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Bij de omslag voorzijde: De voorjaarsexamens van 2000 voor het diploma vrijwillig mole-

naar liggen weer achter ons. Het aantal vrijwilligers is -verheugend - daarmee weer, nu

met 33 geslaagden gegroeid. Of de sessie van nu weer een ‘jongste vrijwilliger van Neder-

land’ heeft opgeleverd is ons niet bekend, evenmin als een ‘oudste geslaagde’. Het zijn alle-

maal maar relatieve begrippen. Dat geldt ook de kortste of langste opleidingstijd. Maar als

je zo jong aan je opleiding begint dan is de kans wel groot dat je de vrijwilliger bent die

het langst over zijn opleiding heeft gedaan. In ieder geval onze felicitaties voor de geslaag-

den en succes in de toekomst voor de zeven personen die nu niet in de gelegenheid waren

het diploma te behalen. En, om met de Woerdense molenaar Hoogendoorn te zeggen:

“Volleerd ben je pas als je dood bent.” (Als antwoord op een vraag van een journalist die

bij diens 65-jarig molenaarschap wilde weten wanneer hij volleerd was.)

Bij de omslag achterzijde: De korenmolen van Harkstede, 13 mei 2000, de dag waarop de

heer W.O. Bakker een koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt. De molen werd in 1851

als grondzeiler gebouwd voor J.G. Tipkens, maar in 1861 verhoogd, het jaar waarin Jan

Reinders Kortholt de molen overnam van Tipkens die naar Wedde vertrok. In 1892 nam

Elzo Stel de molen over van Hendrik Kortholt. De familie Stel bleef eigenaar tot 1971.

Toen werd het bedrijf gestaakt en ging de molen over naar de Slochter Molenstichting.

Begin 1900 werd er een stoommachine met een maalstoel bijgeplaatst. In de jaren ‘20

werd de stoommachine vervangen door een 18 pk Bronsmotor.
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Redactioneel

Voortaan een dikkere Molenwereld!!! In een vergadering van bestuur en redac-
tie is besloten om de Molenwereld met vier pagina’s uit te breiden tot voortaan
minimaal 28 pagina’s. Deze beslissing is enerzijds gebaseerd op vertrouwen voor
de toekomst en anderzijds op het niet meer uitkomen met het aantal beschikbare
pagina’s. Dat laatste bleek uit sommige rubrieken als ‘Forum’ en ‘Bladeren’ die
sterk in de verdrukking zijn geraakt. Verder bleef er bij ieder nummer nog kopij lig-
gen. Zo moest bij het vorige nummer, dat door uw redacteur vanwege de plaats-
ruimte toch al sterk ‘afgeknepen’ was op het laatste moment nog een flink stuk
‘Molensactueel’ vallen’ (er was helaas zelfs geen ruimte voor een verslag van de
jaarvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars). Verder werd de op-
maak er niet beter op doordat de foto’s, met name in ‘Molensactueel’ steeds
kleiner werden afgedrukt; om over niet geplaatste afbeeldingen maar te zwijgen;
kortom een onverkwikkelijke situatie, voor u als lezer, als medewerker of inzender
en ook voor de redactie. Daarom is, ook al is het financieel toch een waagstuk,
besloten u die vier pagina’s meer te schenken. We hopen de prijs evenwel op
hetzelfde niveau te kunnen handhaven. Het aantal pagina’s meer had zonder
probleem ook acht of twaalf kunnen zijn, maar dat is, ondanks het langzaam,
maar gestaag groeiend aantal abonnees en donateurs, op dit moment volsla-
gen onverantwoordelijk. Nog meer pagina’s ? Nog meer foto’s ? Meer kleur? Het
kan allemaal. Als u ons aan de abonnees of adverteerders helpt dan zorgen wij
voor de rest. En uiteraard hopen wij dat ons vertrouwen niet beschaamd wordt.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het septembernummer van de Molenwereld: 
11 augustus 2000; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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MOLENS
ACTUEEL

Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Grensoverschrijdende molen-
toertocht/Mühlentour

De Eems-Dollard Regio heeft in het kader
van het project Toerisme zonder Grenzen
het initiatief genomen voor een toeristische
molentocht aan beide kanten van de rijks-
grens om op die manier het toerisme in de
regio te bevorderen. De route gaat langs
niet minder dan 35 molens: 21 in het Duitse
Emsland, 8 in Drenthe en 6 in Groningen. Bij
iedere molen komt of staat een identiek uit-
gevoerd Duits- en Nederlandstalig bord
met gegevens over de molen. Deze bor-
den worden verzorgd door de Landkreis
Emsland.

Restauratie molenschuur 
Noordbroek

De laatste jaren is gelukkig meer en meer
het besef ontstaan dat molens geen op
zichzelf staande grootheden zijn, maar dat
ze deel uitmaken van een geheel. Dat ge-
heel is uiteraard het omringende land-
schaps-, dorps- of stadsbeeld. Maar er is
meer: de korenmolen was vooral een werk-
tuig in een bedrijf en achter dat bedrijf za-
ten mensen, gezinnen. Vanuit die optie
dient er ook aandacht te zijn voor het ge-
heel van de molen met zijn ‘aangehorighe-
den’ als woonhuis, pakhuis, maalderij etc.
Juist dit aspect is lange tijd verwaarloosd,
waardoor die ‘aangehorigheden’ zijn verd-
wenen of gemaltraiteerd. Dat plaatst de
molen in een sociaal-economisch isole-
ment en geeft ze iets oneigenlijks. Gelukkig
zijn er hier en daar nog mooie of bijzondere
‘ensembles’ en het genoemde groeiende
besef zorgt ervoor, dat het geheel meer op
waarde wordt geschat en de zin ervan
wordt begrepen. Een prettige bijkomstig-
heid is, dat men het pakhuis, de maalderij
of de woning een nuttige functie kan ge-
ven. Het is iets, dat men in het Groningse
Noordbroek ook heeft ingezien. Daar is op
hemelvaartsdag de restauratie van de mo-

De korenmolen van Noordbroek met woonhuis en schuur, voor Groningse begrip-
pen bescheiden, mar toch een bijzonder ensemble.

lenschuur gestart door gedeputeerde Mir-
jam de Meijer. Bij de restauratie van de mo-
len, tien jaar geleden, was de schuur ‘over-
geslagen’. De Stichting Oldambt heeft met
medewerking van molenvrienden nu de
schuur aangekocht en laat hem nu restau-
reren. In de schuur komt een ontvangst- en
instructieruimte plus een toiletvoorziening,
waardoor de molen aan gebruiks- en be-
leefwaarde toeneemt. Met de restauratie is
een bedrag van 150.000 gulden gemoeid. 

Meer geld voor molens 
Slochteren

De Slochter Molenstichting heeft zes mo-
lens in beheer: drie koren- en drie water-
molens. De gemeente stelt voor deze mo-
lens een onderhoudsbijdrage van 7000 gul-
den ter beschikking. De stichting heeft aan
de gemeente gevraagd om dit bedrag te
verhogen tot 10.500 gulden. B & W van
Slochteren hebben hier geen bezwaar te-
gen en zijn zelfs bereid om dit met terug-
werkende kracht ook voor de afgelopen
drie jaar te doen. Het waterschap Eemszijl-
vest heeft haar subsidie aan de stichting
vorig jaar al verhoogd tot 6000 gulden.

It Heidenskip: de positieve kant
van zure regen

Eind april/begin mei werd de zwaar verval-

len Herkules-windmotor aan ‘t Skar bij It Hei-
denskip gedemonteerd voor een grondige
restauratie, waarmee een bedrag van
220.000 gulden is gemoeid. Het herstel
wordt voor het grootste deel uit subsidies
bekostigd. In het Deltaplan Cultuurbehoud
is de mogelijkheid geschapen om beroep
te doen op subsidie als gevolg van milieu-
schade zoals veroorzaakt door zure regen.
Dat laatste bleek voor deze ‘Amerikaan’
dubbel en dwars op te gaan, waardoor de

De Amerikaan bij It Heidenskip voor
de restauratie.
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Molenstichting Nijefurd met succes een be-
roep kon doen op deze regeling. De Her-
kules wordt door twee Workumer bedrijven
onder handen genomen: het constructie-
bedrijf Van der Heide en restauratiebedrijf
Bouw ‘75. De windmotor werd door Stokvis
uit Rotterdam, de importeur van Herkules
geleverd, en gebouwd op de plaats van
de in 1862 gebouwd ‘gewone’ molen, die
voorheen de polder De Hoppe bemaalde.
Het was de bedoeling om de windmotor
nog voor de grootscheepse manifestatie
Simmer 2000 gereed te hebben.

Het restant van de molen van Olde-
holtpade in 1987.

Sloop molenrestant Oldeholt-
pade?

In 1874 werd in Oldeholtpade, ter vervan-
ging van een in 1770 elders in het dorp
staande standerdmolen, een achtkante
baliemolen gebouwd. De sluitsteen boven
de deur ‘1874 AEA’ herinnert daar nog aan
(AEA Aaltje Everts Akkerman, de vrouw van
Ytske Sents van der Meer, de bouwer van
de molen en sinds 1824 eigenaar van de
standerdmolen). Op 15 augustus 1915
brandde de molen als gevolg van blikse-
minslag af. De onderbouw van de molen
werd ingericht tot maalderij, maar is al sinds
tientallen jaren buiten bedrijf en is zwaar
vervallen. In 1989 brak Plaatselijk Belang Ol-
deholtpade bij haar vijftigjarig bestaan ver-
geefs een lans voor herbouw van de mo-
len.
De toekomst van de molen is nu weer aan
de orde nu de eigenaren Sipke en Johan-
nes van der Meer een sloopvergunning
hebben aangevraagd voor het mole-
naarshuis en het molen restant. Zij willen ter
plaatse een nieuw huis laten bouwen. Op-
nieuw heeft Plaatselijk Belang Oldeholt-
pade de strijd aangebonden voor het be-
houd van het oude huis plus de molen. Hoe
dit uitpakt is nog niet bekend.

Molens en natuur centraal
thema op Overijsselse Molendag

Wie eens nader kennis wil maken met de
wind- en watermolens in Overijssel, is op za-
terdag 2 september a.s. van harte welkom

tijdens de Overijsselse Molendag. Ruim 50,
vaak bijzondere molens zijn dan in bedrijf.
De meeste zijn de hele dag open (van
10.00 tot 16.00 uur) en gratis of tegen een
kleine vergoeding toegankelijk. 
Nieuw is de keuze van de organisatie, de
Stichting De Overijsselse Molen en het Gilde
van Vrijwillige Molenaars (afd. 0verijssel),
voor een thematische invulling van de mo-
lendag. In 2000 staat daarbij de relatie met
de natuur in Overijssel centraal. Op, in en
rond de molens hebben vele molenaars
creatief invulling gegeven aan dit thema.
Vaak in samenwerking met lokale natuur-
verenigingen. Op provinciaal niveau is met
Staatsbosbeheer een viertal bijzondere pu-
blieksactiviteiten ontwikkeld. In Twente
(Haaksbergen), Salland (Olst), het Overijs-
sels Vechtdal (Ommen) en in de kop van
Overijssel (Ossenzijl) kunt u voor een klein
bedrag te voet, per fiets of per boot inte-
ressante tochten maken, met onderweg
wetenswaardige natuur- en molenactivitei-
ten.
Zo kunt u vanuit Twente een grensover-
schrijdende fietstocht maken. Deze route
voert u van Haaksbergen (Oostendorper
watermolen, windmolen De Korenbloem)
door het Haaksberger- en Buurserveen
naar de Haarmühle, even over de grens in
Duitsland. In Ossenzijl start bij het natuurac-

Tijdens de Nationele Molendag op 13 mei
opende wethouder J. Oldebesten de mo-
len De Weert bij de Reestbrug in Meppel
door het onthullen van een ‘Meppeler
Mug’ op de vangstok.
Meppel telde ooit vele windmolens, Bicker
Caarten somt er in de Nieuwe Drentse
Volksalmanak van 1968 niet minder dan 27
op. 
In 1937 werd de Eekmolen, alias De Reest,
alias De Weert door molenmaker Bisschop
gesloopt tot op de onderbouw; de roeden
gingen toen naar de korenmolen van Fle-
ringen. Zo bleven er in Meppel alleen maar
drie restanten over. Wel werd er steeds ge-
praat over herstel van de zo bijzondere mo-
len De Vlijt aan de Sluisgracht, maar nadat
deze zo bijzondere molen (ronde stenen
molen op achtkante onderbouw) tot op
baliehoogte was gesloopt verstomde de
geluiden. Ze staken de kop weer op in de
jaren ‘90, waarbij de aandacht allereerst
uitging naar De Vlijt. Dit lukte niet en vervol-
gens kwam men uit bij de Eekmolen. Deze
molen was in 1807 gebouwd als opvolger
van een standerdmolen en deed dienst als
run- en pel, later als koren- en runmolen
(Meppel telde veel leerlooierijen, waar de
run of eek -gemalen eikenschors werd ge-
bruikt). De Eekmolen vormde met zijn schu-
ren een schitterend complex bij de Reest-
brug. Het bedrijf verliep in de crisistijd en in
maart 1937 werd de molen stilgezet,
waarna sloop tot op de onderbouw

volgde. In 1993 trok Meppelaar Henk
Meijerink in een gesprek met wethouder
Oldebesten de stoute schoenen aan voor
de herbouw van de molen waarvan na
1968 ook nog eens de schuren verdwenen
waren zodat alleen een kale stenen onder-
bouw overbleef. Het beschikbaar komen
van het achtkant van de onttakelde Schui-
lenburger Molen bij Hellendoorn in 1994
legde een goede basis voor de herbouw.
Al in hetzelfde jaar werd een begin ge-
maakt met het herstel van de onderbouw.
In 1996 was de onderbouw klaar. Op 8 juli
1998 werd het door molenmaker Dijkstra uit
Sloten gerestaureerde Hellendoornse acht-
kant op de onderbouw gezet en vervol-
gens kam de kap erop. Op 20 april 1999
draaide de molen voor het eerst. In de zo-
mer van 1998 zou de opening volgen. He-
laas heeft Meijerink het voltooien van zijn
droom niet mogen meemaken: hij over-
leed onverwacht kort voor de geplande in-
bedrijfstelling, welke hierom werd uitgesteld
tot 13 mei. Uit eerbetoon draagt de spil van
De Weert zijn naam. De molen wordt be-
malen door de vrijwillige molenaars Jan
Rossing en Kees Vanger.
Het ziet er overigens naar uit dat het in
Meppel niet bij de rehabilitatie van De Eek-
molen zal blijven. Voor herbouw van De Vlijt
zijn vergevorderde plannen; helaas als ‘ge-
wone’ achtkante molen, waardoor men
zich de kans op een bijzonder en historisch
beter verantwoord molentype laat ont-

In bedrijfstelling molen 
De Weert in Meppel

tiviteitencentrum een vaarexcursie door het
Nationaal Park De Weerribben, waarbij een
bezoek wordt gebracht aan bijzondere
molentypen als de tjasker en spinnekop.
Deze werden vroeger gebruikt voor het
droogmalen van de veenputten om de
turfwinning te vergemakkelijken, vandaag
de dag worden zij gebruikt voor het inma-
len van water. In Ommen (Besthmenermo-
len) kunt u kiezen uit een fiets- of wandel-
tocht door de natuur van het eerder Ach-
terbroek of de Boswachterij Ommen, com-
pleet met demonstraties roggemaaien,
bosbouw en een bezoek aan ijsboerderij
De Meulenhorst. Bij de Bökkersmölle in Olst
combineert u fietsen en het varen met een
voetveer met een excursie door De Duurse
Waarden. Tevens is er een speciale molen-
toertocht van ca. 80 km voor auto en fiets.
Deze ‘Hamaland-Molen-Toertocht’ loopt
langs een 10-tal molens tussen Olst, Wijhe,
en dan terug langs de IJssel.
Behalve deze natuurtochten organiseren
de molens op vele plaatsen speciale activi-
teiten voor het publiek.
Bij sommige lijkt het wel een groot molen-
feest, compleet met bakdemonstraties
(van brood en pannenkoeken tot poffertjes
en kniepertjes), muziek, exposities etc.
Inlichtingen en een gratis folder met kaart
en activiteitenoverzicht van alle deelne-
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gaan. Verder staat aan het Zuideinde van
Meppel nog de onderbouw van de op 6
mei 1930 afgebrande kapitale korenmolen
‘t Fortuin.

De Schuilenburger windmolen (er was
ook een Schuilenburger watermolen)
bij Hellendoorn in vol bedrijf. De
romp van deze molen staat nu op de
onderbouw van de Eekmolen in Mep-
pel.

mende molens kunt u vanaf 1 augustus ver-
krijgen bij de plaatselijke VVV’s in Overijssel
of telefonisch bij het Gelders Overijssels bu-
reau voor Toerisme (tel.: 0570-680700).

