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Bij de omslag voorzijde: De brand van de Entreprise in Kolham 
is vrijwel uit, de molen ook. Als een tien meter hoge waterval
stroomt onder het nablussen het water de molen uit 
(foto H. Noot, 19 juni 2000).

Bij de omslag achterzijde: De molen van Kolham als een Gronings
pronkjuweel (foto H. Noot, 13 april 1996).
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Redactioneel
Dit nummer wordt ook aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting toege-
zonden. Vandaar, dat in dit nummer veel aandacht wordt geschonken aan het
werk dat in de eerste helft van dit jaar is verricht, niet alleen om de molens in
prima conditie te houden, maar ook om molens die soms al tientallen jaren door
allerlei oorzaken niet echt of niet goed meer kunnen werken toch weer een nut-
tige functie te geven. Verder wordt stilgestaan bij het heengaan van Leo Cozijn,
een uit het gestaag slinkend aantal van oude beroepsmolenaars in Rijnland. 
In het vorige nummer van de Molenwereld kon op de valreep het afbranden van
molen Entreprise in het Groningse Kolham worden meegenomen. Dankzij de
geweldige medewerking van enige van onze abonnees kunnen we nu nog
meer bijzonderheden over deze molen verstrekken, aangevuld met een aantal,
merendeels trieste, foto’s. 
In dit nummer zou ook de tweede aflevering van het Zaanse molenpanorama
anno 1915 opgenomen moeten worden. maar gelet op de hoeveelheid kopij,
de beschikbare plaatsruimte en het Rijnland-karakter van dit nummer hebben
we die aflevering door moeten schuiven naar het oktobernummer: wat in het vat
zit verzuurt niet. JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van de Molenwereld: 
8 september 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

Nog meer brand en bijna brand
in Groningen

Onlangs kwam vrijwillig molenaar Harman-
nus Noot tot de ontdekking dat vandalen
geprobeerd hebben om poldermolen De
Langelandster te Garmerwolde in de
brand te steken (Harmannus Noot is daar
reeds 12 jaar vrijwillig molenaar). Op zon-
dag 11 juni jl. tijdens het malen, was hij met
de bezem wat spinrag aan ‘t verwij deren
aan de onderkant van het riet, toen ik iets
zwarts constateerde. Toen bleek dat er tus-
sen het net en een rietbord een oude lap
was gedrukt welke vervolgens in brand was
gestoken. Het vuur is vermoedelijk uit zich-
zelf gedoofd. Wellicht is het op dezelfde
dag gebeurd als de brand bij de Noorder-
molen te Noorddijk (april 1999). Maar mis -
schien is het ook wel later of eerder ge-
beurd, wie zal het zeggen. Noot heeft aan-
gifte gedaan bij de politie.
Op 26 mei ging het bijna mis met de Fra-
eylemamolen bij Slochteren, waar jeug -
dige vandalen een ravage aanrichtten
en een motormaaier in de molen in brand
staken. Buren zagen rook uit de molen ko-
men en sloegen alarm. Dit voorkwam er-
ger.
Verder is op 4 maart het restant van de ko-
ren- en pelmolen van Wouthuis in Hoogkerk
uitgebrand. 
De brand in Kolham is zodoende eigenlijk
een climax geworden; hopen dat het
daarmee afgelopen is.

Molenmaker Doornbosch overle-
den

Op 18 juni overleed molenmaker Anne
Doornbosch uit Adorp op de leeftijd van 85
jaar. Doornbosch leerde het molenma -
kersvak bij de bekende molenmaker Chris
Bremer in zijn woonplaats. Later begon hij
voor eigen rekening een molenmakers- en
aannemingsbedrijf dat inmiddels al sedert
jaren wordt voortgezet door zijn zoon K.

Doornbosch. Anne Doornbosch tekende
voor talloze molenrestauraties, niet alleen
in de eigen provincies, maar ook ver daar-
buiten. De begrafenis heeft op 22 juni
plaatsgevonden op de begraafplaats in
Adorp.

Restauratie Eva in Usquert 
begonnen

Op dinsdag 18 juli werd op een bijzon-
dere manier het officiële startsrein gege-
ven voor de restauratie van de Eva in Us-
quert, de wederhelft van Adam in Delfzijl.
De molen, bekend als eersteling onder de
molens met zelfzwichting en zelfkruiing in
Nederland, had een grote beurt nodig.
De eigenaar, de gemeente Eemsmond
wilde daar niet eerder toe over gaan dan

in 2001 in verband met het beschikbaar
komen van de noodzakelijke pecunia.
Dat betekende dat de molen in afwach-
ting van de restauratie tot stilstand ge-
dwongen zou zijn (zie Molenwereld 2000-
2-27, 2000-4-87). De Stichting Molenvrien-
den Eva vond dat te lang duren en stelde
zich ten doel geld bijeen te brengen als
rentevergoeding voor de financiering van
een versnelde restauratie; en met succes.
Het overhandigen van een cheque van
10.000 gulden door voorzitter Kiewiet van
de molenstichting aan burgemeester Van
der Laan in het bakje van een hoog -
werker bij het gevlucht van de molen was
het startsein voor de restauratie, welke
wordt uitgevoerd door molenmaker Dijks-
tra uit Sloten. Deze omvat: kap, gevlucht
en tafelementen. De totale kosten bedra-
gen drie ton. 

Op 3 juni stelde minister
Jorritsma de molen van de
Tjaerdt van Aylvapolder in
bedrijf, welke eerde onder
Hallum het waterschap 
Vijfhuizen bemaalde. In
een komend nummer
wordt dieper ingegaan op
de bouw van deze molen
(foto P. Timmermans).
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Vrijwillig molenaar M. Teernstra
koninklijk onderscheiden

In het juni-nummer van de Molenwereld
werd er aandacht geschonken aan ko-
ninklijke onderscheidingen uitgereikt aan
mensen die zich onder meer verdienstelijk
hebben gemaakt op molengebied.
Op 23 mei werd er nog een onderschei-
ding uitgereikt aan de heer Teernstra uit
Bolsward. De onderscheiding werd uitge-
reikt door burgemeester Schuilenga van
Bolsward. In zijn speech vertelde hij onder
meer het volgende over Teernstra: “Hij trekt
zich vooral het lot van de eenzaam in het
veld staande molens van de stichting De
Fryske Mole aan en laat ze om de beurt
draaien”. Tevens verricht hij het nodige on-
derhoud, verf- en teerwerk, het maaien
van de “molepollen”en assisteert molen-
maker Durk Posthumus regelmatig met di-
verse werkzaamheden. Onlangs heeft
Teernstra de schroef van de Pankoekster-
molen weer opnieuw in de koolteer gezet.
De andere molens waar hij voor zorgt zijn
de Eendracht in Kimswerd, De Hiemerter-
mole in Burgwerd, De Klaver bij Bolsward en
De Oege kloostermolen in Hartwerd.
Teernstra kwam in 1986 in de VUT. Door een
bezoek aan de poldermolen Lonjé in Bols-
ward kwam hij in contact met Sierkstra, die
leermeester is op de koren- en pelmolen de
Onderneming in Witmarsum. In 1990 is
Teernstra geslaagd als gezel-molenaar bij
het Gild Fryske Mounders. Maye Teernstra
draaide voor de oorlog ook al op de spin-
nekopmolen van boer Kramer in Hartwerd.
Op 13-jarige leeftijd nam hij voor een
beetje pruimtabak het malen met de spin-
nekop over van de knecht. Deze molen
heeft tot 1960 in de Mieden bij Hartwerd
gestaan. Op 23 mei werd tevens het 25-ja-
rig jubilieum van het Gild Fryske Mounders
gevierd.  Jaap Tiedema.

Nieuwe roeden voor de 
Bolwerksmolen

Op donderdag 29 juni haalden de molen-
makers van Groot Roessink de oude Pot-
roeden uit de Bolwerksmolen in Deventer.
Een roede draagt nummer 933 en dateert
uit 1875 (zie het garantiebewijs in Molenwe-
reld 1999-10-211). Deze roe (en ook de an-
dere) is oorspronkelijk gemaakt voor de
molen in Dinther. Na de gedeeltelijke sloop
van deze zo bijzondere molen (ketting-
kruier, gecombineerde wind- en watermo-
len) in 1955 verhuisden beide roeden naar
Deventer. Ze hebben dus 125 jaar dienst
gedaan! Als alles volgens plan verlopen is
dan draait de Bolwerksmolen weer met
nieuwe roeden.

Weer herstelfase van De Leeuw
afgerond; op naar de volgende 

Het metselwerk van een stenen molen lijkt
voor een buitenstaander onderhoudsarm,
maar schijn bedriegt. Algemeen herstel
van een stenen molenromp is kostbaar en
stuwt de prijs van een restauratie vaak

angstwekkend omhoog, vooral als ook
nog eens blijkt dat het binnendringende
vocht de koppen van de zolderbalken
aantast. De korenmolen De Leeuw in
Oude Molen bij Deventer heeft juist zo’n
grote beurt achter de rug. Daarmee is de
molen nog niet klaar. Het kruien van de
molen daat heel erg moeizaam: soms
moet je eigenlijk met z’n tweeën of drieën
zijn om de molen op de wind te zetten. Dat
hoort natuurlijk niet zo. Om het euvel aan
te pakken wordt nu het kruiwerk aange-
pakt door molenmaker Groot Wesseldijk.
De rolvloer wordt vlak gemaakt en de ijze-
ren rollen van het kruiwerk afgedraaid.
Dan moet alles in orde zijn. 

Redding voor Amerikaan in
Raalte?

Op de grens van Raalte en Heino bij de
Hondemotsweg staat een vervallen wind-
motor. Het windrad zit er nog op, maat het
aantal bladen nadert het absolute mini-
mum. De eigenaar, landbouwer J. Over -
esch, is er vorig jaar niet in geslaagd om
met het gemeentebestuur tot over -
eenstemming te komen voor het behoud
van het zo typische bouwwerk, vanwege
de afgelegen ligging van deze Amerikaan.
Maar mocht men een plaats vinden waar
de molen meer in de kijker staat en kan
functioneren, dan wil de gemeente Raalte
zich wel weer beraden over een bijdrage.
Om die reden overlegt het gemeentebe-
stuur met het waterschap Groot Salland.

Molendag Tielerwaard

Op zaterdag 11 november 2000 stellen de
molenaars van de Tielerwaard hun molen
weer open voor (leerling-)molenaars en
andere belangstellenden.
Ze hopen dat het niet - zoals voorgaande
jaren - bij openstellen blijft door gebrek aan
wind. Tenslotte heeft november bekend-
heid met het achtervoegsel-stormen.
U bent welkom tussen 10 uur en 5 uur op de
volgende molens:
De achtkante poldermolens van Wade-

Rond deze tijd is het honderd jaar geleden dat
Auke Penninga in Westzaan de aldaar ter amotie
aangeboden pelmolen De Jonge Dolfijn aan-
kocht, via de Zuiderzee naar Joure liet transporte-
ren en door de Heerenveense molenmaker Jelmer
Visser weer liet opbouwen. Sindsdien is de als Pen-
ninga’s Molen bekend geworden wiekendrager
een markant onderdeel van het Jouster silhouet.
Om niet geheel voorbij te gaan aan deze mijlpaal
in de historie van onze inmiddels 305 jaar oude ko-
renmolen, is in samenwerking met Vereniging De
Zaansche Molen Penninga’s Molen voor de duur
van één week in feesttooi geplaatst. Een eeuwen-
oude traditie, waarbij het molen kruis wordt opge-
sierd met diverse ornamenten.
Op 7 juli is. in alle vroegte het mooimakersgoed
opgehaald en na aankomst in Joure is de klus die-
zelfde dag geklaard. Hierbij is geholpen door men-
sen van Vereniging De Zaansche Molen, alsook
door de eigen molenaars, cursisten en vrijwilligers.
Men is hiermee doorgaans met acht personen ge-
durende een volle dag mee bezig! Op 14 juli
volgde de exercitie in omgekeerde volgorde en
werd het mooimakersgoed weer afgenomen en
teruggebracht. Stichting Penninga’s Molen.

Penninga’s molen een eeuw in Joure

Molen De Leeuw in Oudemolen in
steigers voor het het herstel van het
metselwerk (foto J. Groenewold).
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nooyen (met gietijzeren onderwielen!) en
Geldermalsen, de stellingkorenmolen De
Vlinder van Deil, de achtkante poldermo-
len van Waardenburg (met Dekkerpom-
pen), de Hooglandse en Laaglandse wip-
molens van Hellouw en de weidemolen ‘t
Veertje aldaar.
De beltmolen De Bouwing van Geldermal-
sen en de stellingkorenmolen De Blauw e
Reiger van Haaften zijn open van 10 uur tot
4 uur. De zeskante korenmolen van Waar-
denburg van 12 uur tot 6 uur.
De woonstellingmolen Den Bol van Varik
draait, maar is niet te bezichtigen. 
Jan Knegt.

Werk aan de winkel bij de 
Mallumse Molen

In Molenwereld 2000-5-100 is melding ge -
maakt van onderzoek naar de muren van
de Mallumse Molen bij Eibergen, die zor-
gen begonnen te baren. Deze inspectie
heeft wel duidelijk gemaakt dat de zorgen
gegrond zijn. De muur aan de zijde van het
waterrad vertoont scheuren, terwijl roest
de doken die de zandstenen blokken op
hun plaats houden aantasten. Om de
muur te stabiliseren moet de fundering
worden aangepakt. Verder ligt er bij de
Mallumse Molen - heel bijzonder - ook een
schutsluis voor de vroeger zo belangrijke
scheepvaart op de (Oude) Berkel. Het
muurwerk van deze sluis moet ook op-
nieuw gevoegd worden.
tijdige en doeltreffende maatregelen zul-
len voorkomen dat, zoals in 1948, een
groot deel van de molen in de Berkel zakt.

Gorssel heeft weer een molen!

Op zaterdag 1 juli werd in Gorssel de ko-
renmolen aan de Gorsselse Enkweg weer
in bedrijf gesteld, nadat deze betrekkelijk
kleine stenen grondzeiler met een vlucht
van 21,5 m tientallen jaren uitgesloopt en

zonder kap had gestaan. Hij is in 1893 ge-
bouwd voor molenaar M.E. Dommerholt,
die er overigens maar kortstondig gebruik
van heeft gemaakt. In 1895 komt D.J. Pee-
rebolte en na hem in 1900 H.R. Veldhorst. Er
blijkt dan al niet alleen op de wind, maar
ook op de motor gemalen te worden, zo-
dat de geschiedenis van windmolen en
motormaalderij min of meer gelijk opgaan.
Is de molen soms gebouwd bij een be-
staande maalderij die eerder door stoom is

Penninga’s molen een eeuw in Joure De Penninga’s Molen Joure met het
Zaanse mooimakersgoed 
(foto P. Timmermans).

Het ‘mooi zetten’ van een Zaanse
molen is een tijdrovende klus 
(foto P. Timmermans).

De Mallumse Molen in Eibergen na het
instorten van een muur in 1948.

aangedreven? Het is niet onmogelijk. In
1906 doet Veldhorst zijn molen over aan
Bernard Kreeftenberg, die op zijn beurt de
molen in 1918 overdraagt aan de C.A.V.
Gorssel. Kreeftenberg bleef nog tot 1922
zaakvoerder voor de coöperatie. Het is een
veel voorkomende gang van zaken ge-
weest, welke bij veel particuliere molenaars
kwaad bloed heeft gezet tegen coöpera-
ties, al was er nog meer in de sfeer van con-
currentieverhoudingen. Vanaf 1922 is Jan
Luichies zaakvoerder. In 1936 of 1937 breekt
een roe, waarna de molen wordt onttakeld
en er alleen gemalen in de maalderij naast
de molen, die omstreeks die tijd waarschijn-
lijk is vergroot of vernieuwd. 
Als zoveel kleine coöperaties wordt ook die
aan de Gorsselse Enkweg opgeheven. 
In 1986 koopt het echtpaar Bertus en Trudy
ten Have-van Issenhoven het molenaars-
huis en later, in februari 1995, de molen. Dat
is de eerste aanzet voor de restauratie.
Nog in hetzelfde jaar wordt de Stichting
Vrienden van de Gorsselse Molens opge-
richt, terwijl de molen in september 1995
wordt ondergebracht in de Stichting Ko-
renmolen Eesterhoek. De plaatselijke Ra-
bobank schenkt een startkapitaal van 5000
gulden. Ten Have heeft dan al maatrege-
len genomen om de molen te conserveren
voor een betere toekomst.

De korenmolen van Gorssel bij de inbedrijfstelling op 1 juli 2000. Achter de molen
de maalderij en links het molenaarshuis (foto J.L.J. Tersteeg).

Bij de molen van Gorssel staat nog een prachtig authentiek molenaarshuis, dat met
de molen een fraai geheel vormt (foto J.L.J. Tersteeg).

Het enthousiasme ter plaatse is groot. Zo
vraagt de vertrekkende burgemeester Van
Notten als cadeau bijdragen voor het mo-
lenfonds. Na het gebruikelijke traject van
planvoorbereiding en fondsenwerving kan
molenmaker Groot Wesseldijk aan de slag.
Alle inspanningen zijn met succes be-
kroond en zo kan burgemeester Meerburg
op 1 juli de vang lichten van de herboren
molen. Toch heeft men nog meer plannen:
zo moet er in de maalderij een informatie-
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en educatief centrum annex thee- en kof-
fieschenkerij komen. En wat betekent die
meervouwds-’s- in Vrienden van de Gors-
selse Molens?

Toekomst molenrestant Woezik
ongewis

In 1909 liet Albertus Lamers in de Wijchense
buurtschap Woezik, nu de wijk Veenhof,
een achtkante beltmolen bouwen door
molenmaker Coppes uit Bergharen. De
molen zelf is gekocht in de Zaanstreek,
maar dat wil beslist nog niet zeggen dat
het een Zaanse molen was: de Gebr. Den
Boer hadden lange armen. Het gaat zo
goed als zeker om een voormalige water-
molen, want de wijdte van het achtkant
over de ondertafelementen was bijna tien
meter (Zie Molinologie 1995-3). Misschien
betreft het een molen van de Vier Noorder
Koggen bij Medemblik, want daar leurt
Den Boer in die tijd nogal mee.
De molen krijgt drie koppel stenen, waar-
onder waarschijnlijk een schorssteen. 
Op 10 oktober brandt de molen totaal af
door het omvallen van een petroleum-
lamp; een ongeluk dat voor veel molens
het einde heft betekend. De uit de lamp
stromende olie zet de molen in lichterlaaie!
Vandaar, dat er voor het billen wel spe-
ciale veiligheidslampen werden gebruikt.
De molen was op dat moment nog het ei-
gendom van Bart Lamers, maar werd ver-
huurd aan P.J. Kleynen. Na de brand liet
Lamers snel een motormaalderij bouwen in
de onderbouw van de molen, waarvoor hij
in De Molenaar van 19 november 1924
twee koppel stenen te koop vraagt. In het-
zelfde blad biedt hij op 21 januari 1925 de
gebroken ijzeren roeden te koop aan.
Zo blijft het bedrijf bestaan tot voor een
jaar of vijftien. Nadien doet de onderbouw
dienst als opslagruimte. 
Er zijn een jaar of vijf geleden ter plaatse al
pogingen gedaan om het molenrestant te
behouden door het te restaureren en bij-
voorbeeld te bestemmen als atelier en/of
expositieruimte. De gemeente Wijchen
vond dat toen te kostbaar.
Recent vroeg een buurtbewoner weer om
het behoud van dit stukje verleden van
Woezik. Maar ook nu wijst de gemeente dit
op grond van de kosten af. De kans is zelfs
groot, dat het molenrestant wordt ges-
loopt in verband met de aanleg van een
parkeerterrein voor de winkels aan de Ho-
lenbergseweg.

Lift in Sevink Mölle

De Sevink Mölle in Winterswijk-Meddo, die
op dit moment in restauratie is, zal volgend
jaar worden uitgerust met een plateaulift,
zodat gebruikers die minder goed ter been
zijn toch boven op de molenbelt en daar-
mee op de maalzolder kunnen komen. De
lift zal uit het directe zicht, aan de achter-
zijde van de molen komen. Op 8 juli over-
handigde een delegatie van de Huurders-
vereniging Winterswijk een cheque van
2500 gulden aan voorzitter Willem Elting

van de Stichting Sevink Mölle. Ook de Ka-
tholieke Plattelandsvrouwen Organisatie
heeft een bijdrage toegezegd, maar al
eerder gaven een achttal Winterswijkse
vrouwenorganisaties een donatie. De helft
van het vereiste bedrag is nu gedekt en El-
ting hoopt dat de lift in april geplaatst kan
worden. 
Er zijn niet veel molens met een lift uitgerust;
de nieuwe molen in Amsterdam-Sloten
heeft er een sinds de bouw.
Als alle volgens plan verlopen is en ver-
loopt, dan ligt de vernieuwde kap sinds 14
augustus bij de molen om op 30 septem-
ber zijn plaats op de romp te krijgen.

Restauratie molen Amerongen
weer uitgesteld

Sinds 1983, al zeventien jaar (!) wordt er in
Amerongen al gesproken over restauratie
van de omstreeks 1935 onttakelde koren-

samen met hun opa of oma - een te-
kening, verhaaltje of ander werkstuk te
maken over iets wat verband houdt
met de polder of het water. Het resul-
taat van hun creativiteit zal in de expo-
sitietent te zien zijn.
Met ongeveer 25 foto’s op groot for-
maat wordt een indruk gegeven van
uiteenlopende aspecten van de he-
dendaagse waterhuishouding in het
gemeentelijk gebied. Aan bod hierbij
onder meer molens, stuwen, dijken, in-
laten, peilschalen, pompen, historische
gedenktekens en slootverbreding. Piet
Roele uit de Wogmeer, voorzitter van
de Stichting Westfriese Molens en voor-
malig vice-dijkgraaf van waterschap
Westfriesland, geeft mondeling toelich-
ting op deze foto’s.
De tentoonstelling is verder aange-
kleed met verschillende topografische
en waterstaatkundige kaarten, boeken
en oude foto’s, alle betrekking heb-
bend op de gemeente Obdam. Voorts
wordt een dorpsfilm over Obdam uit
1968 vertoond.
De Open Monumentendag in Obdam
op 9 september duurt van 10.00 tot
16.00 uur.
Open Monumentendag Obdam.

Met een aantal plaatselijke activiteiten
haakt Obdam zaterdag 9 september in
op Open Monumentendag. Centraal
daarbij staat de bijzondere wipwater-
molen die de gemeente rijk is. Van een
dergelijk type molen bestaan er weinig
meer in Nederland.
Landelijk staat Open Monumentendag
in het teken van water en waterhuis-
houding. Gelegen in het hartje van het
eens zo waterrjke West-Friesland - het
laaggelegen gebied binnen de 126 ki-
lometer lange Westfriese Omringdijk -
heeft Obdam haar bestaan vooral te
danken aan de beheersing van het
water.
De aanwezigheid van vele dijken, vijf
watermolens en twee droogmakerjen
in de gemeente wijzen op de immer
voortdurende relatie tussen Obdam en
het water. Het plaatselijke comité Open
Monumentendag wijst op 9 september
met een expositie op verschillende ma-
nieren op deze relatie.
De tentoonstelling in ingericht in een
tent naast de wipwatermolen langs de
Braken. De zeldzame wipwatermolen is
waarschijnlijk in of kort na 1632 ge-
bouwd als molen voor de voormalige
polder Weel en Braken. Hij bemaalde
de 76 ha grote polder als onderbema-
ling op de polder Obdam. Met een in
de jaren zeventig uitgevoerde ruilverka-
veling verloor de molen zijn specifieke
functie voor de waterhuishouding. De
gemeente Obdam heeft in 1998 de
molen in eigendom overgedragen aan
de Stichting Wipwatermolen Obdam.
Met enige regelmaat draait de molen.
De Stichting Wipwatermolen is op de
expositie present om uitleg te geven
over haar activiteiten. Molenmaker Jan
Korver uit Obdam demonstreert de ge-
hele dag diverse aspecten van zijn am-
bachtelijke vak. Ook kunnen hem vra-
gen worden gesteld.
Leerlingen van de basisscholen in de
gemeente Obdam is gevraagd om -

Open Monumentendag Obdam

De molen van de polder De Weel
en Braken onder Obdam, een laat-
ste vertegenwoordiger van de
Noord-Hollandse variant van de
wipmolen.
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molen Maallust. Het is een betrekkelijk
jonge molen, gebouwd in 1909. De kans is
heel groot, dat hij evenals De Nieuwe Mo-
len in het naburige Veenendaal is ge-
bouwd met onderdelen van een der mo-
lens van de Vier Noorder Koggen bij Me-
demblik waar in die tijd nogal mee is ge-
leurd. (Zie ook bericht molen Woezik). Die
zeventien jaar is beslist niet vruchteloos ge-
weest, al is inmiddels het geduld van alle
btrokkenen tot het uiterste op de proef ge-
steld. Het herstel van de molen hangt
nauw samen met de bouw van een super-
markt door moleneigenaar Van den Brink.
De eisen die een dergelijk bedrijf stelt en
die van de molen eisen een zorgvuldige
behandeling om nare verrassingen voor
de toekomst uit te sluiten. In feite ontstond
er een soort koppelverkoop, waarbij uitein-
delijk alles in kannen en kruiken kwam. Het
ondertekenen van een notarieel contract
tussen de gemeente en Van den Brink zou
het in feite het startsein voor de bouw van
de winkel en de herbouw van de molen
betekenen. Maar die ondertekening laat
op zich wachten. De notaris trekt aan de
bel en in de gemeenteraad worden re-
cent vragen gesteld. Het antwoord komt
op vertraging en moeilijk neer, Sint Bureau-
cratius? Sint Victor is het zeker niet! Nie-
mand is gelukkig met deze gang van za-
ken; het heeft alles toch wel weg een zure
appel die iedere betrokkene moet doorbij-
ten, al treft het de een harder dan de an-
der, afhankelijk van de op het spel staande
belangen. Als de gemeenteraad met de
overeenkomst akkoord gaat, hopelijk nog
deze maand, dan moeten er nog verdere
procedurele maatregelen genomen wor-
den, zodat de feitelijke uitvoering van de
plannen nog even op zich zal laten wach-
ten. Die uitvoering, zowel voor de winkel als
voor de molen zal korter duren dan de
voorbereidingstijd: zeventien maanden ligt
gelukkig meer in de lijn. Maallust blijft toch
een wenkend perspectief! Gelukkig dat
ook voor iedere betrokkene.

Zaansche Molendag

Zaterdag 30 september is de Zaansche
Molendag, dit jaar tevens de afsluiting van
het jubileumjaar van de Vereniging De
Zaansche Molen (zie Molenwereld 2000-
4,5). Molen De Dood staat dan mooigezet
en is te bezoeken. Dat laatste geldt ook de
anders altijd voor bezoekers gesloten olie-
molen De Ooievaar die met een boot
vanaf het erf van De Dood is te bezoeken.
Behalve De Huisman zijn alle molens open
van 10-17 uur. Voor meer informatie: kan-
toor Vereniging De Zaansche Molen, tel.
075-6215148.

Wel of geen woning bij molen
Santpoort

Molenaar Jos Kors van De Zandhaas in
Santpoort woont in Stompetoren bij Alk-
maar. Om begrijpelijke redenen wil Kors
toch het liefst bij zijn werk wonen; makkelijk
en nuttig, ook in het geval van een cala-

miteit. Zo rijpt het idee om de mar kante
molenschuur uit 1872, nu in gebruik als be-
zoekersruimte, te verbouwen tot woning,
waartoe Stichting Korenmolen De Zand-
haas een plan heeft ontwikkeld. Omwo-
nenden en de Stichting Santpoort verzet-
ten zich tegen deze plannen omdat die
huns inziens het karakter van de molen-
schuur aantasten. Zij zien meer in een alter-
natief voorstel dat de historisch waarde
van molen en schuur intact laat.

Zuid-Hollandse waterdagen

Op 7, 8, en 9 juli zijn in de provincie Zuid-Hol-
land de Zuid-Hollandse waterdagen ge -
houden, een manifestatie, waarbij o.a. de
waterbeheersing in deze lage provincie

De Crossley-motor in De Antagonist
met links de eraan gekoppelde centri-
fugaalpomp. Het gemaal dank zijn
treffend gevonden naam aan zijn func-
tie: het ‘tegenwerken’ van het water uit
de polder.

een grote rol speelde. Jammer genoeg
waren wij te laat ervan op de hoogte om u
mededeling te kunnen doen. Nu was er op
molengebied niet veel actie. Die bleef vol-
gens het programma eigenlijk beperkt tot
slechts de molenviergang bij Aarlander-
veen en de molen van de Grote polder bij
Zoeterwoude. Daarnaast waren er ook ge-
malen van de partij, waaronder het ge-
maal De Antagonist in Leidschendam (te-
genover de molens van de Driemanspol-
der). Dit werd elk heel uur gedurende vijf
minuten in bedrijf gesteld. Het is een oud
stoomgemaal uit 1882 dat in 1930 werd ge-
motoriseerd met een 125 pk Crossley die-
selmotor. Deze motor was tot voor drie jaar
nog in vol bedrijf. In het gemaal ligt ook
nog een oude stoomketel uit 1905 van ma-
chinefabriek Breda, die -zoals meer het ge-
val is geweest- na de motorisering bleef
dienst doen als brandstoftank. De vuur-

gang van deze ketel is niet minder dan
acht meter lang, zodat de stokers wel een
flinke behendigheid en spierballen moeten
hebben gehad om die achterin te stoken:
schep kolen acht meter ver! Helaas moet
dit relict uit het stoomtijdperk verdwijnen
omdat men het ketelhuis anders wil gaan
benutten; jammer, zeker voor een gemaal
waarvoor de status van rijksmonument is
aangevraagd (zie Molenwereld 2000-5-
103).

Gemalenstichting voor de 
Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden opgericht

Op 23 juni 2000 is de werkgroep Wisboom-
gemaal omgevormd tot een regionale ge-
malenstichting.
De werkgroep Wisboomgemaal, actief se-
dert 1995, streed voor het behoud van het
met sloop bedreigde voormalige stoom-
gemaal Wisboom in Kinderdijk. De werk-
groep lijkt in deze opzet geslaagd te zijn nu
het Wisboomgemaal is voorgedragen als
Rijksmonument. 
Toch kon de werkgroep niet voorkomen
dat het poldergemaal van Nieuw-Lekker-
land gesloopt werd evenals het karakteris-
tieke gemaal naast de Blokweerse wipmo-
len in Alblasserdam.
Blijkbaar heeft een beschermd dorpsge-
zicht of werelderfgoed maar betrekkelijke
waarde. Naar mate de tijd voort schreed
werd duidelijk dat vele karakteristieke pol-
dergemalen hetzelfde lot dreigden te on-
dergaan of inmiddels zelf al zijn onder-
gaan.
De sloop, afgelopen nazomer 1999, van
het gemaal van de polder Achthoven on-
der Lexmond (een voormalige molen)
werd een omslag in de houding van de
werkgroep: de doelstelling moest breder
dan alleen het Wisboomgemaal. Door
middel van de nu gevormde stichting
trachten wij de ondergang van oude ge-
malen in de Alblasserwaard en de Vijfhee-
renlanden te voorkomen.
Een lichtpunt in de gang van zaken is dat
thans gevormde regionale gemalenstich-

Het in 1999 gesloopte gemaal van de
polder Achthoven, oorspronkelijk de in
1777 gebouwde Tweede baakmolen van
deze polder; gesloopt in 1925 en ver-
bouwd tot gemaal.
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ting in onderhandeling is met het Hoog -
heem raadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden over een beheers-
vorm voor het Wisboomgemaal in Kinder-
dijk. Regionale gemalenstichting Alblasser-
waard en Vijheerenlanden.

Rijnlandse Molendag

Voor de derde keer organiseren de mole-
naars van de Rijnlandse Molenstichting op
zondag 22 Oktober de Rijnlandse Molen -
dag. Het is de bedoeling dat er op deze
dag een groot aantal van de 41 molens
van de stichting bij voldoende wind zullen
draaien van 10.00 tot 17.00 uur.
De molenaars willen iedereen graag uit-
leggen over het reilen en zeilen van hun
molen. De molens zijn dan van buiten te
bezichtigen en de niet bewoonde molens
ook van binnen.
Dit is een extra draaidag, want de molens
draaien bij voldoende wind altijd iedere
eerste Zaterdag van de maand. 
Molenaars Rijnlandse Molenstichting.

Dordtse molen heeft weer kap
en roeden

Nog vrij onverwacht heeft de Kyck over
den Dyck op zaterdag 15 juli zijn kap en
roeden terug gekregen. In verband met
werkzaamheden aan de weg zou de mo-
len op de Noordendijk gedurende ruim
een maand niet voor een kraan bereik-
baar zijn. Het werd dus of half juli of eind
augustus. De weersomstandigheden en
daarmee de weersverwachting speelden
ten aanzien van de wind een doorslag -
gevende rol omdat de kraan op een vrij
grote afstand van de molen moest staan
en dus ver moest reiken, terwijl de last er
niet om loog. Gelukkig kon het karwei op
de bewuste zaterdag doorgaan en lijkt de
Kyck over den Dyck weer op een molen.
Enkele weken eerder had men hem rustig
voor een silo of zo kunnen aanzien.

Verkoop Goudriaanse molen

Op 20 juni stond tijdens de vergadering
van de Commissie Grondgebied van de

gemeente Graafstroom de verkoop van
de Goudriaanse molen op de agenda. De
gemeente wil de molen voor ƒ 1,- ver -
kopen aan de Stichting tot Instandhouding
van Molens in de Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden. Daar zijn wel een aantal
voorwaarden an verbonden zo moet de
bewoner van de molen, oud-molenaar
Van Houwelingen om niet in de molen kun-
nen blijven wonen, terwijl na diens vertrek
vrijwillig molenaar Andries van der Graaf,
die de molen al sinds jaren bemaalt, de
molen mag huren voor 3000 gulden ‘s
jaars. Verder wrden er subsidies toegezegd
in herstelkosten die worden begroot op
160.000 gulden: 5% in deze kosten plus nog
eens 10.000 gulden aan niet-subsidiabele
kosten. De molenstichting verplicht zich om
de molen te verzekeren tegen een bedrag
van 1.134.000 gulden.

Restauratie van Graaflandse Mo-
len kan beginnen

De vier molens aan de Ammerse kade bij
Groot-Ammers behoren tot de mooiste en
mooist gelegen molencomplexen van Ne-
derland. Ze zijn eigendom van de Stichting
tot Instandhouding van molens in de Al-
blasserwaard en de Vijfheerenlanden en
worden prima onderhouden. Dat neemt
niet weg, dat de beruchte tand des tijds
toch zijn tol eist. Zo is volgens Andries van
der Graaf, de Graaflandse Molen een der
slechtste molens van de stichting; met
name de kop van deze wip. Het ziet er nu
naar uit dat de problemen snel tot het ver-
leden zullen behoren, omdat de provincie
Zuid-Holland bij het verdelen van het rijks-
monumentengeld voor volgend jaar vijf
ton voor deze molen heeft gereserveerd. 
De Graaflandse molen heeft een opval-
lende bijzonderheid. Het onderwiel en on-
derschijfloop zijn in gietijzer uitgevoerd; co-
nisch werkend met houten kammen. Wat
betreft het toepassen van (giet-)ijzer in
molens liep men in de Alblasserwaard
voorop.

Rechts het gemaal Wisboom van de Overwaard en links zijn opvolger. Nog niet zo
lang geleden bewees de Wisboom nog goede diensten, nadat een brand zijn jonge
opvolger had lamgelegd. Toch mooi die oude techniek achter de hand!

Het plaatsen van de kap op de Kyck
over den Dyck (foto H. van Steenber-
gen).

In 1731 stichtte Dirk van Abenes een
nieuwe korenmolen op het schiereiland
tussen de Koppoel en de Kleipoel bij
Rijpwetering, een achtkante grondzei-
ler. In 1887 ging deze over aan G.M.
Beelen. Nadat dit in 1905 een nieuwe
maalderij liet bouwen in het dorp, werd
de molen aan de Kleipoel gesloopt.
Met de afbraak ervan werd voor mole-
naar Schellekens een stenen korenmo-
len in Wortel, gemeente Hoogstraten,
gebouwd. Deze molen werd in 1960
onttakeld. De romp bleef staan met
daarin nog jarenlang een groot deel
van het binnenwerk. De molen etc. is
nu verkocht en zal gesloopt worden. In
de molen zal niet veel meer herinneren
van het verleden aan de Kleipoel, al

Nazaat Rijpweteringse  korenmolen valt 
onder slopershamer 
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Molen van De Regt onder -
gebracht in stichting

De Stichting herstel molen De Regt in
Nieuw-Lekkerland heeft de onderhandelin-
gen over de korenmolen te Nieuw-Lekker-
land (onttakeld in 1968, maar gelukkig nog
wel rijksmonument) succesvol kunnen af-
ronden. De molen, tot dusver eigendom
van familie J. Dölle is op 3 juli geschonken
en overgedragen aan de stichting.
Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts
gezet om te komen tot een algehele res-
tauratie. Het molenaarshuis en het pakhuis
zijn eigendom van R. Dölle en S. Dieterich
en zij zijn met de restauratie van de mole-
naarswoning gestart.
Hiermee lijkt het behoud van het gehele
complex gewaarborgd te zijn. Aan-
gaande de restauratie van de molen valt
te melden dat enige weken geleden er
een workshop is gehouden met certegen-
woordigers van rijk, provincie, gemeente,
hoog heemraadschap en stichting waarbij
alle partijen zich positief hebben uitgespro-
ken over het komen tot herstel. 
Stichting herstel molen De Regt.

zouden de achtkantstijlen, voor zolang
het nog duurt, als zolderbalken aanwe-
zig kunnen zijn. De as van de molen
doet nog steeds dienst, want na de
onttakeling is deze terecht gekomen in
de Muizelmolen in Hulste, eveneens in
België.

Nazaat Rijpweteringse  korenmolen valt 
onder slopershamer 

De korenmolen van Beelen in Rijp-
wetering voor de afbraak in 1905.
Let op de grote dakkist op de eerste
zolder. Waarschijnlijk werd die ge-
bruikt voor het laden of lossen van
zakgoed van/uit schepen via een
glijgoot. Het grote pand is de enige
jaren geleden gesloopte grutterij,
een der laatste grutterijgebouwen in
Zuid-Holland.

Niek Boekestijn jr overleden

In de nacht van dinsdag 11 op woensdag
12 juli overleed in zijn woonplaats Maas -
land volkomen onverwacht op de mense-
lijkerwijs gesproken veel te jonge leeftijd
van 38 jaar de Vlaardingse molenaar Niek
Boekestijn jr.
Niek Boekestijn was meer dan alleen am-
bachtelijk molenaar; hij was ook onderne-
mer en dat blijkt ook wel uit zijn benadering
van het molenaarschap, waarin hij vader
Niek in diens voetsporen volgde. Vader
Niek begint in 1977 zijn bedrijf met het huren
van de Vlaardingse stadskorenmolen Aeo-
lus. In die molen vestigt hij niet alleen een
molenaarsbedrijf mar ook een goed lo-
pende winkel. Vader en later ook zoon Boe-
kestijn leggen sterk de nadruk op biologi-
sche grondstoffen en producten. Omst-
reeks 1990 wil de stad Vlaardingen van de

De handtekeningen voor de overdracht
van de molen in Vlaardingen worden ge-
zet 18 december 1992: links Niek Boe -
kestijn sr rechts Niek Boekestijn jr.

molen af om op die manier een kostenpost
te verminderen. Vader en zoon Boekestijn
zijn als huurders de eerst aan gewezen ko-
pers en zij nemen het moedige besluit om
de Aeolus over te nemen van de ge-
meente. Op 18 december 1992 vindt de
overdracht plaats. Omdat vanwege stads-
vernieuwingsplannen het pakhuis tegen-
over de molen moet verdwijnen besluiten
vader en zoon Boekestijn om een een
nieuwe maalderij annex opslagruimte te
stichten op het bedrijventerrein De Ver-
gulde Hand, maar de windmolen blijft het
visitekaartje van het bedrijf.
De expansie van het bedrijf komt ook tot ui-
ting doordat de Boekestijns de Schie damse
molens De Vrijheid en De Palmboom in in
1999 hun exploitatie meenemen. De Wal-
visch zou daar nog bijkomen.
Het getuigt allemaal van visie, van durf en
dat in een tijd waarin de meeste ambach-
telijke molenaars nauwelijks in staat zijn om
als molenaar hun omzet op peil te houden.

Aangezien bij vader Niek de leeftijd meer
en meer een rol gaat spelen wordt zoon
Niek meer en meer de spil van het bedrijf
en komt die op zijn schouders te rusten.
Menselijkerwijs gesproken had zoon Niek
nog een lange reeks van jaren voor zich lig-
gen. Het is anders gegaan, onbegrijpelijk
anders...
Op maandag 17 juli vond de begrafenis
plaats van deze, zo jonge molenaar op de
begraafplaats van Maasland. Uiteraard
stond de eigen molen in de rouw, maar niet
alleen die: ook molens in Schiedam, Delfs-
haven en Maassluis, stuk voor stuk molens
waarmee Niek Boekestijn een meer dan za-
kelijk binding onderhield. Het geeft de
plaats aan die de Boekestijns er hadden. 
We wensen de familie Boekestijn veel
kracht en troost toe bij dit onmetelijk zware
verlies, ook de bovenmenselijke kracht om
verder te gaan.

Molen De Korenhalm in de 
steigers

Na vele voorbereidingen gedurende de
winterperiode in de werkplaats, is molen-
maker Poland maandag 19 juni j.l. begon-
nen met de restauratie van molen De Ko-
renhalm in ‘s Gravenpolder. Deze stel ling -
molen daterend uit 1876 krijgt de komende
weken een grondige opknapbeurt.
Na een jarenlange voorbereiding heeft
Stichting Behoud Borselse Molens, molen-
maker Poland uit Broek op Langedijk vorig
jaar opdracht gegeven tot restauratie van
de molen. Zo zijn op 27 juni de nieuwe roe-
den gestoken. De kap zal grondig geres-
taureerd worden, en de gehele molen zal
een fikse schilderbeurt krijgen.
Met de restauratie hoopt de Stichting Be-
houd Borselse Molens ,voor de molen die
nog zeer regelmatig in gebruik is, weer heel
wat jaren “maalvaardigheid” te kunnen
garanderen.
Naast een bijdrage van het Rijk/Rijksdienst
voor de Momumentenzorg, kan deze res-
tauratie alleen uitgevoerd worden dankzij
de financiële steun van de Maurits van Kat-
tendijke Stichting, het Prins Bernhard
Fonds/Pfältzer-Birnie Fonds, het ANWB/ -
Zimmermanfonds, de Rabobank Borsele-
Oost, Total Raffinaderijen en Stichting
Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland. De
Stichting is de sponsors dan ook zeer erken-
telijk voor hun steun. Mede dankzij hun
steun zal molen De Korenhalm straks weer
fier in de wind staan, en zullen de wieken
weer menige omgang maken.
De molen is geopend voor publiek, op alle
momenten dat de Zeeuwse vlag op/bij de
molen prijkt. En als dan straks de steigers
weer verdwenen zijn, heeft ‘s Gravenpol-
der weer een molen die gezien mag wor-
den. Stichting Behoud Borselse Molens.

De Zwaan verder als 
Prunjemolen?

Amersfoorter C.W. Berrevoets heeft zich
beijverd voor reconstructie van de in 1948
verdwenen Prunjemolen bij Serooskerke;
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een ‘Amerikaan’ als opvolger van een
klassieke molen (zie Molenwereld 1999-11-
222). De kosten van een reconstructie op
ware grootte zijn zo hoog, dat een derge-
lijke herbouw zeer moeilijk te realiseren zal
zijn. Daarom heeft Berrevoets de suggestie
gedaan om de molen op een kwart van
de oorspronkelijke grootte te realiseren.
De Vereniging De Zeeuwse Molen ziet er
meer in om de nabijgelegen vervallen en
gedeeltelijk ingebouwde korenmolen De
Zwaan (die oorspronkelijk elders als water-
molen is bebouwd) naar het Prunjegebied
te verplaatsen en in te richten als informa-
tie- en bezoekerscentrum. De landinrich-
tingscommissie delt die visie niet, omdat de
molen niet in een natuurgebied zou pas-
sen.

8 oktober: Peellandse Molendag

Dit jaar wordt op zondag 8 oktober de in-
tussen traditioneel geworden Peellandse
Molendag gehouden. Op die dag staan
de meeste molens voor belangstellenden
open tussen 11.00 en 17.00 uur. Het werk-
gebied van de Peellandse Molenstichting -
die deze dag voor de zevende keer om de
twee jaar organiseert - ligt in het zuidoosten
van de provincie Noord -Brabant. Het gaat
om molens in Asten, Bakel, Deurne, Ge-
mert, Lieshout, Liessel, Mierlo, Milheeze, So-
meren en Zeilberg.
De te bezichtigen molens zijn alle windmo-
lens, maar wel van verschillende type. Zo
staan er nog vier standerdmolens, verschil-
lende stenen beltmolens en houten acht-
kanten. Bij voldoende wind wordt er ge-
draaid en in sommige gevallen graan ge-
malen. Op Holten’s molen in Deurne wordt
bovendien olie geslagen.
Deze molendag is een van de verschil-
lende activiteiten die de Peellandse Mo-
lenstichting organiseert. Daarnaast ver-
schijnt regelmatig hun periodiek Peellands
Molennieuws, worden avonden gehouden
waar films over molens worden getoond,
sprekers vertellen over zaken met betrek-
king tot molens en er worden tijdens grote
en kleine excursies molens bezocht in de
buurt en verder weg.
Voor meer informatie over de molendag
kunt u terecht bij de secretaris van de Peel-
landse Molenstichting: Hans Tielemans, Zo-
merland 104, 5663 HW Geldrop, tel. 040-
2863567. Peellandse Molenstichting.

Breda komt over de brug voor
molen Princenhage

In aansluiting op het bericht in het vorige
nummer van de Molenwereld: B & W stel-
len de gemeenteraad van Breda voor om
maximaal 1.000.000 gulden beschikbaar te
stellen voor de restauratie van molen De
Hoop in Princenhage, beter bekend als
ooit de hoogste molen van Nederland en
waarschijnlijk wel ter wereld. Volgens het
gemeentebestuur kan de restauratie van
deze ‘kachelpijp’ tot volwaardige molen
langs de snelweg Rotterdam-Antwerpen
nog dit najaar beginnen. Het miljoen is op-

gebouwd uit verschillende bestanddelen.
670.000 is afkomstig van het rijk, 167.000 is
de gemeentelijke garant stelling voor een
(restauratie-)hypotheek, terwijl 162.000 gul-
den de feitelijke bijdrage van de ge-
meente zelf in de restauratie is. In totaal is
met de restauratie van molen en pakhuis
een bedrag van 3,8 miljoen gulden ge-
moeid. Toch is nog niet alles in kannen en
kruiken. De totale financiering moet nog
rond komen, terwijl ook nog niet alle admi-
nistratieve hobbels zijn genomen. Het gaat
allemaal maar moeizaam, zeker voor mo-
leneigenaar ir. J.B. Hoff. Aan de andere
kant is deze restauratie waarover binnens-
kamers al zeker zo’n dertig jaar wordt ge-
praat nog nooit zo dicht onder handbereik
geweest.

De Kleine Dommel drijft in 
Geldrop weer een waterrad

In Engeland en Amerika behoorden ze tot
de trekpaarden van de indutriële revolutie:
door waterkracht gedreven textielfabrie-
ken. Van dit soort bedrijven zijn er in neder-
land niet veel geweest; en zeker niet op
die schaal.
Eén van die uitzonderingen is de Wollen-
stoffenfabriek van A.J. van den Heuvel in
Geldrop die daar van 1816 tot de sluiting in
1980 gevestigd is geweest, een bedrijf dat
jarenlang met waterkracht gewerkt heeft.
Na de sluiting van de fabriek rees, zoals el-
ders in den lande, wat moeten we met die
gebouwen? In Geldrop slaagde men erin
een zinvolle en zelfs zeer passende be-
stemming aan de leegstaande gebouwen
te geven. Zo ontstond het Sociaal Cultureel
Centrum Hofdael, waarin het Weverijmu-
seum en Creativiteitscentrum De Wiele on-
derdak kregen in het oude fabrieksge-
bouw aan de Kleine Dommel en Molen-
straat. Het waterrad dat daar van 1874 tot
1920 dienst deed is gereconstrueerd. Het is
de bedoeling dat dit rad, met een diame-
ter van zeven meter in de toekomst weer
weefgetouwen gaat aandrijven. Op 8 sep-
tember open oud-premier van Agt het

Korenmolen De Zwaan in Moriaans-
hoofd tijdens een schilderbeurt omst-
reeks 1960.

nieuwe onderkomen van het museum. We
hopen in de toekomst nog met een uit-
voerige reportage over deze molen/fa-
briek te komen.

Doek over herbouwplannen mo-
len Kasteren

In februari 1988 werd op initiatief van Wim
van Pelt in Liempde de Stichting De Kaster-
sche Watermolen opgericht om te komen
tot herbouw van de olie- en korenmolen
die in Kasteren op de Dommel gelegen
heeft. Omstreeks 1960 gingen de laatste
resten van deze molen bij een brand verlo-
ren.
Nu, na twaalf jaar overleg stelt het stich-
tingsbestuur, dat de herbouw geen haal-
bare kaart is. De exploitatie van de molen
vormt het grootste struikelblok. De stichting
schat dat voor een sluitende exploitatie
van de molen 50.000 gulden nodig is. Dat
bedrag is structureel niet te vinden. Verder
heeft de gemeentelijke herindeling, waar-
bij Liempde overging naar Boxtel de zaken
niet eenvoudiger gemaakt, al heeft wet-
houder Van den Oetelaar zich heel con-
structief opgesteld bij het zoeken naar
fondsen die de herbouw van de Kaster-
sche Molen mogelijk zouden maken, waar-
mee een bedrag van 2,5 miljoen ge moeid
zou zijn. De stichting wil nu zichzelf ophef-
fen of er zouden anderen moeten zijn die
de fakkel willen overnemen.

De korenmolen van Princenhage met
het fraaie pakhuis toen de molen nog
in vol bedrijf was. Een hoek van het
pakhuis is klaar blijkelijk afgesneden
om met paard-en-wagen beter de
bocht te kunnen nemen.
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Herstel korenmolen Oudemolen
aanstaande 

De korenmolen van Oudemolen, ge -
meente Moerdijk, is in 1967 onttakeld. De
toenmalige eigenaar het veevoederbedrijf
De lint kon met de toenmalige gemeente
Fijnaart de financiering van een restauratie
niet rond krijgen. Het stak op een ... drie-
honderd gulden! Na de opheffing van het
bedrijf van De Lint werden de opstallen als

De molen van Oudemolen voor de
onttakeling in 1967. Hij heeft nog zelf-
zwichting op de binnenroe. Er hebben
in Brabant meerdere molens met zelf-
zwichting gestaan. Die in Oude molen
was de laatste (foto M. van Hoogstra-
ten/Stichting Levende Molens, 1961).

molen, molenaarshuis enz. in 1993 verkocht
aan het Rotterdamse echtpaar Yvonne en
Pieter Groenewoud. Het ging hen daarbij
niet om de molen, die als een soort vraag-
teken op hun grond bleef staan. Regionale
molenliefhebbers zagen wel iets in de wie-
kenloze molen uit 1845. Zij voerden conser-
verings- en opruimwerkzaamheden uit en
ook het echtpaar Groenewoud werd en-
thousiast. Daardoor kon men gaan werken
aan de beruchte langdurige en moeizame
voorbereidingen. Door die driehonderd
gulden uit de jaren zestig, liever door het
ontbreken daarvan, moet er nu zo’n negen
ton op tafel komen! In verband met subsi-
diebepalingen brengen de Groenewouds
de molen voor ƒ 1,- onder in een stichting,
waarvan het bestuur bestaat uit zeven per-

sonen met Groenewoud als voorzitter. De
gemeente Moerdijk heeft al een monu-
mentenvergunning voor de restauratie af-
gegeven en daarom wil men uiterlijk 1 ok-
tober officieel beginnen. Het binnenwerk is
nog gedeeltelijk aanwezig, maar na jaren
stilstand en verval zal er veel nieuw ge-
maakt moeten worden. De bijgebouwen
zijn nog niet bij de restauratie betrokken;
het gaat voorlopig alleen om de molen
zelf. Vanuit rijksrestauratiegeld is inmiddels
25% van de kosten subsidiabel gesteld.

Bouw- en biotoopzorgen rond de
Catharina in Schijndel

Een beetje weggedrukt achter de bebou-
wing van de Hoofdstraat in Schijndel staat
de molen van Nefkens, de Catharina. Een
supermarkt naast de molen zou verhuizen
naar een andere locatie, maar dat gaat
niet door. In plaats daarvan wil men nu de
winkel op zijn bestaande plaats gedeelte-
lijk slopen en flink verbouwen. De voorge-
vel van de nieuwe supermarkt zou meer
naar achteren komen, tevens zouden de
appartementen boven de winkel aan de
voorzijde verdwijnen. Daardoor komt de
molen veel beter in het gezicht. Dat is een
voordeel, maar het (planologisch) nadeel
is het gat in de bebouwing van de Hoofd-
straat. Verder speelt de hoogte van de be-
bouwing mee in verband met windbelem-
mering. Er is zo met de molen te verliezen
en te winnen in Schijndel, een gemeente
die met de andere molen ter plaatse, de
Pegstukken, duidelijk heeft laten zien dat
biotoopzorg geen holle praat is (zie Molen-
wereld 2000-7-154)

Catharina in Schijndel.

Molen Terheijden krijgt grote 
onderhoudsbeurt

Korenmolen De Arend in Terheijden krijgt
een grote beurt. Aan de molen moet voor
2,5 ton gewerkt worden. Zo is het hekwerk
slecht, evenals de fokken van deze in be-
drijf zijnde molen die het eigendom van de
gemeente is en wordt bemalen door AKG-
voorzitter Herman Schippers. De kosten
worden gedragen door het rijk en de ge-
meente. Het rijk is goed voor anderhalve
ton, de gemeente voor de rest. Tijdens de
discussie in de raad over de restauratie
deed de plaatselijke VVD het voorstel om
de molen te privatiseren, maar dit werd
niet overgenomen.
Tevens besloot de raad om 12.000 gulden
beschikbaar te stellen voor een schijnwer-
perinstallatie ten behoeve van de molen in
Lage Zwaluwe. De beide andere molens in
de gemeente, De Arend en de molen van
Made, zijn daar al van voorzien, zodat nu
deze ongelijkheid wordt opgeheven.

Molen Ulvenhout overgedragen
aan stichting

Op vrijdag 11 augustus heeft moleneige-
naar/molenaar Ton van de Westerlaken
zijn molen De Korenbloem overgedragen
aan een gelijknamige stichting (zie Molen-
wereld 2000-4-72). Deze overdracht is mo-
gelijk gemaakt door de gemeente Breda
die twee ton beschikbaar stelde, waar-
door de kersverse molenstichting in staat is
om de molen aan te kopen. Aanvankelijk is
er sprake geweest van een bedrag van 3,5
ton, zodat men ook de schuren bij de mo-
len zou kunnen aankopen. Van dit laatste
heeft men om financiële redenen dan ook
af moeten zien, maar men houdt hoop
voor de toekomst. 
De molen is in 1909 gebouwd voor P.J.A.
Soffers als opvolger van een afgebrande
standerdmolen; ongetwijfeld met onder-
delen van een elders gesloopte molen,
waarvan de oorsprong niet bekend is. In
1914 verkoopt Soffers de molen aan de uit
Chaam afkomstige molenaar Anton van
de Westerlaken. Deze overleed nog in het-
zelfde jaar en wordt opgevolgd door zoon
Victor, die op zijn beurt wordt opgevolgd
door kleinzoon Ton. De naam Van de Wes-
terlaken blijft aan de molen verbonden
omdat Ton van de Westerlaken en zoon de
molen zullen laten draaien. Het beroeps-
matig malen is al in 1960 opgegeven.

De Oliemolen in Heerlen draait
weer 

Na twintig jaar stilstand draait de Olie -
molen in Heerlen sinds augustus weer
dankzij de inzet van moleneigenaar Paul
Reesink en zijn familie. Door hen is in ander-
half jaar tijd enorme veel werk verzet aan
dit watermolencomplex, dat anders dan
zijn naam doet vermoeden, geen oliemo -
len (meer) is, maar korenmolen. Toch heeft
nog niet alles de staat die Reesink wil. Zo zit
moet de door de Caumerbeek gevulde
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molenkolk nog schoongemaakt worden.
Verder streeft Reesink naar restauratie van
het bouwvallige bakhuis bij de molen. In
de Oliemolen heeft Reesink een naaima-
chinehandel gevestigd en worden er quilt-
stoffen verkocht, alsmede - in de lijn van de
molen - bakbenodigdheden. De molen is
in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur te
be zichtigen.

Restanten Middeleeuwse water-
molen bij Lomm vooralsnog 
gespaard

In Molenwereld 1999-5-155 is melding ge-
maakt van archeologisch onderzoek naar
een watermolen in verband met de aan-
leg van een hoogwatergeul voor de Maas.
Vooralsnog zal het gebied voor het graven
van die geul ongemoeid blijven. Het ad-
vies van de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) zal beslissend zijn
voor de toekomst van het molenrestant,
dat van omstreeks 1450 zou dateren. Er zijn
meerdere mogelijkheden: alsnog verdwij-
nen, conserveren of zichtbaar maken en
houden. Zelfs de mogelijkheid van recon-
structie wordt geopperd.

Tentoonstelling herbouw molen
Prins Bernhard

In het Roerstreekmuseum te Sint Odiliën-
berg wordt van 13 augustus tot 26 novem-
ber een tentoonstelling gehouden met 25
foto’s van Johan Straus uit Roermond over
de herbouw van de korenmolen in Prins
Bernhard in de Melick-Herkenbosch/Wa-
terschei. De molen is in 1998/1999 ge -
bouwd als opvolger van een in de oorlog
verwoeste molen. 

Wilhelmus-Hubertus moet weer
draaien

Sinds 1997 is galeriehouder en kunstenaar
Ton Piepers eigenaar van de korenmolen
Wilhelmus Hubertus in Weert (zie Molenwe-
reld 1998-6-126). Die molen, voorheen van
Beenders heeft al in geen vijftien jaar meer
gedraaid. Dat gaat nu veranderen. In het
najaar zal de molen door molenmaker Ad-
riaens hersteld worden, dat hij weer kan
draaien. De daarmee ingezette gefaseer -
de restauratie moet er voor zorgen dat de
molen binnen vijf jaar weer tip-top in orde
is. Piepers, die de molen gebruikt als kunst-
galerie met wisselende tentoonstellingen
en expositie van eigen werk wil de molen
eens per week laten draaien, speciaal
voor de bezoekers. Reeds nu ontvangt hij
ongeveer tienduizend gasten per jaar.

Jaarvergadering NPM

De Vereniging van Particuliere Moleneige -
naren (NPM) hield haar drukbezochte jaar-
vergadering ditmaal op 13 juni jl. te Groes -
beek. Het thema brandbeveiliging is dui-
delijk een Hot Item bij de moleneige naren

De Janssenmolen in Oirsbeek, zo ge-
noemd naar zijn vroegere eigenaar, is
een bijzondere molen. Is het een grond-
zeiler of een beltmolen? Het antwoord is
afhankelijk van welke kant je kijkt. Toen de
molen in 1879 werd gebouwd stond hij
prachtig op de wind, hoog op een pla-
teau. Dat is heel lang zo gebleven, maar
oprukkende bebouwing en in het kielzog
ervan bomen hebben er voor gezorgd,
dat het met de wind steeds droeviger is
gesteld, dit tot ergernis van Ron Schols die
de molen sinds 1981 als vrijwillig molenaar
bemaalt. De gemeente Schinnen, eige-
naar van de molen, gaat daar iets aan
doen. Men heeft nu 60.000 gulden voor
de molen uitgetrokken. Voor dit bedrag
wordt een roe voorzien van fokken, terwijl
men ook de molen voor recreanten en
andere bezoekers aantrekkelijker wil ma-
ken. Er komt een plantsoentje met bank-
jes plus een lift, waardoor minder goed ter
been zijnde bezoekers ook hoger in de
molen kunnen komen.

Molen Oirsbeek krijgt fokwieken

De Janssenmolen in Oirsbeek (foto
J.A. van Krimpen, 1978).

en nam de nodige tijd in beslag: Zijn maat -
regelen ter voorkoming van brand bijvoor-
beeld nog steeds niet subsidiabel/declara-
bel? Officieel niet, zo bleek, maar onlangs
werd wèl akkoord gegaan met het subsi-
diabel stellen van brand blussers bij één
van de leden. Nu de grote vraag: Schept
dit ene geval precedentwerking?
Het rapport plus videoband over sprinkler-
installaties in molens, waarover u uitge-
breid kon lezen in Molenwereld 7/8-2000,
kwam uitgebreid ter sprake, evenals de
blikseminslag in de molen van NPM-voorzit-
ter Janus van Riel (De Hoop - Bavel, zie Mo-
lenwereld 2000-6). Dat laatste bracht een
korte discussie op gang over het aanbren-
gen van zgn. ‘overspanningsmeters’, ook
wel ‘over slag beveiliging’ genoemd. Dit
apparaat zorgt ervoor dat een elek trische
installatie extra spanning kan opnemen bij
bliksemin slag. Bij de blikseminslag in de Ba-
velse molen werd deze installatie namelijk
volledig vernield. Er hangt (uiteraard) wel
een prijskaartje aan zo’n ‘overspannings-
meter’: circa 1600 gulden.
Ook soorten brandblussers kwamen ter
sprake: Zo kan men in molens waar nog
gemalen wordt beter niet met poederblus -
sers werken. Het zeer fijne poeder ver-
spreidt zich namelijk tot in de kuipen (bij het
meel dus), waardoor het nadeel van

dergelij ke (kleine) bluswerkzaamheden
wel eens groter kan zijn dan de voordelen.
Schuimblussers worden in deze gevallen
geadviseerd.
Nog meer brandpreventie: Herman Os-
kam (van De Bachtenaar aan de Vlist)
merkte op dat molenbranden pas geblust

De Zuidmolen in Groesbeek (foto Wil-
lem Roose).
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kunnen worden wanneer de kap eraf (ge-
brand) is. Dan is het vaak al veel te laat,
dus adviseerde hij iedereen om aparte bin-
nenblusleidingen aan te leggen met op ie-
dere zolder een aansluiting, zoals hij op zijn
eigen molen ook had gedaan. Zo’n voor-
ziening zou in feite een korting op de
brandpremie moeten betekenen, maar
de praktijk leert dat dat (nog) niet zo is.
‘Een actiepunt van de NPM...’.
Ook het heikele punt ‘nevengebruik van
molens’, ofwel ‘herbe stemming’ kwam ter
sprake (zie ook verslag Molencontactdag
Molenwereld 2000-1). In afwachting van
een definitief standpunt van DHM in deze
kwestie, had de NPM alvast een behoorlijk
‘liberaal’ standpunt ingenomen: ‘Natuurlijk
zijn wij vóór de molens, maar wij vinden dat
een nevenbedrijf, zeker náást een molen,
absoluut moet kunnen’, aldus NPM-secre-
taris John de Jongh. Hij noemde de molens
in Haamstede en Winterswijk (Sevinkmölle)
als voor beelden.
De NPM telt momenteel 68 leden: Enkele
donateurs, maar de meesten zijn uiteraard
moleneigenaren. Hoewel ook veel leden
geen gebruik maakten van de diensten
van de NPM, waren (en zijn) er natuurlijk
ook de nodige ‘vaste klanten’. Met de suc-
cesvolle afronding van de restauratie van
de molen van Rha had de NPM in ieder ge-
val weer één ‘vaste klant’ minder. Ook met
een ander ‘eeuwig probleemgeval’, de
Sevinkmölle in Win ters wijk-Meddo, gaat het
goed. Op 30 september a.s. hoopt men de
kap te kunnen plaatsen en het metselwerk
wordt momenteel uitgebreid gerestau-
reerd, o.a. met maarliefst 35.000 nieuwe
stenen! De vochtdoorslag van de romp is
er nu al een stuk minder op geworden. 
(Even geheel terzijde: Onlangs werd schrij-
ver dezes aangespro ken door Tom Bos,
molenaar van de Kijkduin te Schoorl. Vorig
jaar werd hier het metselwerk voor veel
geld opgeknapt. On danks het feit dat hier
veel ‘metselwerkdeskundigen’ bij be -
trokken waren, bleek de molen begin dit
jaar nog net zo erg te lekken... Met andere
woorden: Het laaste woord over deze ma-
terie is nog niet gezegd/geschreven...).
Ook voor andere molenrestauraties was
de NPM het afgelopen jaar actief, o.a. de
Zeldenrust in Budel (nieuwe roede), de
Sara Catharina in Kerkdriel (restauratie ge-
pland) en de Wiele waal in Beneden Leeu-
wen (ingrijpende restauratie à ca. 3 ton
gepland). Meer adviserende funkties ver-
vulde de NPM voor de molens in o.a. Nu-
enen, Aalst-Waalre, Ootmarsum, Culem-
borg (Johanna) en Groesbeek (Zuidmolen;
ook met betrekking tot de biotoop).
Over biotoop gesproken: NPM-voorzitter
Janus van Riel pleitte voor het opnemen
van ‘molenbeschermingszones’ in ge-
meentelijke bestemmingsplannen en het
afsluiten van een Rechtbijstandsver -
zekering voor procedures i.v.m. de molen-
biotoop. Dat dit betrekking had op Janus’
onvermoeibare strijd tegen de geplan de
geluids wal bij zijn molen (waarover in dit
blad al meerdere malen geschreven is)
moge duidelijk zijn. In tegenstelling tot de
vorige jaarvergadering van de NPM (zie
MW 9-1999) was Janus nu zeer te spreken

over de hulp van DHM in zijn strijd.
De rondleiding bracht het belang van een
goede bliksenaflei dercontrole nog eens
onder de aandacht: De weerstand van de
ringleiding kan bijvoorbeeld wel eens flink
gedaald zijn als gevolg van een evenzo
gedaalde grondwaterstand! 
Janus van Riel wist tot slot nog te melden
dat de Brabantse draaipremieregeling (in
deze provincie uitsluitend voor parti culiere
moleneigenaren!) ‘door het oog van de
naald is ge gaan’: De provincie wilde de re-
geling aanvanklijk afschaffen vanwege ‘te-
veel administratief werk’. Door een actie
van de Brabantse Molenstichting wist men
dit besluit echter op het laatste moment
tòch nog terug te draaien, dat wil zeggen:
De draaipre mie blijft (voorlopig) gehand-
haafd, maar de (provinci ale) onderhouds-
premie wordt afgeschaft. Het laatste be-
richt hierom trent luidde dat de administra-
tieve kant van de draai premiere gel naar
de Monumentenwacht gaat, maar dat de
regeling over een jaar toch zal worden af-
geschaft... De NPM neemt echter geen ge-
noegen met dit besluit en gaat binnenkort
plei ten voor handhaving van de draaipre-
mieregeling voor particu liere eige naren en
daarnaast voor een draaipremieregeling
voor niet-particuliere molens; De premie
zou in dit geval naar de vrij willige molenaars
moeten gaan. Wordt vervolgd dus...
De NPM-vergadering werd afgesloten met
bezoeken aan de Zuidmo len te Groes-
beek, de gerestaureerde watermolen in
Mook-Plasmo len en de aldaar gevestigde
molensteenfabriek van Hans Titu laer (een
uitgebreid interview met Hans is te lezen in
Molenwereld 1998-3). WR.

Voorintekening serie prentkaar-
ten “Verdwenen Friese Molens”

Stichting Levende Molens geeft dit najaar
een prachtige serie uit van tien prentkaar-

ten - in kleur - helemaal gewijd aan verd-
wenen windmolens uit de provincie Fries-
land! Het betreft unieke opnamen (van
professionele 6x6 dia’s) uit de jaren ‘60 en
‘70. Voor het eerst sinds lange tijd bieden
we onze lezers weer de kans, om op deze
reeks bij voorintekening in te schrijven. Bij
de vermelde prijzen zijn de verzendkosten
inbegrepen.
Let wel: uw betaling moet bij ons binnen zijn
vóór 15 september aanstaande. De serie
zal namelijk verschijnen in de loop van sep-
tember 2000.
Dit zijn de voorintekenprijzen:
1 serie ƒ 8,50 of 153 frank
3 series ƒ 7,50 of 135 frank per serie
vanaf 5 series ƒ 6,50 of 117 frank per serie
vanaf 10 series ƒ 5,50 of 99 frank per serie.

De serie(s) is (zijn) te bestellen door het
overmaken van het verschuldigde bedrag
op girorekeningno. 41902 of bankreke-
ningno. 861.888.049 t.n.v. Stichting Levende
Molens te Roosendaal onder vermelding
van bestelnummer: 1492 (voor België:
bankrek. 068-2056113-31). 
Stichting Levende Molens.

Verjaardagskalender

Er is een prachtige verjaardagskalender
uitgekomen, samengesteld uit het diama-
teriaal en met tekst van Jacques Tersteeg.
Het formaat is 292 bij 21 cm (A4) en telt 13
afbeeldingen. De volgende molens zijn in
de deze kalender opgenomen: voorblad:
Tienhoven (Utr.) janauari: Bovenmolen bij
Zevenhuizen; februari: De Eendracht bij Se-
baldeburen; maart: de Opwettense water-
molen; april: De Zandweg in Rotterdam;
mei: De Kersenboom in Ridderkerk; juni: De
Olde Zwarver in Kampen; juli: Het Prinsen-
hof bij Westzaan; augustus: De Hoop in Har-
derwijk; september: Standerdmolen van
Sint Annaland; oktober: Schermermolens G

Molen De Mars in De Blesse (foto J.L.J. Tersteeg, 21 juli 2000).
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en K bij Schermerhorn; november: De Valk
in Montfoort en december: De Broekmolen
bij Streefkerk in de winter.
De Kalender kost ƒ 7,50, met verzendkos-
ten ƒ 9,70; te bestellen door het overma-
ken van ƒ 9,70 op postbankrekening 36613
t.n.v. J.L.J. Tersteeg, Spuistraat 589, 2987 TW
Ridderkerk. U krijgt dan de kalender netjes
thuis gestuurd.
De kalender zal ook op de molenruilbeurs
te koop zijn en voor de verkoop in, bij of op
uw molen is korting mogelijk. Hierover kunt
u telefonisch contact opnemen: tel. 0180-
411121. J.L.J. Tersteeg.

In ‘t kort:

• De heer B.D. Poppen is met ingang van 1
juli 2000 benoemd tot vrijwillig molenaar op
de koren- en pelmolen De Jonge Jan in Uit-
huizen.
• Op 8 september stelt burgemeester Heite
van Weststellingwerf de nieuwe korenmo-
len De Mars in De Blesse officieel in bedrijf.
Deze molen is door particuliere eigenaar
Jan Mars met onderdelen van een polder-
molen uit Zwarte Haan herbouwd op de
onderbouw van zijn voorganger.
• Op 26 augustus is de korenmolen De
Hoop in Wachtum na restauratie weer in be-
drijf gesteld.
• De standerdmolen van Beuningen heeft
deze zomer een grote (verf-)beurt gekre-
gen.
• Tijdens een commissievergadering van de
gemeenteraad van Ede was er bijzonder
veel lof voor het restauratieplannen van de
sinds 1962 onttakeld staande Concordia.
Zelfs vertegenwoordigers van partijen die
aanvankelijk grote scepsis hadden tegen-
over de restauratieplannen lieten hun reser-
ves varen en waren vol lof.
• Op 19 juli zijn de beide waterraderen van
de Zuuker Molen in Epe afgehangen. Het
ene rad is door molenmaker Vaags her-
steld, het andere geheel vernieuwd.
• In Groenekan is inmiddels een comité op-
gericht om sponsors voor de restauratie van
de korenmolen Geesina te zoeken. De ge-
meenteraad alsmede de commissies heb-
ben bij de behandeling van de garantstel-
ling (zie Molenwereld 2000-7/8-151) uitdruk-
kelijk gevraagd om de molen na restauratie
van ruime openstellingstijden -ook buiten
het weekend- te voorzien.
• De heer N.H. Jurgens uit Valkenswaard is
met ingang van 1 juli benoemd tot provin-
ciaal molenconsulent voor Noord-Holland
in dienst van de Stichting Steunpunt Cultu-
reel Erfgoed Noord-Holland/Provinciale Mo-
lencommissie.
• Sinds deze zomer wordt er in Hillegom ge-
werkt aan de restauratie en de verbouwing
tot woning van de onderbouw van de ko-
renmolen van Warmenhoven plus aange-
bouwde bollenschuur (zie Molenwereld
1999-9-174). Het werk wordt uitgevoerd
door aannemer Du Prie en moet eind dit
jaar gereed zijn.
• De inbedrijfstelling van de na brand her-
stelde Blokkerse Wip in het molengebied
Kinderdijk is gepland op donderdag 28
september om 14.00 uur. Deze zal verricht

worden door de Zuid-Hollandse gedepu-
teerde ir. M. Houtman.
• De in januari verplaatste onderbouw van
de zaagmolen Weltevreden in Krimpen a/d
Lek, ooit een wel zeer bijzonder buiten-
beentje onder de Nederlandse zaagmo-
lens, heeft sinds zijn verplaatsing begin dit
jaar (zie Molenwereld 2000-2) erg te lijden
van vandalisme. In het gemeentelijk voor-
lichtingsblad van Nederlek heeft een klem-
mende oproep gestaan om met dit vanda-
lisme tegen te gaan.
• Begin juli is molenmaker Adriaens uit Weert
begonnen met het noodherstel aan de
standerdmolen van Retranchement (zie
Molenwereld 2000-3-56 en 2000-4-74). Met
dit herstel is een bedrag van 20.000 gulden
gemoeid. In het verlengde van dit drin-
gende herstel zullen verdere werkzaamhe-
den worden uitgevoerd, waarvoor Adria-
ens een offerte zal doen.
• De korenmolen van Serooskerke met het
ernaast staande restaurant (of omge-
keerd?) in de stijl van een Zeeuwse boerde-
rij staat te koop, waarbij ook andere func-
ties denkbaar zijn.
• De molen van Sprundel krijgt een nieuwe
staart, waarmee een bedrag van 30.000
gulden is gemoeid. Tevens zal er een mor-
telonderzoek plaatsvinden om te kijken wat
de oorsprong is van een aantal vreemde
plekken is op de molenromp.
• Op 10 juli werden de oude roeden uit de
molen van Venray gehaald. Helaas waren,
in tegenstelling tot de bedoeling, de
nieuwe nog niet te bestemder plekke, zo-
dat die pas een paar weken later, op 25 juli,
zijn gestoken.
• Op 18 juli zijn de nieuwe Vaags-roeden in
de molen van Rheurdt (D) gestoken.

Molenkalender

9 september Open Monumentendag
23 september Molentocht door de kop van
Noord-Holland van de Vereniging Vrienden
van de Groninger Molens (voor nadere inf-
omatie Gerard Koster, tel. 050-5032537)
30 september Molendag Walcheren 
30 september Zaansche Molendag
30 september Excursie Vereniging De Hol-
landsche Molen naar de kop van Noord-
Holland en Texel

1 okober Limburgse Molendag
8 oktober Peellandse Molendag
28 oktober Molendag Krimpener- en Lopi-
kerwaard
22 oktober Molendag Alkemade-Jacobs -
woude-Warmond
4 november Molenruilbeurs in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk in Utrecht 
11 november Molendag Tielerwaard
17 november Molencontactdag in Den
haag.

Tentoonstellingen

Vanaf 13 mei ‘Molens anders belicht’ foto-
tentoonstelling in expositieruimte korenmo-
len ‘t Roode Hert Alkmaar.
Van 10 mei t/m 17 september Schilderijen-
expositie ‘Kracht van de molen’ in Muse-
ummolen De Nieuwe Palmboom te Schie-
dam
Van 13 aug. t/m 26 november Fototentoon-
stelling herbouw molen Melick-Herken-
bosch in het Roerstreekmuseum te Sint Odi-
liënberg

De herbouwde Blokkerse Wip doet weer volledig mee aan de Kinderdijk (foto J.L.J.
Tersteeg).
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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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De brand van de
molen in Kolham na-

der bekeken

Martin E. van Doornik

Je ziet ze nog hier en daar staan in het noorden des lands: de
hoge achtkante stellingmolens met maar liefst vier verdiepin-
gen in de stenen onder bouw. Ze staan in Birdaard, Niebert
(zeskant), Winschoten (Molen Dijkstra), Noorderhoogebrug

en in Kolham.

De Entrprise in zijn
gedaante van voor de
restauratie van 1946.
Wie foto’s van voor
1946, van 1946 tot
1975 en van na 1975
naast elkaar legt,
meent al snel met
drie verschillende
molens te maken te
hebben, ook al zijn
ze uit dezelfde hoek
genomen.

19 juni 2000: de Entreprise in lichter-
laaie (foto Koos Veenstra/Nieuws TV).

De brand

Op de snikhete dag van maandag 19 juni
brak er door onbekende oorzaak brand uit
in de varkenstallen van de familie Adolfs in
Kolham, 10 kilometer ten oosten van de
stad Groningen. Het was 30 graden en er
waaide een ZZO-wind, wat fataal is voor
de rietgedekte stellingmolen Entreprise,
welke op enkele meters ten noorden van
de stallen stond. Slechter konden de om-
standigheden niet zijn. Vermoedelijk is een
van de ventilatoren overhit ge raakt. Van
de 700 varkens konden er maar tien zeu-
gen gered worden.
Het overslaande vuur bereikte om 13.00 uur
de molen, die al gauw vlam vatte. De mo-
lenbrand, de ergste sinds De Walvisch in
Schiedam, moet zeer hevig zijn geweest.
Door de ZZO-wind, Beaufort 4, zaten de
meeste vlammen aan de NNW-kant van
de molen. Juist daar bevond zich het ge-
vlucht en na het wegvallen van een voeg-
houtkop stortte de as met de wieken naar

bene den, de helft van de stelling in zijn val
meeslepend. Daarbij is de lange spruit ook
gebroken en die nu met de lange schoren
slap erbij hing aan de weerszij den van het
verkoolde achtkant.

De situatie na de brand

Op 25 juni ga ik ter plaatse een kijkje ne-
men. Het bekende bordje “Verboden toe-
gang” aan de dranghekken gewoon ne-
gerend en dan sta je daar met tranen in je
ogen. Van ontzetting sla ik met mijn hand
tegen mijn mond. Een sterke brand lucht
hangt in de omgeving. Het is voor een mo-
lenliefhebber moeilijk te bevatten. Met uit-
zondering van recente kleine bijna-bran-
den op de molens van Oude Pekela, Garst-
huizen en Noorddijk, heeft Gronin gen sinds
1967 geen grote molenbrand meer gehad
en nu dit!
Het anderhalf eeuw oude achtkant is to-
taal verkoold. Alleen de onderste veld -

kruizen zijn nog aanwezig. De toppen van
de achtkantstijlen zijn samen met het bo-
ventafelement en het neutenkruiwerk verd-
wenen. De wieken liggen, deels op het mo-
lenhuis, verkreukeld op de grond met de
bovenas in drie stukken gebroken. Hij was
van ijzergieterij H.J. Koning te Foxham, nr.
105- 1904. Bij het noteren van de naam van
de as in 1984 is de rechterkant van het jaar-
tal net buiten de vulstukken zichtbaar, zo-
dat ik dacht met het jaar 1901 te doen
had.... Ik had liever andere omstandighe-
den gehad bij het aan het licht komen van
de verdere gegevens van de as. 
Een deel van de buitenroede is doorge-
zaagd om doorgang te verlenen tot de
stallen achter de molen om de kadavers
van de varkens af te kunnen voeren. De
halve stelling, die nog aan het molenlijf
hangt, is ook al aange tast door het geval-
len brandende riet. Het wit bepleisterde tus-
senstuk is zwaar be schadigd en van de stel-
lingdeuren zijn alleen de scharnieren in de
hengsels nog aanwezig. De stalen band-
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vang hangt als een reusachtige ring buiten
tegen het acht kant. Van het bovenwiel is
geen spoor meer te vinden. Het westelijke
koppel maalstenen is naar beneden ge-
stort en alleen de loper van het oostelijke
koppel hangt gevaarlijk scheef tussen een 

Het nablussen: het kruis is al uit de
molen gevallen 
(foto Harmannus Noot).

De zwaar gehavende Entreprise met
voor de molen het gevallen gevlucht
(foto Martin E. van Doornik, 25 juni
2000).

De ruïne: de windpeluw hangt nog aan
“een zijden draadje”. De lange spruit is
doorgebrand. Het gevallen gevlucht
heeft de halve, net vernieuwde balie
vernield. Onbegrijpelijk dat het acht-
kant niet is ingestort. Wellicht is een
voeghoutkop vroegtijdig bezweken,
waardoor het kruis viel, terwijl het
achtkant nog niet “door” was. Het is
namelijk heel bijzonder als bij een val-
lend kruis het achtkant blijft staan
(foto Martin E. van Doornik).

Bovenas: IJzergieterij H.J. Koning te Foxham, nummer 105, jaar 1904
Binnenroede: Buurma Oudeschans, nr. 66 - 1976
Buitenroede: Buurma Oudeschans, nr. 67 - 1976
Wieksysteem: oudhollands
Vlucht: 22,60 meter
Vang: stalen bandvang met duimophanging, wipstok. Een pal ont-
breekt.
Bovenwiel: 67 kammen.

Het bovenwiel had zes plooistukken! (Komt ook voor in Grijpskerk, 
Noorderhoogebrug en Harkstede)

Bonkelaar: 34 kammen
Kammenluitafel: 34 kammen
Luiaswiel: 19 kammen
Spoorwiel: 97 kammen
Steenschijfloop oost: 28 staven (17der kunststenen)
Steenschijfloop west: 28 staven (16der kunststenen)

De overbrenging voor beide stenen is dus 1 op 6,83.
Kruiwerk: neutenkruiwerk, 16-spakige kruirad (gezien in 1984, thans kruilier) 

met kabel en stellinghaak.
Op de beide zuidelijke korbelen stonden gesneden: 18 RG 94 en AC 1874

Het gevallen kruis met de in drie stuk-
ken gebroken as (foto Martin E. van
Doornik).

Bouwkundige gegevens van de stellingmolen 

Entreprise te Kolham
Bouwjaar 1906; het achtkant heeft eerder als poldermolen dienst gedaan voor de
Groote Harkstederpolder van 1848 tot 1906. Hiervan waren inkepingen van de dons-
balk in de onderste legeringsbalken nog aanwezig. De poldermolen had twee vijzels,
dus met een spoorwiel. Voor herinrichting tot korenmolen is de donsbalk een zolder
hoger geplaatst. Zeer hoge achtkante stellingmolen, rietgedekt, met wit stenen tus-
senstuk. De stelling-zolder is de vierde verdieping. De naam van de molen is Entreprise
(Franse spelling).

legeringsbalk en een veldkruis. Gelukkig zijn
de technische gegevens van de molen
bekend, zodat er niet hopelijk over al te
lange tijd weer een nieuwe ,,Entreprise”
hoog boven Kolham zal uittorenen!
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Help de Entreprise 
opnieuw uit de brand!

Vlak voor de slotfase van de restauratie is
de imposante stellingkorenmolen ‘Entre-
prise’ te Kolham op 19 juni j.l. door brand
grotendeels verloren gegaan. De molen
was een markant herkenningspunt voor
het dorp Kolham en de wijde omgeving. Zij
was tevens het trotse bezit van de Slochter
Molenstichting. De stichting heeft in totaal
zes molens binnen de gemeente Sloch -
teren onder beheer, waaronder deze uit
1906 daterende oude korenmolen. De
stichting ziet haar paradepaard op trieste
wijze veranderd in een zorgenkindje. Deze
situatie wil zij snel ombuigen naar plannen
voor herbouw. Dat is al eens eerder gelukt.
De molen is in 1906 ook herbouwd na een
brand. Toen kon het achtkant van de pol-
dermolen de ‘Groote Harkstederpolder’
met “vereende krachten” op de stenen
onderbouw worden geplaatst. Nu de mo-
len opnieuw verloren is gegaan door
brand, probeert de stichting de geschiede-
nis te laten herhalen. De zoektocht naar
mogelijk te gebruiken molenrestanten is
reeds in volle gang. Plannen maken is een
ding. Om plannen uit te voeren is er geld
nodig. Veel meer geld als in 1906.
U kunt uw steentje bijdragen. Als u met
“vereende kracht” een bijdrage wilt storten
op het speciaal hiervoor geopende actie-
gironummer, doen de machines van de
molenbouwer het ‘zware werk’ wel.
Heeft u pen bij de hand? Schrijft u dan di-
rect even mee:

Postbankrekening 4920,
Herbouw Molen Kolham,
Slochteren.

Als straks de molen weer draait en u komt
op bezoek, vindt de molenaar het niet erg
als u hardop denkt: ‘Hier heb ik ook aan
meegewerkt.’
Voor informatie: Slochter Molenstichting,
p/a L. Groenewold, Hoofdweg 67, 9619 PB
Froombosch. Slochter Molenstichting.

Het kruis viel grotendeels buiten het
voormalige molenaarshuis; het had er-
ger gekund, maar de waterschade is
ook heel erg (foto Martin E. van Door-
nik).

Wethouder Slochteren 
wil structurele oplos sing 
verzekeringsprobleem
De brand van de Entreprise heeft in Slochteren - en hopelijk niet alleen daar - de mensen
met de neus op de feiten geduwd. Een zwaar onverzekerde molen is na een calamiteit niet
dan met zeer grote moeite te herbouwen. Bij een molenbrand in het westen bleek de uit-
kering van de verzekering een jaar of tien geleden net voldoende om de rommel op te rui-
men. De Entreprise was voor 50.000 gulden verzekerd, terwijl herbouw zo ongeveer dertig
keer zoveel kost.
Wethouder Bos van Slochteren wil nu het probleem van de onderverzekering van de molens
van de Slochter Molenstichting aanpakken. Deze stichting heeft, inclusief de restanten van
de Entreprise, zes molens binnen de gemeente in eigendom. Om alle molens tegen her-
bouw te verzekeren moet er 20.000 gulden premie op tafel komen, een bedrag dat de stich-
ting met zijn honderd donateurs nooit kan opbrengen. Die heeft al de handen vol aan het
onderhoud ervan. Daarom wil Bos toch alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen om alle mo-
lens tegen herbouwwaarde te verzekeren. Beter laat dan nooit, maar het heeft toch veel
weg van de befaamde put en het even beroemde kalf. Alleen valt te vrezen dat er in de
toekomst nog wel meer kalveren in bluswater zullen verdrinken voordat probleem op natio-
nale schaal is opgelost.  jsb.

De Entreprise in de zeilen: wordt het
nog wat? (foto H. Noot 1992).

A m b a c h t
Malen onder “alle” omstandigheden
Meel malen is... een kei van zeg zo’n 1000 kg., 100 keer per minuut in de rondte laten
tollen, boven een andere kei, verwachtende dat dit jarenlang goed gaat, met als doel
ertussen graan tot meel te verkleinen. Het is de ligger niet waar het om draait, de loper
doet het werk op de ligger. De nauwkeurigheid waarmee deze stenen “machine” ge-
plaatst en onderhouden moet worden, is van niet snel te overschatten belang. Daar-
naast is het steenmateriaal belangrijk en de mate van stabiliteit van de “omgeving”, de
technische infrastructuur. Een moderne (stenen-)maalderij heeft nauwelijks last van on-
regelmatige draaisnelheden, zware trillingen in het gebouw, “bewegende” vloeren
en/of fluctuaties in temperatuur en luchtvochtigheid. Maar een watermolen (turbine of
rad), een stenen windmolen, een houten windmolen en dan speciaal de standerdmo-
len, vertonen al meer ongrijpbare, niet te beheersen onregelmatigheden die een rus-
tige werking van de maalstenen beïnvloeden. Maar wat konden en kunnen sommige
molenaars er desondanks geweldig mee overweg! 
En waar begint het? Met het uiterst zorgvuldig plaatsen van de stenen, De molen op het
westen en dan schietloden en waterpassen, dan half om kruien en nogmaals kijken:
staat de molen scheef of buigt hij mee met het gevlucht? Hoe meer afwijking getoler-
eerd wordt, hoe minder een steen onder alle omstandigheden blijft strijken. Met (water-
)passen en (nogmaals) meten win je tijd, want van een technisch goed functionerend
koppel stenen kun je jarenlang plezier hebben!
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Zoeker
De molensteenfabriek uit Molenwereld
2000-7/8 heeft helaas geen reacties op-
geleverd. 
In een nummer dat heel sterk in het te-
ken staat van molens in Rijnland, past
natuurlijk ook een Rijnlandse “Zoeker”.
Deze wipmolen moet in Rijnland ge-
staan hebben; dat kan niet missen. Mo-
lens van dit postuur horen bij Rijnland als
pyramiden bij Egypte. Maar welke is
het?

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
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Mens en molen

Bij het overlijden
van Leo Cozijn

Leo Middelkoop

Op 30 januari overleed op
93-jarige leeftijd Leonardus
Johannes Cozijn, een men-
senleven lang molenaar van
de Hogeveense polder te

Noordwijkerhout. 

Molenaar pur sang

Zeven voorvaders in directe lijn waren mo-
lenaar: de eerste in 1705. Leo Cozijn, gebo-
ren 7 november 1906, was dus de achtste
op rij, zijn zoon Bart is nu de negende. De
meeste Cozijnen waren molenaar in wat
nu de gemeenten Jacobswoude en Al-
kemade zijn; één van de bekendste (mo-
lens van Cozijn) is de Moppemolen te Rijp-
wetering.
Leo Cozijns moeder kwam eveneens uit
een molenaarsgeslacht1); zelf was hij ge-
huwd met Johanna Cornelia (Jans) van
der Pouw Kraan (overleden 1983), een
dochter uit een andere bekende Rijn-
landse molenaarsfamilie2). Vier van haar
broers werden molenaar: Willem (Lijkermo-
len 1), Piet (inmiddels overleden, Hoogma-
dese molen), Jan (Stadsmolen Leiden) en
Cor (Riekermolen Amsterdam, die daar in
1949 zijn oom Jozef opvolgt). 
Leo Cozijn werd op 1 juli 1927 benoemd tot
molenaar op de Hogeveense molen te
Noordwijkerhout en bleef dat tot novem-
ber 1971, toen hij 65 werd. Zijn zoon Bart
volgde hem op, maar in de praktijk
maalde hij zelf ook nog vaak met de mo-
len. Op 1 juli 1950 werd hij tevens molenaar
van de Lage veense molen te Lisse (deze
ligt aan de overkant van de Leidsevaart en
de spoorlijn, op ca. 150 meter van de Ho-
geveense molen); op die molen bleef hij
actief tot 1990. In de zeventiger jaren heeft
hij een aantal jaren - gedurende het sei-
zoen - gemalen met de molen van de Keu-
kenhof. Alles bij elkaar is hij bijna 63 jaar of-
ficieel molenaar geweest. 
Op 1 juli 1967 werd hij voor zijn 40-jarige
ambtsjubileum geridderd in de Orde van
Oranje Nas sau in brons. Op 1 juli 1987 kreeg
hij, inmiddels zestig jaar molenaar, opnieuw
deze ridderorde, maar nu in zilver. 

Dekkerwieken

Leo Cozijn had grote bewondering voor
Adriaan Dekker, de ontwerper van het Dek-
kersysteem, dat op de Hogeveense molen
een groot succes werd en in feite het be-
houd van deze molen betekende. In de ja-

ren ‘30 was de Hogeveense molen een tijd-
lang buiten bedrijf: een Deutz-dieselmotor
dreef het scheprad aan, hetgeen de mo-
len degradeerde tot motorhok en de mo-
lenaar tot machinist. In 1939, welk jaartal
sindsdien ook op de baard vermeld staat,
kwam de molen, voorzien van het Dekker-
systeem, na tien jaar stilgestaan te hebben,
weer in bedrijf. In 1978 volgde opnieuw stil-
stand, toen vanwege de slechte staat van
de (120 jaar oude) roeden en het Dekker-
systeem. Door ziek te van molenmaker
Henk van de Vegte en vervolgens de op-
heffing van diens bedrijf, trad grote vertra-
ging in het - reeds begonnen - herstel op;
eerst in 1985 werd de molen gerestaureerd
door de firma Verbij. Het Dekkersysteem
werd toen opnieuw aangebracht. Nog al-
tijd is de molen de hoofdbemaling van de
Hogeveense polder, al wordt het scheprad
tegenwoordig ook vaak door een grote
elektromotor aangedreven. 
Het succes van het Dekkersysteem kwam
bij deze molen overtuigend naar voren: de
Lage veense, uitgerust met fokken, viel bij
onregelmatige wind sneller stil, om er dan
bij een vlaag vandoor te gaan. De Hoge -
veense met zijn Dekkerwieken liep veel ge-
lijkmatiger en had zelfs, als de wind onbe-
lemmerd over de polder naar de molen
toewaaide, geen last van zeilslag! Zeer op-
merkelijk, want dat wordt in de literatuur al-
tijd als één van de grote nadelen van het
Dekkersysteem beschouwd. Deze zeer licht
draaiende molen voert al jaren overigens
maar twee zeilen. 

Vakmanschap

Leo Cozijn had een grote kennis van mo-
lens en molenbouw. Hij bezat tal van mo-
lenboeken en zat daar regelmatig in te
“studeren”. Hij kende ook tal van molens
en molenaars persoonlijk en was jarenlang
(bestuurs)lid van de Bond van Ambtenaren
bij Waterschappen in Nederland. Van de
samenvoeging van polders tot grote(re)
waterschappen moest hij niet veel heb -
ben: dat schiep afstand, vertraagde de
besluitvorming, leidde tot kostenverhogin-
gen, en deed de lokale belangen naar de

achtergrond geraken. Ook gestandaardi-
seerde en geautomatiseerde toepassin-
gen om polders te bemalen vonden bij
hem weinig steun: het weer laat zich niet
volgens stan daarden en volgens kalender-
data benaderen, maar is grillig en onvoor-
spelbaar. Het behoort tot het vakman-
schap van de molenaar op de (seizoens) -
weersomstandigheden en de lokale be-
hoeften, in te spelen, desnoods dag en
nacht, of bij nacht en ontij. Zo had hij dat
zelf ook altijd gedaan! 

Leo Cozijn ruste in vrede. 

Leo Cozijn bij de deuropening van zijn
molen.

Boven: De Hogeveense Molen bij 
Noordwijkerhout.

1. Volgens Martien Cozijn is het door wijlen Jacob
Hoogenboom vertelde verhaal, dat hij 24 Cozijns heeft
gekend, die molenaar waren, NIET juist. Zoveel Cozij-
nen zijn er nooit tegelijk molenaar geweest. De familie-
stamboom van de Cozijnen is helemaal uitgezocht en
uitgewerkt door één van de nazaten Het verhaal in
(Met de kuierstok langs de molens) (p.7) moet met een
flinke schep zout worden genomen. Mij lijkt het inder-
daad logischer, dat er ca. 100 jaar geleden al van 24
Cozijnen bekend was, dat zij ooit molenaar waren ge-
weest. 

2. Los van dit alles is de verwevenheid van vele mole-
naarsfamilies zeer opvallend: Van der Pouw Kraan, Co-
zijn en Hoogenboom. En dan blijft de (gewone) familie
Kraan nog buiten beschouwing. Er valt nog veel te
schrijven over Rijnland en zijn molens en molenaars!

3. De tekst heb ik (LM) grotendeels ontleend aan gege-
vens van Martien Cozijn uit Noordwijkerhout. Van Leo
Cozijn zelf heb ik de informatie over Henk van de
Vegte en ook de zeer opvallende mededeling over
het ontbreken van zeilslag bij de Dekkerwieken als de
wind uit westelijke richtingen kwam. 
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Het moderne molenleven

Wvdl gaat plat en commercieel
Vooruit, stiekem doe ik natuurlijk al jaren mijn ui-
terste best om zo professioneel mogelijk over te ko-
men als beroe psmolenaar. Ik loop graag te decla-
meren dat ik mijn eigen molenaarszaak heb en ik
demotiveer toeristen en andere bezoe kers zoveel als
mogelijk niet naar mijn molen te komen: Mijn -
bijna ziekelijke - levensmottto lijkt iets te zijn in
de trant van ‘een molenaar die leeft van het feit dat
hij aan andere mensen loopt te vertellen dat hij
molenaar is, ìs geen mole naar!’. Kortom: Ik voel en
mij profileer mij het liefst als ‘Old School Mole-
naar’ (op z’n Engels uitspreken; dat bekt lekker!).
Voor de grootste twijfe l aars heb ik altijd de ge -
vleugelde uitspraak: ‘Ik sta gewoon als zodanig in-
geschreven bij de Kamer van Koophan del; contro -
leert u zelf maar!’.
De harde praktijk leert echter dat het anders is.
Ooit, begin jaren ‘80, was er zo’n ‘beroepsmole-
naar’ die (tot op de dag van vandaag trouwens)
zijn vak c.q. hobby louter kon uitoefen en, omdat
zijn vriendin in feite de kost verdiende. ‘Tsja, die
molenaar was eigenlijk een trend-setter’, zei een
andere ‘beroepsmolenaar’ onlangs tegen mij en -
hoe erg dit ook klinkt - ik moest hem hierin wèl
gelijk geven...
Nu word ik zelf gelukkig niet (meer) geteisterd
door relaties; Ik moet hier louter en alleen zèlf de
kost verdienen en dat gaat mij dankzij een cre-
atieve boekhouder - toch redelijk goed af. Feit blijft
echter dat het molenaarsvak anno nu uiterst slecht
verdient en ik (zodoende?) ook zeeën van vrije tijd
heb. Ook dìt is niet zo’n probleem: Ik vermaak mij
sinds kort uitstekend met mijn eerste schreden op
de digitale snel weg (waarover volgende keer meer)
en ik heb zelfs al een oude hobby (inplakken en
documenteren van molenfoto’s en -ansicht kaarten)
opgepakt. Tjsa, het leven is een feest: Lekker (vrij -
wel) niets doen en dat beetje geld dat je verdient,
bij elkaar sprokkelen door de exploitatie van je ei-
gen debiliteit (molen s). Niets stond mij dan ook in
de weg toen ik onlangs een uiterst lucratief aanbod
kreeg om die debiliteit nog verder te gaan exploite-
ren, maar dan wel voor veel geld. Ik geef toe (op het
moment dat u dit leest is deze heerlijke kwelling
alweer bijna voorbij): Ik ga plat en commercieel; ik
ga anderhalve maand draaien met de Keukenhof-
molen!!
Opmerkelijk genoeg werd ik in de zelfde week van
mijn ‘Keuken hof-deal’ gebeld door een TV-produ-
cent: hij produceert een kinderprogramma waarin
een uit het circus ontslagen clown steeds ‘solliciteert’
naar nieuwe baantjes; Of hij nu geen molenaar
kon worden (bij mij dus!) en of ik mij voor
dergelij ke platte en commerciële TV-opnamen wilde
lenen? ‘Kom over een paar weken maar naar de
Keukenhofmolen!’, stribbelde ik aan vanke lijk nog
tegen, maar er was haast bij geboden, dus moest het
spoedig op mìjn molen plaatsvinden. Na wat ge-
mopper stemde ik toe (Bah, Vieze, platte, commer-
ciële, mediageile WvdL!!!), maar door een misver-
stand stond de came raploeg voor mijn molen toen
ik een middag niet thuis was. Tot dusver nog niets
van betreffende TV-producent vernomen: Houden
zo; Ik ben immers een ‘Old School Molenaar’!!!

WvdL

MOLENSTENEN
Molensteenfabriek Van Vugt levert u 
naar keuze massieve maalstenen of 
stenen met een zachte uitslag. Ze worden 
vakkundig afgewerkt, prima gescherpt 
en goed onder de rij gebracht.

Wij kunnen u ook van dienst zijn met:

� nieuwe Duitse blauwe stenen;
� kunst- en sierstenen;
� het scherpen van molenstenen;
�deskundige informatie.
Bel voor inlichtingen vrijblijvend met:

H.J.A van Vugt
Molensteenfabriek
Zomereik 10
5682 HH Best (NL)
Tel\Fax: (+31) (0) 499-395454 M

O
LE

N
ST

EN
EN

De Babuurstermolen bij Tjerkwerd
Er zijn er al vele verschenen; in allerlei uitvoeringen: kleine boekjes, specifiek gewijd aan
één molen. De kwaliteit loopt inhoudelijk veelal sterk uiteen: van een vrij algemeen ver-
haal met betrekkelijk weinig nieuwe informatie over de onderhavige molen tot een ge-
degen en goed leesbaar verhaal over die molen. Met het laatste is zeker niets mis bij
het onlangs verschenen boekje De Babuurstermolen bij Tjerkwerd van de hand van
Gerben D. Wijnja. Het geeft veel en goed leesbare informatie over de geschiedenis
van deze molen die zo bijzonder is vanwege zijn rompbedekking met leipannen. Heel
sterk is ook het sociale aspect van het boekje: de molen in handen van mensen. Voeg
daarbij de foto’s, waaruit ook die sterke formule van de wisselwerking tussen molen en
mens spreekt en het is duidelijk, dat je met deze brochure een van de betere van dit
soort werkjes in handen hebt. Als minpuntjes zijn hooguit twee dingetjes aan te merken:
- het taalgebruik dat somtijds wat populistische overkomt als: (een molenaar (...) was
als arbeider eigenlijk een soort “Rolls Royce” onder zijn collega’s.)

- af en toe ontbrekende kennis over bepaalde situaties en achtergronden. Als een mo-
lenaar zegge en schrijve 90 gulden per jaar verdient met niet meer dan vrij wonen en
vruchtgebruik van het molenerf dan vraag ik mij af hoe de goede man in die tijd met
een gezin kon rondkomen van nog geen twee gulden per week als maar “af en toe
een klusje oogluikend werd toegestaan”.
Dit geldt ook over een molenaar die
“hoopte dat de voorzienigheid het zon -
dags wel liet regenen!”

Nu zijn dit maar kleinigheden die aan de
waarde van het boekje niets af doen. Ster-
ker nog, het is eigenlijk voorbeeldig.
Het boekje, 40 pagina’s op A5-formaat, is
uitgegeven door de Stichting De Fryske
Mole. De prijs bedraagt ƒ 15,- inclusief ver-
zendkosten. Het is telefonisch te bestellen bij
de auteur (tel. 0515-5799348) of de mole-
naar van de Babuurster molen, P. Zijsling (tel.
0515-576765).  JSB.

De Babuurstermolen met zijn zo typi-
sche rompbedekking (foto A. Verwers).
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Rijnlandse Molenstichting

De Rijnlandse 
Molenstichting

De Rijnlandse Molenstichting stelt ieder jaar
voor haar 41 molens een jaarlijks onder-
houdsprogramma op met een daarbij be-
horende kostenraming.
Zo veel mogelijk wordt getracht dit als lei-
draad te gebruiken bij de uitvoering van
de onderhoudswerken.
Gedurende het eerste halfjaar 2000 zijn aan
de onderstaande molens de hieronder ge-
noemde onderhoudswerken uitgevoerd.
Het is een vrij technische opsomming, maar
vergeet niet dat al die werkzaamheden ab-
soluut noodzakelijk zijn om de molens, de
pronkjuwelen van Rijnland, in stand te hou-
den, of het nu gaat om simpel teer- of verf-
werk, dan wel om maanijzers, vulstukken,
voeghouten, burriebalken, en wat niet al.
Voor een leek onbegrijpelijke termen, maar
voor de molen onmisbare zaken. Het is jam-
mer genoeg niet mogelijk om alles tot in de
puntjes uit te leggen, maar als u de molen
bezoekt dan wil de molenaar het u beslist
uitleggen. Daar gaat-ie dan:

De Achthovensemolen te Leiderdorp
Van deze wipmolen is van de ondertoren
op de vier velden het oude riet verwijderd,
zijn de rietlatten hersteld de kozijnen ver-
nieuwd en de ondertoren uiteraard weer
van nieuw riet voorzien.

De Adermolen te Alkemade (langs de
Ringvaart)
Van het bovenwiel zijn de belegstukken op-
nieuw vastgezet en is het wiel voorzien van
een nieuwe stalen voering. Voorts is een
nieuw vangstuk aangebracht en zijn de
maanijzers hersteld.

De Blauwemolen te Rijpwetering
De loszittende vulstukken rond de bovenas
zijn na herstel van de stroppen weer op-
nieuw vastgezet.
De opstaande verbindingen van de kruis-
armen van het bovenwiel zijn opgevuld
met droge eiken vulstukken.

Het bovenwiel rond en recht gehangen en
de vang opnieuw afgesteld.

De Broekdijkmolen te Warmond
Reparatie is verricht aan het wiekenkruis
waarna het geheel is geschilderd. Voorts is
aandacht besteed aan het onderste
gangwerk zoals de kammen en de staven.

De Doesmolen te Hoogmade
Aan deze molen is het windpeluw ver -
nieuwd en een kop van de daklijst versterkt
met epoxy-hars. Voorts is het steenbord en
de betimmering rond de as vernieuwd.

De Doeshofmolen te Leiderdorp
Herstel vond plaats aan de beide voeg-
houtkoppen, de bovenas gelicht en is de
betimmering rond de as vernieuwd.

De Geremolen te Hazerswoude
Aan deze wipmolen is de beplanking van
het stormgebint vernieuwd en afgeschil -
derd in de blauw/grijze kleur.
Voorts is er nog klein timmerwerk en teer-
werk aan de molen verricht.

De Groenendijksemolen te Hazerswoude
Om de in de molen aanwezige Dekker-
pomp optimaal te laten functioneren, was
het noodzakelijk de aandrijfriem te ver -
nieuw en.
In de ondertoren is een bescheiden onder-
komen aangebracht voor de molenaar en
zijn kornuiten.
Voorts is door het waterschap een overstort
aangebracht om zodoende het uitgema-
len water weer terug te ontvangen in de
polder.

De Hogewegsemolen te Noordwijk
Nadat in de molenmakerswerkplaats het
bovenwiel geheel was gerenoveerd, is dit
in de molen weer rond de bovenas aan -
gebracht.
De vangstukken opnieuw bevestigd en af-
gesteld, alsmede de gaande werken ge -
con troleerd.

De Hoogmadesemolen te Hoogmade
Beide roeden in de askop losgenomen ont-

roest geteerd en met droge eiken wiggen
opgesloten.
De kammen van de onderbonkelaar van
een nieuwe borging voorzien.
De beide slagstukken onder de burriebal -
ken opnieuw vastgezet.

De Lageveensemolen te Lisse
Tijdens het stilzetten van de draaiende mo-
len brak er een vangstuk doormidden. Bij
nadere controle was het noodzakelijk dat
er drie vangstukken vernieuwd moest en
worden.
Eveneens moesten enkele maanijzers wor-
den vervangen.

De Lijkermolen no. 1 te Rijpwetering
De belegstukken van het bovenwiel op-
nieuw vastgezet en om het bovenwiel een
nieuwe stalen voering aangebracht.
Voorts diverse bouten, moeren en spieën
vernieuwd.

Het resultaat: de Achthovense molen
kan er, als het goed is, zo weer tiental-
len jaren tegen. De kleur van het
nieuwe riet is goudgeel, maar het ver-
donkert vrij snel.

ACTIEF!ACTIEF!L . Vellekoop
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De Lijkermolen no 2 te Rijkwetering
De beide roeden in de askop losgenomen,
doorgeschoven, ontroest en weer beves-
tigd in de askop.
Tevens heeft deze molen een algehele
schilderbeurt gehad.

De Moppemolen te Rijpwetering
De beide roeden in de askop doorge-
haald, ontroest, geteerd en geborgd. Aan
de beide zijden van de molenkap een ge-
deelte van de spantringm vernieuwd, als-
mede nieuwe spruitkisten met luiken aan-
gebracht.
Van het bovenwiel is een gekraakte kruis-
arm versterkt.
Op de waterloop enkele brugdekdelen
vernieuwd.

De Oukoopsemolen te Reeuwijk
De beide roeden in de askop los genomen,
doorgehaald, ontroest, behandeld en
weer opgesloten. Van de fokwieken zijn en-
kele fokschroten vastgezet.
Rond het bovenwiel de stalen voering op-
nieuw vastgezet.

De Rietveldsemolen te Hazerswoude
Aan deze molen is een korte schoor ver-
nieuwd.
Voorts de buitenstoel met lagering van de
wateras hersteld.

De Stevenshofmolen te Leiden
Een blad van het onderschijf, alsmede alle
staven vernieuwd.
Enkele veiligheidshekjes rond de wielen

Het verwijderen van het oude riet, zoals
hier op de Achthovense Molen is een
enorm smerig en stoffig karwei, zowel
binnen als buiten. Niet voor niets dragen
de rietdekkers stofmaskers.

Het rietdekken: het nieuwe riet wordt op
de rietlatten, die op de vorige foto goed
zichtbaar waren, als het ware genaaid.

Schilderwerk: onmisbaar voor conservering en het mooie snuitje van de molen.
Hier krijgt de Doeshofmolen, alweer enige jaren geleden, een beurt. Het op deze
manier wegslaan van de zeilen wijst op schilderwerk aan de wieken.

aangebracht.
Voorts het systeem van de bliksembeveili-
gingsinstallatie laten veranderen.

De Weijpoortsemolen te Bodegraven
De beide roeden geteerd de windborden
en de voorzomen van het wiekenkruis ge-
schilderd.
Voorts wat klein verfwerk aan het boven-
huis en enkele kleine lekkages verholpen.

De Zwanburgermolen te Warmond
De beide roeden in de askop losgehaald,
ontroest, geteerd en opnieuw bevestigd
met nieuwe droge eiken wiggen. Aan de
beide lange schoren was het noodzakelijk
dat een laseind werd aangebracht.
Voorts heeft deze molen een algehele
schilderbeurt gekregen.

Maalvaardig maken van alle
molens

Thans zijn naar vele jaren van noeste in-
spanning alle molens van de Rijnlandse
Molenstichting draaivaardig en wordt ge-
tracht voorzover de financiële middelen dit
toelaten om de molens in een goede staat
van onderhoud te houden.
Een onmisbare steun hierbij is de medewer-
king en inzet van onze vrijwillige molenaars
die de molens regelmatig laten draaien.
Zoals gezegd zijn alle molens draaivaardig,
doch niet alle molens zijn maalvaardig: ze
draaien wel, maar “doen niks”
Dit kan als oorzaak hebben dat de maalin-
richting in de molen geheel niet aanwezig
is, of dat anderzijds het polderpeil in de
achterliggende jaren zodanig is verlaagd
dat het in de molen aanwezige bemalings-
werktuig niet goed of geheel niet kan func-
tioneren. Als een soort fase 2 heeft de stich-
ting zich als doel gesteld om ook deze mo-
lens weer geheel maalvaardig te maken.
Dat hiervoor soms ingrijpende werkzaam-
heden moeten plaats vinden dat mogen u
duidelijk zijn.
Het bovenstaande kan alleen tot uitvoe-
ring gebracht worden, wanneer de finan-
ciële bijdrage van rijk, provincie, ge-
meente, donaties van donateurs, diverse
fondsen en overige bijdragen, ons daartoe
in staat stellen. Alleen door zo’n eendrach-
tige inspanning kan bovenstaande worden
verwezenlijkt, en kunnen we over een aan-
tal jaren stellen dat alle molens van de Rijn-
landse Molenstichting niet alleen draai -
vaardig zijn, maar ook maalvaardig.

Hieronder een overzicht van die molens die
thans maalvaardig worden gamaakt en
waarvan de werkzaamheden in uitvoering
zijn.

De Molen de Hoop doet Leven te Voor-
hout

Na de verplaatsing vanuit de gemeente
Rijnsburg naar de gemeente Voorhout zijn
de beide gemetselde waterlopen aange-
bracht en wordt thans gewerkt aan het
grondwerk waarbij de toevoersloten naar
de molen worden gegraven.

De Nieuwe Hofmolen te Warmond
Om deze molen maalvaardig te maken is
het noodzakelijk dat het volledige gaande
werk aangebracht wordt, want dat ont-
brekt hem al tientallen jaren.
Thans is in uitvoering het herstel van de
beide waterlopen waarbij de achterwater-
loop zodanig wordt hersteld dat de nog te
maken nieuwe houten vijzel straks weer
een voldoende tasting zal hebben op het
polderpeil.
Voorts moet al het gaande werk zoals ko-
ningsspil en wielen nieuw worden aange-
bracht.

De Stommeermolen te Aalsmeer
Nadat de oude elektromotor met de Stork-
pomp uit 1929 onder uit de molen was ver-
wijderd heeft men de voorwaterloop her-
steld. Nu is in uitvoering het vernieuwen en
verdiepen van de achter- waterloop als-
mede het verlengen van de vijzel -
kom,waarin straks de nieuwe vijzel gemon-

ACTIEF!ACTIEF!
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teerd zal worden. Om de molen weer ge-
heel compleet te maken zal achtereenvol-
gens een nieuwe koningspil met beide wie-
len en het vijzelwiel aangebracht moeten
worden en zullen er nieuwe kammen in het
bovenwiel noodzakelijk zijn. Voorts zal de
molen nog van een nieuwe rietlaag wor-
den voorzien. Al met al een ingrijpende re-
novatie/restauratie met een daar bij pas-
send kostenplaatje.

De Veendermolen te Alkemade
Recentelijk heeft het herstel van de achter-
waterloop plaats gevonden waarbij de wa-
tergang zodanig is verdiept dat de nog in
goede staat verkerende vijzel verlengd is
en thans weer een goede tasting heeft op
het huidige polderpeil. Thans is in uitvoering
het herstel van de molenkap waarbij ver-
nieuwd moeten worden de korte spruit, de
lange spruit, de korte schoren, enkele roos-
terhouten en enkele kuipstukken. Voorts
vind herstel plaats aan koperen kapbedek-
king en zijn de koppen van de voeghouten
met epoxy-hars versterkt.

De Zuidwijksemolen te Wassenaar
Aan deze achterin de polder gelegen mo-
len is in uitvoering het verwijderen van het
buiten de molen gelegen scheprad, het
slopen van de gemetselde watergang en
buitenkrimp, het aanpassen, verdiepen en
herstellen van de gemetselde achterwa-
terloop en het vernieuwen van het houten
scheprad. Na het aanbrengen van het
houten brugdek,het plaatsen van de
scheidingshekken, alsmede het egaliseren
van het grondwerk is deze molen voor de
komende jaren weer klaar om inzet baar
voor de polder te zijn.

De Zweilandermolen te Warmond
Aan deze wipmolen met vijzel zijn recente-
lijk de navolgende werkzaamheden afge-
rond.
De oude vijzel is gedemonteerd en afge-
voerd, de achterwaterloop gesloopt, ver-
diept en hersteld, een geheel nieuwe vijzel

met vijzelwiel gemonteerd, kruipalen weer
geplaatst en het molenerf weer glad ge-
streken.
Met deze genoemde werken kan de mo-
len bij voldoende regenval de Zweilander-
polder weer bemalen.

Beloften voor de nabije toekomst

Opdracht tot het maalvaardig maken is
reeds gegeven voor de volgende molens.

De Boterhuismoien te Warmond
Hier moet een ingrijpend herstel plaats vin-
den aan de fundering van de ronde ste-
nen bovenkruier en zullen gelijktijdig de
beide watergangen zodanig worden aan-
gepast dat de molen straks met het nog

De Hoop doet leven, nu bij Voorhout, nadert zijn voltooiing. Het gerenoveerde
scheprad hangt klaar om zijn plaats tegen de zijkant van de molen te krijgen. De
gemetselde achterwaterloop is klaar, voor wat betreft het metselwerk dan. De voor-
waterloop, waardoor het uit de polder opgemalen water in de Trekvaart stroomt,
moet nog volgen.

nieuw te maken scheprad weer een func-
tie zal kunnen vervullen op de polder.

De Lijkermolen no. 2 te Rijpwetering
Voor deze molen is opdracht verleend om
het slechte metselwerk van de achterwa-
terloop zodanig te herstellen dat de be-
staande vijzel weer echt functioneel kan
zijn.

Op langere termijn

Voorts staan de hieronder vermelde mo-
lens voor de komende jaren nog op de
planning om maalvaardig te gemaakt te
worden:

De Doesmolen te Hoogmade.
De Geremolen te Hazerswoude.
De Lijkermolen no. 1 te Rijpwetering.
De Vlietmolen te Hoogmade.
De Zelden van Passe te Zoeterwoude.

U ziet de doelstelling van de Rijnlandse Mo-
lenstichting biedt ons bestuur nog perspec-
tief.

Zomer 2000; er wordt door de molen-
makers van verbij hard gewerkt aan het
maalvaardig maken van de Nieuwe
Hofmolen. Als de molen weer malen
kan dan is het een halve eeuw en lan-
ger geleden dat hij water heeft verzet
(foto J.L.J. Tersteeg).

Bij realisering van het bovenstaande is uw
financiële hulp dringend noodzakelijk. Blijft
u ons steunen!!! 

Maar met de tegenwoordig veel ge-
hoorde kreet SAMEN KOMEN WE ER WEL
moet het lukken.

Namens ons bestuur
L . Vellekoop.



1973de jaargang 2000 nr. 9

Bij het overlijden 
van

Wolter Onne
Bakker

W.O. Bakker, het behoeft in dit blad nau-
welijks toelichting, is sedert tientallen jaren
een bekende persoonlijkheid in de molen-
wereld. Wereld moet dan ook echt gezien
worden als mondiaal, want zijn molencon-
tacten en zijn kennis strekten zich uit tot ver
buiten Nederland, zij het dat het zwaarte-
punt daarbij toch vooral in noordelijk Ne-
derland en aangrenzend Duitsland lag.

Jong

W.O. Bakker, zoals er, ter onderscheiding
van naamgenoten, meestal over hem
werd gesproken was al voor de oorlog, van
jongsaf aan, geboeid, zo niet geïintrigeerd
door molens. In De Molenaar schrijft hij in
1953 over zijn jeugd: “Voor de oorlog, toen
ik, tijdens mijn schoolja ren in Spijk, vlak bij
de Eems woonde, bracht ik vaak mijn vrije
tijd door om en bij de zeedijk. Steeds zag je

Op zaterdag 12 augustus overleed in
Harkstede op 76-jarige leeftijd Wolter

Onne Bakker. Op donderdag 
17 augustus vond de crematie 

plaats in het crematorium 
te Groningen.

De heer Bakker (r.) in augustus 1991 op de molen De Jonge Hendrik in Den Andel.
De twee personen naast W.O. Bakker, voor de staart, zijn vrijwilligers op de be -
kende Britzer Mühle in Berlijn. Bij die gelegen heid kregen ze van Bakker een
blauwe wimpel overhandigd voor hun molen in Berlijn (foto M.E. van Doornik). 

daarbij uit over de mond van de Eems, die
daar pim. 10 km. breed is en aan de over-
kant zie je de kust van Oost Friesland.
Van dit deel van Oost Friesland, de zg.
“Krum me Hörn”, kan men daar. een flink
stuk zien, met dorpen, boerderijen en in de
verte de kranen van de grote zeehaven
Emden.
Steeds is er scheepvaart op de Eems en zie
je de schepen naar Delfzijl en Emden
gaan, coas ters, grotere en kleinere stoom-
schepen, waaron der veel boten, geladen
met hout en verder vis sersschepen.
Heel in de verte ligt in het noorden het
Duitse eiland Borkum, voor de mond van
de Eems.
Bij helder weer ziet men de groene zeedijk
en daarachter de rode daken van de hui-
zen en vaak grote boerderijen. Ook staat
daar aan de zeedijk de grote ijzeren vuur-
toren van Kampen en verder zie je er enige
molens. Bij goed zicht ziet men er zeven
stuks, waarvan enkele dichtbij en andere
wat verderaf. Vaak zag je alle malen ...”
Zo begon W.O. Bakker in 1953 een serie
over molens in Oost-Friesland. Dit feuilleton
is denkelijk een van de eerste grotere pu-
blicaties van zijn hand over molens. Hij
schrijft over zijn verlangen om die molens
aan de overkant van de Eems te zien,
maar dat moet tot na de oorlog wachten,
tot 1951 om precies te zijn.

De Molenaar

Rijnenberg, de toenmalige hoofdredac-
teur van De Molenaar schrijft als introductie
op dit feuilleton een rake typering: “De
heer Bakker is een echte molenliefhebber
en wat vooral voor ons van belang is, hij
bezit de goede eigen schap, of wellicht de
drang, om anderen met zijn indrukken te la-
ten meeleven.” W.O. Bakker had reeds eer-
der in De Molenaar geschreven, maar dan
gaat het veelal om korte berichten, reac-

J.S. Bakker



198 3de jaargang 2000 nr. 9

ties. Een van zijn eerste pennenvruchten op
molengebied is een overzicht geweest van
de door de oorlog getroffen molens in Gro-
ningen in De Molenaar van 26 september
1945. Enige jaren later is in het blad een
soms vrij vinnige discussie gevoerd over
‘Windmolen of hamermolen’, waarbij de
jonge Hengelose mulder Berend Lebbink,
de vader van minister Jorritsma, de spilfi-
guur was. Bakker mengt zich ook in die dis-
cussie en pleit -uiteraard- voor de windmo-
len op de hem eigen wijze.
Nog tientallen jaren zou Bakker in De Mole-
naar schrijven, artikelen, verslagen over
molenopeningen, reacties op gebeurtenis-
sen. Als het enigszins kon leverde hij de op-
lossing aan voor ‘Wie brengt me thuis?’,
een oplossing die hij als regel vergezeld liet
gaan van vele interessante bijzonderhe-
den over de desbetreffende molen. Met
dit laatste bleef hij ook voor de Molenwe-
reld doorgaan. De laatste maal gebeurde
dit bij de molen van Artlenburg in het
maartnummer van de Molenwereld dit
jaar. W.O was een boeiend en deskundig
schrijver en verteller, inspirerend zelfs. Hij
drong zich daarbij nooit op de voorgrond,
ging bescheiden zijn weg en was altijd be-
reid om iemand te helpen. De typering van
Rijnenberg uit 1953 kan dan ook niet anders
dan als buitengewoon raak genoemd wor-
den.

Bewaren en besturen

Bakker’s molenliefde in combinatie met zijn
capaciteiten viel als snel op. Op 21 juni
1949 ontstond de Groningse Provinciale
Molencommissie. Al vrij snel, nog binnen
het jaar, wordt Bakker lid van deze com-
missie als vertegenwoordiger van agrari-
sche kringen. Bakker is dan 25 jaar oud en
dat is, zeker in die tijd, piepjong, zeker voor
dit soort commissies. Korte tijd later, in 1951,
wordt hij tot lid van het Algemeen Bestuur
van De Hollandsche Molen gekozen, een
instituut waarvoor dan in zekere zin precies
hetzelfde geldt. Al in het jaarverslag 1949-

1950 wordt over hem geschreven als “een
warm molenvriend, met wien wij geruimen
tijd nauw samenwerken.”
Bijna een halve eeuw maakte hij deel uit
van het bestuur van de vereniging, maar
om redenen van gezondheid en leeftijd
zag hij in 1998 van een verder bestuurslid-
maatschap af. W.O. Bakker heeft de Ver-
eniging De Hollandsche Molen in tal van
geledingen gediend.
Molens boeiden Bakker in allerlei opzich-
ten, vandaar, dat hij er ook vanuit verschil-
lende invalshoeken mee bezig was. Zo
kreeg de historische component gestalte in
documentatie. In dat opzicht had hij twee
voorgangers, de een landelijk, de ander
provinciaal. In het laatste geval gaat het
om de persoon van B. van der Veen Czn,
met wie Bakker lange tijd deel uitmaakte
van de provinciale molencommissie. In lan-
delijk opzicht was dit ir. A. ten Bruggencate,
de eerste archivaris van De Hollandsche
Molen. Na het overlijden van Ten Bruggen-
cate werd de molendocumentatie van de
Vereniging in tweeën gesplitst, waarbij Bak-
ker noordelijk Nederland beheerde en zijn
vriend en geestverwant I.J. de Kramer het
zuiden. Later kwamen beide delen weer
bijeen in de Stichting Molendocumentatie,
waarvan W.O. Bakker van 1981 tot 1996 be-
stuurslid was.
Daarnaast was W.O. betrokken of stond
zelfs aan de wieg van meerdere molenor-
ganisaties in het noorden des lands: Vereni-
ging Vrienden van de Groninger Molens,
Slochter Molenstichting en de Molenstich-
ting Drenthe om er maar een paar te noe-
men. Verder nam hij actief deel aan de ac-
tiviteiten van TIMS, zowel in Nederland als
daarbuiten.

Hoofd en handen

W.O. was geen man van werkloos toekijken
vanaf de zijlijn. Hij kende de molens, hun
mensen. Hij legde ze vast in woord en
beeld en dat in tijden, waarin maar heel
weinig mensen dit deden en zeker niet sys-
tematisch. 
Er is een molen, waarvan het behoud een
solo-actie van W.O. Bakker is geweest. Dat
was de molen van de Borgsloterpolder on-
der Oosterhoogebrug/Ruischerbrug, ge-

meente Noorddijk. Deze in 1870 gebouwd
molen was gedoemd te verdwijnen na de
stichting van een elektrisch gemaal in 1947
en werd om hem te bewaren door Bakker
en zijn eigen mensen in 1952 gedemon-
teerd en opgeslagen in zijn boerderij in
Harkstede. In 1958 bleek de molen welkom
in het Friese Buitenpost en daar door mo-
lenmaker Auke de Roos uit Leeuwarden
herbouwd bij de ijsbaan. Dat neemt niet
weg dat hij persoonlijk ook betrokken is ge-
weest bij het behoud van meer molens,
vooral in het Groningse. Toch houdt vooral
die kleine molen daar bij Buitenpost, juistl
nu, na zijn verscheiden, de herinnering aan
deze molenvriend levend.
Zijn van jongs af aan veelvuldig komen op
molens in een tijd dat er nog heel veel in
bedrijf waren, zeker in het noorden, zorgde
ervoor dat W.O. het omgaan met molens
leerde en in zijn vrije tijd was hij dan ook
veel als vrijwillig molenaar te vinden op de
molen in zijn woonplaats Harkstede. 
Hij bezocht vele molens in binnen- en bui-
tenland en legde ze vast op de gevoelige
plaat. Zijn molentochten leverde hem een
uitgebreid net aan contacten op.

Korenmaat

Rijnenberg had het in 1953, betrekkelijk aan
het begin van Bakker’s molencarrière,
goed gezien: “de goede eigen schap, of
wellicht de drang, om anderen met zijn in-
drukken te laten meeleven.” W.O. Bakker
hield zijn licht niet onder de korenmaat. Hij
droeg zijn kennis en ervaringen ook uit en
altijd op een uiterst beminnelijke manier en
altijd bereid om te helpen, ook eigener be-
weging. Hij schreef, zakelijk, met kennis van
zaken, boeiend, zonder overdreven pathe-
tiek, en zeker niet met zichzelf te koop lo-
pend, maar wel zo, dat daarin zijn betrok-
kenheid op molens duidelijk bleek. Zijn an-
sichtkaartenboekje over de Groninger mo-
lens is er een mooi voorbeeld van.
Een vijf jaar geleden ontstonden er proble-
men rond de gezondheid. Dat betekende
dat er stappen terug gezet moesten wor-
den. Desondanks bleef hij zo lang het mo-
gelijk was actief met molens met de moge-
lijkheden die hij nog had. De op 13 mei dit
jaar verleende koninklijke onderscheiding
(zie Molenwereld 2000-6) is een laatste offi-
ciële erkenning geweest van zijn enorme
verdiensten op molengebied. 
Met zijn heengaan is het molenwereldje,
de molens en de erbij betrokken mensen
iemand ontvallen van een uitzonderlijke
klasse, niet alleen als molenkenner, maar
ook als mens. Als je zijn bezig zijn met mo-
lens en mensen in één woord zou willen sa-
men vatten dan is dat dienen, dienen met
de gaven van hoofd, hart en handen, die-
nen in eenvoudigheid, met liefde. Het weg-
vallen van Wolter Onne Bakker is een groot
verlies, natuurlijk allereerst en allermeest
voor degenen die hem lief en dierbaar wa-
ren; zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Juist die hierboven genoemde weten
van dat dienen, de plaats en de dank-
baarheid die ‘W.O.’ zich hiermee verwierf
moge hen tot troost zijn. 

Op 18 november 1994 krijgt W.O. Bak-
ker (l.) het eerste exemplaar uitgereikt
van het boek De Standerdmolen uit
handen van Erik Tijman, voor zijn be-
langeloze inzet, evenals die van I.J. de
Kramer, bij het tot stand komen van dit
boek; Bakker ten voeten uit.

De molen van Buitenpost, gered door
toedoen van W.O. Bakker (foto J.A. van
Krimpen).

Bladeren



Der Mühlstein 1999-4
Reconstructie van een stampmolen in het Ertsgeberg-
temuseum Silberwäsche in Antonsthal bij Chemnitz.
Erhard Jahn nieuwe voorzitter DGM.
De zandmolens bij Sternenfels (voor de fabricage van
schuurzand).
Eerste lustrum standerdmolen Berlijn-Marzahn.
Herinnering aan de molens in het Bruckerland (Bei-
eren).
Vernieuwing van de steenbalk in de standerdmolen
van Libehna (Saksen-Anhalt).

Der Mühlstein - Periodikum für Mühlenkunde und Mühlener-
haltung, orgaan van het ‘Deutsche Gesellschaft für Müh-
lenkunde und Mühlenerhaltung e.V./DGM’, Verlag Moritz
Schäfer GmbH & Co. KG, Postfach 2254, D-32712 Detmold.

Nieuwsbrief Vrienden van de Passiebloem 1999-8
Overijsselse Molendag.
Onderhoudswerkzaamheden aan de molen.
Gedicht De Korenmolen.
Inrichting molenwerf.
Interview met vrijwillig molenaar Cor van Gaans.

Nieuwsbrief Vrienden van de Passiebloem is het orgaan
van Vereniging Nieuwsbrief Vrienden van de Passiebloem,
Brederostraat 143, 8023 AS Zwolle, tel. 038-4532252.

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

Bladeren

Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op
de Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. U kunt dan kiezen
uit:

* de poster Molens bij Dordrecht van een zeer bijzondere foto uit augustus 1866,
formaat 63 bij 29 cm, afgedrukt op zwaar papier en ongevouwen 
toegezonden in een koker,

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 1998-12,

* Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2001.

De poster of de ringband wordt u zo snel mogelijk toegezonden nadat de 
betaling van de nieuwe abonnee is ontvangen. Vanzelfsprekend geldt deze
aanbieding voor iedere abonnee die u aanbrengt. 

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

Naam:..............................................................................................................voorl.:...............(m/v) 

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

Postcode:....................................   Plaats:............................................................................................

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2001.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

Naam:..............................................................................................................voorl.:..........................

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

Postcode:....................................Plaats:............................................................................................

Deze Bon - of een kopie ervan - kan, desgewenst portvrij, ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�




