molen in 
Kootwijkerbroek kende vrijdag 13 novem-
ber een nieuw hoogtepunt. Op deze dag 
ging de molen in aanbouw, op de hoek 
van de Puurveenseweg en Walhuisweg, 
de hoogte in. In verband met voorspelde 
weersverslechtering op vrijdag, werd de 
stelling rondom het gemetselde onder-
ste deel van de molen al op donderdag 
aangebracht. Vrijdag is onder grote be-
langstelling met een hijskraan het riet 
gedekte achtkant op de onderbouw 
geplaatst. Daarna is ook de kap van de 

molen op zijn plek gehesen. In november 
wordt verder gewerkt aan het kruis dat 
nog aangebracht moet worden later dit 
jaar. Om aanspraak te maken op een 
half miljoen euro subsidie van de provin-
cie Gelderland, moet de molen vóór eind 
dit jaar af zijn én werken. Er zijn nog een 
aantal spannende weken voor de boeg, 
maar de Stichting Puurveense Molen 
heeft er alle vertrouwen in. 

Romp molen De Haan naar 
Nauerna

De romp van molen De Haan langs 
de A7 bij Midwoud verdwijnt uit West-
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Rietdekkers aan het werk aan de Puurveense molen (foto Gerard Barendse, 31 oktober 2015). 

De Haan nog op zijn tijdelijke locatie 
langs de A7. De molen werd in 1848 

in Benningbroek op de grens met 
Sijbekarspel gebouwd als korenmolen 

(foto Gerard Barendse, 9 juni 2009). 

18e jaargang 2015 nr. 12|425 Molenwereld



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

Friesland. Maar het plan voor een draai-
ende molen met horecabedrijf langs de 
A7 is niet van tafel. Een Zaanse stichting 
wil het achtkant van de molen aanko-
pen bij de gerestaureede molenschuur 
van De Pauw in Nauerna. De aankoop 
hangt op een subsidie van de gemeen-
te Zaanstad, maar Stichting Zaanse 
Pakhuizen verwacht dat dit geld bin-
nenkort wordt overgemaakt. De molen 
moet in Nauerna weer helemaal wor-
den opgebouwd. Dat was precies wat 
aannemer Klaas de Leeuw uit Schagen 
wilde voor West-Friesland. Hij kocht de 
molen zo'n tien jaar terug en verplaats-
te het achtkant vanuit de dorpskern 
van Sijbekarspel naar de plek vlakbij 
het tankstation langs de A7. De Leeuw 
vindt het jammer dat het plan niet lukte. 
Wanneer de molenstomp wordt ver-
plaatst, is niet bekend. 

Negentigjarig jubileum De Zaan-
sche Molen

De Zaansche Molen bestaat negen-
tig jaar en verzorgt daarom in het 
Molenmuseum de tentoonstelling 
'Boorsma en Mars, een creatief koppel'. 
De expositie duurt tot en met zondag 13 
december. In de tentoonstelling kijkt De 

Zaansche Molen niet alleen terug, maar is 
ook plek voor het heden en de toekomst. 
Zo is er aandacht voor het boek 1100 
Zaanse molens van Ron Couwenhoven. 
Dit is een rijk geïllustreerd boek dat de 
opvolger is van Duizend Zaanse molens, 
het standaardwerk van Boorsma uit 
1950. Couwenhoven geeft zondag 22 en 
29 november om 14.00 en 15.00 uur een 
aantal lezingen die gratis toegankelijk 
zijn. Van tevoren reserveren is noodzake-
lijk. Verder worden de plannen voor De 
Wereld van Windmolens gepresenteerd. 
Als alles goed gaat, verrijst deze eigen-
tijdse presentatie van de Zaanse molen 
en haar geschiedenis tussen de molens 
van De Zaansche Molen op de Zaanse 
Schans. Tijdens de tentoonstelling wordt 
in de filmzaal de film 'De molentocht 
1938' vertoond, voorzien van commen-
taar door Piet Klees. Vanwege het ne-
gentigjarig jubileum is de expositie voor 
iedereen gratis toegankelijk. Met hart en 
ziel hebben de vrienden Pieter Boorsma 
(1871-1951) en Frans Mars (1903-1973) zich 
hun leven lang ingezet voor het behoud 
van de Zaanse industriemolens en hun 
geschiedenis. In 1925 gaf Mars de aan-
zet tot de oprichting van De Zaansche 
Molen. Molenkenner Boorsma sloot zich 
meteen aan. Drie jaar later, in 1928, werd 

Aad Schouten haalde in 1984 zijn diploma 
vrijwillig molenaar. Hij was toen al bijna 
20 jaar behept met het molenvirus. Al op 
7-jarige leeftijd was hij geïnteresseerd in 
molens. Jan Verschoor is zijn 'molenvader'. 
Aad is na de LTS timmeren en metselen 
gaan werken in de bouw. Hij is onder de 
indruk van de molen als werktuig, als in-
strument om mee te malen. Het kenmer-
kende van de molenaar is dat hij meel 
kan malen, water kan verplaatsen, olie 
kan slaan - kortom het werktuig laten wer-
ken. De passie van het malen, dat is waar 
Schouten in de afgelopen dertig jaar mee 
bezig is geweest. Andere mensen bracht 
hij ook op dit pad. "Je leidt mensen op 
om verantwoord met een molen te kun-
nen draaien", aldus Aad Schouten "daar 
is het diploma voor." Hoewel hij al veel wist 
van de molen, was het begin jaren tach-
tig niet zo eenvoudig om een molenaars-
diploma te behalen. "Je wist niet wat je 
moest weten," vertelt hij. Dat klopt: er was 
geen afgebakende leerstof. Dat is in af-
gelopen jaren sterk verbeterd, de lesstof is 
nu gebundeld. Het Gilde heeft hierin een 
belangrijke rol gespeeld. 

Aad Schouten is een begenadigd verteller 
(foto H. Noot, 21 april 2007).

Instructeur Aad Schouten stopt na 

30 jaar: meer aandacht nodig voor 

de ambachtelijke molenaar!
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een nieuwe mijlpaal bereikt met de ope-
ning van het Molenmuseum door Prins 
Hendrik. Na veel inspanningen werd in 
1939 molen Het Pink aan het bezit van De 
Zaansche Molen toegevoegd. In de loop 
der jaren zou het bezit groeien met nog 
eens twaalf molens. Het Molenmuseum 
is gevestigd aan Museumlaan 18 in Koog 
aan de Zaan. De openingstijden zijn: 
dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 
17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur.

Jubilea bij SIMAV

Tijdens de jaarlijkse november-mole-
naarsavond van SIMAV in Streefkerk 
werden deze keer twee bestuursleden 
gehuldigd.
Vicevoorzitter Teus van Gelder uit 
Nieuwpoort richtte het woord tot voor-
zitter Kees de Bruin en penningmeester 
Henk van Dieren, resp woonachtig in 
Papendrecht en Lexmond.
Beide heren waren in de maand okto-

ber twaalf en een halfjaar verbonden 
aan SIMAV. Beiden startten in april 2003 
met hun werk in het Dagelijks Bestuur. De 
Bruin werd in 2006 vice-voorzitter en in 
september 2012 volgde hij Kees Bakker 
op als voorzitter.
Van Dieren was namens de gemeente 
Zederik al vier jaar lid van het Algemeen 
Bestuur toen hij in 2003 de overstap 
maakte naar het DB, waarin hij de func-
tie van penningmeester vervult.

Korenmolen Maasdam krijgt 
cheque van 35.000 euro

Stichting Molens Binnenmaas heeft een 
mooie gift in ontvangst mogen nemen. 
Voor de restauratie van de korenmolen 
De Hoop, behorend tot één van de elf 
molenprojecten van het BankGiro Lote-
rij Molenfonds, werd een cheque van 
maar liefst 35.000 euro uitgekeerd. De 
Stichting Molens Binnenmaas, met de 
restauratie van de korenmolen De Hoop, 
behoorde tot één van de elf molenpro-
jecten. Naast de bijdragen van onder 
andere de provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Binnenmaas, de Rabobank 
en enkele andere fondsen is deze bij-
drage uit het Molenfonds van essentieel 

In de dertig jaar dat Aad instructeur was 
heeft hij rond de vijftig mensen mogen op-
leiden. Hij heeft geprobeerd ze het wezen-
lijke van het molenaar zijn bij te brengen. 
Dat is het ambacht. Met de molen kun-
nen draaien onder alle omstandigheden, 
daarvoor is meer nodig dan een cursus en 
het leuk vinden. Hij heeft altijd individueel 
onderwijs gegeven op zijn Wingerdse mo-
len in Bleskensgraaf: individueel technisch 
en praktisch onderwijs. Zijn theoretische 
lessen stonden in de Alblasserwaard en 
wijde omgeving bekend als 'molenca-
techisatie'. Voorop stond het doorgeven 
van de kennis van de voorvaderen met 
daarbij een stukje van zichzelf. Nu, der-
tig jaar later, is de tijd gekomen om te 
stoppen met dit mooie werk. Zijn leven 
blijft verbonden met de molens, want 
sinds 2014 is hij werkzaam in een van de 
Schiedamse molens . en is werkzaam bij 
het Werelderfgoed Kinderdijk - en waar hij 
verder gevraagd wordt. 
Gevraagd naar wat de grootste verande-
ring is in de voorbije jaren, geeft Aad aan 
dat hij moeite heeft met wat hij de 'ver-
trutting van de molens' noemt. "Met lede 
ogen zie ik dat het ambacht verdwijnt. 
Velen die nu aantreden als molenaar 
doen dat een tijdje en gaan dan weer 
wat anders doen. De passie is niet het 
werktuig, maar de (tijdelijke) uitdaging 
om molenaar te zijn. Soms met meer na-
druk op gastheer zijn dan op het malen".
                                             Sjoerd Veerman

De Wingerdse molen, waar Aad Schouten 
al vele jaren 'molencatechisatie' geeft (foto 
H. Noot, 21 april 2007). 

De SIMAV-jubilarissen De Bruin (links) en 
Van Dieren (rechts); in het midden vice-
voorzitter Van Gelder (foto Hans de Groot/ 
SIMAV). 



belang. Samen met Hans Wijbenga, be-
stuurslid fondsenwerving, werd de che-
que in ontvangst genomen uit handen 
van Leo Endedijk, directeur van de Hol-
landsche Molen, in het bijzijn van Chantal 
Pesch, PR-medeweerker van de BankGiro 
Loterij. De restauratie van De Hoop aan 
de Gatsedijk in Maasdam is in volle gang. 
Na veel werk aan de fundatie wordt de 
restauratie ook zichtbaar voor omwo-
nenden en passanten omdat nu ook de 
nieuwe omloop wordt geplaatst.

Roeden van molen De Hoop in 
Zierikzee vervangen

De twee roeden van molen De Hoop in 
Zierikzee worden vervangen. De wieken 
van de aan de Lange Nobelstraat gele-
gen molen draaien sinds begin dit jaar 
niet meer. Bij een inspectie vorig jaar 
kwam een scheurtje van een centimeter 
of 20 aan het licht, vertelt molenaar Teun 
van der Bok die tot dan nog dagelijks 
beroepsmatig met de molen maalde. 
Omdat niet precies duidelijk was wie het 
haasje zou zijn als er iets zou afbreken en 
er 'schade aan derden' zou ontstaan, 
besloot de molenaar de wieken stil te 
zetten. Inmiddels is het herstel begon-
nen. De eerste -stalen- roede is er nu 
af en hiervoor is een nieuw exemplaar 
teruggeplaatst. Daarna wordt op korte 
termijn de tweede roede vervangen.

Molen Jan van Cuijk langer aan 
de ketting.

Vertraging bij het aanbesteden, vra-
gen om uitstel bij de provincie Noord-
Brabant en het hoge werkaanbod bij de 
molenmaker zijn de oorzaak ervan dat 
de restauratie nog niet gestart is. De pro-
vincie Noord-Brabant heeft vorig jaar al 
een restauratiesubsidie voor molen Jan 
van Cuijk toegekend ter hoogte van 70 
% van de kosten. De eigenaar gemeen-
te Cuijk draagt de overige kosten. De 
provincie heeft de datum dat de mo-
lenrestauratie gereed moet zijn een half 
jaar verlengd naar 1 juli 2016. De molen-
maker, de firma Beijk uit het Limburgse 
Afferden, gaat er nog steeds van uit 
dat deze datum probleemloos gehaald 
wordt. Omdat de veiligheid van de mo-
lenaars, bezoekers en omwonenden 
geen gevaar mag oplopen, blijft molen 
voorlopig aan de ketting.

Molen Hertogin van Brabant in 
Drunen in ere hersteld

Sinds 31 oktober kunnen de wieken van 
de molen Hertogin van Brabant aan de 
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Oude ansichtkaart van de molen van de 
molen van Maasdam. De kleurstelling van 
het kruis zou men in die streek niet ver-
wachten.

De Hoop in Maasdam in restauratie (foto 
jsb, 17 oktober 2015). 
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Parallelweg in Drunen weer draaien, nu 
de renovatie erop zit. Dit werd feestelijk 
gevierd met een speciale bijeenkomst 
voor genodigden en belangstellenden. 
De molen werd in bedrijf gesteld door 
de gedeputeerde van de provincie 
Henri Swinkels, locoburgemeester Van 
Engeland en Patrick Hermans en Cees 
van Tuyl, eigenaren van restaurant De 
Korenmolen. Eigenaar Cees van Tuyl is er 
blij mee, hier is 30 jaar naar toegeleefd. 
Zo lang duurde het voor de uiteindelijk 
subsidie rond kwam voor de restauratie 
van een van Brabants grootste crepeer-
gevallen.

Molen Johanna te Huijbergen 
blijft draaien 

Al enige tijd is de gemeente Woens-
drecht bezig met een aanpassing in het 
accommodatiebeleid. Enkele gemeen-
telijke gebouwen staan op de nominatie 
voor verkoop of afstoting. Een van die ge-
bouwen is molen Johanna in Huijbergen, 
maar met de toekomst van de enige 
overgebleven molen in de gemeente 
lijkt het wel goed te zitten. Dat is geheel 
te danken aan een groep mensen uit 

Huijbergen: Theo Sanders, Frans Hazen-
bosch, Fred Severin, Paul Lucas, Johan 
Plevier en Willemijn van Heijst. Deze zes 
mensen zijn sinds september/oktober 
2014 bezig om te onderzoeken of de op-
richting van een molenstichting haalbaar 
is of niet. Voor molen Johanna geldt dat 
er al een businessplan is ontwikkeld door 
het bestuur, waarbij dus alleen de finan-
ciële paragraaf nog in ontbreekt. Maar 
het bestuur heeft wel al plannen om fi-
nanciering rond te krijgen. Zo wordt bij-
voorbeeld gedacht aan het zoeken van 
sponsors. Over de invulling van de molen 
en het terrein om de molen is ook al na-
gedacht. We zetten bijvoorbeeld nog 
steeds in op een educatief centrum, een 
tentoonstellingsruimte, een vlindertuin en 
een biologische kruidentuin. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat we om een 
molen te laten draaien molenaars nodig 
hebben. 

De Antoniusmolen in Kessel 
draait weer

Zaterdag 7 november was het moment 
daar dat de Antoniusmolen in Kessel, 
die vanwege instortingsgevaar al ruim 

een jaar buiten gebruik was, weer kon 
draaien. De laatste weken van oktober 
zijn de laatste reparaties voltooid, waar-
voor de gemeente Peel en Maas 30.000 
euro beschikbaar stelde. De reparatie 
van de Antoniusmolen liep in mei vertra-
ging op omdat de gemeente had ver-
zuimd een vergunning aan te vragen. 
Hongerige bonte knaagkevers zorgden 
er in september vorig jaar voor dat de 
molen met spoed moest worden gestut 
omdat die dreigde om te vallen. In het 
voorjaar van 2016 zal de molen nog ge-
schilderd worden.

In 't kort
- Begin november scheerde een he-

teluchtballon net over het boven-
eind van de wiek van de molen van 
de polder Veenhuizen (gemeente 
Heerhugowaard). In de molen was 
een hoop geraas te horen, maar ge-
lukkig is er niets gebeurd.

- Op 3 november zijn de nieuwe roe-
den gestoken in de korenmolen van 
's-Gravenzande. Molenmaker Vaags, 
de maker van de roeden, heeft het 
werk uitgevoerd in opdracht van col-
lega Verbij.

De nieuwe binnenroe zakt in de askop van de molen van 
's-Gravenzande (foto Linda Zoutman). 

De heteluchtballon boven de Veenhuizer molen (foto Mariët 
van Stralen). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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Naar aanleiding van het artikel 'De 
Miskleun in Leuth' voelde ik me 
genoodzaakt om het een en an-

der te schrijven over de constructie van 
de toren van de wipmolen.

Ik had het genoegen, reeds tussen 1935 
en 1940 in contact te komen met Sjors 
Pelikaan, destijds de laatste uit het Gor-
kumse geslacht van molenmakers Peli-
kaan in Gorkum. 
Sjors verrichte het jaarlijkse onderhoud 
aan de beide Gorkumse wipwatermo-
lens. Hij had in 1907 de Tiendwegse Mo-
len te Hardinxsveld gebouwd met zijn 
vader Huib Pelikaan, met de onderde-
len van de molen van de Grote Polder te 
Noordeloos, die zij eerst zeer nauwkeurig 
demonteerden. 

Benamingen
Sjors leerde mij alle benamingen van de 
wipmolenonderdelen, die ik exact veel 
later in de jaren na 1960 terugvond in de 
34 stuks copieen van wipmolen- bouwbe-
stekken, tussen 1538 en 1884, die ik trans-
cribeerde uit het 16e, 17e en 18e eeuwse, 
met de hand geschreven schrift. Gedu-
rende drie eeuwen veranderde er niets 
aan de benamingen van alle onderdelen 
van het wipmolenskelet! Er wordt steeds 
gesproken van de 'toren' en van 
het 'huis'. (Heden is de gewoonte 
ingeburgerd om de oorspronkelijk 
nooit anders genoemde delen te 
veranderen in ondertoren en bo-
venhuis. Volkomen onterecht. Er is 
immers geen boventoren en een 
onderhuis! Laten we daarom de 
oorspronkelijke namen van toren 
en huis weer invoeren!
Voor de herbouwbestekken van 
de Sluismolen en Hogetiendweg-
molen te Streefkerk, die ik vervaar-
digde voor de SIMAV en waarvan 
ik nog steeds hoop dat deze ooit 
zullen worden uitgevoerd, gebruik-
te ik dan ook alle oorspronkelijk 
gebruikte benamingen voor de 
wipmolenonderdelen. Ik maakte 
toen de bijgaande foto van de to-
ren van een wipmolentoren; een 
model op schaal 1 : 20, gemaakt 
naar een orgineel bestek, dat nu 
staat in het kantoor van de SIMAV 
te Streefkerk, naast een tweede 
wipmolenmodel, eveneens van 
onze hand en ook op schaal 1 op 
20.) Hieronder een foto van de to-
ren, met de benamingen van de 

onderdelen. In een artikel over de res-
tauratie van de Achterste Molen van Hel-
louw kwamen de meest vreemde bena-
mingen van de torenonderdelen tegen 
in een krant, of tijdschrift, geuit door de 
molenmaker die de restauratie uitvoerde. 
Het kan natuurlijk een kundig restaurateur 
zijn, maar kennelijk nog nooit een wipmo-
len grondig gerestaureerd, vandaar de 
door hem vreemde benamingen van de 
torenonderdelen.
Heel anders geschiedt dit door de molen-
makerijen De Gelder en Verbij, waar de 
vroegere kennis van meerdere geslach-
ten behouden bleef. Vandaar mijn ideer, 
om de benamingen van de torenonder-
delen hierna weer te geven.

Kokerbalken
De ondertafelmenten worden in alle 
oude bestekken 'onderplaten' genoemd. 
De namen 'manderbalken' en 'man-
derstijlen', komen oorspronkelijk van het 
werkwoord "dragen", wat vroeger ook 
wel "mannen" werd genoemd. Ik kan dat 
niet mannen = ik kan dat niet dragen. In 
de 20e eeuw werden ze mantelbalken 
en dito-stijlen genoemd, omdat ze in de 
wanden = mantels van de toren zaten. 
Men wist niet beter en dacht dat mander 
wel fout zou zijn en wel mantel bedoeld 
zou zij! Een foute redenatie dus.
De foto in Molenwereld nr.197 van de 
Leuthse toren van de korenmolen al-
daar, laat een toren zien, waarvan de 

onderste manderbalken met de 
kokerbalken wel erg hoog liggen. 
Dit is natuurlijk gedaan om ruimte 
te hebben voor stenen op een 
maalstoel, met daarboven nog 
voldoende ruimte voor de steen-
schijven en het spoorwiel! Er is nu 
slechts ruimte voor korte onder-
korbelen, die dan ook kleiner dan 
normaal zijn (Vergelijk deze foto 
met bijgaande torenconstructie!)
Alleen al het feit dat men voor 
de normale wipmolenconstruc-
tie heeft gekozen is absurd, maar 
door de hoge kokerbalken is de 
koker in de toren aanmerkelijk ver-
kort, waardoor deze een veel klei-
ner moment kan opnemen van de 
winddruk op het bovendeel van 
de koker! In mijn 34 getranscribeer-
de bestekken komt men namelijk 
aan de weet, dat men in de loop 
van drie eeuwen de kokerbalken 
juist steeds lager ging leggen, om 
een sterkere molen te verkrijgen.
De nieuwste wip, uit 1837, namelijk 
de Boterslootse molen is hiervan 
een goed voorbeeld, met zeer 
laag gelegen kokerbalken!

De constructie 
   van de 
wipwatermolen

Jan den Besten

De constructie van de molen in Leuth met kokerbalken en de erop staande koker (foto 
H. Noot, 16 september 20150. 

Benamingen van de toren.
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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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De 'Zoeker' in het vorige nummer is 
door de heer Esselink uit Delft thuis-
gebracht als de molen De Kroon 

in Arnhem. De heer Barendse uit Poeldijk 
bevestigt dit. Ook de heer Van Mierlo, vrij-
willig molenaar op deze molen, heeft De 
Kroon herkend en schrijft: 'Dit is molen De 
Kroon of zoals de meeste Arnhemmers en 
Klarendallers hem kennen als de Klaren-
dalsemolen, met het wiekenkruis op het 
Noord-Oosten. De molen is in 1849 elders 
in Arnhem gebouwd en op deze plek aan 
de Klarendalseweg herbouwd in 1870.
De foto is gemaakt tussen 1920 en 1930 
( ik schat 1927). De straat was toen nog 
een bruisende winkelstraat en was het 
hart van de volkswijk Klarendal.
Nu is het, het hart van het modekwartier 
( hoe tijden veranderen). Vandaag (15-
11-2015) heb ik een paar foto's gemaakt 
van ongeveer het zelfde standpunt. Veel 
is nog herkenbaar, alleen de molen staat 
er nu een stuk fraaier bij. In de 'paarden-
stal' van de molen wordt elke maand de 
theoriecurcus gegeven voor de opleiding 

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

De molen van Schlingemann, een nog 
steeds bestaand bedrijf.
(http://www.muehle-schlingemann.de/info/
Bilder-aus-alten-Tagen.html).

De huidige situatie met De Kroon en de 
Klarendalseweg (foto Jan van Mierlo, 15 
november 2015).

tot vrijwillige molenaar. Bijna alle Gelderse 
molenaars kennen hem dus, al is het van-
uit een ander perspectief.
Diverse oude foto's van de molen staan 
op de site van historisch klarendal (Kla-
rendalseweg 1 en Catharijnenstraat), en 
uiteraard ook op onze eigen website. Met 
Google Streetview kan men ook in het in-
wendige van de molen zien. 
We zeggen de inzenders hartelijk dank 
voor deze oplossing.
De Goudse molenaar Willem Roose nam 
een aantal oude jaargangen van De 
Molenaar over. Hij schrijft: 'heerlijk om in 
te struinen! In nummer 19 van 11 mei 1977 
trof ik in de rubriek 'Wie brengt me Thuis?' 
een foto van een hoogstwaarschijnlijk 
Duitse molen aan die mij fascineerde Het 
is een lage beltmolen met een vrijwel ver-

ticaal houten achtkant. Verder valt de 
combinatie zeilen/windroos op, alsmede 
de erg grote vlucht.
Ik plaatste de foto op een Facebookpa-
gina voor Duitse molenliefhebbers en al 
na enige minuten had ik een reactie van 
de Duitse molenvriend Florian Butt. Het 
gaat om de molen van Schlingemann 
in Waltrop, even ten noorden van Dort-
mund die in of rond 1940 is afgebroken.

De nieuwe 'Zoeker' is overduidelijk een 
Friese molen, maar om welke molen gaat 
het? 

Reacties a.u.b. te richten aan de 
redactie van Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE  Moerkapelle, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl.
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De Meerlaanmolen, 
een unieke molen die 
niet verloren mag gaan!Benoît Delaere

Verstopt achter het groen, dichtbij 
het Gistels kerkhof en achter het 
kasteel Ter Waere langs de Brugse-

baan kan je een wel heel speciale molen 
vinden: De Meerlaanmolen. De molen 
werd in 1933 gebouwd door toenmalig 
burgemeester Alfred Ronse, die zoals be-
kend een groot molenkenner was en ook 
reeds de Oostmolen in eigendom had. 
Hoe het allemaal begon…

Alfred Ronse wou het tij voor de klassieke 
windmolen (die z'n beste tijd had gehad 
begin 20ste eeuw) doen keren. Bepaald 
niet evident als men weet dat er her en 

der molens werden afgebroken omdat 
de kosten te hoog opliepen en graan 
nou eenmaal sneller werd vermalen op 
motorkracht dan op de wind!
Door z'n vele ontmoetingen met mole-
naars, molenmakers en zijn reizen naar 
Nederland hield Ronse er een heel ver-
nieuwende en tot dan toe ongekende 
visie op na. Hij wou de klassieke, esthe-
tisch mooie windmolen aanpassen aan 
de snel veranderende evolutie en de 
mechanisering.
Er werd nagedacht over nieuwe toepas-
singen voor klassieke windmolens en zo 
ging men (o.a. in Nederland) ook onder-

zoek doen naar het opwekken van elek-
triciteit met windmolens.
Dat Alfred Ronse hier een belangrijk 
aandeel in had mag niet verbazen! Hij 
had de contacten en de mogelijkheden 
om hier een voortrekkende rol in te spe-
len. Het bleef niet bij theorie alleen want 
in 1932 startte Ronse achter zijn kasteel 
Ter Waere in Gistel met de bouw van een 
wel heel speciale molen. 
De Meerlaanmolen werd een kleine 
houten staakmolen op een hoog stenen 
ondergedeelte voorzien van een hou-
ten stelling en was in die tijd veruit het 
enige echt uitgewerkte voorbeeld van 

De molen kort voor de oorlog. De foto zou uit 1933 dateren, 
maar dat kan moeilijk, want rechts is nog de kuip van 't Me-
relaantje te zien die in 1937 werd afgebroken (foto coll. Benoît 
Delaere).

De Meerlaan in zijn huidige staat; een schandvlek, niet alleen als vervallen 
molen op zich, maar meer nog tegenover de herinnering aan Alfred Ronse, 
wiens betekenis voor het Vlaamse molenbehoud nauwelijks te onderschatten 
valt (foto Benoît Delaere).



een dergelijk project in België en Neder-
land Heel concreet bouwde Ronse met 
de Meerlaan een uniek type… Niet alleen 
de uiterlijke vorm was, hoewel niet uniek, 
toch opvallend. Ook bracht hij tal van ver-
beteringen aan die de molen beter en ge-
makkelijker zouden laten draaien, anders 
gezegd meer rendement zouden geven:
Naast de installatie voor de elektriciteits-
opwekking bevond zich in de romp ook 
een koppel maalstenen, een pelsteen, 
een haverpletter en een waterpomp. 
Het hoofddoel was echter het experi-
ment waarmee Ronse wou aantonen 
dat een klassieke windmolen naast ge-
woon sieraad in het landschap ook nog 
een toekomstfunctie kon hebben.
Volgens de overlevering voorzag Alfred 
Ronse in de beginjaren en tijdens de WO 
II z'n domein zo van elektriciteit al zou-
den de lampen letterlijk wel soms 'geflik-
kerd' hebben bij afname van het toeren-
tal van de molen… Een monument!

Neergang
Sinds 1977 is de Meerlaanmolen be-
schermd als monument al was hij dan 
al in verval want na de dood van Alfred 
Ronse in 1962 werd de molen aan z'n 
lot overgelaten! Doelwit van regen en 
storm, vandalen en vogels takelde hij de 
laatste decennia zienderogen af!
Nochtans verdient hij beter, alleen al 
omwille van de figuur Alfred Ronse. Hij 
was voor Gistel en voor de molens in het 
algemeen van een heel grote beteke-
nis. Z'n adviezen bij restauraties, z'n strijd 
voor het behoud van molens, het moti-
veren van molenaars om hun oude mo-
len in stand te houden zijn maar enkele 
voorbeelden van die molenpassie. Hij 
schreef diverse boeken en in Gistel had 
hij zowel de Oostmolen als de Meerlaan-
molen in eigendom, hij stichtte er ook de 
werkhuizen en een technische school. 

Toekomst?
We vermelden het al, de toestand van 
de molen is echt erbarmelijk. De mo-
len, die sinds 2005 eigendom is van de 
stad Gistel, zou kunnen gerestaureerd 
worden als voorloper van een nieuwe 
generatie energieopwekkers en als eer-
betoon aan Alfred Ronse.
Laat ons hopen dat er binnenkort een 
oplossing wordt gevonden en er binnen 
afzienbare tijd weer wieken zwaaien en 
lampjes 'flikkeren' in 'Ronses' meulen!

De overbrenging in de molen. Opvallend 
is de regeling van het toerental met twee 
trapeziumvormige riemschijven waarbij een 
regulateur de riem verschuift naar gelang 
het toerental van de molen (tekening Alfred 
Ronse).

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

De Meerlaan in 1933 in aanbouw; op de 
achtergrond de in 1930 eveneens door Ronse 
gebouwde molen 't Merelaantje die in 1937 
verplaatst werd naar Slijpe en vandaar in 
1974 naar Londerzeel waar hij nog staat 
(foto A. Ronse/Stichting Levende Molens).
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In het septembernummer van dit blad 
stond een artikel over de bouw van 
de Blauwe molen bij Rijpwetering. 

Daarin koos ik voor de zienswijze van de 
heer I.J. de Kramer, molendeskundige 
van de provincie Zuid-Holland, voor 
wat betreft de constructie van de mo-
len. Dat sloot wel de zienswijze van de 
heer Keunen van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg nagenoeg uit, maar 
daarmee was het raadsel over de her-
komst van de molen allerminst opgelost. 
Toch zou het artikel de aanzet geven 
voor de oplossing.

Volgens het bestek moest Vrijburg 4 
nieuwe ondertafelementen maken en 
dat is vreemd. Waren er dan maar vier 
tafelementen bij Thobé vandaan geko-
men? Dat horen er toch acht te zijn? Nu 
hebben bij een molen op een vierkante 
onderbouw tafelementen op het tussen-
tafelement aan de bovenkant van het 
vierkant niet veel zin, hooguit tussen de 
stijlen in de valse velden van het acht-
kant. Dus volstaan vier tafelementen. 
Dat kan men bijvoorbeeld heel goed 
zien in de gedeeltelijk gesloopte hout-
zaagmolen in Delden, waar ook slechts 
vier tafelementen aanwezig zijn. Uit de 
rekening van Vrijburg blijkt evenwel dat 
hij een compleet nieuw tafelement 
heeft gemaakt, waarschijnlijk omdat de 
vier oude delen toch vermaakt moesten 
worden als gevolg van het inkorten van 
het achtkant.
Bij een achtkante molen op een vierkan-
te onderbouw denkt men direct aan een 
houtzaagmolen, maar dat hoeft in de 
regio Rotterdam-Dordrecht niet per se, 
omdat ook andere soorten molens daar 
op een vierkante onderbouw stonden. 
Bij deze molens lopen de achtkantstijlen 
onder de balie door en inkorten ligt dan 
voor de hand om het achtkant in over-
eenstemming te brengen met de vlucht.

Zoektocht
Toen begon een zoektocht naar een 
achtkante molen op een vierkante on-
derbouw die de donor voor de Blauwe 
molen kon zijn geweest. Dat viel niet 

De Blauwe molen in aanbouw; op de 
middelste veldregel is te zien dat het oor-
spronkelijk kistraam veel breder was. Voor 
het te plaatsen kistraam staan de stijltjes 
veel dichter bij elkaar. Opvallend is dat 
het kistraam pal op de zoldervloer staat. 
Dat is bij een kistraam voor het doorvoe-
ren van de krukas heel logisch, omdat die 
net boven de zolder ligt (foto collectie 
Ruud Bax).

Het steken van een nieuwe krukas door het krukraam van de zaagmolen De Heester-
boom in Leiden (foto Verbij Hoogmade, 21 februari 2005). 

Interieurfoto van de tot stoomzagerij 
verbouwde zaagmolen van Huis Twickel 
in Delden. Gezicht op een tafelementsdeel 
dat op het tussentafelement ligt op de hoe-
ken van het ondervierkant. Op de foto is 
nog het gat voor de pen van een achtkant-
stijl zichtbaar. Door deze bouwwijze zijn 
er dus maar vier tafelementsstukken (foto 
jsb, 5 september 1998).
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mee. Leek het op het oog te kloppen 
dan klopte het niet met de geschiede-
nis: te vroeg of te laat gesloopt.
Nu bood de bij het artikel afgedrukte 
bouwfoto opvallende details. In het 
veldkruis op de lege zolder ziet men 
twee stijltjes waartussen een kistraam 
moet komen (en nu nog zit). Aan keep 

in de veldregel eronder kan men zien 
dat er oorspronkelijk een zeer breed kis-
traam heeft gezeten. Het is dit detail dat 
op het spoor zet naar de 'donormolen' 
van het achtkant.
Nu bestaat er een zo'n 150 jaar oude 
foto van de molens rond het Boerengat 
en het Buizengat in Rotterdam. Aan de 

rechterzijde ziet men een groepje zaag-
molens met op de voorgrond de hout-
zaagmolen Bosland. Op deze foto is een 
opvallend groot krukraam zichtbaar. Nu 
is een krukraam bij een houtzaagmolen 
heel normaal. Het is nodig om de krukas 
in en uit de molen te brengen. Het zegt 
dus niet zoveel, al is het ook vrij groot 

De houtzaagmolens op het Bosland op een foto van omstreeks 1870; v.l.n.r.: De Bartholomeüs Everardus, de Cornelia, de Bosland en de 
Fransina. Het krukraam van de Bosland is van een f link formaat. Bestand: Rotterdam ZM Bosland

Fragment van de kadastrale minuutkaart met het Buizengat omstreeks 1830 met de er omheen staande molens. 
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uitgevallen en al zit er een raampje in 
hetzelfde veld op de kapzolder. Ik zou 
op grond daarvan niet durven zeggen 
dat de Blauwe molen 'dus' de gewezen 
Bosland is, ook al komen de modellen 
van beide molens overeen. Maar er is 
meer en juist dat zegt veel meer. Er zijn 
meer foto's van de Bosland, maar die is 
dan onttakeld; zonder kap. Stel dat de 

Bosland naar de Blauwe polder is ver-
kast, dan moest er wel een kap bij ko-
men. In het septembernummer stond dat 
de kap die nu op de Blauwe molen zit er 
oorspronkelijk niet bij hoorde; van een an-
dere molen kwam. Juist dit gegeven ver-
sterkt de veronderstelling dat de Blauwe 
molen gebouwd is met het achtkant van 
de Bosland en niet zo weinig ook. 

Ook de vlucht lijkt goed uit te komen. De 
Blauwe molen heeft 27,50 m vlucht; de 
gemetselde onderbouw is circa twee 
meter hoog. 
Het achtkant zal ingekort zijn tot onge-
veer de oorspronkelijk baliehoogte. Dan 
zal de oorspronkelijke vlucht uitkomen 
op circa 23 m en dat lijkt redelijk te klop-
pen.

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

Maasgezicht omstreeks 1900 met de onttakelde Bosland. De molen links is De Bok, gesloopt in 1907. De rij huizen voor de Bosland staat 
nog steeds aan de Oostmaaslaan. Het is duidelijk zichtbaar dat de kuip nog op het achtkant ligt.

De rij huizen aan de Oostmaaslaan waarachter de Bosland stond, gezien vanaf de Maasboulevard. De straat links leidde naar de verdwe-
nen Boslandbrug over het Buizengat. De plaats waar de molen stondis dus heel makkelijk terug te vinden (foto Google Streetview).
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De kap
Een van die foto's is kort voor de sloop 
gemaakt. Daar is duidelijk zichtbaar 
dat de kuip nog op de romp ligt. Dat 
spoort uitstekend met de bevindingen 
van Keunen en Veloo. Het achtkant tot 
en met de kuip van de Blauwe molen 
is van een andere molen dan de kap. 
Normaal koopt men een sloopmolen in-
clusief kap, maar dat kon hier dus blijk-
baar niet. Alles bij elkaar optellend is het 
vrijwel zeker dat de polder bij Thobé het 
achtkant van de Bosland heeft gekocht 
en dat aangevuld heeft met sloopmate-
rialen van een andere molen of andere 
molens. Het zal wel niet toevallig zijn dat 
op de kwitantie van Thobé 'molenaf-
braak' staat in plaats van 'molen'. Het 
heeft er veel van weg dat de polder, 
c.q. Vrijburg als het ware gewinkeld heb-
ben bij Thobé. 
Het is niet duidelijk of Vrijburg een com-
plete kap van een andere molen heeft 
gebruikt; waarschijnlijk niet, want hij 
brengt nog veel in rekening voor onder-
delen van de kap die bijgemaakt moe-
ten worden. Dat is ook op te maken uit 
de foto van de molen in aanbouw: de 
windpeluw is duidelijk nieuw, terwijl de 
voeghouten al eerder dienst hebben ge-
daan. De herkomst zal niet te achterha-

len zijn: Thobé zal genoeg op voorraad 
hebben gehad. Zo sloopte hij niet alleen 
de molens aan de Boezem in Rotterdam, 
maar in diezelfde tijd ook ruim tien mo-
lens van de polder Nieuwkoop (zie 
Molenwereld 2010-9-332).

Rotterdam
In Rotterdam stonden vrij veel zaagmo-
lens: aan de Schie, de Rotte en aan het 
Boerengat en Buizengat; al is er nu geen 
spoor meer van terug te vinden dan 
een enkele straatnaam. In 1716 kreeg 
Cornelis Bos van de stad een erf op het 
Nieuwe Werk buiten de Oostpoort in 
erfpacht om daar twee zaagmolens te 
bouwen. Aan hem dankt het schierei-
land tussen het Buizengat en de Maas 
de naam Bosland. Er zouden op het 
Bosland in totaal vier zaagmolens ko-
men te staan, drie achtkanten en een 
paltrok, waarvan de meest westelijke 
de naam Bosland droeg en omstreeks 
1722 gebouwd zou zijn door genoemde 
Cornelis Bos die er naast nog een twee-
de zaagmolen liet bouwen, de paltrok 
Sara Cornelia. Op 10 oktober 1744 wer-
den beide molens in veiling gebracht. 
De nieuwe eigenaar had niet lang 
plezier van de Bosland, want in 1746 
brandde de Bosland af, waarna in of 

kort na 1760 op de plaats van de afge-
brande molen een achtkante trasmolen 
werd gebouwd door de Amsterdamse 
koopman Adriaen de Bois en metse-
laar Ary Redelijkheid. De nieuwe molen 
kreeg de naam Duc of Cumberland. 
Hertog van Cumberland (Engels: Duke 
of Cumberland) is een Engelse adel-
lijke titel die wordt toegekend aan jon-
gere leden van de koninklijke familie. 
Waarschijnlijk dankt de molen zijn naam 
aan Prince William, Duke of Cumberland, 
(Londen, 26 april 1721 – aldaar, 31 okto-
ber 1765) een Engelse generaal die ook 
in Nederland vermaardheid genoot. 
Zo dicht Pieter Huisinga Bakker in 1747 
Oorlog en vrede: in drie gezangen, aan 
zyne koninglyke hoogheid den hertog 
van Cumberland en de bondgenooten 
zich ten oorlog bereidende.
Enigszins verwarrend is dat pal ten oos-
ten van de Bosland ook een trasmolen 
bestond, vermoedelijk aangedreven 
met paarden. Deze trasmolen werd in 
het begin van de 19e eeuw vervangen 
door een stoomzaagmolen voor de ma-
rine en behorend bij de Marinewerf in 
de Maasstad. Deze scheepswerf werd 
in 1849 opgeheven, waarna stoomzaag-
molen in 1855 in veiling werd gebracht.
In juni 1769 kan men in de Rotterdamsche 
Courant lezen: 'Werd geadverteerd, 
dat de COMPAGNIESCHAP in de 
TRASMOLEN cum annexis te Rotterdam, 
tusschen A. Redelykheyd, ten eenre, en 
N.W. Eichholtz benevens M.J.H. Eichholtz 
ten andere zyde, is gedissolveert, en. te 
niet gedaan, en dat A. Redelykheyd, ei-
genaar der voorsz. Molen cum annexis 

Maasgezicht vanaf de Oude Plantage kort na 1900 met van links naar rechts de molen De Noord op het Oostplein, uitgebrand in 1954; 
dan, naast de melkfabriek Aurore, de oliemolen De Reus aan de Admiraliteitskade, gesloopt in 1910 en vervolgens de onttakelde romp van 
De Bosland. Achter de molenromp is de (nog bestaande) toren van de paterskerk aan de Goudserijweg zichtbaar. De Bok valt rechts van 
de rokende schoorsteen net buiten beeld. 

Advertentie in de Amsterdamse Courant van 24 september 1744 waarin de veiling van de 
zaagmolens Bosland en Sara Cornelia wordt aangekondigd. Beide molens waren toen 
blijkbaar nog in één hand verenigd. 

- ' T  B E T E R E  W E R K -
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voor 't geheel geworden is. Iemand ten 
lasten van. de voorsz. Molen cum an-
nexis iets hebbende te praetenderen, 
werd verzogt zich binnen veertien da-
gen. eerstkomende aan de gemelde 
Molen de adresseren.' Dat was blijkbaar 
een beetje voorbarig, want die adver-
tentie wordt in dezelfde krant gevolgd 
door een andere: 'Werd geadverteerd, 
dat wel de COMPAGNIESCHAP in de 
TRASMOLEN te Rotterdam tusschen A. 
Redelyheyd ten eenre, en N.W. Bichholtz, 
benevens M.J.H. Eichholtz ter andere 
zyde, by Acte in dato 20 Mey 1769 fina-
lyk is gedissolveert en te niet gedaan; 
doch dat het overige geadverteerde 
in de Rotterdamsche Courant van den 
6 Juny abusief en te voorbarig is, terwyl 
Ary Redelykheyd noch geensins voor 
het geheel eigenaar is van de voorsz. 
Molen cum annexis, maar zal zulks wor-
den, zoo dra hy tegen betalinge der 
Kooppenningen, de Gift of Opdracht 
van dezelve zal hebben ontvangen, 
mits dan nog aan den tegenswoordige 
Huurder deszelfs Huure praesterende tot 
den 1 November 1770: En worden wy-
ders alle Debiteuren van voorsz. gedis-
solveerde Compagnieschap gewaar-
schuwd, geene betalinge te doen dan 
aan N.W. Eichholtz, alzoo die tot den ont-
vangst der nog open staande inneschul-
den privatelyk is geregtigd, onder zekere 
bepaalde uitkeeringen, daar voor aan 
Ary Redelykheyd te doen en dus alleen 
bevoegt is, om hen validelyk te kunnen 
quiteren.' Het zat dus blijkbaar niet he-
lemaal lekker tussen de gewezen com-
pagnons. In de Rotterdamse courant 
van 18 maart 1775 staat een advertentie: 

'Uit de hand te koop een hegte, sterke en 
zeer welgelen TRAS-MOLEN, met 't Recht 
van dezelve te kunnen maken tot een 
Oly of Verfmolen; met deszelfs annexe 
Tuinen, Tuinhuizen en Woningen, staande 
op Stads grond op Bosland, even buiten 
Rotterdam, zynde het Erf breed 202 en 
lang 205 voeten, en welke Grond of Erf 
mede mag worden geëmployeerd tot 
het maken van een Azyn-Makery'. Dit kan 
niet anders dan de Duc of Cumberland 
zijn. De molen zou toen verkocht zijn aan 
Hermanus Boogaard en Hendrik Eykma. 
Zij worden houtkopers genoemd en dat 
zou er op kunnen wijzen dat de molen 
verbouwd is tot houtzaagmolen. Nu blijkt 
uit advertenties uit 1795 dat zij hun houtko-
perij op de 'Hoogen Zeedyk' (Oostzeedijk) 
hebben, dus niet op het Bosland, al wordt 
de molen in sommige advertenties wel 
genoemd. Uit een advertentie in de 
Rotterdamse courant van 12 januari 1804 
blijkt dat het bedrijf handelde onder de 
naam firma Eickma en Boogaerdt, maar 
sinds 8 jaar als firma Ary Boogaerdt. Met 
ingang van 1 juli 1804 zal dat veranderen 
in de firma Ary Boogaerdt en Zonen door 
de intrede van zijn zonen Hermanus en 
Meyndert. Meyndert koopt een paar jaar 
later de zaagmolen De Karper in Krimpen 
a/d Lek en daar zal het nog steeds be-

staande bedrijf tot grote bloei komen.
De firma Ary Boogaerdt en Zonen wordt 
geluiquideerd per 31 december 1811 en 
de houthandel zal dan met ingang van 
1 januari 1814 op dezelfde voet voort-
gezet worden door H. Boogaerdt, J.N.J. 
van Mierop, W.M. Swellengrebel en C.M. 
de Vrij als firma van H. Boogaerdt en Van 
Mierop en Comp. 
Per 31 december 1821 houdt deze firma 
op te bestaan en wordt het bedrijf ge-
splitst. Tweederde van het voorhanden 
zijnde gezaagde en ongezaagde hout 
van het vorige compagnieschap wordt 
overgebracht naar de voormalige hout-
koperij van Prins en Boot op de singel tus-
sen de Goudsepoort en de Hofpoort, op 
het zogenaamde Kouwenburgseiland, 
waar het bedrijf wordt voortgezet door 
I.N.J. van Mierop en W.M. Swellengrebel 
onder de naam firma Van Mierop en Co. 
Het resterende bedrijf op de Oostzeedijk 
wordt voortgezet door Hermanus 
Boogaerdt dat gevestigd is tussen de 
oliemolen De Naarstigheid en de zaag-
molen Het Fortuin. Hermanus Boogaerdt 
overlijdt op 28 juni 1833, waarna zijn 
houtkoperij en zaagmolen Het Nieuwe 
Hoofd in Overschie in de Rotterdamse 
courant van 17 augustus 1833 uit de 
hand te koop worden aangeboden. 

Reclamekaart van de Kralingsche Katoen-Maatschappij met de fabriek aan de Oostmaaslaan, het voormalige zaagmolenterrein. De 
maatschappij had ook aan de overkant van het Buizengat fabrieken. Uiterst links is nog een stukje van de in 1972 gesloopte meelfabriek d' 
Blaauwe Molen te zien. 

Advertentie in de Rotterdamse Courant van 18 maart 1775 waarin een trasmolen te koop 
wordt aangeboden. De molen kan opgrond van de omschrijving moeilijk een andere zijn 
dan de Duc of Cumberland zijn. 
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In 1812 hadden Hermanus Boogaerdt, mr. 
Willem Maurits Swellengrebel en mr. Isaac 
Nicolaas Johan van Mierop deze mo-
len voor de firma Hermanus Boogaerdt 
en van Mierop & Compagnie gekocht. 
Willem Maurits Swellengrebel was trou-
wens getrouwd met een Van Mierop.
Uit een advertentie in de Rotterdamse 
courant van 13 april 1819 blijkt dat de mo-
len Bosland dan het eigendom is van de 
firma Boogaert en Van Mierop en Comp.
De roem van de hertog van Cumberland 
is blijkbaar verbleekt, want de molen 
heeft zijn oude naam Bosland weer te-
ruggekregen. Onder die naam wordt hij 
althans op 27 september 1821 in veiling 
gebracht, waarbij tevens wordt vermeld 
dat voor de molen ook een concessie 
geldt tot het malen van tras of hem te 
gebruiken 'tot een Verw- en Oliemolen'. 
Met de Bosland worden ook de paltrok-
ken De Adelaar en Het Nieuwe Hoofd in 
Overschie geveild. 

Bij de invoering van het kadaster onge-
veer tien jaar later staat de Bosland op 
de naam van Dirk Lodewijk Willem van 
Mierop, houtkoper, en consorten. De 
Adelaar staat dan op naam van Isaac 
Nicolaas Johann van Mierop c.s. en het 
Nieuwe Hoofd op naam van Hermanus 
Boogaerdt zodat zij waarschijnlijk de drie 
molens in 1821 hebben aangekocht. Maar 
genoemde heren blijken al eerder samen-
gewerkt te hebben zoals we al zagen. 
Op 2 en 9 december 1868 wordt de 
Bosland opnieuw geveild en niet lang 
daarna onttakeld tot een kale romp. Het 
riet verdwijnt en in plaats daarvan wordt 
het achttkant bekleed met planken zo-
als blijkt uit de foto met het riviergezicht.

Sloop
Helaas is het niet helemaal duidelijk hoe 
de sloop in Rotterdam in zijn werk is ge-
gaan. In Molenwereld 2015-5-197 was 
een ansichtkaart met een Maasgezicht 
afgebeeld. Op die kaart is de stoomzui-
velfabriek Aurore duidelijke herkenbaar, 
maar zo te zien ontbreekt de romp van 
de Bosland. Nu is de kaart een zgn. door-
loper wat inhoudt dat de adreszijde on-
gedeeld is. Dat betekent dat de adres-
zijde ongedeeld is en alleen bestemd is 
voor de adressering. Pas in 1905 veran-
dert dat en daarom mag de kaart zon-
der Bosland gedateerd worden tussen 
1901 en 1905, zodat de molen tussen die 
jaren gesloopt moet zijn.
Waarschijnlijk was de molen toen eigen-
dom van de Kralingsche Katoenmaat-
schappij, een zeer grote katoendruk-
kerij, waarvan de wortels teruggaan tot 
1720, het jaar van oprichting aan de 
's-Gravenweg als Non Plus Ultra. In 1870 
verhuisde het bedrijf naar de Oostzeedijk. 
Op 21 en 28 februari 1889 werd de stoom-
houtzaagmolen Francina c.a. aan de 
overkant van het Buizengat van de firma 

Van Vollenhoven geveild en gekocht 
door de Kralingsche Katoenmaatschappij 
voor ƒ 87.970,-. Vrijwel direct daarna 
bood de katoenmaatschappij de zagerij 
te koop aan en ging tot sloop over om 
ruimte te krijgen voor fabrieksuitbreiding. 
Verdere uitbreiding volgde en daarvoor 
moest ook de Bosland wijken die naar 
het zich liet aanzien wonder boven won-
der nog een nieuw molenleven kreeg bij 
Rijpwetering en de Katoenmaatschappij 
ruimschoots overleefde, want die ging in 
1932 failliet als gevolg van Japanse con-
currentie in het belangrijkste afzetgebied 
van de maatschappij, Ned. Indië.
In diezelfde tijd kwam er ook een einde 
aan de eeuwenoude houtzagerij op het 
Bosland. In 1932 staakte de houthandel 
Abraham van Stolk er de houtzagerij op 
de plaats van gesloopte zaagmolen 
Bartholomeüs Everardus, al bleef men het 
terrein en water vooralsnog gebruiken. 
Wel zou er nog lang gemalen worden. 
De N.V. Stoom Grut- en Meelmolen 
v/h Gebr. Van Beekum, gespeciali-
seerd in grutterswaren en peulvruch-
ten, verplaatste haar bedrijf van de 
Nieuwe Haven naar het terrein van de 
Katoenmaatschappij. Later fuseerde dit 
bedrijf met De Hollandse Pelmolen N.V. 
in Vlaardingen en omstreeks 1971 werd 
de productie aan de Oostmaaslaan 
in Rotterdam gestaakt. In 1973 werd 
de Pelmolen overgenomen door de 
Koninklijke Scholten Honig dat op 
zijn beurt in 1979 werd opgenomend 
door de Centrale Suiker Maatschappij 
(CSM). Begin 1979 verkoopt de CSM de 
Pelmolen aan Cebeco waarna het be-
drijf in Vlaardingen wordt gestaakt.
Zo kwam een einde aan de eeuwenlan-
ge industriële activiteit op het Bosland. 
Niets dan enkele straatnamen herinne-
ren er nog aan en dan nog vermoedelijk 
de molen van de Blauwe polder.

Aankondiging van de openbare vrijwil-
lige verkoping van de houtzaagmolen Bos-
land op 2 en 9 december 1868 in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 22 november 
1868 . Opvallend is het grote aantal wo-
ningen dat bij de molen hoorde, maar dat 
blijkt ook uit de kadastrale minuutkaart.

Advertentie in de Rotterdamse Courant van 21 augustus 1821 voor de openbare vrijwillige ver-
koping van de houtkoperij op de Oostzeedijk, ongetwijfeld die van Hermanus Boogaerdt, plus 
de drie zaagmolens Bosland, Het Nieuwe Hoofd en De Adelaar. Laatstgenoemde heeft de eer 
een van de laatste paltrokken van Zuid-Holland te zijn geweest, gesloopt in 1920.



Hans Dobbe (AKG) 
Paul Sporken (Stichting 

De Schiedamse Molens)

Molen De Vrijheid 
weer terug bij het A.K.G.

 De Vrijheid met witte zeilen 
(foto Theo de Rooij, 

7 augustus 2015). 



Was het de afgelopen jaren wat 
stil tussen het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde (A.K.G.) 

en de Schiedamse molens, sinds kort is 
door beide partijen weer contact ge-
legd. Dit heeft geresulteerd in een her-
nieuwd lidmaatschap van molen De 
Vrijheid; één van de Schiedamse bran-
dersmolens waar sinds zes jaar het am-
bachtelijk maalbedrijf van stichting De 
Schiedamse Molens is gevestigd. 

Het A.K.G. was en is geen vreemde 
voor de Schiedamse molens. Hun ge-
zamenlijke geschiedenis gaat terug 
tot de jaren '70. In die tijd ontmoetten 
twee tijdsbeelden elkaar: de oude ge-
neratie korenmolenaars als dragers van 
een eeuwenoude cultuur en de jeugd 
die, onder invloed van de mogelijkhe-
den die de betrekkelijke hoogconjunc-
tuur toentertijd bood, de normen en de 
waarden van hun ouders ter discussie 
stelden. Merkwaardigerwijze zouden uit 
die samensmelting de impulsen voortko-
men die tot het behoud van het koren-
molenaars-ambacht leidden.
In 1967 was het Echte Bakkersgilde op-
gericht: een brede kring ambachtelijke 
bakkers die zich inzette voor een ouder-
wets kwaliteitsproduct. De Vrijheid was 
in november 1974 de eerste molen in het 
land die hen voorzag van ambachte-
lijk geproduceerde grondstoffen. "Het 
bruin van de molen"; een puur volkoren 
molenbrood, was in die dagen een be-
grip en een succesvol antwoord op het 
fabrieksbrood dat in de supermarkten 
werd verkocht. Dit inspireerde tientallen 
andere ambachtelijk molenaars en bak-
kers tot samenwerking. 

Oprichting AKG
De herontdekking en waardering bij 
een jonge eigenzinnige generatie van 
ouderwets vakmanschap leidde tot 
een nieuwe bloeiperiode van het be-
roep van korenmolenaar. Al snel werd 
het idee opgevat om het ambacht van 
korenmolenaar landelijk veilig te stellen 
voor de toekomst. In samenwerking met 
het Echte Bakkersgilde werd bij 95 mo-
lens door heel Nederland geïnformeerd 
of hier behoefte aan was. Bedenk dat er 
op dat moment nog maar een krappe 
30 molens vol in bedrijf waren! Wel was 
er nog een aantal molens (met vaak 
oude vakmolenaars) dat af en toe 
nog eens wat maalde. De animo voor 
de oprichting van een Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde bleek ech-
ter groot te zijn en in 1976 passeert bij 
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Foto uit 1974 tijdens de opening van 
De Vrijheid. Op de achtergrond lopen de 
bakkers van het Echte bakkersgilde. (Foto 
archief molen De Vrijheid). 

Pallets met meel op de begane grond; 
het gaat de molen weer voor de wind. 
(Foto: Theo de Rooij, 2015). 
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een Leidse notaris de stichtingsakte 
waarbij de heer Schraven en de heer 
Gunneweg als de oprichters van het 
A.K.G. fungeerden: Schraven van het 
vakblad De Molenaar en Gunneweg 
als ambassadeur van de Schiedamse 
molens. De Schiedamse molens, en met 
name molen De Vrijheid, hebben er toe 
bijgedragen dat dit A.K.G. zijn beslag 
kreeg. De molenaars uit die beginjaren 
waren R. Wassens en R. Batenburg; de 
huidige molenmaker in Schiedam.

Betekenis Schiedamse molens 
voor het AKG
Alle begin is moeilijk zo ook voor het 
A.K.G. Er moest nog heel wat water door 
de Rijn om het A.K.G. draaiende te hou-
den. In 1986 viert het A.K.G. het tweede 
lustrum met het aantal van 30 malende 
molens waaronder ook "De Vrijheid" in 
Schiedam. Later kwam daar molen de 
Walvisch bij en nog later museummolen 
De Nieuwe Palmboom.
De Schiedamse molens hebben een 
grote betekenis gehad in de oprichting 
van het Gilde maar ook in het verdere 
verloop van het malen voor bakkers.
De samenwerking was zo hecht dat 
Stichting de Schiedamse Molens een 
prijs in het leven riep in de vorm van een 
zilveren meelschep; een wisseltrofee die 
één maal in de 5 jaar werd uitgereikt aan 
mensen die zich meer dan gemiddeld 
hebben ingezet voor de belangen van 
het Korenmolenaars Gilde. In 1991 waren 
dat de heren Jos Gunneweg en Frans 
Gunnewick. In 1996 werd de prijs uitge-
reikt aan Adrie Peereboom, wegens zijn 
verdiensten in en buiten het A.K.G. De tro-
fee staat opgesteld in Museummolen De 
Nieuwe Palmboom in Schiedam.
Het resulteerde ook in het uitgeven van 
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Theo de Rooij aan de maalbak. (foto 10 
maart 2015, archief molen De Vrijheid).

Rob Batenburg schept meel in zakjes in 
het winkeltje van De Vrijheid met de ken-
merkende posters van het AKG. Deze zijn 
nog steeds te bewonderen in de molen. De 
molenwinkel bevind zich tegenwoordig in 
molen De Walvisch. (foto: archief molen 
De Vrijheid).

Broodzak van het eerste uur voor het 
'bruin van de molen'.
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het Nederlands Malend Korenmolenboek 
in 1997 waar Jos Gunneweg de animator 
van was en wat bijna bij iedere molenaar 
nu op de plank ligt. Toch moest na een 
aantal jaren molen De Vrijheid zich uit het 
A.K.G terugtrekken wegens bedrijfseco-
nomische omstandigheden. Toen ook De 
Walvisch weg ging was het over met de 
samenwerking. 

Weer AKG-molen
Nadat er sinds 2004 weer op vrijwillige 
basis, en sinds 2009 weer beroepsmatig 
op De Vrijheid werd gemalen, hebben 
in 2014 Stichting de Schiedamse Molens 
en het A.K.G. opnieuw toenadering ge-
zocht. De molenaar die het maalbedrijf 
nieuw leven heeft ingeblazen is Theo 
de Rooij in de leeftijd van 30 jaar. Hij is 
molenaar in hart en nieren en heeft het 
korenmolenaarsvak van jongs af aan 
geleerd bij Karel Streumer op de koren-
molens Nooit Volmaakt in Gorinchem en 
De Distilleerketel in Delfshaven. Hij was al 
een keer op een vergadering van A.K.G. 
aanwezig geweest en na wat gesprek-
ken heeft dat er in geresulteerd dat hij 
op woensdag 18 februari door de bal-
lotagecommissie van het A.K.G. is ge-
balloteerd voor Gezel en daarvoor cum 
laude is geslaagd. De aansluiting van De 
Schiedamse Molens met het A.K.G. is weer 
een feit en daarmee is de cirkel rond. 

Afgelopen Open Monumentendag 
bood de ideale gelegenheid om het 
nieuwe gildeschild van molen De 
Vrijheid te onthullen. Thema van dit jaar 
was namelijk 'Kunst & Ambacht' en dat 
laatste is wat De Vrijheid en het koren-
molenaarsgilde met elkaar verbindt.  
Extra vermeldenswaardig is dat de ont-
hulling mede werd verricht door de 
heer Hazenberg die aan de basis heeft 
gestaan van het Echte Bakkersgilde, 
en aan de beginfase van De Vrijheid 
in 1974, en de heer Dimitri Roels van 
het Vlaamsch Broodhuys; afnemer van 
Schiedams molenmeel en een voor-
beeld is van modern vakmanschap en 
ambachtelijke kwaliteit. De heer B. van 
der Voet; secretaris van het AKG sprak 
lovende woorden over de ballotage, 
molenaar en hernieuwde samenwerking

Vakmanschap en kwaliteit
Naast molen De Vrijheid zijn er de laatste 
jaren nog enkele andere molens toege-
treden. Dit laat zien dat ook anno 2015 
het A.K.G. een belangrijke aanjager is 
van vakmanschap en ambachtelijke, 
vaak lokaal geproduceerde, produc-
ten. Het korenmolenaarsgilde heeft er 
toe geleid dat vakmensen door middel 
van opleiding, uitwisseling van gedach-
ten en proeven zelf goede producten 
kunnen maken en/of aankopen. Daarbij 
is gebruik gemaakt van de kennis van 
mensen uit de voedingsbranche die 
door molenaars is vertaald naar de spe-
cifieke omstandigheden in een molen 
en molenwinkel.
Dit heeft geresulteerd in kwalitatief goe-
de producten die voldoen aan de vraag 

van hun klanten. De klant werd daarbij 
steeds mondiger en vroeg in toene-
mende mate naar eerlijke producten, 
producten waarvan wij wisten dat die er 
waren en zo niet dat we ze zelf konden 
maken. Deze nieuwe belangstelling voor 
voedingsproducten, hun productiewijze 
en hun eigenschappen is ook zichtbaar 
in de media hoewel dat soms wel wat 
werd overtrokken. 
De molenaars moesten het soms zelf 
uitvinden maar kregen ook kwaliteits-
bewaking vanuit het gilde, o.a. via het 
eigen laboratorium. Dit zorgde er voor 
dat de kwaliteit van het gemalen graan 
alleen maar omhoog ging evenals de 
vakbekwaamheid van de soms jonge 

molenaars. Ook gemeenschappelijke 
reclame-uitingen hebben er toe geleid 
dat toen bijvoorbeeld de broodbakma-
chine in zwang kwam wij klaar stonden 
om dezelfde klant met raad en daad bij 
te staan.
Vanaf het eerste uur is door bestuur en 
adviseurs met een nimmer aflatende ijver 
gewerkt om het beleid langs deze weg 
vorm te geven. En daar waar fier aan de 
muur van de molen het embleem hangt 
van het Ambachtelijk Korenmolenaars 
Gilde geeft dat alleen maar te kennen 
dat we daar rustig kunnen kopen omdat 
de molenaar daar binnen van alle mark-
ten thuis is. Want meel koop je alleen 
maar op de molen.

Onthulling van het AKG schild; v.l.n.r: Bert van der Voet: secretaris van het Ambachte-
lijk Korenmolenaarsgilde; Theo de Rooij: molenaar van De Vrijheid; Dimitri Roels, eige-
naar van het Vlaamsch Broodhuys; Frans Hazenberg: initiatiefnemer Echte Bakkersgilde, 
(foto Paul Sporken 12 september 2015).



C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
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De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Jan Blok bij zijn molen (foto Andries 
Veloo, 31 oktober 2015).

Jan Blok 
van de 

Faljerilmolen

De pompwaaier in het pomphuis (foto 
Jan Blok).

Andries Veloo
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Op zaterdagochtend 30 oktober een 
afspraak gemaakt met Jan Blok van de 
Faljerilmolen. Om tien uur werd ik met 
de roeiboot opgehaald en roeide hij 
me naar het eiland. Eerst aan de koffie 
en dan komen de verhalen vanzelf. Jan 
is een ander soort molenaar. De Falje-
rilmolen (eigenlijk het Faljerilmolentje) 
is een soort aanbrengertje zoals je ze in 
Noord Holland ook ziet. 

Jan is in 1957 geboren in Boskoop. In 1961 
verhuisde hij met zijn ouders en drie broers 
naar het eiland Faljeril. Zijn vader begon 
daar een boomkwekerij. Jan ging naar 
de lagere school in Buitenkaag, daarna 
deed hij de Havo en ging toen naar de 
Hogere Zeevaart School en slaagde daar 
in 1977. Hij ging gelijk aan het werk als 
leerling stuurman op een sleepboot van 
67 meter lengte en een vermogen van 
16000 pk bij Smit Internationaal. Dit deed 
hij een jaar en hij stapte daarna over 
naar de fa. Weismuller. Hier zat hij 12 jaar 
bij de zeesleepvaart, berging en zwaar 
transport. In 1989 stopte Jan  met varen 
en ging hij aan de wal werken. Hij ging 
aan de slag bij Shipdock in Amsterdam. 
Als dokmeester was hij daar verantwoor-
delijk voor het droogzetten van zeesche-
pen in een droogdok. De blokken waar 
het schip op rust moeten onder de span-

ten geplaatst worden, anders ontstaan 
er deuken in het plaatwerk van de sche-
pen. Bij hem in het dok worden schepen 
van circa 25.000 ton drooggelegd. Jan 
doet dit werk nog steeds met veel ple-

zier. Samen met Jan Verhaar (molenaar 
op de Kagermolen) restaureert hij oude 
scheepsdieselmotoren. IJszeilen is ook 
een hobby, die hij met Jan Verhaar be-
oefent. Jan woont in een mooie woon-
boot. Het casco is erg zwaar uitgevoerd. 
De woonboot heeft 2 verdiepingen en de 
boot zou te hoog worden. Normaal is een 
betonnen casco 10 cm dik, bij Jan 25 cm. 
Hierdoor kreeg de woonboot veel meer 
diepgang.

Jan zijn opa heeft in 1935 het eiland ge-
kocht. Die was huisarts in het Bezuidenhout 
van den Haag. Het eiland was een rietpol, 
boezemland. Toen de ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder werd gegraven, 
werd deze rietpol losgestoken van een 
groter eiland in het toenmalige Leidsche 
meer. Op de buitenrand van het eiland 
liet Jans Opa een dijk storten van stadsvuil 
uit de gemeente Leiden en Warmond. Dit 
vuil was niet erg waterdicht en er werd 
een kwelsloot gegraven aan de binnen-
kant van die dijk. In 1936 heeft z'n opa 
het molentje laten bouwen door molen-

Fragment van de kaart van 't'Hoogheymraedschap van Rhijnland' van Iohannes Douw 
en Steven van Broeckhuysen uit 1647. Faljeril staat aangegeven met Schans ten westen van 
De Kaag (kaart coll. Hoogheemraadschap van Rijnland).
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De naam Faljeril is al oud en komt o.a. voor in een advertentie in de Leydse Courant van 30 september 1782. 

De makelaar op het bovenhuis met de 
initialen van Gerrit Sepers en het bouwjaar 
1936. (foto Andries Veloo, 31 oktober 2015).

De uitgenomenpompspil met waaier 
(foto Jan Blok).

De uitgenomen waaier van de pomp 
(foto Jan Blok).

Gezicht in de pompput met lager voor 
de pompspil (foto Jan Blok).



maker Gerrit Sepers uit Hazerswoude naar 
een ontwerp van Adriaan Dekker ook uit 
Hazerswoude, uiteraard verdekkerd. Het 
molentje is ook een keer verplaatst toen 
ze het eiland een stukje hebben vergroot. 
Het eiland heeft nu een oppervlakte van 
ca. 4 ha. Jans opa overleed in de oorlog 
en de vier zoons erfden het eiland. Na de 
oorlog heeft het eiland voor 2500 gulden 
te koop gestaan; het bleek onverkoop-
baar. Er werd in 1936 een huis gebouwd, 

Het molentje gezien vanaf de landkant 
(foto Andries Veloo, 31 oktober 2015).

Zeilen voorleggen.
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

deels boven de plas en dat deel was in 
gebruik als botenhuis. 
In 1986 hebben de vader van Jan 
Verhaar ,ooit ook molenmakersknecht, 
en Rob van Asten het molentje weer ge-
restaureerd. Toen de vader van Jan Blok 
overleed is het molentje overgedragen 
aan de Rijnlandse Molenstichting. De vier 
zoons kregen elk ƒ 0,25. Jan Verhaar jr. en 
Jan Blok zouden de molen onderhouden. 
Ze hebben de molen weer maalvaardig 
gemaakt. Toen het klaar was heeft Frans 
Verra het gaande werk opgeknapt. 

Blik op de molen vanaf de waterkant 
(foto Willem Jans, 26 oktober 2008). 

De molen van opzij gezien (foto Wil-
lem Jans, 26 oktober 2008). 

De as is een constructieas; de molen is 
uiteraard verdekkerd (foto Andries Veloo, 
31 oktober 2015). 

De bouw van een loods annex zomerhuis 
op Faljeril haalde vele kranten, zoals het 
Haarlem's Dagblad van 22 maart 1940. 
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Op 11 oktober jl. overleed Herman 
Klören op 82-jarige leeftijd. In het 
vorige nummer is daar al kort 

melding van gemaakt. Voor de Rijnland-
se Molenstichting was Herman Klören 
van 1992 tot 2001 vrijwillig molenaar van 
de Zuidwijkse Molen te Wassenaar, en 
een korte periode van de Grosmolen in 
Hoogmade. Na verhuisd te zijn naar Pa-
pendrecht, werd Herman Klören voor de 
SIMAV, naast Jan van der Wal, molenaar 
op de korenmolen van Streefkerk.

Bij Herman Klören ging de molenliefde 
niet van vader op zoon, maar van zoon 
op vader. Zoon Frank was al op zeer jeug-
dige leeftijd gepassioneerd van molens, 
en vader Herman bracht Frank steevast 
op zaterdag naar de Schaapweimo-
len in Rijswijk. Het gezin Klören woonde 
toen in Den Haag, alwaar Herman een 
leidinggevende functie in een boekbin-
derij vervulde. 
Vader en zoon Klören trokken ook wel 
eens het 'molenland' in, en ik kan me 
nog goed herinneren hoe zij een bezoek 
brachten aan de Stevenshofjesmolen te 
Leiden, waar ik toen, ook op jeugdige 
leeftijd, bezig was met 'molenaar wor-
den'. Dit was omstreeks 1977.
Toen begin jaren'90 Herman Klören ge-
bruik kon maken van de VUT-regeling, 
vroeg Herman zich, door Frank en onder-
getekende gemotiveerd, af of vrijwillig 
molenaar ook iets voor hem was, nu hij 
meer vrije tijd kreeg. Herman Klören ging 
in opleiding bij o.a Justin Siebert op de 
Groenendijkse Molen te Hazerswoude, 
en ging ook wel met zoon Frank mee, die 
toen de Steektermolen in Alphen a/d Rijn 
bemaalde. 
Al voor Herman Klören met de opleiding 
vrijwillig molenaar startte had hij al te 
kennen gegeven wel wat in de Zuidwijk-
se Molen te zien, welke toen tijdelijk door 
ondergetekende werd bediend. Al in de 
loop van zijn opleiding is Herman Klören 
de Zuidwijkse Molen gaan bemalen, en 
kon als één van de weinigen zeggen dat 
hij met één roe heeft gemalen, en van 
die ene roe zelfs een end hekkens heeft 
afgemalen.
Het moge duidelijk zijn, dat het houten 
kruis van de Zuidwijkse Molen toen aan 
vervanging toe was. Ten tijde van het 
verkrijgen van de nodige gelden, en het 
vernieuwen van het kruis, heeft Herman 
Klören tijdelijk met de Grosmolen in Hoog-
made gemalen. In die tijd zette Herman 
elke twee weken het gevlucht van de 
Zuidwijkse Molen over de kop en verkrui-
de hij de molen een paal om de molen 
gangbaar te houden. Ook bleef hij de 
molenwerf onderhouden. Dit is door de 
toenmalige voorzitter van de Rijnlandse 
Molenstichting, Loek Dijkman, zeer ge-
waardeerd. Toen de Zuidwijkse Molen 

weer maalvaardig was, wilde Herman 
graag weer terug naar 'zijn' Zuidwijk, ge-
nietend van de rust in de polder.
Nadat zoon Frank inmiddels was verhuisd 
naar Groot-Ammers, en daar met zijn jon-
ge gezin, de Achterlandse Molen bewoon-
de, verhuisde Herman en zijn vrouw van 
Leidschendam naar Papendrecht, om zo 
wat dichter bij de kleinkinderen te wonen. 
Als vrijwillig molenaar ging Herman Klören 
korenmolen van Streefkerk bedienen, en 
heeft dat tot voor kort met veel enthou-
siasme gedaan. Jan van der Wal draaide 
de molen op zaterdag en Herman Klören 
draaide de molen minstens één dag in de 
week met veel enthousiasme. 
Kort voor zijn ziekbed, toen hij zijn krach-
ten voelde verminderen, heeft Herman 
Klören samen met zoon Frank, op diens 
korenmolen de Vriendschap te Bleskens-
graaf, enkele zakken graan gemalen, 
wellicht wetende dat dit zijn laatste mo-
lenactiviteit zou zijn.
In de week na zijn overlijden stonden vrij-
wel alle molens in de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden in de rouw als eer-
betoon aan Herman Klören. 

Willem Waltman

Herman Klören op de balie van de 
korenmolen van Streefkerk met zijn klein-
dochter Sylvia. 
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De Zuidwijkse molen bij Wassenaar (foto Andries Veloo, 17 januari 2015)
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Een photoshoppende 
Gabriël? G.H. Keunen

Afb.1. Het schilderij 'In de maand Juli' dat 
sinds de aankoop in 1889 in het Rijksmuse-
um te Amsterdam te zien is. Het is bekend 
dat Mondriaan dit schilderij in 1895 kopi-
eerde. Kennelijk is het verloren gegaan of 
niet meer te traceren. In geen van de pu-
blicaties over deze schilder komt het voor. 
In de literatuur wordt melding gemaakt 
van het feit dat Gabriël deze composi-
tie, die dus gebleken is niet van hemzelf 
te zijn, later nog eens heeft toegepast in 
'Molen in de polder', een schilderij in een 
particuliere collectie. Gabriël herhaalde 
zich wel vaker.



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

Afb.2. De Achterste Molen, door Gabriël geschilderd vanaf het punt P1 op het kaartfragment van 1832. De oeverlijn van de bocht in de 
kade is rechts nog net te zien. Op de voorgrond de Ringsloot waarop hij uitmaalde. Net als beide andere molens had hij achterop de kap 
een windwijzer. De locatie van het schuurtje komt ook exact overeen met wat op de kaart is te zien. Hetzelfde geldt voor het hek rechts 
op de kade en de perceelsgrens op de kaart. Het is zomer en de molen staat met zijn wiekenkruis overhek op ongeveer het zuidwesten, 
zomerstand. Kenmerkend bij deze molen zijn ook de twee boompjes links van de molen waaraan andere afbeeldingen te herkennen zijn. 
Dit schilderij was de sleutel voor alle identif icatie (afbeelding collectie RKD). 

Welke molen op 'Juli'?

Dat was de opening van het boeiende artikel in het juninummer van 
dit blad van onze onvolprezen redacteur JSB ( Johan Bakker), over het 

bekende molenschilderij 'In de maand Juli' van Paul Joseph Constantin Gabriël 
(1828-1903).

Het laat een poldermolen zien die duidelijk uitmaalt op een omkade 
voorboezem, een grote binnenkruier met een gietijzeren bovenas. Met vier volle 

zeilen, in bijna Zaanse kleuren lijkt hij wel op wind staan te wachten.
De vangstok achteraan de kap hangt naar beneden, hij zou zo kunnen gaan 

malen maar doet dat kennelijk niet. Zeilen drogen dan misschien? 
Daarvoor hoeft op een warme bijna windstille zomerdag de 

vang niet opgehaald en de molen draaiend te zijn. 
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'In de maand Juli' is toch al wat merk-
waardig omdat poldermolens in vroeger 
tijd in de zomer meestal in een zomer-
stand stonden: de zeilen eraf, de onder-
borden eruit en het wiekenkruis overhek 
op ongeveer het zuidwesten. Zware on-
weersbuien kwamen in de zomer meest 
ongeveer uit die richting en de kop in de 
wind was dan de beste positie. Het wie-
kenkruis overhek werd in de dagen dat 
er nog geen bliksemafleiders waren ge-
zien als preventie tegen een inslag. De 
komende wiek lag dan vaak nog aan 
een lange ketting om het achteruitlopen 
tegen te gaan, een mogelijk gevaar bij 
ver omschietende wind bij zware buien. 
Een malende poldermolen in juli kwam 

waarschijnlijk alleen voor als er een ex-
treme weersituatie was geweest. Wat 
dus nu te denken van 'In de maand Juli'?
Opmerkelijk is dat de molen achterop 
de kap een opvallende windvaan heeft. 
Dat was bij poldermolens, behalve bij 
wipmolens dan, niet zo gebruikelijk en 
bij binnenkruiers al helemaal niet. Van 
de twee molens die tot omstreeks 1932 
de polder Kortenhoef bemaalden is 
bekend dat zij zo'n windvaan hadden. 
De reden daarvoor is niet bekend want 
molenaars konden zonder dit hulpje de 
juiste windrichting toch wel bepalen. De 
door de windwijzer aangegeven wind-
richting komt overeen met de positie 
van het wiekenkruis en klopt ook met de 

wegdrijvende rook uit de schoorsteen 
van het schuurtje. Uit dit laatste blijkt ook 
dat er nauwelijks wind is. Het water is ook 
al als een spiegel.
Op detailniveau is de molen hier en daar 
vrij nauwkeurig weergegeven zoals te 
zien aan de dwarsrib op het ashuis van 
de buitenroede, de bek aan het boven-
eind van het onderste zeil en het hoek-
touw van het zeil op de binnenroede. De 
molen heeft hiermee wel wat van een 
fotografische nauwkeurigheid. En zoals al 
door JSB. terecht opgemerkt is deze mo-
len weergegeven als een vijzelmolen.
De molen is te boek komen te staan, c.q. 
bekend geworden als een van de mo-
lens van de polder Kortenhoef. Terecht 
wordt door JSB op goede gronden daar 
een vraagteken bij gezet want een aan-
tal factoren wijzen op het tegendeel. Zo 
wijken landschap en waterstaatkundige 
situatie volledig af van die bij de drie 
Kortenhoefse molens. Het enige voor 
een echt Kortenhoefs kenmerk te hou-
den aspect van de molen is de wind-
vaan achter op de kap. Het verhaal 
'Achterste Molen' begint waarschijnlijk 
omstreeks 1975. Schrijver dezes kreeg 
toen een kopie toegezonden van een 
briefwisseling over dit schilderij tussen 
ing. J. den Besten te Loenen aan de 
Vecht en de ons zo bekende Evert Smit 
te Koog aan de Zaan.
Naar aanleiding van diens brieven had 
J. den Besten alle overwegingen met 
betrekking tot een identificatie op een 
rijtje gezet. In de samenvatting was de 
conclusie dat het in ieder geval noch de 
Voorste Molen noch de Middelste Molen 
van Kortenhoef was. Gesteld werd ook 
'dat het schilderij; mits het in de omge-
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Afb.3. Bij vergelijking met andere afbeeldingen blijkt ook dit de Achterste Molen te 
zijn. De situering van de schuur en met name de kenmerkende boompjes rechts van de 
molen laten geen andere conclusie. De weergave van de molen heeft een fotograf ische 
nauwkeurigheid. De schilder zat hier ongeveer op P2 langs de aanvoertocht naar de molen 
met aan het eind de instroom naar het scheprad (afbeelding collectie RKD).

Afb.4. Vergelijking met afbeelding 3 laat 
zien dat ook dit een afbeelding van de 
Achterste Molen is, maar nu vanaf een 
punt wat verder de polder in, ongeveer P3. 
Het schilderij lijkt wel een foto en geeft de 
indruk vanaf het water te zijn gemaakt, uit 
een bootje misschien? Of lag daar soms een 
brugje? Schilderen vanuit een bootje lijkt 
niet eenvoudig. Is hier misschien een foto 
als basis en hulpmiddel gebruikt. Zowel 
afbeelding 3 als 4 laten zien dat deze molen 
net als de Middelste Molen iets getailleerder 
is dan de oude Voorste Molen, aannemende 
dat dit met de werkelijkheid ook overeen 
kwam (afbeelding collectie RKD).

Afb.5. Opnieuw de Achterste Molen, van 
nog iets grotere afstand en minder 'fotogra-
fisch' als 4). Het is duidelijk dat deze of een 
onbekende identieke weergave door Gabriël 
gebruikt is om met op detailniveau een mi-
nimale afwijking te implanteren in de foto 
van de Bankrassermolen. De molen is hier 
ook slanker afgebeeld dan op 3 en 4. De 
weergave van het kap met het kruis c.a. in 
vergelijking met het bekende schilderij 'In 
de maand juli' wettigt het vermoeden dat 
voor de molen op beide schilderijen is uit-
gegaan van projectie van een (tot op heden 
onbekende) foto (afbeelding collectie RKD). 
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ving van Kortenhoef geschilderd is, on-
der die voorwaarde dus, dan alleen maar 
de 'Achterste Molen' mogelijk kan voor-
stellen. (Het is niet bewijsbaar, dat het de 
3e molen niet kan zijn, met de thans mij 
ter beschikking staande gegevens)'. Tot 
zover J. den Besten die zich hierbij duide-
lijk en terecht voorzichtig opstelt.
Niet duidelijk is hoe nadien deze voor-
zichtigheid ergens is overgegaan in een 
absolute waarheid. De nu nieuwe be-
langstelling voor Gabriël zal hierna tot 
verrassende antwoorden leiden. 

P.J.C. Gabriël
Gebleken is dat de schilder nogal wat 
molens heeft geschilderd. Daaronder zijn 
onder andere herkend de nog bestaan-
de Oostzijdse molen te Abcoude en ver-
der meest inmiddels verdwenen molens 
zoals bij Abcoude de korenmolen, de 
molen van de Kleine Winkelpolder, en 
de Proosdijermolen van de polder De 
Ronde Venen, en verder de molens van 
de polder Kortenhoef.
De lijst is langer te maken maar hier min-

Afb.6. Fragment van de topograf ische kaart 1:25000 Uitgave 1905. Nr. 387. Ankeveen. Verkend in 1872. Herzien in 1905. Hier is de vroe-
gere uitwatering van de Kortenhoefse polder op de Vecht duidelijk te zien. Op deze langs de zuidrand van de inmiddels drooggemaakte 
Horstermeer gelegen voorboezem, ook bekend als de Kortenhoefse Wetering of de Ringsloot, sloegen van links naar rechts uit de in april 
1896 voor afbraak verkochte wipmolen van de Dorssewaardpolder (D), de Voorste Molen (V), de Middelste Molen (M) en de Achterste 
Molen (A). Dat de kaart herzien was blijkt wel uit het feit dat (D) en (A) niet meer in beeld zijn. 

Afb.8. De Achterste Molen van afbeelding 
5 geïmplanteerd in een combinatie van het 
schilderij en de foto van de Bankrassermo-
len. achtergrond en voorgrond. Het donkere 
deel van de deurhoge wat in de schuinte van 
de romp staande houten wanden was on-
getwijfeld geteerd. De wat schuine wanden 
laten zien dat het hele beeld is overgeplaatst. 
De Bankrassermolen had een verticale wat 
lichte stenen onderbouw. Gabriël heeft de 
geteerde beplanking echter een lichte kleur 
gegeven waardoor het steen lijkt.
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der relevant. Abcoude was, niet alleen 
bij Gabriël maar ook bij anderen zoals 
Mondriaan nogal in trek, waarschijn-
lijk vanwege zijn 'Hollandse' omgeving 
en omdat het dorp per trein vanuit 
Amsterdam in korte tijd bereikbaar was. 
Het station lag aan de rand van het 
dorp, aan het schilderachtige veenri-
viertje Het Gein met bijvoorbeeld de 
Oostzijdse molen dichtbij.
Dat schilders soms de werkelijkheid 
enigszins aanpasten is ook bij Gabriël 
te zien. Van de Proosdijermolen zijn ver-
scheidene weergaven die soms duide-
lijke verschillen laten zien.
Dat geldt ook enigszins voor de Korten-
hoefse molens die door hem zijn afge-
beeld.
Schrijver dezes is reeds lang geleden tot 
de conclusie gekomen dat de molen 'In 
de maand Juli' die tot voor kort doorging 
voor de Achterste Molen van Kortenhoef 
door Gabriël in ieder geval niet in het zo 
anders zijnde Kortenhoefse landschap 

was geplaatst en in zekere zin synoniem 
was met de vroegere Bankrassermolen 
onder Ouderkerk aan de Amstel. 
Duidelijk was dat op een of andere ma-
nier een oude foto, ooit geïdentificeerd 
als van deze molen, was gebruikt als 

'onderlegger' om daarin vervolgens een 
andere molen te implanteren.
De treffende gelijkenis tussen schilderij 
en foto komt duidelijk naar voren in de 
naast elkaar geplaatste afbeeldingen 
in het artikel van Johan Bakker. De oude 
foto van de Bankrassermolen is in eigen 
collectie aanwezig als stereoscoopfoto 
met op de achterzijde de gedrukte 
tekst: Vues de Hollande. Amsterdam. 
Watermolen (Environs) No. 283.
Van deze oude foto zijn verscheidene 
exemplaren bekend, waarschijnlijk om-
dat hij, zoals de stereoscoopuitgave 
laat zien op enigerlei wijze in de handel 
is gekomen. Op een ervan (coll. Paul 
van den Berg) staan in een beneden-
hoek de initialen P.O. wat het verleide-
lijk maakt hierachter de in de 19e eeuw 
bekende fotograaf P. Oosterhuis te zien 
(JSB). De deels Franse tekst op de ste-
reoscoopfoto maakt het aannemelijk 
dat hij deel uitmaakte van een voor de 
buitenlandse markt bedoelde serie van 
karakteristieke Nederlandse beelden, 
een Franse productie waarvoor P.O. een 
foto leverde?
Waarom dan juist deze en niet een wat 
dichter bij Amsterdam gelegen molen 
zal wel onduidelijk blijven.
Duidelijk is wel dat sommige foto's van 
dit type heel oud zijn wat hier ook al af 
te leiden is van het feit dat de molen nog 
een houten bovenas heeft.
Gabriël heeft ons met zijn mooie schil-
derij wel met een raadsel opgezadeld 
maar de ontknoping ervan nadert.
Niet alleen rijst de vraag of de titel van 
het werk dus wel terecht is maar ook wel-
ke molenverwisseling hier heeft plaats 
gehad en welke techniek bij dit alles is 
gebruikt. De vraag waarom Gabriël zo 
te werk is gegaan en waarom hij juist 
deze foto als uitgangspunt heeft geko-
zen zal wel onbeantwoord blijven.

Kortenhoefse molens en Gabriël.
Een bezoek in het verleden aan het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, het RKD heeft duidelijk 
gemaakt dat de Kortenhoefse molens 
bij de schilder in de belangstelling heb-
ben gestaan. 
Dat bleek ook op de tentoonstelling 
'Kortenhoef Schildersdorp' in 1999. Het 
raadsel rond 'In de maand Juli' was er 
toen ook al maar kon op dat moment 
nog niet worden opgelost. 
Het gaat te ver om hier diep op in te 
gaan maar de Achterste en Middelste 
Molen zijn door Gabriël die het dorp 
Kortenhoef in 1870 ontdekte op diverse 
manieren geportretteerd.
Het was voor de hand liggend dat deze 
in het weidse en vlakke polderland zo 
dominerende objecten onderwerp wer-
den. Vanuit Kortenhoef waren ze ook 
makkelijk over het water bereikbaar 

Afb.7. De 'Molen van Gabriël' is zo 
aansprekend dat hij nogal eens als blik-
vanger optreedt. Zo ook bij deze in 2009 
gehouden tentoonstelling. Vanwege de 
vormgeving moest hier wel een deel van 
het beeld wijken. 

18e jaargang 2015 nr. 12|457 Molenwereld

Afb.9. Foto (halve stereoscoopfoto) van de 
Bankrasmolen met links onder de initialen 
P.O. van de fotograaf, vermoedelijk Pieter 
Oosterhuis (foto coll. Paul van de Berg). 
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Afb.10. De foto van de Bankrasmolen 
geprojecteerd op het schilderij van Ga-
briël. De gelijkvormigheid van schilderij 
en foto kan geen toeval zijn of uit de losse 
hand zijn ontstaan. Daarvoor is de 'dek-
kingsgraad' te hoog.

Afb.11 De vanuit de polder geziene Mid-
delste Molen met drie varianten; v.l.n.r. A, 
B, C. Dat het deze molen is valt ook af te 
leiden van de kadastrale kaart van 1832. De 
aanvoertocht maakt op korte afstand van de 
molen een knik en daar heeft Gabriël posi-
tie gekozen, op de kaart aangegeven als P4. 
Op het origineel van afbeelding C is links 
onderaan de oeverlijn van de knik te zien. 
Driemaal dezelfde molen maar met kleine 
verschillen. Afbeelding A met in de verte 
de Voorste Molen is weer van een tamelijk 
fotografische nauwkeurigheid. Hetzelfde 
geldt min of meer voor afbeelding B. Bij de 
weergave van C is dat ten aanzien van het 
model van de romp, het achtkant, minder 
en dat geldt ook voor het wat gemakkelijk 
neergezette wiekenkruis. Opvallend zijn de 
houten schoeiingen die even voor de molen 
aan weerszijden in het water steken. De 
functie ervan is onduidelijk. 
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Afb.12 De kadastrale kaart van 1832 met daarop de Voorste Molen (V) Middelste Molen (M), de Achterste Molen (A), de posities van 
Gabriël en de beeldvelden van zijn werken.

B C
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en dan was de anders zo afgelegen 
Achterste Molen eigenlijk vrij dichtbij.
Het is een aanname dat de schilder zich 
in dit waterrijke gebied met al zijn spullen 
met een roeibootje verplaatste. De fiets 
was toen nog niet echt aan de orde en 
met een rijtuig was alleen de nu nog be-
staande Voorste Molen bereikbaar.
Van de Voorste en Middelste Molen be-
staan oudere foto's die ook informatie 
geven over hun directe omgeving. Van 
de in 1889 afgebrande en niet meer 
herbouwde Achterste Molen is dat niet 
het geval. Niettemin was het mogelijk 

om van een schilderij van Gabriël te be-
palen dat het de Achterste Molen voor-
stelt. Een belangrijke hulp daarbij was 
de kadastrale kaart van in of kort voor 
1832 die gedetailleerde informatie geeft 
over de ligging en omgeving van de 
Kortenhoefse molens.
Daaruit bleek al gauw dat afbeelding 
2 de Achterste Molen was, gezien van 
over de voorboezem, de Ringsloot. De 
kenmerkende omgeving van deze mo-
len, die zo heel anders is dan wat op 'In 
de maand Juli' is te zien, was van belang 
voor het identificeren van de overige 

molenafbeeldingen. Daaronder was 
ook afbeelding 5, een wat onbekend 
schilderij van de Achterste Molen waar-
op deze nagenoeg exact is weergege-
ven als op 'In de maand Juli'. Conclusie: 
Gabriël heeft deze molen of een na-
genoeg identieke maar nu onbekende 
versie geleend en overgezet in het mo-
lenlandschap van Ouderkerk aan de 
Amstel.

Een 'gephotoshopt' schilderij
Vanuit het eerder geuite vermoeden 
is al eens geprobeerd foto en schilde-

Afb.13 Google satellietfoto met de huidige situatie van de Kortenhoefse molens. De lege erven van de Middelste en de Achterste molen 
zijn duidelijk herkenbaar. Links van het fort staat nog de Voorste Molen. De aanleg van het Hilversums Kanaal doorsneed als te zien de 
vroegere afwatering en maakte deze onbruikbaar.
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Afb.14 Stereoscoopkaart met de beide foto's. De initialen P.O. ontbreken (coll. G.H. Keunen). 
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rij als het ware op elkaar te leggen. 
Overtrekken op transparant papier 
maakte al duidelijk dat beide afbeeldin-
gen op hoofdlijnen 'dekkend' waren. Het 
computertijdperk bood evenwel nog 
betere onderzoeksmogelijkheden.
Architectenbureau Naked Architecture 
in Utrecht heeft met de digitale moge-
lijkheden van dit moment laten nagaan 
welke relatie er was tussen het schilderij, 
de foto van de Bankrassermolen en af-
beelding 5, de Achterste Molen. De af-
beeldingen bleken dekkend.
Niet anders geconcludeerd kan wor-
den dat Gabriël zijn beroemde schilderij 
heeft 'geconstrueerd' door de 'geleen-
de' Achterste Molen te implanteren in de 
foto van de Bankrassermolen.
Genoemde onderzoeksresultaten geven 
de overtuiging dat Gabriël de foto op 
een groot doek heeft geprojecteerd en 
daarop afgetekend, vergelijkbaar met 
het projecteren van een dia. Vervolgens 
is, vermoedelijk op dezelfde wijde de 
geleende Achterste Molen hierop inge-
vuld. De bestaande Bankrassermolen 
handhaven was vanwege de herken-
baarheid natuurlijk geen optie.
De aldus gevormde ondergrond is ver-
volgens door de schilder op schitteren-
de wijze ingevuld.
De grote schilder Gabriël heeft dus ge-
bruik gemaakt van de moderne moge-

lijkheden die zijn tijd bood. Dat was toen 
niet helemaal nieuw maar waarschijnlijk 
niet bekend. Oude meesters moeten 
daarvan op hun manier al vroeg ge-
bruik hebben gemaakt. Ook een 'Jonge 
meester' als Van Gogh heeft zich daar-
van bediend. Het vermoeden dat hij 
voor zijn schilderijen enkele keren ge-
bruik heeft gemaakt van een tekenma-
chine blijkt te kloppen.
(dagblad Trouw: 17 juli 2008)
De beroemde hedendaagse Engelse 
schilder, graficus en fotograaf David 
Hockney heeft hier inmiddels een boek 
aan gewijd.
De aanleiding hiertoe was een in janu-
ari 1991 bezochte tentoonstelling van de 
negentiende-eeuwse Franse kunstenaar 
Ingris in de National Gallery in Londen. 

Hij was daar erg onder de indruk van het 
gedetailleerde fotografische realisme 
waarmee veelal kleine tekeningen wa-
ren gemaakt.
In zijn boek brengt hij verslag uit van zijn 
zoektocht naar de 'verloren gegane 
technieken en de geheime kennis van 
Oude Meesters'. Een verslag dat onder 
kunsthistorici veel opzien baarde.
Gabriël was dan wel niet zo'n heel 'Oude 
Meester' maar het is zonneklaar dat hij 
heeft gewerkt op de wijze als genoemd. 
Een vroege vorm van 'photoshoppen' 
met als resultaat dat zijn schilderij wel en 
niet de Achterste Molen van Kortenhoef 
weergeeft, iets wat nu uitleg behoeft.
Tegen deze achtergrond is het voor in-
gewijden op dit gebied misschien nog 
eens interessant te kijken naar voor-
gaande kunsthistorische beschouwin-
gen over 'In de maand Juli'.
Hoe het ook zij, wij hebben aan de schil-
der dit prachtige werk te danken en de 
zoektocht naar zijn geheim heeft bij-
komend opgeleverd dat er van de zo 
vroeg verdwenen Achterste Molen toch 
prachtige schilderijen bestaan en even-
eens van de Middelste Molen.
Duidelijk is nu ook nog meer dat de nog 
bestaande Voorste Molen te Kortenhoef 
niet de molen op het schilderij is ook al 
staat hij wel bekend als 'De Molen van 
Gabriël'.

Afb.15 Etiket op de acterzijde van de 
stereosoopkaart van de heer Keunen.

Afb.16 De Voorste molen met het karakteristieke kleine schuurtje en in de verte de Middelste molen.Op de voorgrond de Kleizuwe, de 
weg naar Vreeland. De kaart van 1832 laat zien dat die vroeger voor de molen langs liep; op deze foto achter de molen. Een klein deel is 
als onverhard pad in het verlengde van de latere omlegging nog te zien. De molen toont zich vanaf de polderkant met de achterwaterloop 
onder de onderste wiek. Het water links is van de aangrenzende polder Dorssewaard en heeft niets met de molen uit te staan.
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Afb.18 Op 25 oktober 1894 biedt de pol-
der Kortenhoef in het Nieuws van den Dag 
een ijzeren molenas aan. Dat kan moeilijk 
een andere zijn dan de as uit de verbrande 
Achterste Molen. De kans bestaat dus dat 
deze nog ergens in een molen ligt. Wel is 
merkwaardig voor een verbrande molen 
dat de as met de vullingstukken wordt 
aangeboden. 
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Afb.17 De Middelste molen met links de ringsloot waarop hij uitmaalde. Het scheprad bevindt zich in de molen, vlak achter de onderste 
wiek. Het smalle pad op de polderkade geeft een beeld van de toegang tot de beide afgelegen molens. De molen is duidelijk meer getail-
leerd dan de oudere Voorste Molen. De molen brandde op 11 januari 1942 af.
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Eureka te Wetsinge heeft zijn kruis terug  383

5,5 miljoen euro voor restauratie Friese monumenten  47

Veertigjarig jubileum Gild Fryske  Mounders  253

Molendag Súdwest Fryslân  384

Molen van Dokkum naar museum De Sûkerei in Damwâld  3

Nieuwe roeden voor molen Formerum  171

De herinrichting van de polder Ooster- en 

 Westernieuwkruisland Fred Ralten 270

Stichting Behâld viert restauratie projecten Littens  253

Kap van de Onderneming te Witmarsum afgenomen  253

Onderneming te Witmarsum weer compleet   384

Drie molens in Noordenveld naar Drents Landschap  253

Molen De Hazewind Gieten krijgt weer lucht!   47

De molen van Gieten: meer dan malen op de wind 

   Nico van den Broek 144

Molen Hazewind krijgt 800 euro voor bomenkap  212

Tegenvaller voor molen De Vlijt in Meppel  423

Nieuwbouw bij molen Zuidbarge  385

Nieuwe roeden voor De Wachter te Zuidlaren  385

Gerard Varwijk 'Strijder voor Molens in Overijssel'  212

Westermolen Dalfsen in de rouw  385

Inzameling voor herstel De Zwaluw te Hasselt  213

Subsidie in zicht voor De Zwaluw in Hasselt  424

Ernstig ongeluk op de stelling molen Fakkert in Hoonhorst  423

In memoriam Kees Scherjon  295

Molen De Leeuw viert 25-jarig restauratiejubileum   172

Viering 25 jaar Molenbehoud/-restauratie De Leeuw 

 te Lettele  344

Heibel rond de molen van Lonneker  172

Oplossing gevonden voor beheer Lonneker Molen  213

Vertraging herstel molenromp Markelo  92

Gemeente Ommen geeft bijdrage voor herstel molen 

Konijnenbelt  91

Molen Konijnenbelt te Ommen na restauratie officieel 

 in gebruik gesteld  385

Brandje bij molen de Passiebloem in Zwolle in de 

 kiem gesmoord  424

Opknapbeurt voor rad Arnhemse watermolen  172

Kap De Ster te Geesteren wordt hersteld  424

Nieuwe structuur voor exploitatie van molens 

 gemeente Heerde  3

Restauratie wipmolens Hellouw in volle gang  213

Kap terug op Kilderse molen  131

Bezwaren rond herbouw Puurveense Molen van tafel   49

Doorzetters bouwen molen in Kootwijkerbroek  213

Hollandsche Molen steunt molen Kootwijkerbroek  385

Puurveense Molen in Kootwijkerbroek de hoogte in  425

Bouw Thornsche Molen in Leuth start lente 2015  3

Raad gaat bestemmingsplan Thornsche Molen vaststellen  132

Beton gestort voor bouw Thornsche molen  213

Bouw Thornsche Molen Persingen-Leuth van start  297

Algemeen Belang wil molen Oostendorp behouden  386

Eindelijk restauratie van molen Terwolde  297

Molen Terwolde afgebrand  355

Discussie over sloop molenstomp Terwolde-De Vecht  48

Nieuw bedrijfspand voor molenaars Gunnewick 

   Henk Klein Gunnewiek 268

Werk in uitvoering Berenschot's watermolen en stuw   344

Verstikte molen in Nieuwegein  214

Restauratie molen Rijn en Zon te Utrecht  254

Korenmolen Rijn en Zon onttakeld voor restauratie  297

Molenrestant te Wilnis te koop  386

Negentigjarig jubileum De Zaansche Molen  426

Zaanse molenschuren in herstel  254

Raad van State: bouwproject Ritsevoort mag doorgaan  214

Geestmolen in Alkmaar verliest wiekenkruis  49

Vereniging Vrienden Van Houtzaagmolen de Otter 

 opgeheven  299

Geld tekort voor restauratie Edamse molen  172

Rietdekkers vernieuwen kap van Edamse molen  215

Romp molen Edam kaal gezet  254

Afkeuring plan nummer 17 voor De Haan te Benningbroek  4

Romp molen De Haan naar Nauerna  425

Nieuw tijdperk voor koffiemolen te Egmond aan den Hoef  215

Grote vorderingen rond molen De Nachtegaal bij 

Middenbeemster  172

Nieuwe omgevingsvergunning 1-kamerhotel De Molen  52

Vergunning Snevertmolen onherroepelijk !  215

Staartmolenrevival Stefan Witteman 58

Nieuwe roeden voor De Poelenburg 98

Dubbel feest aan de Zaan voor Windmolenmakerij Saendijck 308

Molen De Ooievaar wint BankGiro Loterij Molenprijs 2015  386

Twee ton voor windmolen op De Hemmes  387

Camperplaatsen bij korenmolen De Hoop in 't Zand  52

Veel molengidsen opgeleid in Zuid-Holland  5

Meer provinciaal geld voor restauratie rijksmonumenten 

 in Zuid-Holland  132

Provincie Zuid-Holland onderzoekt de staat van molens  346

Jubilea bij SIMAV  427

Molendag Hoeksche Waard op zaterdag 17 oktober 2015  299

Rijnlandse Molendag 25 oktober 2015  300

Westlandse molendag 27 juni 2015  132

Goedkoper plan voor restauratie Souburghse Molen  5

Jaarverslag Pendrechtse Molen te Barendrecht   52

Winst en verlies bij de Pendrechtse molen Barend Zinkweg 391

Monument ondermolen Berkel-Rodenrijs  388

Zo vader, zo moeder, zo zoon: Heline en Jannick Schouten 

 ook beiden molenaar  389



18e jaargang 2015 nr. 12|465 Molenwereld

- I N H O U D S O P G A V E  2 0 1 5 -

Instructeur Aad Schouten stopt na 30 jaar: meer aandacht 

 nodig voor de ambachtelijke molenaar!  426

Heropening gemaal Overslingeland in Giessenburg   93

Renovatie molen Beneden Haastrecht   254

Molen Hardinxveld-Giessendam beschadigd door brand  388

De molen bij De Riethoek in Gouda is verdwenen  53

Totgesagten leben langer  97

Herstel 's-Gravenzandse molen aanstaande   93

Gebroken as uit korenmolen 's-Gravenzande getakeld  254

Nieuwe as voor de molen van 's-Gravenzande gegoten  306

Korenmolen 's-Gravenzande heeft nieuwe as  344

Boezemmolen Haastrecht kan straks weer malen  53

Hooge Boezem achter Haastrecht weer waterbergings-

 locatie J.S. Bakker 119

Roede De Dankbaarheid te Herkingen vervangen  6

Presenatie boek De Zes Molens  216

Brandje in molen Koudekerk aan de Rijn  6

Onderhoudsbeurt voor molen Krimpen a/d IJssel  301

Roep om Leidse molenstichting  255

Leidse molendag zondag 20 september 2015  300

Molen de Put nog niet akkoord met plannen Singelpark   345

Molen De Salamander verwerft oude pentekening  173

Onder de bovenmolen Teun Waltman 10

Restauratie korenmolen De Hoop te Maasdam deze zomer  255

Ruimte voor restauratie De Hoop te Maasdam  345

Korenmolen Maasdam krijgt cheque van 35.000 euro  427

Het 'Kinderdijk van de molenstompen' bedreigd  133

Rompherstel voor molen Nieuwenhoorn  345

Tien jaar De Windlust en De Korenaer in Nieuwerkerk  94

Gemaal 't Hooft van Benthuizen in Puttershoek gesloopt  53

Waterloosmolen een eeuw in handen van de familie   216

Verkoop voormalig gemaal Rijswijk   345

Een merkwaardig belevenis op de molen van Rockanje 

   Ad Boutkam 63

Nieuw riet op de Moppemolen  231

Molen De Hoop te Rozenburg weer in volle glorie  133

Molenstichting blijft vechten voor herstel molen Sassenheim 54

Stichting Molen van Sassenheim hoeft geen leges te betalen  255

Reconstructie molen Sassenheim voor de Raad van State  301

Deining in Schiedam om een wiekenkruis  173

Voorzitter Schiedamse molenstichting ontvangt 

 erepenning bij afscheid  301

Museummolen De Nieuwe Palmboom krijgt een nieuwe staart 255

Molen De Vrijheid weer terug bij het A.K.G. 

   Hans Dobbe, Paul Sporken 443

"Het gaat bruisen bij de Babbersmolen"   7

Machinistenwoning Babbersmolen gesloopt  173

Molenaar Klören (82) van korenmolen De Liefde overleden  388

Cor Noorlander overleden  299

Gedeputeerde opent ondertoren Hoge Tiendwegmolen 1 34

Aeolus te Vlaardingen in steigers  216

Nieuwe stichting voor molen De Vlieger in Voorburg  6

Droge voeten, waterbeheer in Voorschoten en omgeving  173

Broekdijkmolen ondergaat restauratie  217

Waterinlaat voor de Tweemanspolder onder Zevenhuizen  256

Herstel kap molen Zelden van Passe te Zoeterwoude   388

Prinses Beatrix bezoekt Zeeuwse Molendag  302

Prinses Beatrix opent Zeeuwse Molendag  350

Molen de Graanhalm in Gapinge heeft zijn kap terug  175

Ingebruikstelling molen Gapinge  346

Onderhoud molens gemeente Hulst  9

Roeden van molen De Hoop in Zierikzee vervangen  428

Standerdmolen te Asten weer compleet  175

Molen Zeldenrust in Budel krijgt opfrisbeurt  54

Restauratie molen Zeldenrust Budel  94

Molen Jan van Cuijk langer aan de ketting  428

Aanpak vochtproblemen De Hoop te Den Hout  95

Kap geplaatst op de molen van Drunen J.S. Bakker 224

Molen Hertogin van Brabant in Drunen in ere hersteld  428

Herstel De Volksvriend te Gemert kan van start  95

Sint Antoniusmolen Halsteren in andere handen  347

Molen Johanna te Huijbergen mogelijk naar molenstichting 8

Voortgang in behoud Johanna Huijbergen  217

Metamorfose voor stellingmolen te Katwijk  257

Molen Johanna te Huijbergen blijft draaien  429

Afbouw en restauratie Keldonkse molen kan van start  8

Molen Zeldenrust in Lith in de steigers  8

Restauratie molen Desiré Megen(1) Kees van de Wiel 272

Restauratie molen Desiré Megen (2)  Kees van de Wiel 327

Restauratie molen Desiré Megen (3)  Kees van de Wiel 402

Restauratie molen Megen bijna voltooid  302

De Korenbloem in Mill heet zijn kruis weer  8

Molen van Mill in oude luister hersteld  175

Balie rond molen Oosteind aangebracht  257

Herstel bliksemschade romp De Hoop te Princenhage  346

Businessplan Koeveringse Molen gereed  217

Start restauratie molen De Victor in Someren  175

Overdracht molen De Hoop in Sprundel  135

Voor de liefhebber: onderdelen van een maalderij in 

Steenbergen Ton Meesters 142

Molen De Arend in Terheijden naar stichting  175

De Jacobusmolen in Vessem komt in beheer van stichting  8

Brabantse molen op Argentijnse vrachtwagen  95

Limburgse Molendag zondag 4 oktober 2015  302

Frans Verstappen krijgt Molenpenning 2015  347

Sjra Korsten overleden  175

Ingebruikname Sint Elisabethmolen Frans Verstappen 259

Slechte staat zetel vertraagt herstel Sint Anthoniusmolen Kessel 135

Officiële start restauratie Schouwsmolen   218

Molen Keent draait tijdens Landdag Altweerderheide  303

Herstel Sint Anthoniusmolen Kessel ligt stil  217

De Antoniusmolen in Kessel draait weer  429

Leonardusmolen in Maasbracht 150 jaar  347

Herstel Hompesche Molen te Stevensweert  95
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Herstel de Hompesche molen Stevensweert  258

Molen De Hoop in Swartbroek is klaar voor de toekomst  135

Lintje voor Peter Stultiëns   175

Legalisering in zicht voor bijgebouw Wilhelmus-Hubertus  302

Molenmaker Sjors Adriaens overleden  96

Doe mee met de Molenacademie!  96

Een miljoen voor De Hollandsche Molen  96

Samen werken aan een goede 'Molentoekomst'  136

In memoriam Nel Scholten-Ballast   174

Instructie dag docent cursus molengids  258

Molenruilbeurs Veenendaal  258

TIMS themadag windmotoren op zaterdag 24 oktober 2015 303

Tien miljoen voor verduurzaming rijksmonumenten  348

Doe mee met de Molenacademie!  348

Molens strijden om de publieksstem ter waarde van 

 50.000 euro  348

In memoriam Heinrich van Hees  389

Helft subsidie monumenten naar kerken  389

 Uit 't kijkgat
In bad naast de steen  42

Schotjesgeest  63

Koel malen  118

Leve de molen!!!  185

Huiver  223

Moderne productie  267

De snuifreder  311

Verschuivingen  354

Beleving  397

 Molens Rijnland
Theo Borsboom en de Zuidwijkse molen Andries Veloo 107

Schaaswedstrâid Leo Witteman 111

De Stevenshofjesmolen en zijn molenaars Andries Veloo 227

Alice de Wit van de Blauwe molen bij Rijpwetering 

   Andries Veloo 313

Jan Blok van de Faljerilmolen Andries Veloo 447

 Papiermolen
'De Leeuw' onder de molens  42

De Widde meuln van Ten Boer  177

De Zes molens  177

De korenmolen Windlust van Nootdorp - verleden, heden 

 en toekomst  177

 Portret
Noodlot sloeg toe in Loosbroek Erwin Esselink 24

De restauratie van de Kloostermolen is voltooid 

   Jaap Schuuurman 64

De standerdmolen uit Huizen in het Openluchtmuseum in 

Arnhem L.H. Boot 158

Verdwenen molen krijgt gezicht (Schalkwijk) Erwin Esselink 186

De Noord in Rotterdam: Excelsior! J.S. Bakker 192

Molens aan de Overtoom in Amsterdam J.S. Bakker 283

De bouw van de nieuwe molen voor de Blauwe polder 

 bij Rijpwetering J.S. Bakker 336

De Contramolen van de Overwaard Jan Hofstra 361

De Egmonder- en Bergermeer: vier en een halve eeuw 

 polder Bart Slooten 408

 Taal en cultuur
Welke molen op 'juli'? J.S. Bakker 238

 Zoeker
Molenaar  37

Standerdmolen Berlicum  75

Rietdekker Zwolle Passiebloem  116

Molen te Wondelgem (Ovl)  141

Molen bij Giethoorn  183

Bovenmolen Driemanspolder Leidschendam  222

Broekzijdse molen Abcoude  266

Molen No. 1 molenviergang Aarlanderveen  311

Lappersfortmolen te Zelzate (B)  354

De Kroon in Arnhem  397

Spinnekop bij overstroming  433
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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.