Uit met de molenbeschermings-
zone rond De Lelie in Ommen

Burgemeester en wethouders van Ommen
willen de in 1992 ingestelde molenbescher-
mingszone rond de in bedrijf zijnde molen
De Lelie, eigendom van de gemeente en
geëxploiteerd door molenaar Anton Wol-
ters niet langer honoreren. Het belang van
de molen weegt volgens het college niet
op tegen de lopende stadsvernieuwings-
projecten. Dan moet een motor maar de
wieken gaan aandrijven. De aanleiding
was het afketsen van de bouwplannen
van de Woningstichting De Veste op de
zone. De aanwezigheid van de molen na-
bij het stadscentrum maakt een econo-
misch verantwoorde ontwikkeling van het
stadscentrum onmogelijk. Het College ver-
wijt de Stichting De Overijsselse Molen hals-
starrigheid in het vasthouden aan de zone
bij eerder overleg.
Het bovenstaande maakt duidelijk hoe pe-
nibel de kwestie van de molenbiotoop is. Is
het overlaten hiervan aan de gemeente-

lijke overheden eigenlijk niet te mager?
Juist datzelfde gemeentebestuur heeft im-
mers vaak hele grote belangen die lijnrecht
indruisen tegen het belang van de molen,
zoals hier in Ommen. Het eind van het
liedje is een nimmer aflatende en moede-
loos makende stroom van bezwaarschrif-
ten. Er is eigenlijk maar één weg, de praktijk
die België al veel langer kent: het klasseren
van het monument plus zijn omgeving. An-
ders gezegd: het vastleggen van een mo-
lenbeschermingszone in het beschermings-
besluit van de molen. Zo niet, dan blijft het
tot in lengte van jaren dweilen met de
kraan open.

De Lelie in Ommen, met een be-
dreigde biotoop.

Geen verplaatsing voor 
De Passiebloem

De laatste maanden is de Zwolse oliemolen
een vast item in deze rubriek in verband
met de bouw van een stadion in de nabij-
heid van de molen. Moet de molen door
de toegenomen windbelemmering ver-
plaatst worden? Of zijn er andere oplossin-
gen, als motoraandrijving? Inmiddels heeft
B & W van Zwolle besloten om de molen
rustig aan de Vondelkade te laten staan en
de windbeschermingszone rond de molen
in tact te houden. Wel gaan de gedachten
uit naar een motor om de taak van de
wind over te nemen als die het laat afwe-
ten. Toch is er nog een veel mooier, molen-
en molenaarsvriendelijker alternatief. Ver-
bussel de molen en geef hem remkleppen.
Dit laatste zal ook de onregelmatige gang
van de molen door windverstoring ten
goede komen.

Molen Beneden-Leeuwen naar
gemeente

Aan de indrukwekkende molen De Wiele-
waal in Beneden-Leeuwen van molenaar
Thijs Loeffen moet veel hersteld worden en

Loeffen is ook de jongste niet meer. Boven-
dien heeft Loeffen geen opvolger. Een en
ander is de aanleiding geweest om goed
na te denken over een structureel goed
verzekerde toekomst van de molen. Nu zijn
er in het verleden al afspraken gemaakt
over het onderhoud van de molen. Een
van de bepalingen is dat de gemeente
het eerste recht van koop heeft bij een
eventuele verkoop. De gemeente West
Maas en Waal wil nu de molen van Loeffen
kopen voor een bedrag tussen de 25.000
en de 30.000 gulden en vervolgens tot res-
tauratie overgaan. Loeffen kan de molen
gewoon blijven gebruiken zoals hij gewend
is. In de gemeente West Maas en Waal
staan vier molens: de bijzondere standerd-
molen van Alphen a/d Maas met zijn drie
koppel stenen, de onderhavige Wielewaal
en twee onttakelde molens, te weten in
Dreumel en Maasbommel.

De Concordia in Ede naar de
gemeente

Het is inmiddels wel duidelijk dat de toe-
komst van de al tientallen jaren - sinds 1962
- onttakeld staande molen Concordia in
Ede veilig is gesteld. De vorm waarin dit
wordt gegoten is nog niet definitief be-
paald. De molen is door Tekton Projectont-
wikkeling verkocht aan de gemeente Ede,
inclusief de molenaarswoning, de maalde-
rij en de schuren. De restauratiekosten wor-
den geschat op 970.000 gulden, waarvan
70% wordt gedekt door rijkssubsidie, 10%
door de gemeente en 10% door de provin-
cie. Er is aan de subsidies als voorwaarde
gesteld dat de molen moet worden onder-
gebracht in een stichting. De gemeente en
Tekton zullen waarschijnlijk daarin participe-
ren.
Het is toch nog de vraag welke kant het
met de Concordia opgaat: een molen met
wieken zal het wel weer worden en hij zal
wel draaien ook, maar verder? Wordt het
de zoveelste ‘zielloze’ molen: een ge-
slaagde restauratie kan heel teleurstellend
zijn! Of slaagt men er in Ede in om de mo-
len weer met zijn omgeving als geheel tot
zijn recht te laten komen (zie hierboven
Noordbroek). De Concordia heeft zeer bij-
zondere potenties (zoals de stoommaalde-
rij, de olieslagerij), maar zal men die ook uit

Molen De Wielewaal in Beneden-Leeu-
wen met het molenaarshuis aan het be-
gin van deze eeuw.
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weten te buiten? Het is te hopen dat er
achter het restauratiebestek een weldoor-
dacht plan zit, dat breder is dan de molen
op zich. Met een beetje goede wil kan men
van de Concordia een van de bijzonderste
molens van Gelderland maken, zo niet van
Nederland, zonder de geschiedenis van
deze molen enig geweld aan te doen.

Ambitieuze centrumplannen
voor Ermelo

De entree van het dorp Ermelo wordt aan
de noordzijde voor een groot deel be-
paald door terrein en autobusgarage van
Connexxion. De gemeente wil dit gebied
drastisch aanpakken, zodat het een visite-
kaartje voor Ermelo wordt. In de plannen
wordt ook de herbouw van de op 30 au-
gustus 1990 door blikseminslag afgebrande
korenmolen De Koe meegenomen. De on-
derbouw met de aangebouwde maalderij
bestaat nog steeds. De discotheek erin zal
dan moeten verdwijnen. Misschien is er een
vervangingsregeling mogelijk met eige-
naar Van der Linde. Er wordt nu al jaren ge-
praat over herbouw, maar wanneer komt
de daad?

Tweede rad voor watermolen Zuuk
In het Gelders Molenboek zal men vergeefs zoeken naar de korenmolen van Zuuk, de Zuukermolen op de Klaarbeek in de gemeente
Epe. Het is namelijk niet dezelfde als De Kopermolen, ook al hebben ze een tijd lang gemeenschappelijke eigenaren gekend. De Zuuker
Molen is een dubbele molen. De noordelijke molen zou een papiermolen geweest zijn. In 1881 vraagt ene Diepenveen vergunning om
hier een locomobiel te mogen plaatsen voor zijn sigarenkistenfabriek. Het jaar erop brandt de zaak af. In 1895 sticht D.J. van der Meu-
len in de molen een zuivelfabriek waarvoor het bovenslagrad de drijfkracht levert. Het zal wel de enige ‘waterzuivelmolen’ van Neder-
land zijn geweest. Het bedrijf groeit uit tot de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Gelria. In 1944 vestigt zich er vanuit Den Haag de ma-
chinefabriek Eureka, thans Veluwsche Machine Industrie (VMI) Dit bedrijf is nog steeds eigenaar van het molengebouw, dat al sinds men-
senheugenis geen rad meer heeft.
De zuidelijke molen was als korenmolen in bedrijf, maar in 1950 werd ook het rad van deze molen gesloopt, toen eigendom van mole-
naar Bourgonje. Toen de VMI 45 jaar bestond nam die het initiatief om de molen weer van een rad te voorzien en zorgde voor de fi-
nanciering. Al in de-
cember 1989 waren
hiervoor door de plaat-
selijke aannemer Terwel
een bestek, een begro-
ting en tekeningen ge-
maakt. In 1991 werd de
korenmolen zo weer
draaiend gemaakt.
Nu heeft de VMI de op-
dracht gegeven om
aan haar molen het
tweede bovenslagrad
weer aan te brengen,
waardoor weer het
beeld van een dubbele
bovenslagwatermolen
ontstaat. Deze molens
kwamen vroeger op de
Veluwe veel meer voor,
maar de Zuuker Molen is
nu als zodanig de enige
in Nederland. Het rad
zal aangebracht wor-
den door de Aaltense
molenmaker Vaags.

Nieuwe wind voor de Sint Anna-
molen in Nijmegen

Sinds juli vorig jaar beheert het echtpaar
Erik en Claudette van der Heijden de Sint
Annamolen in Nijmegen, met name de
winkel, terwijl de broer van Claudette er de
eigenaar van is.
Het echtpaar wil veel meer met de molen
gaan doen, al was het maar dat hij meer
ging draaien dan de ene dag per week
nu. Verder willen ze workshops gaan geven
voor binnen- en buitendecoratie. De winkel
bestond al uit twee delen: voor bakbeno-
digdheden en een dierenspeciaalzaak.
Het assortiment aan bakbenodigdheden is
sterk uitgebreid met o.a. biologische pro-
ducten. Verder is men gestart met de ver-
koop van kleine huisdieren als vogels en ko-
nijnen.

Meer geld gevraagd voor molen
Amerongen

Reeds eerder maakten we melding van
gerezen problemen rond het herstel van de
onttakelde Maallust in Amerongen (Zie Mo-
lenwereld 2000-3-52) door het vragen van

garanties door de moleneigenaar. Daar zijn
nu nog financiële eisen bijgekomen. Zo
wordt er geld gevraagd voor de grond
waarop de molen staat. Die grond zou zon-
der de molen voor de eigenaar 225.000
gulden waard zijn. Van de Brink wil dat er
voor die grond dan ook wordt betaald bij
overdracht aan een stichting. Doordat de
molen erop staat is de waarde echter nihil:
er kan niets met die grond. Verder wil hij
geld voor gederfde huur van het pakhuis,
150.000 gulden. De gemeente wil hier ook
niet van horen omdat hij de vrije beschik-
king erover had. Verder wil hij meer geld
voor het pakhuis en de grond vanwege de
sinds 1997 toegenomen waarde. B & W van
Amerongen willen dit dan nog accepteren
om vaart achter de plannen te kunnen zet-
ten. Al met al zullen er toch politici in Ame-
rongen zijn die door dit soort problemen de
Maallust langzamerhand vergaat.

Sloop silo’s COVA in Amersfoort

Amersfoort is een molenloze stad, maar dat
betekent niet dat het geen molenverleden
heeft. Ook telde Amersfoort een paar be-
kende aan het molenaarsvak gerela-

De Zuukermolen aan het begin van deze eeuw als waterzuivelmolen, een buitenbeentje op molen-
gebied. Het bovenslagrad zit aan de andere kant van het gebouw.
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De oliemolen De Rijzende Zon aan de Eemhaven in Amersfoort, gebouwd in 1765.
In 1900 verdween het bovendeel van de molen. In april 1940 stortte de silo op de
oude molenonderbouw in, waarna sloop volgde en een nieuwe fabriek gebouwd
werd voor Van Nieuwenhuizen.

teerde bedrijven die landelijk bekendheid
genoten, speciaal bij molenaars, als: Gerrit-
sen en de oliefabrieken van Van Nieuwen-
huizen en Van Vollenhoven. Alle drie de be-
drijven waren gevestigd langs en bij de
Eemhaven. De oliefabrikant en graanhan-
delaar Van Vollenhoven stichtte in 1915 een
modern bedrijf. In 1938 bouwde hij een mo-
dern silopand, in 1941 een tweede. Van Vol-
lenhoven kwam in de oorlog om, waarna
de Coöperatieve Op- en Overslagvereni-
ging Amersfoort de silo’s overnam. In 1957
vond er nog een uitbreiding plaats. Eind au-
gustus zullen de silo’s evenwel verdwijnen
om plaats te maken voor woningen. Men
heeft nog onderzocht om een van de ka-
rakteristieke silo’s te verbouwen tot wonin-
gen, maar dat is niet haalbaar. Met het ver-
dwijnen van de COVA komt dan ook een
einde aan een stuk Nederlands molenaars-
leven, want de genoemde drie bedrijven
leverden allerlei grondstoffen (granen) en
producten (veekoeken) voor molenaars
door het hele land. Bovendien stonden hier
in het verleden meerdere molens, waarvan
de oliemolen De Rijzende Zon de mooiste
en de bekendste was.

Restauratie Geesina in Groene-
kan kan nu snel op gang komen

Al jaren wordt er gepraat over de restaura-
tie van de zwaar vervallen korenmolen
Geesina in Groenekan, ooit eigendom van
de illustere ANMB-voorzitter A.L. Schuurman.
Met de overdracht van de molen aan de
Stichting De Utrechtse Molens in 1998 leek
alles snel in kannen en kruiken te komen.
Helaas bleek het niet mogelijk om het dek-
kingsplan voor de restauratiekosten rond te
krijgen vanwege een hardnekkig gat van
ruim 65.000 gulden op de totale geraamde
restauratiekosten van 650.000 gulden. In-
middels heeft de gemeente Maartensdijk
(waar Groenekan onder valt) zich garant
gesteld voor het tekort waardoor niets meer
een snelle restauratie in de weg staat.

Amsterdam ook weer een bo-
venkruier-zaagmolen?

Toen in 1962 De Vriendschap aan het Stin-
kevuil bij Monnickendam verbrandde ver-
dween daarmee de laatste Noord-Hol-
landse bovenkruier-zaagmolen. Slecht en-
kele paltrokken hielden de herinnering aan
honderden zaagmolens in deze provincie
levend. Inmiddels staan er in Noord-Hol-
land meerdere projecten op tafel om weer
bovenkruier-zaagmolens te bouwen. Het
Jonge Schaap in Zaandam heeft de verst
gevorderde en de sterkste papieren (zie
het vorige nummer van de Molenwereld).
Verder zijn er (weer) plannen om de bo-
vengenoemde Vriendschap te herbou-
wen. Recent is er nog een derde project
bijgekomen. In Amsterdam beijvert de Ini-
tiatiefgroep Zaagmolen VOC Amsterdam

zich om te komen tot herbouw van een
zaagmolen die ooit aan de Verenigde
Oost-Indische Compagnie toebehoorde.
De ‘Oost-Indische Zaagmolen’ stond aan
de rand van het imposante VOC-terrein,
achter het bolwerk Jaap Hannes. Die
plaats moeten we nu zoeken aan het be-
gin van de Conradstraat/Czaar Peter-
straat, niet ver van de nog bestaande mo-
len De Gooijer. Het was naar Amsterdams-
Zaanse begrippen een grote achtkante
zaagmolen. De constructie ervan is goed
gedocumenteerd omdat deze molen
voorkomt in Architectura Mechanica of
Moolenboek (1727)van de hand van Pieter
Linperch, ‘moolenmaaker van Stockholm’,
het derde deel van het Groot Volkoomen
Moolenboek. Het voorkomen van deze
molen in dit boek is niet zo verbazend om-
dat een der auteurs, Cornelis van Vuuren,
‘Moolenmaakers Baas van de Ed: Oost-In-
dische Compagnie te Amsterdam’ is ge-
weest. Na de teloorgang van de VOC ging
de molen, evenals het hele VOC-complex,
over naar de marine en bleef zo hout za-
gen tot omstreeks 1870. Toen nam een
stoomzagerij het werk over. Ongetwijfeld
zal er in de archieven van de VOC en de
marine meer te vinden zijn over de lotge-
vallen van deze molen. 
Herbouw van de molen op de oorspronke-
lijke plaats is niet mogelijk, vandaar dat de
gedachten van de Initiatiefgroep uitgaan
naar de kop van het Java-eiland in het IJ,
ongeveer een kilometer ten NNW van de
oorspronkelijke plaats. De groep acht de
kosten tussen de drie en de vijf miljoen gul-
den. Ze moeten komen uit subsidies en
sponsoring. Men hoopt de molen in 2002
klaar te hebben, het jaar waarin het pre-
cies vier eeuwen geleden is dat de VOC is
opgericht.

De Oostindische Zaagmolen in Am-
sterdam zoals die voorkomt in het
Groot Volkoomen Moolenboek.
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Asbreuk molen Zuiderzee -
museum

Op Hemelvaartsdag 1 juni is de houten as
gebroken van de molen op het terrein van
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Geheel
toevallig was een broer van een van onze
abonnees in het museum toen een en an-
der gebeurde. Hieronder het verhaal zoals
hij dat meedeelde. 
‘Rond een uur of vijf liepen we langs de
molen, waar de molenaar bezig was om
het eerste zeil weg te halen. We liepen on-
dertussen door en nog geen vijf minuten la-
ter was er enig tumult onder het personeel.
We kijken om en zien het wiekenkruis van
de molen op de grond liggen. We zijn te-
ruggelopen om het van dichtbij te bekijken

Werkgroep in
Amsterdam 
bezorgd over
toekomst molen
In december 1875 werd concessie ver-
leend voor het vervenen en daarna
droogmaken van de Middelveldsche
Akerpolder bij Amsterdam in de voor-
malige gemeente Sloten. Deze polder
werd bemalen door een schepradmo-
len met een vlucht van 17 m. Die was
niet berekend op zijn toekomstige taak.
Vandaar dat er een nieuwe scheprad-
molen aan de ringvaart van de Haar-
lemmermeer werd gebouwd met een
vlucht van 28 m. Toen de polder geheel
verveend was werd het scheprad in
1896 vervangen door een vijzel. In 1920
stapte de polder over op elektrische be-
maling en het jaar erop volgde sloop
van de molen tot net boven de veldmu-
ren. De molenstomp werd woning en re-
cent is in de polder de nieuwe wijk De
Aker gesticht. Een werkgroep, De Oude
Molen, heeft zich het lot van de verval-
len molenstomp aangetrokken. Onlangs
werd zij onaangenaam verrast doordat
zonder kapvergunning een paar oude
bomen bij de stomp werden gerooid.
Men vreesde dat dit de voorbode van
de totale sloop was. Dit bleek niet het
geval. Het stadsdeelbestuur onderzoekt
de mogelijkheid tot behoud. De werk-
groep is geporteerd van het idee om
van de molenstomp een theehuis te
maken

De kapitale molen van de Middel-
veldsche Akerpolder in Amsterdam-
Sloten aan de ringvaart van de Haar-
lemmermeerpolder omstreeks 1900. 

De stomp van de molen van de Mid-
delveldsche Akerpolder in september
1991. Rechts de gekapte bomen die
zoveel stampij veroorzaakten.

De molen in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen direct na de asbreuk op 1
juni 2000. Het lijkt erop alsof de kraag
om de houten as voor het voorkeuve-
lens langsdraaide. In dat geval druipt
het water vanaf het voorkeuvelens ach-
ter de kraag langs toch op de as en
heeft die kraag niet zoveel zin. (foto
R.B.M. Esselink).

en hebben ook diverse foto’s gemaakt. De
oorzaak was een gebroken houten as. Ik
heb iemand gesproken, die de molenaar
hielp met het weghalen van de zeilen. Hij

hield daarbij de roede vast, omdat deze
het achtkant geschampt had. De roede
was gemakkelijk heen en weer te bewe-
gen. Bij het laatste zeil ging het geloof ik mis
en viel het hele spul voorover op een hek
van een weiland. Hierdoor is het hekwerk
wat beschadigd, maar voorzover ik kon
zien waren de houten roeden nog heel.
Verder is het goed afgelopen, op wat ma-
teriele schade na.’
Het lijkt erop, dat er een breuk in de as zat,
waardoor het gevlucht speling kreeg en
het achtkant kon raken (misschien was de
breuk een gevolg van de recente storm?).
Blijkbaar kon men de molen toch nog tijdig
stoppen, maar ging het bij het weghalen
van de zeilen mis.

Jaarverslag 1999 molenaars ‘De
Haas’ in Benthuizen

De Haas in Benthuizen is eigendom van
Stichting Molen De Haas waarbij het dage-
lijks beheer is toevertrouwd aan de Vereni-
ging Benthuizer Molenaars. In de praktijk
blijkt dit een zeer efficiënt omgaan met de
molen op te leveren die nagenoeg iedere
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur draait en
te bezoeken is. Daarnaast zijn er ook regel-
matig extra activiteiten om en met de mo-
len.
De maalploeg voor De Haas bestond in
1999 uit vijf leden, terwijl er drie actieve as-
pirant-leden zijn, molenaars in opleiding.
In 1999 was de molen op 95 dagen in be-
drijf, in totaal 379 uur. Er wordt daadwerke-
lijk gemalen voor de eigen winkelverkoop,
terwijl er dankzij de medewerking van Vee-
voederbedrijf Van der Bijl uit Koudekerk nog
meer gemalen wordt. In totaal ging het om
een kleine vijf ton. Er werden circa 180.000

De ravage bij de molen in het Zuider-
zeemuseum. De kraag zit nog op de as-
kop zodat de as van achter de kraag in-
gerot moet zijn(foto R.B.M. Esselink).
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asomwentelingen gemaakt en de molen
werd door zo’n 1500 mensen bezocht. In
de molen winkel werd goed 600 kg meel
verkocht.
De vereniging voert zelf veel onderhoud
aan de molen uit, ook in het afgelopen
jaar. Een ieder jaar terugkerend fenomeen
is de zogenaamde Korenmolenloop tussen
de korenmolens van Zoetermeer en Bent-
huizen.

Veranderende bebouwing rond
De Valk in Leiden

Rond de maalvaardig gemaakte Valk te
Leiden gebeurt ook veel. Het foeilelijke ge-
bouw Stationsplein 10-12, dat jarenlang alle
noordwestelijke wind van De Valk weg-
nam, wordt momenteel na jarenlange
leegstand eindelijk gesloopt (door slopers-
bedrijf Van de Pouw Kraan uit Hoogmade).
Erachter staat al, gelukkig dwars, een veel
hoger gebouw, dat net gereedgekomen
is. Van dit soort torens zouden er nog een
tweetal komen. De windtoetreding van De
Valk zal stellig iets beter worden, maar de
dominerende functie zal er zeker niet op
vooruit gaan. De windrichtingen west en
noordwest zullen voor De Valk problemati-
sche blijven om te draaien (of malen). 

Kaartenactie voor molen Zemel-
polder een succes

De in het voorjaar gehouden kaartenactie
(zie Molenwereld 2000-5-104) voor de her-
bouw van de vorig jaar afgebrande molen
van de Zemelpolder in Lisse is een groot
succes. Er zijn 2713 kaarten ingeleverd die
pleiten voor herbouw; ze representeren
zo’n veertig procent van de Lisser bevol-
king. Wethouder Prins is tevreden met dit re-
sultaat en vindt het een goede aanzet
voor de toekomst. Voordat er tot herbouw
wordt overgegaan zal toch eerste de fi-
nanciering van de herbouw rond moeten
zijn. Helaas was de molen niet verzekerd.

Biotoopstrijd rond molen 
Sommelsdijk

In Molenwereld 1999-10-200 is vermeld hoe
de gemeenteraad van Middelharnis be-
sloot om voor het bouwplan Westplaat de
in 1994 vastgelegde en bekende 1 op 100-
regel voor de molen van Sommelsdijk te
wijzigen in 1 op 50 voor het bouwplan West-
plaat. Als van 1 op 100 naar 1 op 50 kan
moet van 1 op 50 naar 1 op 30 ook kunnen
redeneerden de vroede vaders (en moe-
ders?) van ‘Meneerse’ en zo stelde het Col-
lege van B & W voor om dat er maar van
te maken. In april stelde wethouder Vroe-
gindeweij dat volgens deskundigen van De
Hollandsche Molen De Korenbloem er
geen enkele schade bij zou hebben. De
Vereniging Vrienden van De Korenbloem
liet het er niet bij zitten en maakte gebruik
van het spreekrecht in de raadscommissie
Ruimtelijke Ordening. De woordvoerder,
Van Middelkoop, noemde het 1 op 30-
voorstel een ‘koldermodel’. Na discussie
was er toch een meerderheid van vier te-
gen drie voor 1 op 50.

Start restauratie Achtkante 
Molen in Streefkerk

De polder Streefkerk is een van de laatste
grote molenpolders van Nederland ge-
weest, in die zin dat ze tot in de jaren ‘50
bemalen werd door zes molens: vijf wippen
en een achtkant, waarvan er nu nog vier
over zijn. Het stilzetten van de molens werd
de aanleiding tot de oprichting van de
Stichting tot Instandhouding van Molens in
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Ten aanzien van de Streefkerkse molens
ging de stichting niet bepaald onder een
gelukkig gesternte van start: brand en ver-
val leken op termijn toch de ondergang
van de molens te worden, met uitzondering
dan van de Broekmolen. Inmiddels is er
heel veel ten goede gekeerd en wordt er
zelfs gemompeld, - al jaren trouwens - over
de reconstructie van de afgebrande bo-

De molen van 
Spijkenisse draait weer

Op 2 mei j.l. werd de kap geplaatst en zijn de roeden ge-
stoken. De dag voor molendag had de molen proefge-
draaid en op molendag draaide de molen voor het eerst
sinds de jaren ‘60 weer met (twee) zeilen. De restauratie is
echter nog lang niet afgerond. Op dit moment herstelt de
eigenaar zelf de balie, terwijl het binnenwerk ook nog on-
derhanden genomen moet worden. Beide roeden zijn ge-
handhaafd, dus ook de zeer oude Potroede . De eigenaar
vond het jammer om deze roede te vernieuwen en heeft
gekozen voor reparatie. De stroomlijnneuzen-Van Bussel zijn
ook weer aangebracht, nu echter in een ‘demontabele’
uitvoering, zoals men de laatste jaren wel op meer molens
toegepast ziet.

De molen van Spijkenisse draait weer op molen-
dag 2000 (foto Erwin Esselink).

venmolens, de Sluis- en de Hoge Tiendweg-
molen, maar zover is het nog niet. Inmiddels
is de Achtkante Molen aan een tweede
grote restauratie toe. In november vorig
jaar is de inschrijving hiervoor gehouden,
waarbij molenmaker De Gelder Favier met
ƒ 432.482,25 als laagste uit de bus kwam. In-
middels heeft de RDMZ haar goedkeuring
aan de plannen gegeven zodat - als alles
naar wens verloopt - de Achtkante Molen
er in september weer tegenaan kan.

Verplaatsing Meerburger Molen

De Meerburger Molen bij Zoeterwoude
staat op een molenvriendelijk ‘groen ei-
land’ ingeklemd tussen de snelweg Den
Haag-Amsterdam, de spoorlijn Leiden-
Woerden, het bedrijfsterrein Grote Polder
en sportvelden. Veranderingen buiten dit

De Meerburger Molen bij de inge-
bruikstelling na herstel op 21 juni 1997.
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eiland, zoals de reconstructie van het be-
drijfsterrein Grote Polder, brengen de mo-
len steeds meer in de knel. Het verplaatsen
van de molen zou heel wat pijnpunten, ook
voor de molen, doen verdwijnen. Zo komt
er ruimte voor de verplaatsing van sportvel-
den en huizenbouw. Vandaar, dat de ge-
meente Zoeterwoude de molen best wil
verplaatsen, te meer daar er voor de mo-
len op zijn huidige plaats ook geen ideale
perspectieven zijn.
Men komt nu tot de conclusie, ‘de enige
optie in Zoeterwoude’ volgens wethouder
Stuijt om de Meerburger Molen te verplaat-
sen naar een plaatsje langs de Weipoortse
Vliet en de Weipoortseweg. Het probleem
evenwel is dat Staatsbosbeheer daar een
twaalf jaar geleden een bosje heeft ge-
plant. 

Bezwaren tegen bouwplan bij
molen Sint Annaland verworpen

De nieuwe eigenaren van de korenmolen
De Vier Winden in Sint Annaland, J. Soffers
en M. Kerkmeester uit Rotterdam (zie Mo-
lenwereld 2000-3-56) willen het pakhuis bij
de molen verbouwen tot permanente wo-
ning. De nokhoogte van het bouwplan
voorziet in een hoogte van 6 m, terwijl de
baliehoogte volgens Het Nederlandse Mo-
lenbestand 4,5 m bedraagt. Daarom heeft
de vereniging De Zeeuwse Molen heeft,
met twee particulieren, bezwaar aangete-
kend tegen het bouwplan. De eigenaren
stellen dat het verschil geringer is dan de
aangegeven anderhalve meter en stellen

dat er aan de oostkant door andere oor-
zaken veel ernstiger windbelemmering is.
Het provinciebestuur van Zeeland heeft
hierop het bezwaar tegen het bouwplan
ongegrond verklaard.

Een crepeergeval minder op
Noord-Beveland

De staat van de Zeeuwse molens is niet al-
tijd even hartverheffend; vooral op Noord-
Beveland is er veel misgegaan; het is er dui-
delijk te zien. De Landzigt in Wissenkerke,
een stenen grondzeiler uit 1869, kwam in
1954 buiten bedrijf en werd in 1962 uitges-
loopt en ingericht tot recreatiewoning.
Sinds 1991 staat de molen er onttakeld bij
nadat de roeden er zijn uitgehaald. In 1992
werd Walter Bree uit Bussum eigenaar van
de molen en hij laat de molen nu restaure-
ren. Eind mei is de kap van de molen ge-
haald als begin van het herstel. Het werk
wordt uitgevoerd door molenmaker Johan
Hoefkens uit Middelburg in samenwerking
met aannemer De Kam uit Kamperland.
Als alles volgens plan verloopt dan kan de
Landzigt in september weer draaien. Ma-
len is er niet bij, want het binnenwerk komt
niet terug, gelet op de bestemming als re-
creatiewoning.

Wijziging van de plannen voor
de Oranjemolen in Vlissingen

De plannen voor de versteviging van de
waterkering in Vlissingen (zie Molenwerld

De restauratie van Nederlands
hoogste molen, De Hoop in Prin-
cenhage, gemeente Breda, krijgt
steeds vastere vorm. Alles staat in
de startblokken. Het wachten is
eigenlijk alleen maar op groen
licht van het Bredase gemeente-
bestuur in zake de subsidiëring.
Het gaat dan ook om een groot
bedrag: grote molens kosten
grote bedragen. De kosten wor-
den geraamd op niet minder
dan 3,8 miljoen gulden. Inmiddels
zijn recent de bijgebouwen ges-
loopt op het beschermde en bij-
zonder fraai pakhuis na. Bij de
molen komt nu een dierenartsen-
praktijk, een diervoederwinkel en
een woning. Dit complex moet
eind dit jaar klaar zijn. Het speci-
fieke molenmakerswerk zal wor-
den uitgevoerd door de Gebr.
Straver uit Almkerk, terwijl aanne-
mer De Bonth-Van Hulten voor
het overige werk tekent.
Eigenaar Hof van de molen is en-
thousiast genoeg en spant zich al
jaren ten uiterste in, maar ambte-
lijke molens ....

2000-5-103) zijn gewijzigd. Het was eerst de
bedoeling om te beginnen met de zeewe-
ring en daarna zou dan de molen aange-
pakt worden. Rijkswaterstaat is hierop terug-
gekomen omdat men vreest dat het graaf-
werk aan de voet van de Oranjemolen, alle
voorzorgsmaatregelen ten spijt, hem wel
eens te veel zou kunnen worden. Om die
reden wil Rijkswaterstaat nu eerst de molen
onderhanden nemen. Die moet rechtgezet
en vervolgens twee meter omhoog ge-
bracht worden omdat hij nu als het ware in
een soort kuil staat. Het rechtzetten kost
460.000 gulden en met het opvijzelen wordt
dit zes ton. De gemeente Vlissingen en Rijks-
waterstaat zijn het al jaren oneens over de
kosten. Het is de verwachting, dat de Vlis-
singse gemeenteraad in september op dit
punt spijkers met koppen slaat. Door het
omdraaien van de volgorde waterkering
molen gebeurt er voorlopig niets, noch aan
de molen, noch aan de waterkering.

Start Brabants Molenweekend

Op 24 en 25 juni 2000 heeft de Molenstich-
ting Noord-Brabant voor de eerste maal in
de geschiedenis een Brabants Molenweek-
end georganiseerd. Het evenement is offi-
cieel geopend op 23 juni 2000 in Goirle. Na
een welkomstwoord van mevrouw mr.
W.M.C. de Vreij-Vringer, burgemeester van
de gemeente Goirle, in het gemeentehuis
volgde een korte inleiding van de voorzitter
van de Molenstichting Noord-Brabant.
Daarna is er een bezoek gebracht aan de
molen De Visscher die dit jaar 125 bestaat
en is het molenweekend officieel geopend
door de heer D. de Cloe uit Waalwijk, lid
van de Tweede Kamer. Tevens heeft die
middag de Molenstichting Noord-Brabant
een vertegenwoordiging van basisschool
De Heibloem een leskist aangeboden. Mo-
lenstichting Noord-Brabant

Onvrede in Schijndel over be-
stemmingsplan ten gunste van
molen

In Schijndel wordt gewerkt aan een nieuw
bestemmingsplan Molenstraat in de omge-
ving van de molen Pegstukken, die eigen-
dom van de gemeente is. De winkeliers
van het winkelgebied ‘t Zuid hadden daar-
bij uiteraard hun wensen en probeerden
voor hun bedrijven een zo gunstig mogelijk
scenario op te zetten. Ze wilden hun bedrij-
ven zowel in oppervlak als in de hoogte
kunnen uitbreiden. Juist dit laatste zou de
toch al flink ingebouwde Pegstukken nog
meer adem - wind - benemen. Het ge-
meentebestuur besloot toch, in weerwil
van de wensen van sommige onderne-
mers, om de belangen van de molen voor-
rang te geven. Dit werd uiteraard niet in
dank afgenomen. Hoe het verder zal aflo-
pen is nog niet bekend omdat de ge-
meenteraad en het provinciebestuur nog
hun fiat aan het bestemmingsplan moeten
geven.
De gemeente onderhoudt de molen
goed, zo moet molenmaker Adriaens deze

Breda: wachten op...
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zomer het gevlucht (hekwerk, voorzomen
enz.) grotendeels vernieuwen.

Andere watervoorziening voor
de Rosmolen in Geysteren

Over beeknormalisatie, door sommigen
wel abnormalisatie’ genoemd, zoals die
voor enige tientallen jaren werd gepropa-
geerd in de waterhuishouding van hoog
Nederland zijn de jubelzangen al lang ver-
stomd. Op dit moment gaat de slinger voor
veel beken weer de andere kant op; zo
ook voor de Oostrumsche Beek, die de Ros-
molen bij Geysteren van water voorziet.
Door het Waterschap Peel en Maasvallei

De Rosmolen in Geysteren is van een
zeer bijzondere constructie. Het water-
rad is ooit jaren geleden weer aange-
bracht in het kader van een ANWB-
landgoedkamp (foto J.A. van Krim-
pen).

wordt er een 5 km lange aftakking ge-
maakt, die voor de Rosmolen als een kron-
kelende natuurlijke beek door het land-
schap gaat en zich voorbij de molen weer
bij de beek voegt. Op die manier kunnen
vissen vanuit de Maas zonder barrières
landinwaarts trekken. Een stuw en een vis-
trap zorgen ervoor dat er voor dit doel wa-
ter blijft staan. Voor de ooit dichtgegroeide
kolk bij de Rosmolen is een nieuwe, 2,5 ha
grote kolk gegraven, waardoor de water-
voorziening voor de molen is verbeterd. Bij
de andere watermolen van Geysteren is
een zandvang verwijderd omdat die een
barrière voor de vissen vormde. Volgend
jaar moet hier ook een vispassage komen.
Met de werkzaamheden aan de Oostrum-
sche Beek is een bedrag van vier miljoen
gulden gemoeid.

Werk aan kademuren langs de
Geul in Valkenburg begonnen

Nu De Oude Molen door eigenaar Plantaz
is verkocht (zie Molenwereld 2000-4-81) is -
na een acht jaar procederen - half mei be-
gonnen met het veelbesproken herstel van
de kademuren langs de Geul. Eerst wordt
het deel vanaf de Fransche Molen tot de
samenvloeiing met de Geultak onderhan-
den genomen, in het najaar, wanneer het
toeristenseizoen is afgelopen het stuk tus-

sen de Fransche en de Oude Molen, terwijl
in 2001 de Geultak onder handen wordt
genomen. Door de verkoop van de molen
is het mogelijk geworden om de molentak
af te sluiten meeen damwand.
Desondanks zou het proces dat Plantaz
aangespannen heeft gewoon doorgaan.
Hij wil nog een schadevergoeding van
440.000 gulden voor schade aan de molen
als gevolg van rioleringswerkzaamheden
aan de Geul door het Waterschap Zuive-
ringschap Limburg. Dit proces wordt ge-
voerd aan het gerechtshof in Arnhem, na-
dat er eerder uitspraken zijn gedaan door
de rechtbank in Roermond, het gerechts-
hof in Den Bosch en de Hoge Raad.

Stichting Levende Molens heeft
eigen web-site

De Stichting Levende Molens te Roosen-
daal heeft sinds kort een eigen web-site op
het internet, die te vinden is onder
www.come.to/molencentrum. Op deze
site is veel informatie te vinden over het be-
zoekerscentrum van de stichting, dat is ge-
huisvest in het klooster Mariadal aan de
Vincentiusstraat 7. Onder meer wordt uit-
gebreid ingegaan op de bibliotheek, de
fototheek, de diatheek en het knipselar-
chief, die de bezoeker in het molencen-
trum kan raadplegen.
De jongste edities van de tweemaande-
lijkse uitgavenlijst en nieuwsbrief die de
stichting uitgeeft, zijn eveneens terug te vin-
den op het net. Wie op zoek is naar be-
paalde molenboeken of prentkaarten voor

De Haarmühle wekt elektriciteit op
Bij Buurse, gemeente Haaksbergen ligt net over de grens op Duits grondgebied de
Haarmühle bij Alstätte, gedreven door de Alstätter Aa, die aan de andere kant van de
grens de Buurser Beek heet. Het was oorspronkelijk een dubbele molen, waarvan de
oliemolen omstreeks 1880 gesloopt werd. De Haarmühe is nu eigendom van de stad
Ahaus. Bij de molen bevindt zich het Gasthof Haarmühle. De exploitant ervan, Clemens
Brüggemann vatte al in 1992 het plan op om met de molen elektriciteit op te gaan
wekken. De opwekkings-
installatie is aangebracht
door de energiemaat-
schappij Berkelstrom Ge-
scher, die van de molen
een soort pilot-project wil
maken. De te investeren
kosten bedragen 140.000
DM, waarvan 35.000 DM
bestaat uit overheidssub-
sidie. Er wordt verwacht
dat de molen 47.000 kW
‘groe ne’ stroom zal op-
wekken.
Het opmerkelijke is, dat
de Haarmühle al eerder
stroom heeft opgewekt.
Van 1923 tot 1956 stond er
een gelijkstroomdynamo
voor 110 volt in de molen.
In 1956 werd er overgestapt op 220 volt, waarna de installatie werd afgedankt. Brüg-
gemann wil die weer inbouwen.

De Haarmühle bij Alstätte in juli 1977.

zijn/haar verzameling, kan een ruime keuze
vinden op de bewuste internetpagina’s.
Het geheel is kleurrijk opgezet, met veel illu-
straties. Wie een bestelling wil doen, kan
een bestellijst kant en klaar van het net
‘plukken’. 
Tenslotte kan men op de home-page een
gastenboek aanklikken, waarop men vra-
gen, opmerkingen en suggesties kan for-
muleren die betrekking hebben op molens.
Natuurlijk zijn ook reacties op de web-site
als zodanig welkom.
Een mailtje (of liever, in molenaarstermen,
een ‘meeltje’...?!) kan gestuurd worden
naar molencentrum@home.nl maar u kunt
ook telefonisch een afspraak maken wan-
neer u het molencentrum eens wilt bezoe-
ken. Dit is uiteraard helemaal gratis.  U belt
dan (0165)-56.90.60.
De Vlaamse zustervereniging Levende Mo-
lens is eveneens op het net te bezoeken na
het intoetsen van www.come.to/levende-
molens. Hier kan men veel te weten komen
over de geschiedenis van de molens en
over de werking en de techniek van deze
oeroude werktuigen. Beide web-sites wor-
den verzorgd door medewerker Aimé Sme-
ijers, die borg staat voor het regelmatig
aanvullen en vernieuwen van de gege-
vens. De informatie is tot dusver alleen in
het Nederlands gesteld. Het ligt echter in
de bedoeling, om de tekst ook in het En-
gels en Frans aan te bieden, zodat een gro-
tere doelgroep kan worden bereikt. Geble-
ken is immers, dat veel Amerikanen en En-
gelsen, maar ook surfers ‘van Zweden tot
en met Japan’ de molensites komen be-
zoeken. Stichting Levende Molens.



156 3de jaargang 2000 nr. 7/8

Voorjaarsexcursie TIMS-
Nederland en Vlaanderen

Op zaterdag 20 mei hield de sectie Neder-
land en Vlaanderen haar voorjaarsexcursie.
Als gebruikelijk was dit ook weer gekoppeld
aan een thema en in dit geval oude moto-
ren. Er wordt gemakkelijk vergeten dat het
gros van de Nederlandse korenmolens in
deze eeuw is uitgerust geweest met een
motor, welke meer en minder intensief werd
gebruikt. Er waren niet alleen verschillende
soorten motoren, maar ook aandrijvingen.
Soms dreef de motor het windmolenbin-
nenwerk aan, maar in veel gevallen was er
een door de motor aangedreven koppel
stenen op een maalstoel. Helaas is het
meeste hiervan verdwenen, maar her en
der verspreid komt men nog het een en an-
der tegen. Er zijn ook molenliefhebbers die
hun liefde voor de molen delen met die
voor oude motoren zoals Kees Fitters uit
Nieuwkuyk of Tonny Moes in Bathmen. De
eerstgenoemde trad op als een enthou-
siaste en deskundige begeleider bij de TIMS-
excursie die naar NW-Brabant en het Land
van Maas en Waal voerde. De korenmolen
in Drunen werd het eerst bezocht waar een
een-cilinder Deutz-dieselmotor helaas niet
meer dan een ornament is. Wel is de origi-
nele maalstoel nog aaanwezig. Zeer bijzon-
der was een bezoek aan de maalderij van
Rombouts in Elshout. Rombouts, een groot
liefhebber, heeft verscheidene oude moto-
ren staan, maar twee grote werkende
Crossley-motoren vormen toch wel de
pronkstukken. Met een van deze motoren
wordt stroom opgewekt die de pletwals en
de maalstoel aandrijft: een diesel-elektri-
sche maalderij. Daarnaast koestert hij noch
een pracht van een DAF-torpedo. Verder
werd de molen van Nieuwkuyk bezocht,
maar deze heeft zijn motorverleden afge-
schud. Desalniettemin was er nog genoeg
te zien, al was het maar de bijzondere Prins

De maalderij van Rombouts aan de Wolfshoek in Elshout tijdens de TIMS-excursie
met de DAF-torpedo, een wagen die voor veel molenaarsbedrijven omstreeks 1960
het neusje van de zalm was.

De Pavesi auto-tractor uit 1920 is een
merkwaardig object in de indrukwek-
kende verzameling van molenaar Thijs
Loeffen.

van Oranje-roe. Een bezoek aan de molen
De Wielewaal van Loeffen in Beneden-
Leeuwen vormde het slotstuk van de excur-
sie. De molen op zich is al indrukwekkend
genoeg, maar de verzameling motoren
wint het. Onder in de molen staat een
maalstoel die wordt aangedreven door
een Brons-motor die in 1915 werd geleverd
voor de bemaling van het waterschap De
Roode Til bij Noordbroek. Al met al was het
een bijzondere excursie die de aandacht
vestigde op een vergeten kant van het mo-
lenaarsbedrijf.

Voorjaarsvergadering Ambach-
telijk Korenmolenaarsgilde

Bij de oprichting van het AKG in 1976 leken
er gouden tijden aan te breken voor de
ambachtelijke korenmolenaars. Dat was in
zekere mate ook wel zo, maar in de loop
van de jaren ‘90 trad er evenwel een flinke
recessie in. Toch weet men anno 2000 weer
steeds beter vorm te geven aan het ‘AKG-
nieuwe stijl’, zo bleek tijdens de druk be-
zochte voorjaarsvergadering, 22 mei ge-
houden bij de pas gerestaureerde koren-
molen De Zandhaas te Santpoort. Een kort
verslag: In Molenwereld 1999-12 werd reeds
melding gemaakt van een samenwer-
kingsverband tussen het NBC (Nederlands
Bakkerij Centrum) en de SKAL (contoleor-
ganisatie voor EKO-produkten in Neder-
land). Bakkers die mee zouden doen aan
dit project, zouden echter uitsluitend mo-
gen werken met kant-en-klare mixen van
de meelindustrie. Dat de ambachtelijke
molenaars hier toch niet bij waren uitgeslo-
ten bleek gelukkig uit een schrijven van het
NBC aan het AKG; Dit uiteraard naar aan-
leiding van schriftelijke vragen van laatst-
genoemde.
Uit het jaarverslag van 1999 bleek dat de
molenwinkel/particuliere verkoop steeds

meer aandacht krijgt bij het AKG: er was
een broodbakcursus voor winkelpersoneel,
een speciale bijeenkomst met als thema
‘Profilering van de AKG-molenwinkels’ en er
was een ruime uitwisseling van (winkel)pro-
dukten en recepten.
In deze nieuwe tijden waarin ‘meel’ steeds
vaker als ‘mail’ wordt geschreven, moest
ook het AKG voorbereidingen treffen voor
het oprichten van een eigen Internet-site
en aldus geschiedde. Het verenigingsblad
‘Van Haver tot Gort’ (dat zich sinds een
aantal jaren geheel richt op de particuliere
klant) verscheen in 1999 éénmaal. De bal-
lotage-eisen voor nieuwe leden werden
duidelijker/strenger geformuleerd met het
oog op het lid worden van molenaars die
weliswaar op vrijwillige basis, maar ook op
een serieuze wijze graan malen voor con-
sumptiedoeleinden. De vakcursus Koren-
molenaars ‘nieuwe stijl’ werd in 1999 voor
de derde maal gestart met zes cursisten.
Erik Dudink (Wervershoof, Blokker) hield een
toelichting op nieuwe, door hem zelf ont-
wikkelde broodmixen. Het betreft hier basis-
mixen waar de individule molenaar zèlf zijn
eigen meel en/of bloem aan te moet voe-
gen. Besloten werd om hiermee binnenkort
tweemaal gezamenlijk actie te onderne-
men; zowel naar de bakkers als de particu-
liere klanten. Dit najaar zal gestart worden
met een donkere broodmix met de gevleu-
gelde naam ‘Pain du Moulin’. Komend
voorjaar zal een actie plaatsvinden met
een lichtere broodmix, ‘Vita Slank’. In beide
gevallen gaat het over EKO-mixen.
Minder goed nieuws: Op het gebied van
de particuliere verkoop doemt ook concur-
rentie op. De ‘Soezie-Club’, onderdeel van
de Belgische Boerenbond AVEVE, opent in
rap tempo winkels met bakbenodigdhe-
den in Nederland; vooralsnog voornamleijk
in Zuid-Nederland, maar de opmars gaat
hard... Men is weliswaar duurder dan de
AKG-winkels, maar hun PR is wèl prima voor
elkaar. Wat te doen? Samenwerken onder
het motto ‘If you can’t beat them, join
them’ of afzien van samenwerking. Voorlo-
pig werd nog maar even gekozen voor dat
laatste... (Zie de pagina-grote advertentie
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in kleur op de achterzijde van het laatste
nummer van De Gildebrief van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars! JSB)
Goed nieuws dan maar weer: de hygiëne-
code is bijna gereed. Deze code, opge-
steld in samenwerking met het GVM, biedt
molenaars die granen voor consumptied-
oeleinden malen, de mogelijkheid om dit
te (moeten!) doen volgens de wettelijke
normen en gaat gelden voor zowel be-
roeps- als vrijwillige molenaars. 
Verder zijn er een nieuwe kalender en zak-
ken (voor de particuliere verkoop) met het
AKG-logo in de maak.
In afwachting van de geslaagde cursisten
voor de Vakcursus Korenmolenaar, werd al-
vast maar over gegaan tot de rondvraag.
Deze leverde één belangrijke discussie op.
Het AKG - en misschien wel de hele molen-
wereld - vergrijst. De jongste beroepsmole-
naar van het AKG is dat al jaren en is in-
middels 31. Het jongste AKG-lid is slechts 1
jaar jonger en is geen beroepsmolenaar.
Bovendien - zo werd uit de zaal opgemerkt
- bestaat het gros van de geslaagde vrij-
willige molenaars uit VUT-ters. Dit gaat op
langere termijn dus niet goed, dus wat nu
te doen? Het AKG-bestuur wist er niet zo
snel een antwoord op, maar kon wel mel-
den dat het de aandacht heeft, want ‘het
instandhouden van het ambacht’ is een
belangrijke doelstelling van het AKG.
‘Waarschijnlijk komt het ook, omdat het
molenaarsvak tegenwoordig zo slecht ver-
dient’, zo werd - terecht - vanuit de zaal
opgemerkt...
Als pleister op den wonde konden ten
slotte getuigschriften worden uitgereikt aan

zes personen die met goed gevolg de Vak-
cursus Korenmolenaar hadden doorlopen.
Het betrof de heren Peter Bak (’bijna-mole-
naar’ in Harderwijk - zie Molenwereld 2000-
2 - en vrijwillig molenaar in Hulst), Andreas
de Vos (poldermolen Alkmaar), Sikko Fok-
kens (Noordenveld, Norg), Bart Mols (Peg-
stukken, Schijndel), Bart Slooten (poldermo-
len Schoorldam) en René Peereboom (Kijk-
duin, Schoorl). 
Zo blijkt maar eens het heugelijke feit dat
ook poldermolenaars soms de behoefte
hebben om hun molenkennis verder te ver-
breden; Allen: Proficiat! Of de enthousiaste
oproep van AKG-voorzitter Herman Schip-
pers, om in ieder geval de jongsten van dit
zestal lid te laten worden van het AKG, ef-
fect heeft gehad, weet schrijver dezes ech-
ter niet... WR

Nieuwe molenkaarten

De heer H. van Steenbergen heeft weer
twee molenkaarten uitgegeven; ze betref-
fen:
De Swaen in Nieuw-Beijerland en:
De Hoop in Maasdam.

De kaarten kosten ƒ 1,- per stuk, te ver-
meerderen met de porto (ƒ0,80 bij maxi-
maal vijf stuks). Ze zijn te bestellen door het
bedrag over te maken op Postbankreke-
ning 747404 van H. van Steenbergen, A.
Camuserf 38, 3315 BH Dordrecht, onder
vermelding van het gewenste (en bij over-
schrijving vanaf een bankrekening: het
adres). Voor nadere informatie: tel. 078-
6164297.

De geslaagden van de korenmolenaarscursus in Santpoort bij het uitreiken van de
getuigschriften in de jaarvergadering van het AKG; v.l.n.r.: Peter Bak, René Peereboom,
Bart Mols, Andreas de Vos, Sicco Fokkens en Bart Slooten (foto G.W.M. Barendse)

In ‘t kort:

• Op dinsdag 20 juni is door molenmaker
Vaags bij de molen van Pot in Nieuwe Pe-
kela de kap afgehaald om die zo, letterlijk
en figuurlijk, grondig te kunnen aanpakken.
• Eigenaar Sybe Palma van molen De Ko-
renaar in Sexbierum wil een gezamenlijk ar-
rangement met het in zijn voortbestaan be-
dreigde museum Coopmanshûs en het Eise
Eisingaplanetarium in Franeker om op die
manier het toeristisch potentieel in Franeke-
radeel te versterken. Palma werkt ondertus-
sen onverdroten door aan zijn molen die dit
jaar een drie ton kostende restauratiebeurt
ondergaat.
• Begin dit jaar is de korenmolen van Sur-
huisterveen, gemeente Achtkarspelen, op
de rijksmonumentenlijst geplaatst. De mo-
len verongelukte in februari 1946 en werd
daarna onttakeld. In 1995 werd de geheel
gerestaureerde molen in bedrijf gesteld.
• De tjaker bij de museumboerderij in Giet-
hoorn die op 19 juli vorig jaar zijn kruis ver-
speelde (zie Molenwereld 1999-10-196) is
geheel hersteld en heeft op 21 april zijn
oude plaats bij ‘t Olde Maatuus weer her-
kregen.
• Eind mei stond er weer een kap op de
molen van Gorssel die in 1936/1937 na roe-
debreuk werd onttakeld. Inmiddels zullen
de roeden ook wel gestoken zijn.
• De werkgroep Meddo’s Verleden heeft
1500 geschonken aan de Stichting Sevink
Mölle in Meddo voor de aanschaf van de
overring van de in restauratie zijnde molen.
• De Buitenmolen in Zevenaar wordt op-
nieuw gevoegd. Tevens heeft de ge-
meente Zevenaar, de eigenaar van de
molen, het Gelders Genootschap op-
dracht gegeven een bouwhistorisch on-
derzoek uit te voeren. Met deze studie is
een bedrag van 17.000 gulden gemoeid.
• Op donderdag 18 mei is in Nieuwegein
de eerste paal geslagen voor de wipmolen
van het voormalige waterschap Oudegein
op zijn nieuwe locatie.
• Na een langdurige gefaseerde restaura-
tie is de korenmolen De Hoop in Nieuwe
Niedorp weer echt maalvaardig. Als afslui-
ting werd het luiwerk vernieuwd en maakte
molensteenfabrikant Hans Titulaer de ste-
nen in orde van deze grondzeiler die in zijn
constructie een bijzonder hoge ouderdom
verraadt.
• Het eerste van een vijftal klassiek uitge-
voerde weidemolentjes is geplaatst in het
Guisveld ten noorden van Westzaan (zie
Molenwereld 2000-2-29). Op 28 juni is het
molentje door de landinrichtingscommissie
overgedragen aan Staatsbosbeheer.
• Een door een buurman van de korenmo-
len De Roode Leeuw te Gouda ingediend
verzoek om een ‘tijdelijke voorziening’ (wat
ongetwijfeld het einde van het molenaars-
bedrijf had betekent), werd door de Raad
van State afgewezen. De zgn. ‘bodempro-
cedure’ over datzelfde onderwerp in het
kader van de aanvraag van een milieuver-
gunning voor het molenaarsbedrijf, werd
gestart. Deze procedure kan nog jaren
gaan duren...
• Op 29 mei vernietigde de arrondisse-
mentsrechtbank in Den Haag het besluit
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van staatssecretaris Van der Ploeg om de
korenmolen van Sassenheim niet op de
rijksmonumentenlijst te plaatsen. In een vol-
gend nummer hopen we nader terug te
komen op een procedure die zich inmid-
dels al tien jaar (!) voortsleept.
• De bebouwing van de (voormalige)
Broek- en Simontjespolder is thans dermate
gevorderd, dat deze het molentje van de
Klaas Hennepoelpolder, bij Warmond, tot
enkele tientallen meters is benaderd. Daar
is niets meer aan te doen en het is te vrezen
dat dit molentje weinig meer beschoren zal
zijn dan op een dag ‘in elkaar zakken’.
• Het metselwerk van korenmolen Nooit
Gedacht in Cadzand verkeert in slechte
staat. Voor de restauratie ontbreekt nog
zo’n dertigduizend gulden. De eigenaar,
Stichting Molenbehoud West Zeeuws-
Vlaanderen, is hiertoe een actie gestart.
Via de verkoop van een boekje over de

molens in Cadzand, hoopt men voldoende
gelden binnen te krijgen. Lukt dit niet, dan
zal men grote bedrijven benaderen voor
sponsoring.
• De vrijwel volledig vernieuwde kap is te-
ruggeplaatst op korenmolen ‘t Hert in Elle-
meet. Tevens werden de nieuwe Vaags-
roeden: no’s 33 en 34; respectievelijk
19,22m en 19,36m gestoken. De restauratie
tot maalvaardige molen, uitgevoerd door
molenmaker Poland uit Broek op Langedijk,
zal binnenkort voltooid zijn. Bijzonderheid is
dat de molen weer een buil krijgt die - als
enige in Nederland - in een apart schuurtje
naast de molen is geplaatst, maar wèl door
de molen wordt aangedreven d.m.v. een
ondergrondse as.
• Molenmaker Poland uit Broek op Lange-
dijk steekt ook twee nieuwe Vaags-roeden
in de molen van ‘s-Gravenpolder (no.’s 36
en 37, 23,50 m lang.

• De in de jaren ‘90 uitwendig gecomple-
teerde Leonardusmolen in Maasbracht is
maalvaardig gemaakt met één koppel
stenen. Op 17 juni is de molen officieel in
bedrijf gesteld. Ter gelegenheid hiervan
ontving de Maasbrachtse Molenstichting
de penning van verdienste van de Molen-
stichting Limburg, die nu voor de eerste
maal is uitgereikt.
• Tijdens een storm in juli 1999 werd het wie-
kenkruis van de molen te Rheurdt (D, tussen
Moers en Venlo) beschadigd. De molen
had houten borstroeden. Deze worden bin-
nenkort vervangen door twee nieuwe ge-
laste stalen Vaags-roeden van (no’s 35 en
36 en 22,50m lang).

Molenkalender

• 29 juli Molendag Schouwen-Duiveland 
• 26 augustus Molendag Zeeuwsch-Vlaan-
deren. 
• 26 augustus Drentse Molendag.
• 2 september Overijsselse Molendag.
• 30 septemberMolendag Walcheren. 
• 1 okober Limburgse Molendag.
• 22 oktoberMolendag Alkemade-Jacobs-
woude-Rijnwoude-Zoeterwoude.
• 4 november Molenruilbeurs in de recre-
atieruimte van de Bethelkerk in Utrecht. 

Tentoonstellingen

• Vanaf 11 september 1999 ‘Nieuwerkerk
molendorp’ in Oudheidkamer Nieuwerkerk
a/d IJssel.
• Van 12 mei t/m augustus ‘Ons dagelijks
brood’ in het molenhuis achter de molen
De Haas in Benthuizen.
• Vanaf 13 mei ‘Molens anders belicht’ fo-
totentoonstelling in expositieruimte koren-
molen ‘t Roode Hert Alkmaar.
• Van 26 mei tot 14 juli Expositie over de res-
tauratie van molen Kyck over den Dyck in
de ABN-AMRO-bank, Stationsweg 2, Dor-
drecht.
• Van 10 mei t/m 17 september Schilderij-
enexpositie ‘Kracht van de molen’ in Muse-
ummolen De Nieuwe Palmboom te Schie-
dam.

Molenmaker Hans Breukelaar van Vaags bezig met het klaarmaken van het Engels
kruiwerk voor de Sevink Mölle in Meddo (foto André Nibbelink).

Te Koop
Theatrum Machinarum Universale; 

of Groot Algemeen MOOLEN-BOEK
door Johannis van Zyl, 1e druk  1761, herdruk 1981.

Gebonden in leder ƒ. 450,-.

Groot Volkomen MOOLENBOEK;
Naauwkeurig ontwerp Van Allerhande tot nog toe bekende Soorten
van MOOLENS, met haare Gronden en Opstallen door Leendert van

Natrus en Jacob Polly, 1e druk 1734, herdruk 1981.
Gebonden in leder. ƒ. 450,-.

A. Vis, postbus 107 - 2400 AC  Alphen aan den Rijn. 
(Tel. 0172-444667)
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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

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-561323

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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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Ter nagedachtenis 
JAN LUNENBURG

Zaterdag 3 juni 2000 is Jan
Cornelis Lunenburg op 77-
jarige leeftijd overleden. In
hem is de molenwereld een
markante persoonlijkheid
ontvallen. Hoewel geboren
in Leimuiden, woonde de
overledene het grootste deel
van zijn leven in Aalsmeer
aan de Uiterweg. Beter is te
zeggen dat Jan via de Uiter-
weg bereikbaar was. Via een
particulier erf en tegelpaden
over seringenakkers was het
mogelijk ‘zijn’ eiland te be-
naderen. Als laatste moest
een wetering overgestoken
worden: een boot was daar-

toe noodzakelijk.

Jan Lunenburg (foto 1964).

Het eiland zelf bestond grotendeels uit riet
en ruigt. Bij hoge waterstand van de West-
einderplas was dat direct merkbaar. Er
stonden twee bouwwerken: een oude
taanschuur welke diende als woning en
een schuur met daarop een model van
een wipmolen: de Konkelpot. In die omge-
ving had Jan, destijds werkzaam in de se-
ringenteelt, zich een thuisbasis gevormd.
Elektriciteit en waterleiding ontbraken er,
evenals het comfort waarnaar algemeen
gestreefd werd. Het was een leven in en
met de natuur. Zijn hondje fungeerde met
een fel gekef als bel en de Konkelpot gaf
aan of Jan thuis was of niet.

Toch was Jan veelzijdig, waarbij hij duidelijk
zijn grenzen zelf bepaalde en die niet door
zijn omgeving liet voorschrijven. Een eigen

weg werd gegaan, een weg die in zeker
opzicht ook eenzaamheid inhield. Overi-
gens betekende dat voor hem: werken
aan zijn passies, waarvan zijn molenverza-
meling op nummer één stond. Van jongs af
struinde Jan het Waterlooplein af naar af-
beeldingen van molens en alles wat daar

aan documentatie onder gerekend kan
worden. Hij ging de molens af en kon veel
verhalen. Ook daarin had Jan grote ga-
ven. Hij wist mensen met zijn meeslepende
vertellingen te boeien. Natuurlijk hield dat
verband met een groot inlevingsvermogen
en zijn brede interesse. Dat geldt ook zijn te-
kenpen.
Deze gaven stonden er borg voor dat hij
betrokken was bij de oprichting van de
stichting Oud Aalsmeer, de Historische Tuin
aldaar, maar ook bij de historische vereni-
ging in zijn geboorteplaats Leimuiden.
Groot was zijn inzet ook voor het behoud
en de restauratie van korenmolen De
Leeuw in Aalsmeer. Verschillende diepte-
punten wist hij om te buigen tot kansen. Zijn
daadwerkelijke inzet, ook bij de restauratie
zelf, is tekenend. Dat bleef niet onopge-
merkt. Jan ontpopte zich als opperman en
opzichter gelijk. Minitieuze dagrapporten
geven een beeld van de rehabilitatie van

Op 2 maart 1996 ontvangt Jan Lunen-
burg een jaarprijs van de Stichting
Molengiftenfonds voor vernuft en vol-
harding in de jaarvergadering van De
Hollandsche Molen in Amsterdam;
vl.n.r. de heren Lunenburg, Pigeaud,
De Koning en Van Heek (foto J.L.J.
Tersteeg).
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deze molen. Jan kreeg naar aanleiding
van het goede resultaat van de restauratie
de erepenning van de gemeente Aal-
smeer en ontving in 1996 een jaarprijs van
de Stichting Molengiftenfonds voor vernuft
en volharding

Toen Jan in 1998 in het ziekenhuis van
Heemstede belandde veranderde veel
voor hem. Een ongeneeslijke ziekte open-
baarde zich. Anderen gingen voor een
deel uitmaken wat ‘goed’ voor hem was.
Het was in die tijd dat hij besloot dat zijn ver-
zameling compleet moest blijven en de
basis werd gelegd voor de Stichting Molen-
verzameling Jan C. Lunenburg. 
In de oorlogsjaren was Jan veel te vinden in
de molens van de Tweemanspolder te Ze-
venhuizen (ZH). Het is daar waar hij, naar
zijn zeggen de mooiste jaren van zijn leven
doorbracht. De molenviergang was toen
nog in bedrijf; Jan fungeerde feitelijk als
hulpmolenaar. Een aantal van zijn memoi-
res zijn, vervat in brieven aan de heer A.
Bicker Caarten, opgenomen in het boek
Molenspiegel dat is uitgegeven door de
Europese Bibliotheek. 
Op vrijdag 9 juni is Jan begraven op de be-
graafplaats dichtbij de Stommeermolen in
zijn laatste woonplaats. Zoals door diverse
sprekers werd benadrukt was Jan een mar-
kante persoonlijkheid met een grote voor-
liefde en deskundigheid voor de historie en

die dat op een eigen wijze gestalte wist te
geven.
Jan is niet meer, zijn gedachtenis leeft voort
in zijn molenverzameling. Het bestuur van
de stichting molenverzameling Jan C. Lu-
nenburg heeft wat dat betreft een eervolle
en tegelijkertijd verantwoordelijke taak op
zich genomen.

Jan Lunenburg op zijn Konkelpot, die
ook een plaats zal krijgen in Zevenhui-
zen.

Op 20 april 1996 krijgt Jan Lunenburg
uit handen van burgemeester Hof-
fscholte van Aalsmeer de erepenning
van de gemeente uitgereikt voor zijn
verdiensten op het gebied van het be-
houd van cultuur-historisch erfgoed in
de gemeente (foto JSB).

G. Ottevanger
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Molen 
Kolham 
door 

brand
vernield

Op maandagmiddag 19 juni
is de grote korenmolen Ent-
reprise aan de Hoofdweg in
Kolham, gemeente Slochte-
ren, tot op de onderbouw
toe afgebrand door over-
waaiende vonken van een
brandende varkensfokkerij.

Die maandag brak er een uitslaande
brand uit in een varkensfokkerij aan de
voet van de molen. Door ingrijpen kon de
helft van de 700 varkens ontkomen. De rest
haalde het niet. De brandweerkorpsen van
Harkstede, Slochteren en Hoogezand Sap-

De Kolhammer molen in september
1973, voor de restauratie. Links is een
stukje van een varkensschuur zichtbaar.
(foto J.A. van Krimpen).

pemeer bestreden het vuur. Opeens steeg
er rook op uit de molen en binnen de kortst
mogelijke tijd stond het door de warmte
kurkdroge riet in lichterlaaie. Er was geen
houden aan en na verloop van tijd viel het
kruis uit de molen. Dit kwam daarbij ge-
deeltelijk terecht op een naast de molen
staand woonhuis, dat zwaar beschadigd
werd. Een brandweerman raakte hierbij
licht gewond aan zijn been.
Gebrek aan bluswater doordat brandkra-
nen te veraf waren bemoeilijkte de blus-
werkzaamheden.
Tot overmaat van ramp kwamen er door
de brand asbestdeeltjes vrij van het golf-
platen dak van de fokkerij, waardoor be-
woners in de omgeving van de molen geë-
vacueerd moesten worden.

Entreprise

De nu afgebrande molen is in 1906 ge-
bouwd na de brand van zijn voorganger.
Deze molen was in 1880 gebouwd, naar
verluid met onderdelen van een molen die
eens op de wallen van de stad Groningen
zou hebben gestaan. In de jaren 1875 -
1880 werden de vestingwallen van deze
stad afgegraven en moesten de molens
op de bolwerken het veld ruimen. Meer-
dere van deze molens begonnen elders
een nieuw bestaan, maar het is niet be-
kend welke precies in Kolham terecht is ge-
komen.
Molenaar H.H. Nijlaan laat de molen in Kol-
ham na de brand van 1906 herbouwen
met de onderdelen van de watermolen
van de Groote Harkstederpolder, een voor
Groningse begrippen flinke watermolen
met twee vijzels die in 1848 gebouwd was
voor de toen gestichte polder. De nieuwe

molen in Kolham wordt gebouwd door de
Hoogkerkse molenmaker J. Wiertsema.
De Entreprise is met zijn baliehoogte van
11,60 m en een vlucht van 22,50 na de mo-
lens van Noorderhoogebrug (12,90 m -
23,30 m en Winschoten (Dijkstra; 12,00 m -
22,85 m) de hoogste molen van de provin-
cie Groningen geweest, een indrukwek-
kende kast met twee koppel stenen en een
onderbouw van vier verdiepingen.

Meuleman

In de jaren 1943/1944 koopt de in Amster-
dam wonende heer W.F. Meuleman niet
minder dan drie Groninger korenmolens
aan om die zodoende te behouden, te
weten de molens in Wetsinge (nog be-
staand), Nieuwe Schans (oorlogsslacht-
offer, april 1945) en ook die van Kolham.
Meuleman koopt die buiten bedrijf zijnde
en verwaarloosde molen in 1944. Hij laat
hem na de oorlog, in 1946 in orde brengen,
waarbij nieuwe roeden worden gestoken,
vervaardigd door Gorter uit Hoogezand.
Dit zijn gelaste roeden die dan, na de be-
drijfsbeëindiging door Pot, in zwang begin-
nen te komen. Tevens worden aluminium
stroomlijnneuzen aangebracht. Het acht-
kant en de kap worden opnieuw met dak-
leer bekleed, waarbij de hoeken van het
achtkant witte sierlijsten krijgen. Meuleman
wil zijn molens - via verhuur - weer in bedrijf
krijgen, maar dat is eigenlijk na de oorlog
een bekeken zaak. In 1947 komt de Entre-
prise al weer buiten gebruik. 
Meuleman ziet het blijkbaar niet meer zo
zitten om de molen aan te houden. De
Zeeuwse molenaar Jan Kodde zoekt een
sterke plaatsvervanger voor zijn bouwvallig
geworden molen van Ouwerkerk. De ver-
plaatsing komt niet tot uitvoering omdat
Kodde omkomt bij de watersnoodramp
van 1953.
Op 22 september 1953 brengt Meuleman
dan de molen in veiling in hotel Het Hooge
Huis te Slochteren. De verkoop gaat blijk-
baar niet door, want op 25 februari wordt

J.S. Bakker
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De Enterprise vanuit de lucht omstreeks
1950 (foto De Molenaar 5 november
1952)

Na de gedaanteverwis-
seling: de Entreprise
in augustus 1981 (foto
J.A. van Krimpen).

de Entreprise weer in veiling gebracht, nu in
café De Kroon in Kolham en ‘ex art. 1223
B.W.’; een trieste afloop van het molen-
avontuur van de eigenaar! In maart 1957
wordt L. Visser eigenaar van de molen. Het
verval van de molen neemt ondertussen
steeds grotere vormen aan. Zo staat de
molen jaren zonder balie. In 1972 koopt de
Slochter Molenstichting de Entreprise,
waarna de molenmakers Roemeling en
Molema de Entreprise in de jaren 1975 -
1978 voor ruim twee ton restaureren. De
molen ondergaat hierbij grote wijzigingen.
De stroomlijnneuzen verdwijnen en het
dakleer wordt ‘weggerestaureerd’ en ver-
vangen door riet; riet dat de molen nu
noodlottig is geworden. (Was het maar
nooit gebeurd, dan had de molen de mo-
len er nu wellicht nog gestaan). Vrijwillige
molenaars laten de molen draaien. Zo leek
de molen alle problemen achter zich te
hebben liggen... Zojuist is de eerste fase
van een restauratie afgerond: de molen
heeft een geheel nieuwe balie gekregen
en men staat op het punt om met de
tweede fase te beginnen: het herstel van
de kap en de wieken. 

Wijsheid achteraf

Voor herstel van de molen nu komt heel
wat meer kijken. Van de oude molen is
waarschijnlijk alleen de onderbouw bruik-
baar. Het schadebedrag is anderhalf mil-
joen gulden of meer. Verzekering dekt de
schade helaas niet: het bekende pro-
bleem van onderverzekering, want de mo-
len was maar voor 50.000 gulden verze-
kerd. Het is dus zeer de vraag of de Entre-
prise wordt herbouwd.
Het zal duidelijk zijn; dit had, als zoveel on-
gelukken, niet hoeven te gebeuren, maar
met deze wijsheid is niemand gediend.
Toch rijzen er vragen, vragen die zinvol zijn
omdat ze mogelijk een les voor anderen
kunnen zijn.
Het merkwaardige feit doet zich voor dat
de molen als het ware onder de ogen van
de brandweer in brand is geraakt: en toen
was er geen houden meer aan, gelet op
de grootte van de molen en het been-
droge riet. Het moet toch duidelijk zijn ge-
weest dat zo’n kapitale molen in de directe
nabijheid van een uitslaande brand een ri-
sicofactor van je welste vormt. Werd de
molen vanaf het eerste begin nauwlettend
in de gaten gehouden? Is de brandweer
direct bij aankomst begonnen met het nat-
spuiten van dat kurkdroge riet? Met één
slang, al ware het een slanghaspel in de
molen of desnoods een tuinslang aan de
waterleiding in of bij de molen was dat mo-

gelijk al voldoende ge-
weest. Of begon men
pas op de molen te spui-
ten toen de vlammen al
uit de molen kwam?
Daarmee was men, gelet
op de omstandigheden,
dan wel te laat en de mo-
len voorspelbaar redde-
loos.
In het verlengde hiervan
liggen vragen die gesteld
kunnen worden in het
verlengde van het elders
in dit nummer besproken
rapport Sprinklers in mo-
lens. En dan doel ik niet
eens op het aanwezig
zijn van die sprinklers,
brandmeldinstallaties of
wat dies meer zij. Meer
de organisatorische kant:
Was de brandweer op
de hoogte met de speci-
fieke problemen, geva-
ren en maatregelen bij
een molenbrand? Is hier
ook naar gehandeld?
Was er bij de brandweer
bekendheid met de mo-
len? Is hieromtrent (regel-
matig) overleg geweest

tussen molenbeheerder en de brandweer?
Oefeningen?
Waren er in de molen maatregelen getrof-
fen in geval van brand? De praktijk leert
dat het nogal eens mis gaat met varkens-
of kippenmesterijen; en dan zo’n bedrijf pal
aan de voet van de molen! 
Zo ja, wat is er dan fout gegaan? We willen
graag de kolommen van dit blad openstel-
len voor een evaluatie van deze brand
door direct betrokkenen; niet om het falen
van iets of iemand aan te tonen, maar als
lering voor anderen.

Verzekering

De verzekering is een ander heikel punt. Uit
krantenberichten blijkt dat de verzekering
de schade aan geen kant dekt: in het
beste geval denkt men de schade te kun-
nen verhalen op de varkenshouder. Of dat
lukt is een tweede en zo werkt het meestal
niet.
Het zal duidelijk zijn dat een kleine stichting
als de Slochter Molenstichting de premie
voor een verzekering tegen herbouw-
waarde voor haar zes molens niet kan op-
brengen. Maar heeft de kwestie al op de
politieke/bestuurlijke agenda in Slochte-
ren/Groningen gestaan? Zo ja, wat heeft
dat dan aan concreets opgeleverd? Dan
gaat het mij niet eens om Slochteren en
ook niet om Groningen of Friesland, maar in
het algemeen.
Een antwoord als: “daar wordt aan ge-
werkt” (Werkgroep Risicobeheer) lost niets
op voor een molenbeheerder - zeker niet
als de nood aan de man komt -, want die
blijft immers verantwoordelijk en daarmee
aansprakelijk voor zijn molen. Zal bijvoor-
beeld de verzekeringsmaatschappij van
het door het vallend kruis beschadigd huis
genoegen nemen met zo’n antwoord? 
Aan de andere kant laat de praktijk ook
zien dat er bij een goede aanpak wel de-
gelijk mogelijkheden zijn. Zo hebben bij-
voorbeeld de drie grote Zuid-Hollandse
molenstichtingen al hun molens tegen her-
bouwwaarde verzekerd en dat zijn toch
ook bepaald geen financiële imperia. 
Eem gestrand schip is een baken in zee en
een verbrande molen een waarschuwing
voor iedere molenbeheerder.
Moet de rij van onderverzekerde ver-
brande molens nog langer worden dan die
nu al is? De brand van de Enterprise was
om precies te zijn de 114de naoorlogse ge-
registreerde molenbrand en weten we nog
niet meer te doen dan met de vingers te
wijzen naar degene die in onze ogen een
oplossing zou moeten aanbrengen? Op
die manier zijn, zeker in het noorden de
laatste twintig jaar al te veel lege molener-
ven ontstaan. Als het bij praten en mooie
rapporten blijft dan zullen de bovenge-
noemde lijsten voorspelbaar langer wor-
den.
Al met al zal het nog een hele enterprise
zijn om de van de Enterprise weer de
Enterprise maken; en verder: Let op UE.
Saeck!!!
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Forum Gedecentraliseerde biotoop

Nu ik uw column ‘Gedecentraliseerde bio-
toop’ herlees, kom ik terug op mijn eerder
besluit om niet te reageren. Want ik voel
me nog steeds aangesproken maar weet
niet wat ik fout heb gedaan.
In de afgelopen twaalf jaar las ik twee mo-
lentijdschriften, bezocht ik jaarvergaderin-
gen van De Hollandsche Molen en Vrien-
den Gelderse Molen enz, maar toch weet
ik niet waar uw column ‘Gedecentrali-
seerde Biotoop’ over gaat. Ik ken de bro-
chure over biotoopbescherming van De
Hollandsche Molen en begrijp dat u er te-
gen bent dat moleneigenaren zelf oorde-
len en in actie komen als het om de bio-
toop van hun molen gaat. U noemt wat
voorbeelden maar geen argumenten. Ook
laat u na even uit te leggen hoe dat tot nu
toe ging en waarom dat zou moeten ver-
anderen. Mijn ervaringen met centrale bio-
toopbescherming zijn de moeite van het
vermelden waard.

Onze molen zou verhoogd moeten wor-
den om gemeentelijk bouwbeleid dat
aanwijsbaar verkeerd, onwerkbaar en be-
schadigend was, op een goedkope en eg-
osparende (het is de schuld van De
Zwaan!) manier weer recht te breien. Wij
verzetten ons daartegen omdat wij bij de
oprichting van onze stichting (uit arren
moede omdat er in die hele molenwereld
geen discussie of standpunt was te vinden
omtrent de principes van molenrestauratie)
afspraken: ‘Hij blijft zoals hij was toen hij op-
hield te functioneren, veranderingen zijn al-
leen toegestaan als dat in het belang van
het behoud is.”

Met dit uitgangspunt behielden wij tien jaar
lang een monument, maar wel in een sa-
menleving die voor de kosten opdraait en
dus zekere rechten heeft. De aange-
voerde argumenten om de molen te ver-
hogen waren te zwak om ons te doen be-
sluiten het monument aan te tasten.

Daar kwam bij dat de molen door deze
bouwplannen nauwelijks of niet geschaad
zal worden. Ook vonden wij het schadelijk
voor het sociale draagvlak voor onze mo-
len, en voor molens in het algemeen, dat
de kosten omgeslagen zouden worden
over de bouwers, rond 20.000 gulden per
kavel.

Van de door u geprezen centraal ge-
coördineerde Biotoopbescherming merk-
ten wij pas iets toen er een standpunt van
De Hollandsche Molen kwam: ‘ga nu maar
akkoord met ophogen, straks is er mis-
schien geen geld meer voor’. Daar was
geen overleg over geweest; men kende
de feiten niet, vermoedelijk had de schrij-
ver geen mandaat van de ledenvergade-
ring.... en zonder vermelding gingen er af-
schriften naar ons gemeente— en provin-
ciebestuur. Een mes in onze rug!

Dan spreekt u snerend van ‘status aparte’,
van het verijdelen van een molenverho-
ging door (gedecentraliseerde) molenlief-
hebbers’, en u veroordeelt een zinsnede uit
mijn publicatie ‘... dreigende vernieling van
een vormzuivere Groninger stellingmolen.
Ja beste lezers dat stond er ècht!”
Vervolgens geeft u mij de finale dood-
schop door pompeus te melden dat er in
Groningen niet één achtkante stellingmo-
len staat met een stellinghoogte lager dan
4.10 meter enz. En tenslotte doet u alsof dat
mijn argument is waarvan u niet begrijpt
waar het vandaan komt.
Wat deed ik verkeerd dat u aanleiding
en/of recht geeft mij weg te zetten als een
knoeierige bestuurder die niet weet wat hij
nu eigenlijk wil. Ik wil een vormzuivere Gro-
ninger molen (daar is sedert 1740 inder-
daad wel eens iets aan verbouwd maar
kenners zeggen dat ze direct zien dat het
een Gronïnger is) behoeden voor onnodig
en zeker onverantwoord verbouwen. Daar
wil ik ook nog bij gesteund worden door ie-
dereen die molens belangrijk genoeg vindt
om er voor in actie te komen. Is dat ver-
keerd? Noem mij één argument of reden
waarom ik stom en laakbaar bezig ben ge-
weest.
En laat ik u dan hier expliciet melden dat
die oudste, vormzuivere Groninger molen
met die lage stelling inderdaad niet in Gro-
ningen staat. Die kunt u in zijn authentieke
proporties in Voorst komen bekijken.

Hajo Vleming, 

secretaris van Stichting De Zwaan in Voorst

(Dit is een reaktie op persoonlijke titel: ik kan
het bestuur onvoldoende bereiken.)
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De molen van Voorst zoals hij in Uit-
huizen stond. Hij werd in 1740 ge-
bouwd als pelmolen door molenmaker
Pieter Sibbels de Vries; in 1848 wordt
de molen tevens korenmolen. Bij de
sloop in 1904 gingen de pelstenen naar
Gebr. Bok in Kommerzijl.

De Zwaan zoals hij sinds 1904 in
Voorst staat (foto H. Vleming).

Het moderne molenleven

Geachte heer Vleming,

Mensen die reageren op mijn columns (en daarmee de
broodnodige discussie in de molenwereld op gang houden),
zijn mijn beste vrienden; positief of negatief, dat maakt me
eigenlijk niet zoveel uit. U bent de enige die zich èn mate-
loos gevleid voelde door mijn schrijverij (zie Molenwereld
1999-1) èn zich - door mij - ‘echt beledigd’ voelt (zie hier-
boven). U bent dus mijn allerbeste vriend; waarvan acte.
Misschien begrijpen we elkaar gewoon niet zo goed en moe-
ten we maar eens de kroeg in. Daar zal ik u dan onder aan-
dere vragen waarom u denkt dat ik er tegen ben ‘dat mole-
neigenaren zelf oordelen en in actie komen als het om de bi-
otoop van hun molen gaat’ en waarom u schrijft over de door
mij zo ‘geprezen centraal gecoördineerde Biotoopbescher-
ming’. Als u mijn, door u zo krenkend ervaren, column he-
lemaal had gelezen, dan was u de zinsnede: ‘Vooropgesteld
dat het huidige centrale systeem alles behalve ideaal functio-
neert en het feit dat ook ik weinig argumenten vóór centrale
molenbiotoopcoördinatie kan bedenken...’ zeker niet ont-
gaan. Waarom dus deze ‘conclusies’ uwerzijds?.
Maar goed, laat ik terzake komen. Eerst iets algemeens:
Hoewel ik best begrip kan opbrengen voor uw afkeer van de
procedure die tot verhoging van De Zwaan zou leiden, had
(heb!) ik toch met een zekere verbazing van deze afkeer
kennis genomen (en ik zal zeker niet de enige zijn ge-
weest). Molenverhoging biedt in het algemeen (en ook in uw
geval) namelijk hoofdzakelijk voordelen: Het is uit histo-
risch perspectief best goed te verantwoorden (het gebeurde
vroeger veelvuldig en ook nu nog) en de beschikbare molen-
ruimte wordt vergroot (en kan bijv. gebruikt worden voor ex-
tra graan- en meelopslag, een expostieruimte, winkelverkoop
enz.). Daarnaast biedt het een preventieve bescherming van
de biotoop (welke plannen zullen er over tien of desnoods
vijftig jaar worden gesmeed?).
Ik begrijp echter dat het u hoofdzakelijk om uw eigen

WvdL

Extra!!!
Zwaan van doen is (waar overigens niets mis mee is). Als u
al een fout heeft begaan dan is het uitsluitend de volgende:
Met uw opmerking ‘Hij blijft zoals hij was toen hij ophield
te functioneren, veranderingen zijn alleen toegestaan als dat
in het belang van het behoud is’, bedoelt u in feite: ‘Wij
streven er naar om de molen te behouden zoals deze sinds
1904 in Voorst staat’. Op zich is daar óók niets mis mee,
alleen gaat u wèl de fout in als u zich daartoe beroept op
‘het behoud van een vormzuivere Groninger molen’. De tot
op de dag van vandaag behouden Groninger kenmerken
van De Zwaan, zijn namelijk gebaseerd op de construc-
tie(details) van het bovenachtkant en de kap en het maakt
niets uit of dat achtkant met kap zich nu op 4,10, of
14,10 meter hoogte bevindt! Wat betreft het behoud van een
‘zuivere’ Groninger molen - u noemt het verhogen in bo-
venstaand schrijven zelfs ‘zeer onverantwoord’ (?!) - wil ik
het zelfs nog sterker vertellen: U doet er goed aan om - liefst
vandaag nog - De Zwaan met minimaal 5 meter te laten
verhogen; Groningen staat immers bekend om zijn houten
achtkanten op hoge stenen onderbouwen.
Voor u die laatste zinsnede weer als beledigend ervaart: Het
was slechts grappig bedoeld. Evenals mijn column over ‘ge-
decentraliseerde biotoop’ slechts als discussiestuk bedoeld
was; Ik hoop dat u inmiddels begrijpt dat ik de gecentrali-
seerde biotoopcoördinatie zeker niet als ideaal ervaar, maar
dat ik in de gedecentraliseerde biotoopcoördinatie weinig of
geen logica zie. Mijn tweemaal opgetekende vraag: ‘Wat
willen we nu eigenlijk?’ spreekt wat dat betreft boekdelen.
U heeft als eerste (en helaas tot dusver als enige) gereageerd
en daarvoor kan ik u alleen maar dankbaar zijn. Nu mijn
andere molenvrienden nog...

met vriendelijke groeten,

Van Eck Veevoeders B.V.
VEEVOEDERS- MESTSTOFFEN
HARMELEN

wegens een aangepaste bedrijfsvoering zijn wij
op ZEER KORTE TERMIJN op zoek naar een:

enthousiaste en gemotiveerde

ALL ROUND OPERATOR
(of iemand dit graag zou willen worden)

ben je woonachtig in de regio Harmelen (nabij Utrecht) en zou je samen willen 
werken in een klein modern bedrijf met je collega operator om een kwalitatief
hoogwaardig produkt te maken en je bent rond de 20 á 25 jaar oud met 

technische aanleg en bereid de certificaten Mengvoeder, in overleg met de 
werkgever, te behalen dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken.

meer informatie? neem dan contact op met:
Mike Ekelschot (operator) Tel. 0348-443026; na 17.30 u.
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Molensactueel

Sprinklerinstallaties

in molens

J.S. Bakker

Brand: het spookbeeld voor iedereen die molens ter harte gaat (foto: Projectverslag
Sprinklers in molens).

In Molenwereld 1999-10 is
het uitvoeren van een proef
met een sprinklerinstallatie
in een molen bij Hantum
beschreven. Op dinsdag 23
mei is het eindverslag en
een bijbehorende videofilm
door de directeur van de
Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg, de heer Assel-
bergs, gepresenteerd aan de
voorzitster van de Raad van
Cultuur, mevrouw Sorgdra-
ger, waarna beiden het pro-
ject hebben afgesloten door
het in werking stellen van
de sprinklerinstallatie bij de
genoemde Hantumer 

molen.

Het aantal molenbranden schommelt sinds
de oorlog tussen de 0 en 6 per jaar. Na een
‘rustige’ periode in de jaren ‘80 nam het
aantal branden in het laatste decennium
verontrustend toe (zie grafiek). De be-
hoefte aan maatregelen in de preventieve
sfeer en aan effectieve methoden van
brandbestrijding nam hierdoor toe. Plannen
zijn ontwikkeld door de Werkgroep Risico-
beheer van Molens, met vertegenwoordi-
gers uit o.a. de Vereniging De Hollandsche
Molen, de verzekeringsbranche en de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg. Als één
van de repressieve maatregelen ziet de
werkgroep het aanleggen van brandbe-
veiligings- of sprinklerinstallaties in molens.

Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties in molens zijn niet onbe-
kend. Met name in Rotterdam is daar meer
dan dertig jaar geleden al uitvoerig mee
geëxperimenteerd. Hierbij dient de naam
van wijlen de heer Van Ameijde van Ge-
meentewerken met ere genoemd te wor-
den, die ondanks minimale budgetruimte
er niet alleen in slaagde om enige Rotter-
damse molens van sprinklers te voorzien,
maar daarbij ook een aantal innovatieve

ideeën wist te verwezenlijken, voor de be-
veiliging van de molenkap (slang met dub-
bele koppelingen) en de zonnepanelen
voor elektriciteit op stroomloze molens. De
eerste Rotterdamse molen die van een sp-
rinklerinstallatie werd voorzien was De Vier
Winden in Terbregge in 1965 (!). De Ter-
bregse installatie was vol-automatisch. De
moderne alarmtechniek stond destijds nog
in de kinderschoenen. Wanneer de sprin-
klers in werking kwamen dan bracht het
stromende water een oorverdovende bel
in beweging, in de hoop dat - bij afwezig-
heid van de molenaar - omwonenden de
brandweer zouden alarmeren. 
Van Ameijde kwam destijds tot handelen
doordat hij er stomverbaasd over was dat

onvervangbare cultuurmonumenten zo
slecht tegen brand beveiligd waren! 
Toch kregen de Rotterdamse experimen-
ten nauwelijks bekendheid. Stond Van
Ameijde alleen in zijn verbazing?

Pilot-project

Dankzij de steun van de Experimentenre-
geling 1999 voor monumenten van het Mi-
nisterie van O, C & W kon een pilot-project
in gang gezet worden aan twee molens
van de Stichting Monumentenbehoud
Dongeradeel, te weten de korenmolen De
Hoop in Dokkum en de molen van de Han-
tumerleechpolder.
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Hierbij werd geëxperimenteerd met de
nieuwste technieken op het gebied van
brandbeveiliging in monumentale molens,
zodat molenbranden van binnenuit bestre-
den kunnen worden. Een zo snel mogelijke
branddetectie en effectieve bestrijding
van molenbrand waren de speerpunten in
dit experiment.
In de molen ‘De Hoop’ in Dokkum is een zo-
genaamde A-installatie of automatische
sprinklerinstallatie aangelegd. Deze installa-
tie houdt de schade aan de monumentale
molen bij brand zo beperkt mogelijk door
water uit een reservoir of bluswaterbron te
sproeien tot de brandweer gearriveerd is.
In de ‘Hantumermolen werd een B-installa-
tie of niet-automatisch blusleidingnet aan-
gebracht met brandmelders. Deze installa-
tie is een hulpmiddel voor de brandweer en
is bedoeld om vooral de hoofdconstructie
van de molen te behouden. Bij deze B-in-
stallatie wordt pas water gegeven nadat
de door de brandmeldinstallatie gealar-
meerde brandweer het sprinklersysteem
heeft aangesloten op de brandweerwa-
gen. 
Het A-systeem biedt de meeste zekerheid,
maar is daarmee ook zeer kostbaar. Zo
kostte de installatie van De Hoop in Dok-
kum 180.000 gulden inclusief BTW, terwijl de
B-installatie van de Hantumermolen 60.000

gulden vereiste. Daarnaast komen uiter-
aard ook nog eens de exploitatiekosten.
De planvorming - in opdracht van de Stich-
ting Monumentenbehoud Dongeradeel -
was toevertrouwd aan Technisch advies-
bureau R2B Inspecties B.V. te Zaltbommel

Een drijfnatte molen: het water druipt overal vanaf (foto: Projectverslag Sprinklers
in molens).

en de uitvoering aan Aqua+, R. Walhof bv
te Goor en Van der Velde Brandpreventie
B.V. te Uithoorn.

Verslag

De ervaringen van het project ‘Sprinklers in
molens’ zijn vastgelegd in een gelijknamig
verslag plus een videoband, want het zou
zonde van de moeite zijn als het met de in
Friesland opgedane ervaring dezelfde weg
opging als de Rotterdamse. Dit komt tot ui-
ting in de doelstellingen van het rapport:
•het ontwikkelen van nieuwe technieken
en installaties voor brandbestrijding bij
molens;
•het opdoen van ervaring met het aan-
leggen van sprinklerinstallaties in molens,
zonder het historische karakter van een
molen geweld aan te doen;
•het op grote schaal in Nederland bekend
maken van de resultaten van dit experi-
ment;
•het stimuleren van moleneigenaren om
dergelijke installaties in hun molens aan te
leggen.

Conclusies

Het project heeft een schat aan ervarin-
gen opgeleverd, waarmee men elders in
den lande zeker dankbaar gebruik van kan
maken:
•Een molenbrand is zonder een brandblus-
of sprinklerinstallatie van binnenuit niet te
blussen. Met een brandweeraansluiting
buiten de molen, kunnen branden in mo-
lens van binnenuit zeer effectief bestre-
den worden.
•Het aanbrengen van sprinklerinstallaties in
molens is altijd maatwerk. Voor elke molen
zullen keuzes gemaakt moeten worden
op basis van molenbouw-technische fac-
toren en plaatselijke omstandigheden.
•Met een brandmeldinstallatie alleen, kan
een molen niet tegen brand beveiligd
worden! Een detectiedraad of brand- en
rookmelders kunnen alleen de ontdek-
kingstijd van een brand versnellen en
moeten daarom gecombineerd worden

De meldinstallatie en de stijgleiding in
de Hantumer molen (foto: Projectver-
slag Sprinklers in molens).

met een blus- of sprinklerinstallatie.
•Bij rietgedekte molens met een sprinkler-
of blusinstallatie is de bluswerking in de
rietlaag van binnenuit verrassend groot
en effectief!
•De A-installatie is - met alle voor- en nade-
len -een vrij ingewikkelde installatie, die
hoge aanleg- en onderhoudskosten met
zich mee brengt. De B-installatie verdient
meestal de voorkeur, omdat dit een prak-
tische en voordelige installatie is.

Aanbevelingen

Verder komt de projectgroep met een
aantal aanbevelingen die nodig zijn om de
brandbestrijding via sprinklerinstallaties
daadwerkelijk tot een succes te maken:
•De kosten voor het aanleggen van blus-
en sprinklerinstallaties in molens moeten
door de overheid zo spoedig mogelijk
subsidiabel gesteld worden: onze molens
zijn in gevaar!
•De aanwezigheid van een goede blus-
water-voorziening, ook als er geen sprin-
klerinstallatie in de molen aanwezig is, is
van essentieel belang voor het bestrijden
van een molen-brand!
•Er moet altijd een brandweeraansluiting
zijn op de sprinklerinstallatie.
•Bij het opstellen van een restauratieplan
van molens is het aan te bevelen ook een
brand-blusinstallatie op te nemen.
•Er zou een technische werkgroep in het
leven geroepen moeten worden, die -
met de nu beschikbare kennis - molenei-
genaars begeleidt bij het maken van ont-
werpen voor sprinklerinstallaties in hun
molens en het controleren van de pro-
gramma’s van eisen en hydraulische be-
rekeningen.

Voorkomen en genezen

Voorkomen is beter dan genezen. Het
moest eigenlijk zo zijn, dat dergelijke kost-
bare voorzieningen niet nodig zijn, maar
dat is een utopie. Toch doet men er het
beste aan om te voorkomen dat de syste-
men in actie komen. Het is in Hantum wel
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WvdL 
beschermt u!
Gisteren heb ik besloten om voortaan mijn kennis met u
te gaan delen. Ik ga u voortaan helpen en desnoods be-
schermen tegen uzelf. Ik doe dit geheel belangeloos, dus
verwacht ik van u dat u mij voortaan wat aardiger gaat
vinden. Niet dat ik aardiger ben geworden - integendeel-
, maar ik ben ook geen twintig meer, dus moet ik aan
mijn toekomst gaan denken. Mijn hulpfunctie zal in
deze startfase hoofdzakelijk dienen om mijn eigen ego te
strelen, maar dat moet u dan maar voor lief nemen. 
Terzake: gisteren ben ik begonnen om klanten van mij
te beschermen tegen het zgn. ‘bloedgroependiëet’ en daar-
mee tegen henzelf. Zo zouden volgens deze nieuwe sur-
rogaat-religie mensen met bloedgroep ‘0’ geen tarwepro-
ducten meer mogen nuttigen. Heeft u dus bloedgroep ‘0’
(en die kans is erg groot) en eet u nog steeds tarwebrood,
dan zou u dus zeer ongezond leven. Zèlf heb ik toeval-
lig ook bloedgroep ‘0’, leef zeer ongezond (medisch ge-
zien had ik al jaren dood moeten zijn), maar ben nog
steeds kerngezond. Ik weet dat dit commerciële zelfmoord
is, want er valt veel meer te verdienen aan mensen die
dwangmatig artikelen kopen (bijvoorbeeld het momenteel
vrijwel onbetaalbare speltmeel), maar ik wil u vanaf he-
den dus gaan helpen.
Zo wil ik vanaf nu ook mensen gaan helpen die dwang-
matig onbeperkt molenboekjes kopen. Al eerder heb ik u
hier gemeld dat u voortaan maar beter geen boekjes meer
uit de serie ‘Windmühlen in Schleswig-Holstein in alten
Ansichten’ moet kopen, omdat de koek onderhand wel
op is en onderhavige boekjes inmiddels oeverloos saai en
overbodig zijn geworden. In diezelfde categorie versche-
nen zo’n 20 jaar geleden diverse boekjes (o.a. over mo-
lens op de afzonderlijke Zeeuwse eilanden) die het dag-
licht eigenlijk niet hadden mogen zien vanwege totaal
overbodig ‘lopende band kopieerwerk’: Alstublieft, be-
schermt u zich tegen uzelf en koop deze boekjes niet! 
Een aantal maanden geleden werd ik gebeld door een be-
roepsmolenaar die zich uit de naad ergerde aan de zin-
snede ‘De molen wordt al meer dan 30 jaar bewoond
door vrijwillig molenaar PvdB, die de molen regelmatig
in werking stelt voor bezoekers’ in een nieuw molen-
boekje. Dat deze beroepsmolenaar zich óók ergerde aan
deze zinsnede omdat hij zijn molen nooit open stelt
voor bezoekers moge duidelijk zijn. Mijn advies aan u
luidt wederom (en ook dit is commerciële zelfmoord voor
mij, want ik verkoop onderhavig boekje nota bene zelf!)
koop dit boekje vooral niet!
Daar waar u de afgelopen jaren, omstreeks deze tijd van
het jaar, voornamelijk gemekker las over het feit dat ik
weer niets beter wist te verzinnen dan een ‘zomermolen-
vakantie’, heb ik ditmaal besloten om helemaal niet op
vakantie te gaan en mij louter op mijn taak te gaan rich-
ten als uw helpende ‘molen-ombudsman’.
Stuur dus zo spoedig mogelijk al uw molenproblemen
naar mij op. Onder de origineelste inzendingen worden
3 exemplaren van bovengekrenkt boekje verloot. Desal-
niettemin wens ik u een fijne (molen)vakantie toe; tot
over twee maanden!

WvdL

gebleken, dat een sprinklerinstallatie een
onvoorstelbare hoeveelheid water produ-
ceert. De gevolgen in een bewoonde mo-
len of een molen met een bedrijf laten zich
in dit opzicht raden. De sprinklerinstallatie
mag niet meer zijn dan een allerlaatste
front wanneer eerdere ‘linies’ bezweken
zijn. Het is daarom dan ook terecht dat het
genoemde rapport in eerste aanzet de na-
druk legt op brandpreventie. Het zijn alle-
maal dingen die voor de hand (behoren
te) liggen, maar de praktijk wil wel eens
wat weerbarstig zijn. Daarbij komt dat die
preventieve maatregelen veelal goed-
koop zijn, vaak zelfs niet meer vereisen dan
een alert-zijn van de molenbeheerder en
het ernaar handelen. In het verlengde hier-
van liggen preparatieve maatregelen,
maatregelen die zinvol zijn als de nood aan
de man komt als bijvoorbeeld:
•het aanbrengen van rook- en brandmel-
ders;
•zorgen dat de molen bereikbaar is voor
de brandweerl
•aanvalsplan voor hulpdiensten als brand-
weer en politie. 
Repressieve maatregelen liggen weer een
linie verder: het gebruik van blusmiddelen.
He is in het bestek van dit artikel niet mo-
gelijk om alles uitvoerig te behandelen. We
verwijzen graag en met nadruk naar dit
rapport. Dit is eigenlijke verplichte stof voor
iedereen die praktisch met molens te ma-
ken heeft. Het zou daarom ook tot aanbe-
veling strekken om dit rapport op te nemen
bij de gewenste, zo niet de verplichte leer-
stof voor vrijwillige molenaars. 
Eén ding is duidelijk het duurste hoeft niet
altijd het beste te zijn. De omstandigheden
spelen ook een rol. Een volautomatisch A-
installatie kan als middel erger zijn dan de
kwaal. Een met een poederblusser of een
emmer water te blussen brand kan zo’n A-
installatie ‘tot leven brengen’. Een dan vol-
gende ‘mini-Niagarawaterval’ kan een gi-
gantische waterschade aanrichten in een
bewoonde molen of in een molen met een
bedrijf. Een dergelijke ervaring is een aantal
jaren geleden de aanleiding geweest om
zo’n volautomatische sprinklerinstallatie te
verwijderen uit De Vrijheid in Schiedam.

Had De Walvisch hem maar gehad!

Het hinkend paard

Het is allemaal geweldig mooi, maar de
kosten. Bedragen tussen de halve en de
twee-en-een halve ton zijn niet op te bren-
gen voor de doorsnee moleneigenaar,
particulier of stichting. Gelukkig kon direc-
teur Asselbergs van de RDMZ op 23 mei
meedelen dat de kosten van brandmeld-
en blusinstallaties meegenomen kunnen
worden in restauratieplannen en groot on-
derhoud. Hij denkt dat hiervoor 110 miljoen
gulden nodig is, uitgesmeerd over pakweg
tien jaar. Desalniettemin rijst, gelet op de
beschikbare budgetten, of dit voor veel
moleneigenaren een haalbare kaart is, on-
danks de zo ontstane toegang tot een
laag-rentende restauratiehypotheek. Een
oplossing zou zijn dat er een soort groeimo-
del wordt geschapen, waardoor men be-
gint met een minimum-installatie die suc-
cessievelijk uitgebreid wordt, afhankelijk
van de mogelijkheden.
Desalniettemin is het project ‘Sprinklers in
molens’ een waardevolle aanzet in een
strijd waarin een molen vaak kansloos is:
die tegen het vernietigende vuur.

Nadere informatie

Alle moleneigenaren in Nederland, zon 600
gemeentelijke- en provinciale overheden,
stichtingen, instanties en particulieren, krij-
gen het projectverslag en de bijbehorende
videofilm gratis toegezonden. Aan de
hand van praktische tips en aanwijzingen
in het eindverslag, kan een plan gemaakt
worden voor de brandpreventie en -bevei-
liging van elke molen
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot:
Rijksdienst voor de Monumentenzorg - af-
deling Voorlichting - Zeist/ Theo van Oeffelt
- hoofd communicatie / tel 030-6983415
Stichting Monumentenbehoud Dongera-
deel - ‘SPRINKLERS IN MOLENS Warner B.
Banga - project-coördinator, Zuiderbolwerk
115 Dokkum, tel/fax 0519- 2921 39

Grafiek van
het aantal
molenbran-
den na de
Tweede We-
reldoorlog.



1693de jaargang 2000 nr. 7/8

Forum
Beste WvdL en ernstige wederhelft,

In je column over je gewetensnood citeer
je een Vlaamse standerdmolen (de Tragi-
sche Molen van O.L.Vrouw-Lombeek) die
op het punt staat ingrijpend hersteld te
worden.
Het is inderdaad zo dat hiermee de au-
thentieke sfeer van de molen in het ge-
drang dreigt te komen, maar sinds het
overlijden van de rasechte windmolenaar
Henri van Nuffel is de molen al niet meer
hetzelfde waarmee ik aangeef dat met
het woord ‘sfeer’ ook technisch-overstij-
gende beschouwingen aangeroerd wor-
den. Zaken die refereren naar molens als
dagelijkse werkruimten zijn de uitgesloten
treden, de losse meelschoppen, de witte,
met bloem overgoten spinnenwebben...
Maar ook de wijze van herstellen kan in be-
langrijke mate bijdragen dat molens geen
opgepoetste siereenden worden. Tot zover
is de molenwereld (met m- en M-) het in
grote lijnen onderling eens,
De molen van O.L. Vrouw-Lombeek werd in
de jaren ‘50 al eens grondig hersteld, vol-
gens de toen gangbare opvattingen, na-
melijk met veelvuldig gebruik van ijzeren
hulpstructuren als steunmiddel. Middenlijs-
ten, daklijsten, hoekstijlen en noem maar
op werden in deze periode met ijzeren pro-

fielen versterkt en zo kon men soms spreken
van een metalen dubbelskelet. Lees er
maar eens het laatste nummer van Mole-
necho’s op na (jg. 2000, nr. 1): de plannen
en het bestek voor de restauratie van de
Luizenmolen te Anderlecht in de jaren ‘40,
opgesteld door molenspecialist Alfred
Ronse, geven hiervan prachtige staaltjes.

Voordeel van deze ijzeren hulpstructuren
was dat men het ontmantelen - onderdeel
per onderdeel - tot de uiterste limiet kon uit-
stellen. Er waren ook nadelen aan verbon-
den.
Bij extensief gebruik:
• wordt het structuurbeeld van de molen
in sterke mate gewijzigd waardoor de re-
aliteit enigszins geweld wordt aange-
daan;

• laat na verloop van tijd, de efficiëntie van
de ijzeren versterking te wensen over;

• wordt de houten structuur geconfron-
teerd met een supplementaire belasting
die haar oorzaak vindt in het hoge soor-
telijk gewicht van staal.

Een typevoorbeeld van dit fenomeen is dus
net de Tragische Molen van O.L.V. Lom-
beek.
In de loop van verschillende campagnes
werd het skelet met ijzer verdubbeld, wat
niet belet dat de verzakking zich heeft ge-
handhaafd. Momenteel is de belasting op
de zetel te groot geworden.
Daarom is naar ons oordeel een grondige
aanpak van de structurele defecten wel
noodzakelijk.
Wel dient er op gelet te worden dat deze -

De Tragische Molen in O.L.V. Lombeek
(Br) met links molenaar Henri van Nuf-
fel (foto John Verpaalen Roosendaal).

willens nillens grondige - aanpak zoveel als
mogelijk het karakter van de molen be-
houdt. Dit impliceert dus steeds een afwe-
ging van vervanging versus conservatie
(bijvoorbeeld balkkoppen versterken met
epoxyharsen als bekendste voorbeeld).
Een dergelijk mooi evenwicht werd bijvoor-
beeld bereikt bij de restauratie van de hou-
ten Poelbergmolen te Tielt in de jaren ‘90.
Jullie landgenoot Paul Groen blies er in De
Molenaar destijds de loftrompet over.

Beste groeten! 
Lieven DENEWET

Hooglede

Papiermolen Molens zo waren ze
Zo’n twintig jaar geleden verscheen een
stroom van boekjes met foto’s en oude an-
sichtkaarten over molens. Die stroom is vrij-
wel opgedroogd, al verscheen nog niet zo
lang geleden van de hand van L.J.N. Kou-
wenberg Verdwenen molens in Noord-Hol-
land. Recent is daarbij gekomen Molens zo
waren ze, samengesteld door Ton Meesters.

Molens zo waren ze is opgezet volgens het
bekende stramien van de ansichtkaarten-
boekjes: kaart plus een korte beschrijving
van de molen, waarbij de samensteller de
molens opneemt in de alfabetische volg-
orde van de plaats van de molen: van Aar-
denburg tot Zuilen. Het is, in tegenstelling
tot eerder verschenen gelijksoortige boek-
jes een écht ansichtkaartenboekje met alle
charme van dien. In totaal zijn er 90 kaar-
ten in opgenomen, waaronder -zo te zien-
allemaal of vrijwel allemaal originele kaar-
ten, hetgeen een weldadig effect heeft op
de kwaliteit van de foto’s. De keuze van de
kaarten is wat eenzijdig omdat het over-
grote deel van de kaarten windkorenmo-
lens betreft, vooral van het platteland.
Door water gedreven molens komen er he-
lemaal niet in voor en molens die water op-

voeren relatief weinig. 
Ton Meesters is erin geslaagd om vrijwel al-
lemaal nooit eerder gepubliceerde kaarten
op te nemen, hetgeen de originaliteit ten
goede komt.
De bijschriften zijn gedegen, al is het uit de
aard van dergelijke werkjes onvermijdelijk
dat er fouten in geslopen zijn: een mens kan
niet alles weten.
Zo hebben de (overigens niet geheel juiste)
gegevens over de molen van Den Hulst (20)
grotendeels betrekking op de molen De Vlijt
in dezelfde plaats. De afgebeelde molen is
- evenals De Vlijt - ook van een Van den
Berg geweest en dat is waarschijnlijk de oor-
zaak van de verwarring. Hij werd pas in 1910
gebouwd en is de overgeplaatste zaagmo-
len ‘d Oud Burgemeester Knappert uit
Schiedam. De Molen Den Hulst werd in 1930
gesloopt en vervangen door een maalderij
voor de plaatselijke coöperatie.
Van de twee molens rechts op de foto van
Krimpen a/d Lek (43) is rechts niet de zaag-
molen Klein Profijt van Groeneveld, maar
de grote korenmolen, eerder pelmolen, De
Eendracht van De Jong. 
De korenmolen van Nieuwendijk (56) van
Gebr. Walraven werd niet gesloopt, maar

brandde op 23 juli 1911
geheel uit.
Van de Bunt in Nijkerk (59) kocht De Ooster-
molen pas in 1912, dus na de bouw van De
Westermolen, die overigens ooit zijn be-
staan als zaagmolen in Bovenkarspel was
begonnen.
Deze opmerkingen doen niets af aan de
waarde van het boekje als een nostalgisch
kijkboekje, dat vooral de enorme verschei-
denheid van de Nederlandse dorpskoren-
molen laat zien.
Het boekje is gewoon een leuk boekje met
weinig pretenties voor de molenliefhebber
van nu die eens naar het verleden wil kij-
ken. Voor de prijs hoeft men het niet te la-
ten: opgegeven als ƒ 12,50.

Ton Meesters: Molens zo waren ze is een in-
genaaid gebrocheerd boekje van 95 pagi-
na’s in (oblong-)formaat 20,5 x 14,5 cm. Het
is uitgegeven bij Slingenberg Boekproduc-
ties in Hoogeveen en verkrijgbaar bij alle
Nederlandse filialen van De Slegte. (Info
020-6225933); alle Nederlandse filialen van
Boekenvoordeel (Info 036-5350530) en
ICOB BV (Info 0172-437231).

J.S. Bakker
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Zoeker   Zoeker
Volgens de heer J.L. Mulder uit Alphen a/d
Rijn ziet in de ‘Zoeker’ uit het juninummer
van de Molenwereld een van de water-
molens van de Anna Paulownapolder en
wel die achter de Van Ewijcksluis aldaar.
Deze 5.218 ha grote polder is in de jaren
1845 - 1847 bedijkt en vervolgens droogge-
malen. Hij valt uiteen in twee delen, de
Westpolder, bemalen met met één stoom-
gemaal en drie windmolens, en de Oost-
polder bemalen met drie windmolens. In
1874 wordt een tweede stoomgemaal ge-
bouwd met handhaving van de zes mo-
lens. Maar wanneer op 18 december 1881
bij het vangen de as van molen ‘1’ breekt
dan wordt niet tot herstel overgegaan. In
1911 besluit het polderbestuur om beide
gemalen de motoriseren met Crossley zuig-
gasmotoren en de vijzels te vervangen
door centrifugaalpompen. In 1913 worden
vier van de vijf windmolens voor afbraak
verkocht, een molen in de Oosthoek, die
uitmaalt op de voorboezem van de Wierin-
gerwaard, blijft nog staan, maar is inmid-
dels ook verdwenen. 
De heren Mulder en Joh. Ottevanger uit Ze-
venhuizen van de bovenmolen van de
Tweemanspolder hebben in de ‘Zoeker’
van het meinummer eveneens de Freek-
molen bij Hoogmade herkend.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; deze maal
geen molen maar een foto van een mo-
lensteenfabriek. De foto is waarschijnlijk niet
bij Rutges in Wageningen, noch bij Jaspers
in Aarle-Rixtel gemaakt; maar waar dan
wel? Keus genoeg, want er zijn heel wat
molensteenfabrieken en -fabriekjes ge-

weest. Wie weet waar dan wel?

Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail jsbakker@cistron.nl

Bladeren



De Nieuwe Zelfzwichter 1999-3
De broodzetting en de belasting op het ge-
maal (1).
Groninger molens en internet (www.groninger-
molens.nl).
Een molen om gouderts te stampen in Placer-
ville (Californië).
Verstild verleden: molens aan het Damsterdiep
onder Tjamsweer.
De molen van Egenhoff in Ruttel (D).

De Nieuwe Zelfzwichter 1999-4
De broodzetting en de belasting op het ge-
maal (2).
Verslag najaarsvergadering Vereniging Vriende
van de Groninger Molen.
Verstild verleden: watermolens van de Leegh-
waterpolder en de Noorder Olingerpolder aan
De Groeve bij Appingedam.
100 Jaar De Kievit in Grijpskerk.
Excursie naar de Veluwse molens.
Molenbiotoop.
Molen on line.

De Nieuwe Zelfzwichter, orgaan van de Vereniging
Vrienden van de Groninger Molens, de Stichting
De Groninger Molen en de afdeling Groningen
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, A-weg 5c,
9718 CS Groningen.

Molenpost No. 97 (1999-3)
Korenmolen van Oterleek honderd jaar gele-
den afgebrand. 
Molenniumviering.
Stichting De Zijper Molens koopt haar negende
molen (van afd. D).
Molen Veerpolder wacht nog steeds op herstel.
Restauratie De Krijgsman in Blokker.
Twee Kennenemer vrijwilligsters: Mieke en
Joyce Beneker

Molenpost is het orgaan van de: Stichting koren-
molen De Leeuw, Alkmaarse Molenvereniging,
Stichting De Schermer Molens, Stichting De West-
friese Molens, Stichting De Zijper Molens, Stichting
Molens Zuid-Kennemerland en de Stichting Uit-
geester en Akersloter Molens, p/a AMV, Helderse-
weg 87, 1817 BB Alkmaar. 

De Gildebrief 1999-4
Examenresultaten najaar 1995.
Over het fenomeen module.
Herexamen voor de eerste geslaagde.
Molens met meer dan één scheprad.
Het ruikt weer naar kaneel aan de Plaszoom
(zie ook Molenwereld 1999-10).
De functie van de steunder.
Reactie op een ander millenniumprobleem.

De Gildebrief, orgaan van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, p/a B.A. van Weel, Nieuwe Bussumer-
weg 92, 1272 CK Huizen, tel. 035-5251695.

Wiek en Rad 1999-3/4
Zevende Overijsselse Molendag.
Contactdag van De Hollandsche Molen.
Contactdag Afdeling Overijssel van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars.
Biotoopbewaking moet anders georganiseerd.
Duizend vrijwillige molenaars!
Molen Den Oordt in Ommen maalvardig.
De Hoop in Almelo heeft de wind in de zeilen.
Molen van Frans in Mander ondergaat grote
restauratie.
Restauratie De Olde Zwarver in Kampen.
Molens langs de rijksgrens (Oost-Groningen)

Wiek en Rad, orgaan van de Stichting ‘De Overijs-
selse Molen’, p/a A.J.H. Hulshof, Engberserf 30 7722
AJ Dalfsen.

Stellingnieuws 1999-39
Jubileumtocht 28 augustus 1999.
Start restauratie molen Wachtum.
Schilderbeurt korenmolen De Vlijt Diever.
Loods in de nabijheid van molen Woldzigt in
Roderwolde afgebrand.
Restauratie molen De Hoop in Norg.
Afscheid bestuurslid Cor de Bruyn.
Uitstel opening van molen De Weert in Meppel
door het overlijden van initiatiefnemer Henk
Meijerink.
Een tweede molen voor Meppel (De Vlijt).

Stellingnieuws, orgaan van de Molenstichting
Drenthe, p/a Wagnerlaan 14, 9402 SG Assen.

Het belangrijkste uit de inhoud van de molentijd-
schriften, naast de gebruikelijke rubrieken:

Bladeren

BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch ver-
lengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari t/m december) reeds verschenen
nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden, indien
nog voorradig.

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 97,50 per jaar (incl. 6% BTW) .
Leden van de Vereniging 'De Hollandsche Molen', 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde betalen ƒ 95,-.
België: 1850 Bfr per jaar (incl. 6% BTW)
Duitsland: DM 130
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 ontvangen het blad gratis bij
een minimum-donatie van  ƒ 125,-.

3. Door een cadeau-abonnement.

U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie
u de 'MOLENWERELD' wilt toesturen en met ingang van wanneer. Na ontvangst van het
abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is ƒ 100,-, voor een half jaar ƒ 50,-. Na afloop van de periode
wordt het cadeau-abonnement automatisch door ons beëindigd.

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2001.

� JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank reke-
ningnr.
no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.
Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

� JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Datum van ingang:........................................................................................................................

Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2Doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien u de bon niet uit de Molenwereld wil knippen, maak dan een kopie en stuur deze in een envelop aan ons op.

De

�




