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Bij de omslag voorzijde: Molen Berg in Winschoten na de voltooide restauratie. Op 14
oktober is de molen in bedrijf gesteld - Zie ‘Molensactueel’ (foto H. Noot)

Bij de omslag achterzijde: De molen van Koßdorff in Oost-Duitsland, ongeveer zestig
kilometer ten ONO van Leipzig werd in 1912 gebouwd ter vervanging van een afge-
brande standerdmolen. In 1991 was de molen nog steeds in bedrijf, zij het met motor-
kracht. De koning ontbreekt. Het bovenwiel is bijzonder uitgevoerd met twee velgen:
een voor de vang en een voor het insteken van de kammen (foto: Martin E. Van Door-
nik, 11 juni 1991).
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Redactioneel

Dit nummer bevat extra veel molennieuws; en dan:

Torenmolens hebben al heel wat tongen en pennen in beweging gebracht.
Er zijn allerlei verhalen en veronderstellingen over in omloop. Er is wel verteld
dat het tot molen verbouwde kruittoren zouden zijn, maar het omgekeerde
kan ook. Het heeft er althans veel van weg dat dit is gebeurd met een mo-
len net over de Nederlandse grens.... in 1967/1968.
Verder is in dit nummer de vervolg-beschrijving van de tweede aflevering
van het Zaanse panorama anno 1915 opgenomen.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het decembernummer van de Molenwereld:
10 november 2000; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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Roebreuk in Bourtange

Op zaterdag 26 augustus brak onder het
malen de houten binnenroe van de stan-
derdmolen op de vestingwal van Bour-
tange.
De manager van de Stichting Vesting Bour-
tange verklaarde tegenover het Nieuws-
blad van het Noorden dat de zeilen onder
het malen opgerold waren en dat de mo-
len rustig draaide. Het echtpaar De Vries uit
Wedde dat getuige was van het ongeval
dacht daar anders over en verklaarde te-
genover genoemde krant: “De molen
draaide zo snel rond, dat wij tegen elkaar
zeiden: als dat allemaal maar goed gaat”.
Direct daarna knapte de binnenroe met
een knal af. De heer De Vries nam direct
erna een foto. Deze foto toont zonneklaar

De standerdmolen van Bourtange, di-
rect na het ongeval. De binnenroe is bij
het eind van het borststuk afgebroken
(foto M. de Vries).

aan dat de molen helemaal niet met lege
hekken maalde, maar met vier halve zei-
len! Verder zouden de roeden door hout-
zwam aangetast zijn. Toch had de Monu-
mentenwacht na een inspectie geen aan-
leiding gezien om maatregelen te nemen.
Wat de waarheid is laten we maar in het
midden: de molen aan de kletter of een
slechte roe; een combinatie kan ook nog.
De grenen roeden zullen nog wel dateren
van de bouw van de molen in 1980.
Het is wel opvallend dat de borststukken bij-
zonder kort zijn in een volgend nummer van
de Molenwereld hopen we hierop dieper
in te gaan.
Gelukkig is alles zonder persoonlijke onge-
lukken afgelopen. Het kan anders kunnen
zijn zeker in een toeristische attractie als de
vesting Bourtange met zo’n 200.000 bezoe-
kers per jaar.
Het geeft te denken dat dit het tweede on-
geval is met een houten gevlucht binnen
een paar maanden tijd: op 1 juni ver-
speelde de molen in het Zuiderzeemuseum
in Enkhuizen zijn kruis (zie Molenwereld 2000-
78-152). Is het wel verantwoord om in zo’n
situatie - een toeristische attractie - met
een toch wel kwetsbaarder houten ge-
vlucht - hoe authentiek ook - te draaien. Als
men in Bourtange de molen toch weer met
borstroeden wil herstellen dan doet men er
in ieder geval goed aan om borststukken
te maken (ook voor de andere roe) die
minstens de halve vlucht lang zijn.

Drentse Amerikaan komt weer
tot leven in Groningen

Kropswolde: Onder fraaie weersomstan-
digheden - zonnig en een straffe oosten-
wind - is op maandagochtend 18 septem-
ber te Kropswolde in de provincie Gronin-
gen het natuurontwikkelingsproject ‘Water
over Wolfsbarge’ in het gebied Leinwijk
feestelijk geopend. ‘Water over Wolfs-
barge’ gaat over het herstel van het rivier-
dal van de Hunze. Tevens is hierbij de Ame-
rikaanse windmotor welke afkomstig is uit
het Drentse Annen in gebruik gesteld. 
De windmotor heeft als taak om agrarisch
gebied om te vormen tot moerasgebied
waarbij natuurlijke fluctuaties teweeg wor-
den gebracht en tevens wordt hierbij kwa-
liteitsverbetering van het water beoogd in
het gebied.
Na de officiele openingshandeling is de
naam van de windmotor bekendgemaakt:
“Molen Kikkoman”. 

De Japanse firma Kikkoman Foods Europe
B.V., met een vestiging in de gemeente
Hoogezand-Sappemeer sinds 1997, is
hoofdsponsor van bovengenoemd pro-
ject. 
De windmotor is van het type Hercules Me-
tallicus, en heeft 27 stalen bladen. De dia-
meter van het rad bedraagt 8,5 meter. 
H. Noot.

Molen Berg in bedrijf gesteld

Winschoten, op molengebied het Schie-
dam van het noorden, heeft er weer een
draaiende molen bij. Zeven jaren stond
molen Berg stil. De kap was slecht en het
gevlucht niet beter. Inmiddels hebben de
molenmakers die euvelen verholpen en
ook de balie is gedeeltelijk vernieuwd. Zo-
doende kon burgemeester mevrouw Vliet-
stra de molen op 14 oktober weer in bedrijf
stellen.

De windmotor Kikkoman bij Krops-
wolde voor het natuurontwikkelings-
project Water over Wolfsbarge (foto H.
Noot).
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Zoals in Schiedam vijf grote molens langs
de vest aan de noordwestkant van de stad
staan, staan er aan de noordwestkant van
Winschoten drie grote achtkante molens
aan het gedempte deel van het Winscho-
terdiep. Molen Berg is er de westelijkste
van. Deze werd in 1854 gebouwd voor J.D.
Buurma als opvolger van een standerdmo-
len aan de Langestraat die na het gereed
van de nieuwe molen in 1857 werd ges-
loopt. In 1906 is J. Berg eigenaar van de
molen. De molen heeft dan niet minder
dan drie koppel maalstenen en twee pel-
stenen en is voorzien van een drukwekkend
pakhuis aan de kant van het diep. Dit pak-
huis is nu helaas voor ongeveer de helft ge-
sloopt. De molen is vanaf 1876 een aantal
jaren barkmolen (runmolen) geweest. Hij
bleef lang in bedrijf en heeft zelfs nog
stroomlijnneuzen met remkleppen gehad,
welke bij een restauratie in 1978 zijn verwij-
derd. In 1953 verkoopt W. Berg de molen
aan de gemeente Winschoten. De molen
wordt nu bemalen door vrijwillig molenaar
Gert IJpma. 

Commotie rond brandgevaar-
lijke stoffen in molen Winschoten

Klaas Strijk is sinds 1989 vrijwillig molenaar op
de molen voorheen van Edens in Winscho-
ten. Sinds 1959 is de gemeente daar eige-
naar van. De molen is sinds 1974 verhuurd.
De technische groothandel Lasaulec huurt
nu de begane grond en de eerste zolder
voor opslag. Volgens Strijk hebben er zelfs
vaten met licht ontvlambare stoffen in de

Molen Edens in Winschoten in de tijd
dat molenaar- graanhandelaar Edens er
nog zijn bedrijf had.

molen gestaan. Hij zegt hierover ettelijke
brieven aan het gemeentebestuur te heb-
ben geschreven, maar zonder het ge-
wenste resultaat, waarna hij, onder de in-
druk van de brand in Kolham, de media in-
schakelde. Dat hielp, want de vaten en
een heftruck zijn op 4 september uit de mo-
len gehaald. De gemeente heeft op die
zelfde dag ook een onderzoek in laten stel-
len, maar men trof weinig van betekenis
aan. De brandweer heeft al eerder het ge-
meentebestuur geadviseerd met alle mo-
lenvreemde activiteiten in de molens te
stoppen.

25 jaar Gild Fryske Mounders

Op vrijdag 27 oktober vierde het Gild Fryske
Mounders haar 25-jarig bestaan in Studio
Trebol in Harlingen.
Het hoogtepunt van de viering was het in
premiËre gaan van een documentaire die

gaat over de geschiedenis van de water-
beheersing in Friesland: Waterbeheersing in
Friesland door de eeuwen. Er zijn ook in
Friesland nog heel wat relicten van de strijd
tegen het water zoals die in vroegere tijden
is gevoerd, waaronder de bemalingswerk-
tuigen. Dat zijn niet alleen molens, maar
ook stoomgemalen, waaronder het
Wouda-gemaal bij Lemmer dat zelfs is uit-
geroepen tot werelderfgoed. Bij het opne-
men van de film is getracht om zoveel mo-
gelijk objecten in functie te laten zien.
Het Gild is een paar jaar jonger dan zijn lan-
delijke tegenhanger, het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars. De Friese tegenvoeter werd
op 23 mei 1975 te Joure, geruggesteund
door de Stichting De Fryske Mole. Beide gil-
des hebben vergelijkbare doelstellingen:
zoveel mogelijk molens zo veel mogelijk
‘aan de gang te houden’ door het oplei-

den van bekwame vrijwillige molenaars en
verder de belangen van molens en betrok-
kenen te dienen. De manier waarop men
een en ander in de praktijk brengt verschilt
nogal. Voor de oprichting van het Gild in
1975 hebben Friese vrijwilligers in 1974 ge-
tracht om ten aanzien van hun visie over
opleiding en examineren gehoor te krijgen
bij het landelijk Gilde. Dat levert in hun
ogen onvoldoende resultaten op en dan
organiseren Friese vrijwilligers zich daad-
werkelijk in het Gild. Op 18 december 1976
wordt het eerste ‘eigen’ examen afgeno-
men op De Onderneming in Witmarsum. 
Natuurlijk krijgt bij het Gild het behoud van
het Fries-eigene op molengebied sterk
aandacht. Dat is zonder meer een zeer
grote verdienste van het Gild geweest en
heeft zeker ook bijgedragen tot de legiti-
matie van het bestaan als zelfstandige or-
ganisatie.
Wel rijst in de loop der jaren het bestaan de
vraag of het zelfstandig, gescheiden naast

De molen van de Camminghabuursterpolder aan het Kalverdijkje in Leeuwarden in
juli 1975; nu definitief exit (foto J.A. van Krimpen).

elkaar bestaan van twee in doelstellingen
vergelijkbare organisaties in Nederland wel
op zijn plaats is. Kunnen de inspanningen
niet beter gebundeld worden? Na een
zeer moeizaam verlopen proces fuseren
eind 1997 het Gild Fryske Mounders en de
afdeling Friesland van het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars, waarbij het Gild min of
meer een provinciale afdeling van het Gild
wordt, maar toch een eigen gezicht be-
houdt. Op dit moment telt het Gild Fryske
Mounders ongeveer 325 leden.
Een jubileum is niet alleen terug kijken,
maar ook een moment om na te denken
over de koers voor de toekomst. Natuurlijk
blijft het opleiden van vrijwillige molenaars
en het behartigen van hun belangen de
speerfunctie van het Gild. Met deze mole-
naars en de molens denkt men toch een
grotere positieve rol te kunnen spelen in de



2333de jaargang 2000 nr. 11

Het moderne
molenleven

waterhuishoudkunde van het Friesland van
nu. Veel Friese watermolens kunnen uitste-
kend dienst doen als reservebemaling en
juist dit wil het Gild meer handen en voeten
geven, zodat dit ook structureel functio-
neert. Er is zodoende nog voldoende werk
aan de winkel.

Definitief uit voor Cammingha-
buurstermolen

In september besloot het College van B&W
van Leeuwarden om niet over te gaan tot
de herbouw van de molen van de Cam-
minghabuursterpolder aan het Kalverdijkje.
Deze was in 1850 gebouwd en tot 1947 in
bedrijf. Daarna raakte de molen in verval
en om de ondergang te voorkomen kocht
de gemeente Leeuwarden de molen in 1958
en liet hem restaureren. Het bleek uitsttel van
executie. Op 11 mei 1994 brandde de mo-
len als gevolg van brandstichting uit. De
gemeente heeft nu, als doekje voor het
bloeden, de nog bruikbare onderdelen
van de Camminghabuurstermolen afge-
staan aan de Stichting De Fryske Mole,
waarmee het doek definitief is gevallen.
Al met al scoort de provincie Friesland bij-
zonder slecht als het gaat om het herstel
van brandschade aan molens. Sinds 1960 is
deze provincie getroffen door vijftien mo-
lenbranden en staat daarmee in relatie tot
het aantal molens aan de top in Neder-
land. Zo zijn het er in Zuid-Holland in die-
zelfde periode weliswaar zestien geweest,
in score het hoogste van Nederland, maar
daar staan ongeveer twee keer zoveel mo-
lens als in Friesland. Het verschil tussen
beide provincies is evenwel ontstellend als
het gaat om herstel: in Zuid-Holland kwam
het in twaalf van de zestien gevallen tot
herstel of is herstel in uitvoering, terwijl het in
Friesland tot zegge en schrijve drie restau-
raties kwam!!!

Trouwen in de molen

Na een restauratie waarmee 21⁄2 jaar en
225.000 gulden mee was gemoeid kon bur-
gemeester Van Delft-Jaarsma op zaterdag
23 september de molen van de Marssu-
merpolder weer in bedrijf stellen door het
lichten van de vang. De molen is eigen-
dom van de Stichting Molens in Menal-
dumadeel. Deze stichting heeft landelijk
bekendheid gekregen als de ‘stichting van
de vrijwillige molenmakers’ die met enorm
veel inzet in eigen beheer zo ongeveer het
onmogelijke aan molens heeft gedaan.
Dat is niet bedoeld geweest om de regu-
liere molenmaker het brood uit de mond te
stoten, maar ingegeven door het besef,
dat het zo alleen maar haalbaar was. De
Marssumer Molen wordt bemalen door de
vrijwillige molenaars Stef Mensinga en
Arend Castelein.
De gemeente wil de molen van de Marssu-
merpolder ook aanwijzen als ‘huis der ge-
meente’, zodat mensen in deze molen offi-
cieel in het huwelijk kunnen treden. Met
een beetje een groot gevolg zal het overi-
gens wel dringen worden...

Diezelfde dag werd ook de nieuwe, in ei-
gen beheer gebouwde, werkplaats van de
Stichting Molens in Menaldumadeel aan
de Sasker van Heringawei geopend. Marie
Hellinga, weduwe van Kees Hellinga, de
vorig jaar overleden grote voortrekker van
de stichting, opende met haar zoon Sytse
de nieuwe werkplaats, terwijl kleinzoon Kor-
nelis het naambord onthulde: ‘Kornelis
1999’. Voordien werkten de vrijwillige mo-
lenmakers in boerderijen, maar dat kon
steeds slechts van korte duur zijn. Om die
reden kocht men een stukje grond en
bouwde men er de nieuwe werkplaats. Al-
leen de betonvloer is werk van derden; de
rest heeft men zelf gedaan. Daarmee was
een jaar gemoeid.
Het was trouwens een drievoudig feest in
Menaldumadeel, aangezien de bewuste
stichting ook haar 25-jarig bestaan vierde.

Zorgen om de molen van Gieter-
veen

De Molenstichting Drenthe is bezorgd om
de molen van Gieterveen. Volgens de
stichting laat de staat van de molen te
wensen over en men vreest voor de toe-
komst. Er moet volgens de stichting snel iets
gebeuren, anders gaat het verkeerd. In
1905 kocht R.J. Mulder de molen voor 4425
gulden van G. Ketelaar. Zijn nazaat Joh.
Mulder (80) is nu eigenaar en het hoeft
geen betoog dat hij zeer gehecht is aan
de molen; op een paar jaar na een eeuw
familiebezit. Hij wil binnenkort herstelwerk
aan de molen laten uitvoeren, maar een
restauratie is zijns inziens niet nodig. Wellicht
speelt de achtergrond van de molenstich-
ting en de eigenaar nog een woordje
mee, waarbij de een de luxe parade-
paardjes van nu voor ogen staan en de
ander de klassieke werkpaarden van vroe-

De molen van Gieterveen (foto H.
Noot, 7 oktober 2000).

Nog niet zolang geleden was ik op molentour in
Vlaanderen. Het was ergens in het voorjaar; ik
denk april, in ieder geval nog niet in ‘Hèt Sei-
zoen’, mei laat ik zeggen. Tijdens onze tour
hadden we onverwacht gezelschap gekregen van
een zeer enthousiaste Vlaamse molenvriend. Wat
mij opviel was dat vele molens niet voorzien wa-
ren van zeilen, hetgeen ik op basis van mijn in-
formatie (‘draait regelmatig’) wel zou verwach-
ten. ‘Nee’, zo wist de collega-molenenthousiast
te melden, ‘maar tegenwoordig zijn de zeilen
van een dermate goede kwaliteit, dat ze in de
winter eigenlijk niet afgenomen hoeven te wor-
den’.  Eeehhhh?…. Ik moest even nadenken
voor ik het begreep, maar blijkbaar draaien de
molens hier alleen tijdens ‘Het Seizoen’.
Nu dacht ik eigenlijk dat de ‘seizoensmolenaar’
niet ëcht aan Nederland was besteed. Vooruit, op
uitgesproken toeristische locaties zoals de Kin-
derdijk of (ja, daar ga ik weer!) de Keukenhof
kan ik mij zoiets nog wel voorstellen, maar ver-
der mag verwacht worden (en dat verwachtte ik
dus ook) dat (vrijwillige) molenaars zodanig en-
thousiast over hun molenaarsschap zijn, dat zij
het hele jaar lang met veel plezier hun molen
bemalen. Voor mij geldt dit zelfs nog sterker: ma-
len in de koele wintermaanden met buien,
storm, regen, of ander ‘spannend’ weer, vind ik
persoonlijk stukken leuker dan het keutelen op
zwoele zomerwindjes. Groot was dan ook mijn
shock toen ik zeer recent in een regionaal molen-
blad las over ‘De laatste zaterdag dat we open
zijn…nodigen we weer… uit’ en ‘Wilt u vol-
gende maand nog even een keer langsko-
men…’(!!). De ‘seizoensmolenaar’ is dus al ake-
lig ver in Nederland opgetrokken, want deze ci-
taten hadden betrekking op een molen in een
toch niet bepaald toeristisch oord in het hoge
Noorden! Malen (vrijwillige) molenaar dan anno
nu alleen nog maar om ‘volk op de molen te
krijgen’? en schept het werken met een molen
dan geen voldoening genoeg?, zo vraag ik mij
steeds sterker af…
Ondertussen, nu u dit column leest, vraagt ù
zich misschien af waar mijn (beloofde) berichten
blijven over mijn avonturen op de Digitale Snel-
weg. Laat ik het kort proberen te houden: Ik ben
en blijf (voorlopig) een enorme NUL op compu-
tergebied. Wel zijn de cliché-molen grappen die ik
wekelijks naar mijn hoofd gesmeten krijg aan-
zienlijk verbeterd sinds mijn ‘digitaal gaan’. Was
het tot voor kort (u kent ’m ongetwijfeld!) ‘Ze-
ker een klap van de molen gehad ha-ha-ha-ha-
ha!’, tegenwoordig zijn ze van het ‘niveau’ ‘Jij
beweerde toch dat je geen muizen had in je mo-
len, nu heb ik er wel één gezien ha-ha-ha!’, tot
het absoluut briljante ‘Jij bent ons nieuwe orakel
nu je hebt gezegd dat je iedere dag je meel leest.
‘Ik lees het masmeel en voel gewoon dat we een
koude winter krijgen” ha-ha-ha’.
Om kort te gaan: Computers en ikzelf; het is en
blijft (voorlopig) een kil, maar noodzakelijk ver-
standshuwelijk; Liever (volk of geen volk op
mijn molen) stenen, walsen, een luiwerk en een
mengketel in de molen dan muizen (maar eigen-
lijk wist ik dat al…) WvdL

Computer-molenaar
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ger. Bezinning over de toekomst van de
molen zou geen natuurlijk kwaad kunnen.
De probleemstelling doet sterk denken aan
die in Elspeet (zie hieronder).

Boktor in De Weer(t)

In september is de molen De Weert in Mep-
pel behandeld tegen boktor en houtworm.
Het achtkant van deze molen is afkomstig
van de onttakelde Schuilenburger Molen
bij Hellendoorn en aldaar gesloopt in 1995.
In Hellendoorn was de levende have ook al
actief, maar na de demontage en voor de
opbouw in Meppel was al het aangetaste
houtwerk óf behandeld, óf vernieuwd. Tot
grote schrik bleek dit jaar, dat boktor en
houtworm hun weg in de dit jaar geo-
pende molen toch weer hun weg hadden
weten te vinden en dat maakte een
nieuwe behandeling noodzakelijk. Geluk-
kig bleek het Staphorster ongediertebestrij-
dingsbedrijf Esselbrugge bereid om dit kar-
wei pro Deo te doen, waardoor de molen-
stichting zich een uitgave van zo’n zesdui-
zend gulden bespaarde.

Bomen bij de molen van Nij-
eveen gekapt

Na zeker vijf jaar soebatten zijn in opdracht
van de gemeente Meppel op 14 septem-

ber drie grote essen en een eik in de di-
recte nabijheid van de korenmolen van Nij-
eveen gekapt. De bomen zorgden voor
windbelemmering en het kostte veel
moeite om de opeenvolgende gemeente-
besturen ervan te overtuigen dat de bo-
men de molen en de molenaar het leven
zuur maakten. De molen komt nu ook visu-
eel beter tot zijn recht, nu hij zijn ‘bomen-
keurslijf’ kwijt is. Aan de hand van de jaar-
ringen kon worden geconstateerd dat de
bomen een jaar of 35 oud waren. Dat be-
tekent dat ze omstreeks 1965 zijn geplant
en een jaar of tien waren toen de molen
werd gebouwd. Daarna konden ze nog
ongestoord een kwart eeuw doorgroeien
en (te) groot worden. De moraal is duidelijk:
kleine bomen worden groot en grote bo-
men krijg je moeilijk weg. 

Zeilen voorleggen vanaf een
hoogwerker?

Dat de Arbo-wetgeving (Wet op de ar-
beidsomstandigheden) voor de molenma-
kerij heel veel gevolgen heeft is inmiddels
wel duidelijk. Meer en meer worden hoog-
werkers ingeschakeld. Dat kan makkelijk en
veilig zijn maar brengt ook kosten met zich
mee. In het Deventer Dagblad van 21 sep-
tember stond een gesprek met molenaar
Frans Bos van de Bolwerksmolen in de IJs-
selstad die vertelde dat men volgens deze

Maalderij De IJzermolen verbouwd tot smederij

In 1749 pacht Hendrik Lindeman de stadswatermolen aan de haven van Deventer. Hij
maakte er een ijzergieterij van welke op 30 juli 1756 in bedrijf kwam. De ijzermolen breidt
zich voortdurend uit en bestaat in 1818 uit de hoogoven waarvoor de gewezen stads-
watermolen energie levert, een gieterij en woningen. Rond die tijd produceert de
Deventer ijzermolen meer dan alle andere ijzermolens in Nederland bij elkaar (500.000
kg tegen 300.000 kg). In 1826 komt het bedrijf in handen van de familie Nering Bögel en
zal tot blijven tot het jaar van de sluiting: 1932. In die tijd groeit het bedrijf uit tot een mo-
derne, grote industriële onderneming. Toch blijft men nog lang van waterkracht gebruik
maken. Pas in 1908 wordt het laatste rad weggesloopt.

In 1905 wordt er aan de Raamstraat
een nieuw modellenpakhuis gebouwd
dat na de sluiting van de gieterij wordt
ingericht als veevoederfabriek voor
G.H. Schepers. Op de gevel staat dan
ook met grote letters: G.H. Schepers,
Maalderij De IJzermolen, Graan, Kunst-
mest, Ochtendvoeders en Vogelzaden.
Na de sluiting van dit bedrijf dreigde
sloop van het historische pand. Dit is
voorkomen door smid Willem Jonkers III
die zich hier vanuit Diepenheim vestigt
en in het modellenpakhuis gaat wonen
en werken en een galerie inricht. Verder
komen er ook meer appartementen in
het pand. Zo houdt De IJzermolen-
nieuwe stijl de herinnering aan het fa-
meuze Deventer ijzerbedrijf levend.

Doorsnede van een ijzermolen
naar een schoolplaat van 
J.J. Arentsen.

wet (op ladders) niet hoger dan zes meter
mag klimmen. Bijgevolg mag men bij het
voorleggen van de zeilen niet hoger dan
zes meter de roe in. Hogerop moet er dus
een hoogwerker aan te pas komen of er
moet een veiligheidslijn aan te pas komen
vanaf de bovenkant van het hek. Er zullen
niet zo veel molenaars zijn die zich aan
deze regels houden. Als de naleving ervan
wordt afgedwongen, krijgen we dan een
hernieuwde hausse met zelfzwichting, Ten
Have- of Bilausystemen? 

Knaagkevers in Holten

Dit najaar krijgt de molen van Dijkerhoek,
gemeente Holten, een herstelbeurt, waar-
mee een bedrag van zo’n 33.000 gulden is
gemoeid. Molenmaker Groot Wesseldijk uit
Laren is met het werk belast. Veel van het
werk moet op het conto van de bonte
knaagkever worden geschreven. Die heeft
met name het rechter voeghout en de
windpeluw aangetast. Van dit voeghout
wordt zo’n zestig centimeter afgezaagd en
vervolgens weer aangegoten met kunst-
hars. Dit bleek de voordeligste en minst in-
grijpende oplossing. Verder is de staartbalk
slecht. Voor het werk is speciaal het najaar
uitgekozen om het toeristenseizoen te ont-
zien.

Contactdag Vrienden van de
Gelderse Molen

Op zaterdag 14 oktober hield de Stichting
vrienden van de Gelderse Molen haar jaar-
lijkse contactdag die begon in het restau-
rant bij de Sevink Mölle in Meddo. Hier hield
Herman Hagens een lezing over de Ve-
luwse papiermolens. Hagens is in dit opzicht
uiterst deskundig: dezer dagen verschijnt
zijn Op de kracht van stromend water, een
beschrijving van de watermolens op de Ve-
luwe in de trant van zijn eerdere werk Mo-
lens Mulders Meesters over de watermolens
in de Achterhoek en Overijssel. Natuurlijk
kreeg ook de molen waarbij men verga-
derde de nodige aandacht. Aannemer Nij-
land uit Lintelo liet dia’s zien over het herstel
van de romp. Het metselwerk is in oor-
sprong heel mooi uitgevoerd, maar aan
het begin van de restauratie was het met
de staat ervan droevig gesteld. Willem El-
ting liet dia’s zien van het plaatsen van de
kap op 30 september. Natuurlijk werd de
molen ook uitgebreid bekeken.
In deze vergadering kregen vier Gelderse
vrijwillige molenaars het speldje van een
sabelijzertje uit de handen van voorzitter
J.W. Cambier van Nooten ter gelegenheid
van een kwart eeuw vrijwillig molenaar-
schap: Lineke van Beekhuizen van de wa-
termolen in Zuilichem, Sjaak Hoppener uit
Heumen, Sep Stegeman uit Arnhem en
Hans Dobbe uit Wageningen.
Een bezoek aan de werkplaats van Vaags
in Aalten bracht de tongen in beweging.
Daar is de nieuwe kap voor de molen van
Pot in Nieuwe Pekela in aanbouw. Die wijkt
in zijn materialen nogal af van de traditio-
nele kappen. Alle belangrijke balken zijn
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van ijzer en gelast: voeghouten (???),
windpeluw, roosterhouten, lange en korte
spruit, staartbalk en schoren tot aan de
roosterhouten toe. Al dit ijzerwerk wordt ge-
galvaniseerd en vervolgens geverfd. Be-
paald niet iedereen stond over deze ont-
wikkeling te juichen. Aan de andere kant
dient men te bedenken dat de bekende
roedenmaker Pot meer dan een eeuw ge-
leden zo ongeveer ook dit hele assortiment
leverde.(Is daarvan nog wat bewaard ge-
bleven?)

Financiering herstel Concordia
rond

Voor de al bijna veertig jaar wiekenloze
Concordia is de restauratie nu financieel
rond. De kosten worden geraamd op
968.820 gulden. Het rijk neemt hiervan via
de BRRM (Besluit RijkssubsidiÎring Restauratie
Monumenten) 70% voor haar rekening; de
provincie Gelderland 10% en de gemeente
Ede 10%. De resterende 10% komt ten laste
van de in oprichting zijnde Stichting tot Be-
houd van de Concordiamolen. Deze stich-
ting heeft uiteraard nog geen eigen mid-
delen, zodat de gemeente Ede ook die
10% financiert, zodat de bijdrage van de
gemeente komt op 193.764 gulden. Het
ware te wensen dat hierin ook de kosten
voor een bouwhistorisch onderzoek van de
molen en bijbehorende bebouwing is op-
genomen. Er zijn in de molen en op het ter-
rein heel wat aanwijzingen die zulks recht-
vaardigen. Na de restauratie is het wellicht
te laat omdat sporen zijn uitgewist.

Het blijft nog mistig rond de Elspeter
molen.

zijn. In het verleden zijn er wel stemmen op-
gegaan om De Oostermolen weer zijn
oude plaats als molen in het stadscentrum
te geven, maar dat is nooit veel verder ge-
komen dan losse flodders.

Kap op Sevink Mölle

Op zaterdag 30 september 2000 is een
nieuwe mijlpaal bereikt in de restauratie
van de Sevink Mölle bij Meddo. Johan Hou-
wers, - wethouder van Winterswijk met o.a.
Monumentenzorg in zijn portefeuille, heeft -
met behulp van een grote kraan de
nieuwe kap geplaatst op de oude beltko-
renmolen; een heuglijk en feestelijk mo-
ment, niet alleen voor de Stichting Sevink
Mölle, maar ook voor de hele Winterswijkse
gemeenschap - en die van Meddo in het
bijzonder.
Tussen de start van de restauratie in augus-
tus 1999 en de plaatsing van de kap is er
vreselijk veel gebeurd. Het metselwerk aan
de buitenkant van de molen is gerestau-
reerd, de molenbelt is aangepakt, kruipalen
zijn geplaatst, de ramen zijn opgeknapt, de
zolders verstevigd, enzovoort. Met het
plaatsen van de kap, waaraan het afgelo-
pen half jaar in de werkplaats van Vaags
Molenwerken te Aalten hard is gewerkt, na-
dert de molenrestauratie zijn voltooiing. In

De Oostermolen in Nijkerk nog in
complete staat. Het Zaanse verleden
van de molen komt in meer dan een
opzicht tot uiting!

Restauratie molen Elspeet nog in
het slop

In Molenwereld 2000-1 speelde de identifi-
catie van de korenmolens van Elspeet en
Zeilberg een hoofdrol. Zowel de molen in El-
speet als die in Zeilberg (zie hieronder) kan
men rangschikken onder het kapittel ‘be-
hoeftige molens’. De gemeente Nunspeet
wil maar al te graag - en dat al jaren - over-
gaan tot restauratie van de mooi aan de
rand van de dorpsbebouwing van Elspeet
gelegen molen. Eigenaar J. Smink (79) wil
eigenlijk ook niets liever, maar beide par-
tijen slagen er niet om tot elkaar te komen
over de voorwaarden voor het beheer van
de molen in de toekomst. Smink is heel erg
aan het familiebezit gehecht en wil die
band op de een of andere manier besten-
digen. Juist daar wringt hem de schoen.
Zou er dan niemand te vinden zijn die
beide partijen bij elkaar kan brengen met
begrip voor beider standpunten?

Bouw molen Kootwijkerbroek
opgenomen in restauratiepro-
gramma

De gemeente Barneveld heeft de opbouw
van de Puurveense Molen in Kootwijker-
broek opgenomen in de prioriteitenlijst van
de gemeente voor het provinciale uitvoe-
ringsprogramma 2001-2006. In 1992 ver-
werft de stichting die zich voor herbouw
van de op 14 februari 1964 afgebrande
Puurveense Molen beijvert de korenmolen
De Vrees in Winterswijk, demonteert die en
slaat die op bij zijn toekomstige plaats. Alles
lijkt voorspoedig te verlopen, maar het is
vooral de noodzakelijke wijziging van het
bestemmingsplan die roet in het eten
gooit. Dat brengt de betrokkenen zelfs bij
de Raad van State en dit verlamt alle
daadwerkelijke activiteiten. Zo heeft de
herbouw totnogtoe ook geen plaats ge-
kregen in het PRUP, het provinciale uitvoe-
ringsprogramma. Misschien komt het er nu
dan toch van.

De Oostermolen in Nijkerk blijft
gemeentelijk monument

Er moeten grote dingen gebeuren in het
centrum van Nijkerk. De toekomst van een
aantal karakteristieke panden komt daarbij
(wellicht) in het gedrang zoals het restant
van De Oostermolen en de Eierhal. De ge-
meentelijke monumentencommissie heeft
zich over die toekomst gebogen en is van
oordeel dat De Oostermolen gemeentelijk
monument moet blijven en dus niet ges-
loopt mag worden, terwijl de Eierhal dient
te worden voorgedragen als rijksmonu-
ment, dit laatste in weerwil van het advies
van het Gelders Genootschap die voor
beide genoemde panden niet verder wil
gaan dan de status van gemeentelijk mo-
nument. De Nijkerkse Stichting wil in ieder
geval de Eierhal, maar liefst ook de Ooster-
molen op de rijkslijst geplaatst zien. Van-
wege allerlei tegenstrijdige belangen zal
het laatste woord hierover nog niet gezegd
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de eerste maanden van het volgende jaar
worden de roeden voor de wieken gesto-
ken. In juni 2001 zal de molen feestelijk wor-
den geopend. Stichting Sevink Mölle.

Sprinklers voor de Zaanse mo-
lens

Het hoeft geen betoog dat Zaanse molens
tot de brandgevaarlijkste in hun soort be-
horen. Tot op de grond toe afbranden is
ook ècht tot op de grond toe afbranden.
Daar komt bij dat de bereikbaarheid van
de meeste molens voor de brandweer niet
altijd even gemakkelijk is, terwijl de ligging
en het ontbreken van permanente con-
trole van sommige molens om problemen
vraagt. Bovendien zijn de bezoekers, zeker
van de ‘toeristenmolens’ niet altijd even
behoedzaam met vuur (roken). Juist dit be-
zoek baart de Zaanse brandweer zorgen
en die denkt dan ook aan het aanbrengen
van brandtrappen. Bovendien zou de
brandweer graag sprinklerinstallaties in de
molens zien. De Zaansche Molen, eigenaar
van elf van de twaalf grote Zaanse indus-
triemolens zet het nut er wel van in, maar
de kosten liegen er niet om. De kosten voor
een volautomatische installatie liggen in de
orde van grootte van twee ton. Het rijk sub-
sidieert wel de helft, maar dan blijft er nog
een bedrag van circa een miljoen over,
waarvoor de Vereniging dekking moet zien
te vinden. Dat kan De Zaansche Molen uit
eigen middelen onmogelijk opbrengen. De
enige troost is dat een afgebrande molen
meer kost. Of is het schrikbeeld van De Ko-
perslager - wonder boven wonder de laat-
ste -al verbleekt?

Restauratie van 
De Zwarte Ruiter in Aalsmeer 
is rond

De sinds jaar en dag onttakelde korenmo-
len De Zwarte Ruiter in Aalsmeer wordt ge-
restaureerd. Het bestek is klaar; de subsidie
is toegezegd. De restauratie moet vóór 1
januari 2001 begonnen zijn.
De restauratie/renovatie (zonder binnen-
werk, maar mét nieuw fundament en
rechtzetten van de molen) is begroot op
circa 850.000 gulden. De kap is geheel op-
gevreten door de bonte knaagkever, he-
laas is ook het achtkant ernstig aangetast
en het bovenwiel is slecht.
De molen is in 1778-1779 gebouwd voor de
bemaling van de Schinkel- of Zwartepolder.
In 1857 werd het scheprad vervangen door
pompen voor de droogmaking van de in-
middels uitgeveende polder. In 1866 wordt
de molen verkocht aan Jacob van Zijver-
den, die er een korenmolen van maakte. In
1919 raakte de molen beschadigd bij blik-
seminslag en toen was hij uitgemalen. De
molen heeft nog jaren lang met drie hou-
ten wieken gestaan, die er omstreeks 1930
afgingen, evenals de staart, goed tien jaar
later. In 1949 werd de molen uitgesloopt en
voor bewoning ingericht. De Zwarte Ruiter
bleef zijn kap houden en zelfs de as ligt er
nog in. Als de molen klaar is, dan is het

meer dan tachtig jaar geleden dat hij ge-
draaid heeft. Er zullen in Aalsmeer niet veel
mensen zijn die zich dat goed herinneren.

Het begint te dagen
voor de korenmolen
van Egmond
Op 30 december 1977 gingen de roeden
uit de korenmolen van Egmond a/d Hoef
en sindsdien staat de molen er op een
achteraf plaatsje onttakeld bij. Er is nu
dan een vergevorderd plan voor de mo-
len (bij velen bekend als De Koffiemolen),
waarbij de gemeente de molen koopt
en die laat verplaatsen, want de molen
staat nu als het ware weggedrukt op een
plaatsje achter de bebouwing van de
Egmonderstraatweg en de biotoop is
dan ook navenant. De huidige eigenaar
(Scharlewi) zou het liefst zien dat de mo-
len aan de overkant van de straat wordt
gezet. Er zijn ook enkele voorstellen waar-
bij de molen op een plaats komt waar
die echt tot zijn recht komt. Gerrit Keunen
vermeldt in Molens in Noord-Holland dat
deze molen een uit Schagen afkomstige
zaagmolen is geweest, waar hij na het af-
branden van zijn voorganger in 1874 ge-
bouwd zou zijn. In 1899 verhuisde de molen naar Egmond en werd daar als korenmo-
len herbouwd voor J. Berkhout. In 1946 werd er een motormaalderij gesticht, waarna
de molen tot stilstand kwam. In 1962 kreeg de molen een horecabestemming. Al met
al een molen die na de oorlog knap in de verdrukking is gekomen.
De bouwwijze van de molen, met name de kap met het brede achterkeuvelens doet
sterk denken aan een Amsterdamse molen. Zou de zaagmolen voor 1874 in Amster-
dam gestaan hebben? Dat is heel goed mogelijk, want in die tijd zijn er al verscheidene
Amsterdamse (zaag-)molens gesloopt.

De korenmolen van Egmond a/d
Hoef in afwachting van betere tijden.

Opbouw achtkant van De Adri-
aan in Haarlem begonnen

In september is molenmaker Poland uit
Oterleek begonnen met het in elkaar zet-
ten van het achtkant etc. op het parkeer-
terrein van Cavex in Haarlem, op korte af-
stand van de bouwplaats van de molen.
Op 12 september arriveerden er de eerste
onderdelen. Verder vordert de bouw van
de stenen onderbouw op de hoek van het
Spaarne en de Scheepmakersdijk gestaag.
Als alles volgens plan verloopt, dan zet een
bok eind november of begin december de
kant en klare romp en de kap op de on-
derbouw. De rekening is dat de molen ko-
mend voorjaar weer kan draaien, bijna ze-
ventig jaar na het afbranden van de voor-
ganger.
Ondanks het feit, dat De Adriaan geen au-
thentiek monument, maar een reconstruc-
tie is, heeft de provinciale monumenten-
commissie laten weten dat de molen des-
ondanks in aanmerking komt voor de
draaipremieregeling.
Verder zal de nieuwe Adriaan worden uit-
gerust met een sprinklerinstallatie om een
herhaling van het drama van 1932 te voor-
komen.
Molenmaker Poland blijft overigens nog
lang aan het werk in Haarlems contreien,
want hij is ook belast met het herstel van de
Veermolen bij Penningsveer. Dit komt in
feite op complete herbouw neer.

Kap, onder- en bovenachtkant voor De
Adriaan in Haarlem in staat van wor-
ding.
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Meelfabriek wordt appartemen-
tengebouw

In 1990 werd de meelfabriek van Höcker
aan de Glip in Heemstede stilgelegd, een
van de laatste kleine meelfabrieken van
ons land. De fabriek werd vervolgens ont-
manteld en in 1994 namen een kunste-
naars (op dit moment elf) het pand als ate-
liercomplex in gebruik. Bij de fabriek be-
hoort ook de in 1936 onttakelde korenmo-
len De Nachtegaal die recent op de rijks-
monumentenlijst is geplaatst (zie Molenwe-
reld 2000-2-29). De familie Höcker heft nu
de kunstenaars de huur van de fabriek op-
gezegd omdat zij die wil verbouwen tot
luxe appartementen. Of dit nog conse-
quenties heeft voor de molen is op dit mo-
ment niet bekend. Over het herstel van De
Nachtegaal tot volwaardige korenmolen
wordt in Heemstede al tientallen jaren ge-
praat, tot dusver zonder resultaat.

De romp van De Nachtegaal in Heem-
stede met daarachter de meelfabriek.

Reconstructie paltrok Uitgeest

Al in 1983 wordt in Noord-Holland gepraat
over de reconstructie van de in 1911 ges-
loopte paltrok De Hoop. Deze plannen
hangen samen met het ontstaan van dit
molentype vier eeuwen geleden. De uitvin-
der, Cornelis Cornelisz., was afkomstig uit
Uitgeest en vandaar dat men hem daar
met een nieuwe creatie van zijn uitvinding
wil eren, vooral ook omdat de uitvinding
van de windzaagmolen van enorme bete-
kenis was voor het economisch wonder
van de Gouden Eeuw. Er zijn diverse acties
gevoerd, tot in Amerika toe, maar resultaat
bleef tot op heden uit. 
Toch heeft het er veel van weg dat het nu
werkelijk de goede kant op gaat. De doel-
stelling is verbreed tot een ‘Industrieel Erf-
goedpark’, waar de gelijknamige stichting

De in 1911 gesloopte paltrok De Hoop in Uitgeest.

niet alleen de molen maar ook een werf
met een werkschuur, een bezoekers- en in-
formatiecentrum plus een restaurant en
een ambachtshuis. Op 14 juli is het tijdelijk
informatiecentrum in gebruik genomen,
terwijl op 1 oktober de officiële start is ge-
maakt voor de eerste voorzieningen. Men
rekent erop dat de bouw van de molen in
2003 plaatsvindt in de vorm van een leer-
lingenbouwplaats.

Actie herbouw Het Jonge
Schaap

Zoals bekend zijn er in de Zaanstreek ver-
gevorderde plannen om de in 1942 in het
Westzijderveld gesloopte molen Het Jonge
Schaap te reconstrueren aan de Kalver-

ringdijk tussen de oliemolens De Os en De
Zoeker. Dankzij het tekenwerk van Anton
Sipman is een betrouwbare reconstructie
van deze zeskante zaagmolen geen pro-
bleem. Met de vereiste financiën ligt het
aanzienlijk moeilijker. Weliswaar heeft de
gemeente Zaanstad al een miljoeg gulden
toegezegd, maar dan is er nog twee mil-
joen te gaan. Om die reden is de Stichting
Het Jonge Schaap eind oktober met een
wervingscampagne begonnen. Zo kan
men ‘planken’ voor de molen sponsoren
door het overmaken van ƒ 100,- per plank
op gironummer 458175 t.n.v. Actiecentrum
Het Jonge Schaap te Zaandam. De spon-
sor ontvangt hiervoor een certificaat. Gif-
ten zijn natuurlijk ook van harte welkom op
hetzelfde gironummer. Een andere manier
is het aanschaffen van het molenboek Van

De te bouwen zaagmolen Het Jonge Schaap tussen De Os en De Zoeker.
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dik hout zaagt men planken. Dit is in feite
een soort album à la de bekende Verkade-
albums. Bij het album ontvangt men een
zakje in te plakken plaatjes, waarna om de
twee maanden gratis nog twee à drie keer
losse plaatjes verkrijgbaar zijn. Dit album
kost ƒ 24,95. Het is te verkrijgen door dit be-
drag, vermeerderd met ƒ 4,50 verzendkos-
ten (totaal ƒ 29,45) over te maken op bo-
vengenoemd gironummer (Let op uw
adresgegevens!). U krijgt het boek dan
eind november 2000 thuisgestuurd.
Voor nadere informatie: Actiecentrum Het
Jonge Schaap, Antwoordnummer 1313
1500 WC Zaandam, tel. 075-6145105, 
e-mail: info@het jonge schaap.nl; website:
www.hetjongeschaap.nl

Grote plannen in Binnenmaas

De Molenstichting Binnenmaas wil op
korte termijn 3,5 miljoen gulden investeren
in de zes molens die de stichting onder
haar beheer heeft. De molens zijn eigen-
dom van de gelijknamige gemeente in
de Hoeksche Waard, maar worden be-
heerd door de stichting. De watermolen
van Sint Anthonypolder en de korenmo-
lens van Maasdam en Puttershoek moe-
ten het eerste aan de beurt komen. Van
de kolossale stenen watermolen met een
vlucht van 28,60 m. is het metselwerk erg
slecht. Scheuren en pokdalige plekken in
de massieve zwarte romp tonen het zon-
neklaar aan. Maar er is meer loos en al
met al worden de herstelkosten voor deze
molen op 6,5 ton geraamd. Tijdens de
Dag van het Platteland op 16 september
is op het fruitbedrijf De Fruitgaarde een in-
zamelingsactie voor de molen gehouden.
De molen van Sint Anthonypolder be-
wees in de natte herfst twee jaar geleden
nog goede diensten bij het droog hou-
den van de polder. De korenmolen van
Maasdam tobt vooral met zijn voeten: de
fundering is slecht. In Puttershoek gaat
het niet alleen om de voeten, maar ook
om het hoofd: de kap van De Lelie is op.
In een wat later stadium komen de mo-
lens van Mijnsheerenland en Westmaas
aan de beurt.
De problemen zijn gedeeltelijk terug te lei-
den op achterstallig onderhoud en een
onvoldoende bijdrage van de gemeente
voor optimaal onderhoud. 
De vervallen molen van Goidschalksoord
met het erbij gelegen molenhuis, een
zeldzaam ensemble, maar ook in een
zeldzaam deplorabele staat deelt hierin
niet mee, omdat dit particulier eigendom
is. Het is te wensen dat voor deze molen,
ooit de best onderhouden molen van de
Hoeksche Waard een oplossing komt, te
meer daar veel waardevolle elementen
die elders al lang en breed zijn verdwe-
nen hier nog aanwezig zijn. Een histori-
sche bijzonderheid is, dat dit ook een van
de allereerste molens van Nederland met
kunststenen is geweest (fabrikaat Trapp
uit Pilsen), gelegd in 1898 of 1899 voor A.
Kluit Az.

Op donderdag 28 september heeft ge-
deputeerde ir. M. Houtman de op 27 juli
1997 door brand zwaar beschadigde
Blokkerse Wip na restauratie in bedrijf ge-
steld. De molen wordt bij de molens van
de Kinderdijk gerekend, maar staat in de
gemeente Alblasserdam. Deze ge-
meente valt voor wat betreft het bin-
nendijkse gedeelte grotendeels samen
met de polder Alblasserdam die op zijn
beurt weer bestaat uit drie delen met elk
een eigen molen: Blokweer, Kortland en
de Vinkenpolder. De molen van laatst-
genoemde polder werd in 1929 ver-
bouwd tot ruwoliegemaal. In 1944 moest
de molenstomp tenslotte het veld rui-
men. De molens van de beide andere
polderdelen bleven bewaard doordat
de gemeente Alblasserdam de molens
nadat ze buiten bedrijf kwamen kocht. 
De Blokkerse molen kreeg in 1926 een
motorgemaal naast zich als ‘steuntje’ in
de rug, ook al bleef de molen in bedrijf.
Oorlogsomstandigheden zorgden er-
voor, dat men de windkracht zoveel
mogelijk wilde of zelfs moest benutten.
Daarom werd de molen in 1943 ge-
stroomlijnd, niet meer volgens het sys-
teem Dekker dat in Zuid-Holland zo suc-
cesvol was toegepast, maar volgens
het systeem Van Bussel, dat vanuit zui-
delijk Nederland in die tijd zijn opmars
was begonnen aan de watermolens in
de waarden. In 1956 ging de kort tevo-
ren stilgezette molen over naar de ge-
meente. Daarna volgen een aantal res-
tauraties die het karakter van de molen
ingrijpend wijzigden. Zo verdween in
1968 het wieksysteem-Van Bussel om
weer plaats te maken voor het oude
tuig. In 1975-1976 verdween het pan-
nendak op de ondertoren en kwam er
weer een rietdek op. Dit soort pannen
daken kwam op de molens in de Alblas-
serwaard incidenteel meer voor, zoals bij
de Sliklandse Molen in Oud-Alblas. Door
het verdwijnen van deze molen werd

De Blokker in de brand op 27 juli 1997
(foto Cock van den Berg).

Blokkerse Wip uniek. Nadat het nieuwe riet-
dek het in de brand steken van de molen
op aanzienlijk vergemakkelijkt had werd na
de brand van juli 1997 besloten om de mo-
len te restaureren in de staat zoals hij het
laatst in bedrijf was: verbusseld en met pan-
nen op de ondertoren. Tevens is van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om het schep-
rad te verdiepen, waardoor de molen

De herboren Blokkerse Wip (foto J.L.J.
Tersteeg).

Inbedrijfstelling Blokkerse Wip
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weer helemaal functioneel is en vrijwillig
molenaar Wim van der Wal zijn hart weer
kan ophalen. Evenals voorheen staat de
molen, sinds 1985 eigendom van de Mo-
lenstichting Alblasserwaard-Vijfheerenlan-
den, weer ten dienste van de gasten van
het nabijgelegen bedrijf van IHC. Dit bedrijf
heeft dan ook een substantiële bijdrage
geleverd in het herstel van de molen. Zo
zorgde de bedrijfsschool voor nieuwe roe-
den. Het was lang geleden dat nieuwe
roeden uit ‘Elshout aan den Kinderdijk’
kwamen, maar ze hadden wel duizenden
voorgangers! De ondertoren is hersteld
door molenmaker De Gelder-Favier, terwijl

Verbij uit Hoogmade voor de kop en aan-
nemer Van Ek voor het interieur zorgde.
Over de restauratie is een uitvoerig artikel
van de hand van Paul Groen opgenomen
in Molens 2000-59.
De totale herbouwkosten hebben 1,2 mil-
joen gulden bedragen. De molen was voor
een miljoen verzekerd. Daags voor de
brand had de voorzitter van de molen-
stichting, de heer C. Bakker, een gesprek
gehad om de verzekerde som per molen
op te trekken tot 1,3 miljoen. Het was een
dag later helaas nog niet rond... Inmiddels
zijn de molens van de stichting verzekerd
voor 1,6 miljoen gulden per molen. De ver-
zekeringspremie is navenant en dat voor
een stichting met 26 molens. Niet voor niets
hield de heer Bakker een pleidooi om de
verzekeringspremie subsidiabel te stellen.
De samenstellers van het mooie fotoboek
Wieken op de Wind, Leen Fijnekam, Nico
Knol en Rita Vlot stelden van ieder verkocht
boek een rijksdaalder ter beschikking aan
de molenstichting. Tijdens de ingebruikstel-
ling van de molen overhandigden zijn twee

cheques, een ter waarde van ƒ 4000,- en
een ter waarde van ƒ 4961,74 aan de
heer Bakker. Met dit bedrag kan ook het
bakhuisje bij de molen worden hersteld.
Verder deelde gedeputeerde Houtman
mee, dat de provincie 75% van de kos-
ten voor de sprinklerinstallatie voor haar
rekening neemt. 

Dankbaar en kennelijk verrast neemt
de heer Bakker de twee cheques in
ontvangst: v.l.n.r: de heer Bakker, 
gedeputeerde Houtman en mevrouw
Vlot. (foto J.L.J. Tersteeg).

De heer Houtman licht, geassisteerd
door molenaar Van der Wal, de vang
van de Blokkerse Molen. (foto J.L.J.
Tersteeg).

De Dankbaarheid in bedrijf ge-
steld

Vooral in de jaren zestig zijn er op de
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden rela-
tief veel molens in het ‘zomerhuisjes-circuit’
terecht gekomen. Zoiets lokte vele roman-
tisch en nostalgisch gestemde zielen, die
weinig begrip hadden voor de molen als
werktuig. Het binnenwerk zat in deze vrij
kleine molens vaak de woonfunctie in de
weg en werd daarom ‘geminimaliseerd’.
Vaak bleek de nieuwe eigenaar niet te we-
ten hoe hij naar behoren moest omsprin-
gen met een molen. Dat alles kwam de
molen soms duur te staan. (Al zijn er ook ei-
genaars van dergelijke molens bij wie de
zorg voor de molen niets te wensen over-
laat; dat moet ook gezegd worden.) De
zaken weer rechtbreien is vaak heel moei-
lijk, zeker wanneer men de molen-, de
werktuigfunctie primair stelt.
In Herkingen is dit met De Dankbaarheid
wonder boven wonder gelukt. Het is een
kleine, smalle grondzeiler met een vlucht
van goed 19 m, die desondanks twee kop-
pel stenen en een buil had. In 1960 kwam
hij definitief stil te staan en raakte in verval.
In 1964 verkocht zijn laatste molenaar, C.L.
Hogerwerf, hem en vervolgens werd in
1966 alle binnenwerk na het spoorwiel uit-
gesloopt. In 1971 volgde een restauratie
die alleen een intermezzo in het verval be-
tekende. In 1990 ging de vervallen molen
over naar de Molenstichting Goeree-Over-
flakkee. In 1994 werd de romp gerestau-
reerd: metselwerk en zolders. In 1996/1997
werd de molen door molenmaker Herrewij-
nen weer draaivaardig gemaakt. Nu is de
derde fase gereed: het maalvaardig ma-
ken van de molen, ook weer door Herrewij-
nen. Dat betekende het (weer) leggen van
een koppel stenen met alles wat er bij
hoort. Op zaterdag 9 september werd
deze fase officieel afgesloten door de in-
bedrijfstelling van de molen door de Zuid-
Hollandse gedeputeerde ir. M. Houtman,
ook al was men er niet in geslaagd om al-
les helemaal klaar te hebben.

Weer belemmert molenwerk

Op woensdag 11 oktober zou met een
grote kraan de kap van de Katwijkse ko-
renmolen De Gerechtigheid op de grond
gezet worden in het kader van een herstel-
beurt. De weersvoorspellingen gaven
harde wind, maar die zou in de loop van
de dag afnemen. Vandaar, dat het kraan-
bedrijf met zijn materieel uitrukte naar Kat-
wijk. Even over elven wordt er een roe uit-
gehaald, daarna zou de kap met de an-
dere roe aan de beurt zijn. Helaas is de
wind nog niet voldoende geminderd,
waardoor het karwei moet worden uitge-
steld.

Herschikking van het terrein van
Noordman in Leiden

Als een vorst staat de zaagmolen De Hees-
terboom op het terrein van houthandel
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Noordman. In een ver en grijs verleden ston-
den er op deze grote houtwerf wel drie
zaagmolens. In het midden De Heester-
boom met de 1921 gesloopt Eendracht
aan de zuidkant en noordelijker de al veel
langer verdwenen paltrok De Jonge Pau-
line. Ondanks het verdwijnen van de twee
andere zaagmolens en een onttakelings-
periode voor De Heesterboom bleef de
houtwerf nog heel lang zijn klassieke uiterlijk
houden met water en houtloodsen. Het
stond, hoe charmant om te zien, een mo-
derne bedrijfsvoering voor de houthandel in
de weg. Vandaar, dat een jaar of tien gele-
den het historisch loodsencomplex aan de
zuidkant werd vervangen door nieuwbouw.
Toch was en bleef het werken moeizaam
doordat De Heesterboom de houtwerf als
het ware in tweeÎn deelde, hetgeen bij het
werk lastig was en bleef. Vandaar, dat
Noordman Hout onlangs besloot om de
houthandel helemaal te concentreren aan
de zuidkant van de molen door de grote
nieuwe hal die er nu staat naar de wegkant
toe uit de breiden. Het terrein ten noorden
van de molen komt dan vrij en de hout-
loodsen uit 1924 en 1850 zullen vanwege
hun slechte staat gesloopt worden en ver-
vangen door nieuwbouw. In een van de
twee nieuwe loodsen komt dan de wijnwin-
kel van Noordman. Dit is een apart bedrijf,
los van de houthandel, in 1934 opgericht als
Noordman Frères met een eigen wijngaard
in de Champagne door Willem en Jaap
Noordman met verkoop vanaf de thuisba-
sis, de houthandel. In de andere loods komt
mogelijk een horecafunctie. Daarnaast be-
hoort ook woningbouw tot de mogelijkhe-
den. Alles bevindt zich nog in het plansta-
dium en de uitvoering is op zijn vroegst pas
in de tweede helft van 2001 aan de orde.

Voorburg: conflict over mole-
naarshuis

In oktober 1989 is de watermolen De Vlie-
ger in Voorburg verplaatst naar een nieuwe
plaats in het ‘polderlandschap’ Essesteijn.

De Molen van Noordman met de houtwerf voor de oorlog. De rechter houtloodsen
zijn nu alle verdwenen, evenals het woonhuis links van de molen. De houthandel zal
nu dus ook links verdwijnen. Een schitterende foto van een zaagmolen op zijn best.

Omdat de molen na de verplaatsing een
educatief-museale functie heeft gekregen
wordt voor vrijwillig molenaar Bram Zon-
derop een apart huis naast de molen ge-
bouwd. Zijn vader en grootvader zijn al mo-
lenaar van De Vlieger geweest. 
De molen is eigendom van de gemeente
Voorburg, terwijl het beheer is toever-
trouwd aan de Stichting Molen De Vlieger.
In 1999 heeft de gemeente besloten om -
als het kan- dienstwoningen af te stoten.
Het huis bij De Vlieger is zo’n dienstwoning.
Vandaar, dat de gemeente begin dit jaar
het huis te koop heeft aangeboden aan
Bram Zonderop, die hierop in is gegaan. De
Stichting Molen De Vlieger is niet gelukkig
met de gang van zaken. Molen en mole-
naarshuis worden op die manier ontkop-
peld. Zonderop kan immers zijn huis naar ei-
gen willekeur weer verkopen en het is maar
de vraag of de nieuwe eigenaar welwil-
lend genoeg staat tegenover de molen.
Bovendien valt het directe toezicht op de
molen weg, want de nieuwe eigenaar
hoeft ook geen molenaar te zijn. Er zijn in-
middels al te veel voorbeelden bekend
van molenaars die niet kunnen omgaan
met de molen zoals zij dat willen omdat de
buren in het huis naast de molen dwars lig-
gen. Allemaal situaties die er voor pleiten
om in Voorburg de band tussen molen en
molenaarshuis niet te verbreken. Vandaar,
dat de molenstichting in een brief aan het
gemeentebestuur de bezwaren uiteen
heeft gezet.

Zeeland beëindigt het subsidiëren
van molenrestauraties

Jammer genoeg beëindigt de provincie
Zeeland nu haar eigen bijdragen in molen-
restauraties onder het mom dat de restau-
ratie van rijksmonumenten - alle Zeeuwse
molens zijn dit als regel - een zaak is tussen
het rijk en de eigenaar. Het is geen inspire-
rend beleid; hopelijk nemen gemeenten
dit ‘lichtend voorbeeld’ niet over. Zij kunnen
toch dezelfde redenering hanteren? Of

kunnen we nu een eigen beleid van de pro-
vincie Zeeland verwachten omtrent molens
die niet op de rijksmonumentenlijst staan zo-
als een aantal zeer markante en markant
gelegen molenrompen, waarvan er in Zee-
land nog betrekkelijk veel zijn zoals in Terhof-
stede, Ellewoutsdijk of Tholen (De Verwach-
ting)? Dat zou in ieder geval een conse-
quent eigen beleid kunnen inhouden. Het
behoud c.q. restauratie van dergelijke mo-
lens is immers geen zaak van het rijk? 
Het is jammer dat met dit nieuwe beleid
een streep wordt gehaald door de tot voor
kort algemeen geldende regel dat de las-
ten van het monumentenbehoud geza-
menlijk worden gedragen door de drie be-
stuurslagen: rijk, provincie en gemeente.
Zeeland maakt toch ook deel uit van het
Koninkrijk der Nederlanden? Anders ge-
zegd: de door het rijk verstrekte subsidies
worden toch besteed in Zeeland en komt
toch aan de provincie ten goede?
Waarom zou de provincie daarin niet bij-
dragen?
Al met al zal de nieuwe opstelling de finan-
ciering van molenrestauraties niet verge-
makkelijken. Het is vaak toch al moeilijk ge-
noeg om alles rond te krijgen, te meer daar
veel moleneigenaren alleen een ideÎel be-
lang hebben in hun molen. 
Het krenkt te meer daar Zeeland op mo-
lengebied uniek in de wereld is; een van de
laatste ‘molenparadijzen’, als het gaat om
de score aan bewaard gebleven molens.
In plaats van te koesteren wordt het op de
tocht gezet door het eigen provinciebestuur.

Opening molen Eindewege

Op zaterdag 7 oktober heeft gedepu-
teerde G.L.C.M. de Kok de molen Nooitge-
dacht in Eindewege bij ‘s-Heer Arendskerke
na een moeizaam restauratieproces in be-
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drijf gesteld. Deze problemen zijn veroor-
zaakt door een aanvankelijk te lage kos-
tenraming voor de restauratie en de
daarop gebaseerde subsidietoekenning.
Men ging er in het eerst van uit dat het kar-
wei voor 125.000 gulden geklaard kon wor-
den. In 1999 bleek, dat dit bij lange na niet
voldoende was: er moest 211.000 gulden
op tafel komen. Hierdoor viel de financie-
ring omver en moest de stichting die de
molen in eigendom heeft opnieuw naar de
onderhandelingstafel. Dankzij de opstelling
van de provincie die met een bedrag van
140.000 gulden over de brug kwam, de ge-
meente Goes met 46.000 gulden kon de
restauratie tot een goed einde worden ge-
bracht. 

Brabants-Vlaamse Contactdag

Op zaterdag 7 oktober hielden de Afdeling
Noord-Brabant van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars en de vzw Levende Molens hun
contactdag in de noordoosthoek van
Noor-Brabant. De dag begon met een bij-
eenkomst in het gemeenschapshuis Vide
Reo, waar koffie met echt Ravensteins
speltbrood werd geserveerd. Waarnemend
burgemeester I.J.P. Keijzer van Ravenstein
stak de 130 deelnemers een pluim op de
hoed voor hun inzet bij het behoud van het
cultureel erfgoed. Daarna volgde een be-
zoek aan de standerdmolen van Baten-
burg, waar ambachtelijk molenaar en mo-
lensteenfabrikant Hans Titulaer de scepter
zwaait. Vervolgens werd een bezoek ge-
bracht aan het stoomgemaal De Tuut bij
Appeltern. Dit gemaal werd in 1918 ge-
bouwd en was tot 1967 in bedrijf, al met al
een der laatste in bedrijf zijnde stoomge-
malen in Nederland. In 1984 nam de Monu-
mentenstichting Baet en Borgh het gemaal
over van het polderdistrict, waarna de res-

Korenmolen De Nijverheid in Raven-
stein (foto Bart Tonies).

tauratie van het gemaal op gang kwam.
Het gemaal bezit twee identieke Stork 1-ci-
linder gelijkstroommachines van 340 ipk, die
centrifugaalpompen aandrijven welke 220
m3/min. kunnen verzetten bij een opvoer-
hoogte van vier meter. Na het bezoek aan
dit gemaal was de korenmolen Desiré in
Megen aan de beurt, een zeer bijzondere
korenmolen omdat deze molen een nog
voor schors malen ingerichte steen heeft
(met schorsscherpsel dus!) en daarmee
uniek is. In Megen kon men ook zien hoe
men vroeger met de dorsmachine graan
dorste. Molenaar Wim van de Camp heeft
namelijk een collectie oude landbouw-
werktuigen en daarmee werd gedemon-
streerd.
Op molengebied stond verder nog het be-
kijken van een karnmolen in Demen op het
programma en een bezoek aan de grote
stenen molen van Ravenstein, vroeger het
eigendom van de toenmalige AKG-voorzit-
ter Voet en nu bemalen door molenaar Bart
Tonies. Een wandeling door het vesting-
stadje Ravenstein en een gezamenlijke
maaltijd met de vertoning van de videofilm
Ravenstein en zijn omgeving sloten het pro-
gramma af.

Rompherstel in Den Dungen

Er zijn in Nederland twee geplastificeerde
stenen molens: De Roode Leeuw in Gouda
en De Pelikaan in Den Dungen; de eerste in
grijs, de tweede in oranje. De oorzaak is bij
beide molens dezelfde: vochtdoorslag. Het
grijpen naar het paardenmiddel van plas-

De Sint Anthoniusmolen in Eerde met rechts het woonhuis van de familie Van Riel.

tic zeilen geeft wel aan dat het niet om een
kleinigheid gaat. Gelukkig is de molen in
Den Dungen het leed te boven. Na vijf jaar
is het plastic zeil nu verdwenen en zijn met-
selaars bezig met het ingrijpend herstel aan
de romp van de molen van Toelen. Eerder
dit jaar zijn de balklagen van de molen met
kunsthars hersteld, want het binnendrin-
gend vocht liet in de balken ook haar
handtekening na. Het vochtige hout lokte
ook weer boktor en ook die is bestreden.
De Pelikaan is sinds 1923 van de familie Toe-
len. In de nacht van 14 op 15 mei 1923
brandde deze molen uit, waarna de resten
van de molen c.a. publiek werden ver-
kocht. De nieuwe eigenaar Toelen liet de
molen herbouwen met onderdelen van
een molen uit Helmond.

Herstel Sint Anthoniusmolen
Eerde? 

De slag om Arnhem (september 1944) is
wereldberoemd. Het succes van deze slag
hangt sterk af van de geallieerde opmars
vanuit België richting Arnhem. Om het bezit
van de corridor Eindhoven-Grave is in sep-
tember 1944 bijzonder zwaar gevochten
(The Hell’s Highway). Tijdens deze gevech-
ten doet de molen van Eerde meerdere
malen wisselend voor beide partijen dienst
als observatiepost. Tijdens artilleriebeschie-
tingen, met name op 24 september, loopt
de molen zware schade op aan kap en
gevlucht. Na de bevrijding wordt dan in
1946 het bovenste deel van de Sint Antho-
niusmolen gesloopt en sindsdien staat er
een halve romp waarin molenaar Van Riel
zijn beroep blijft uitoefenen. (Voor Van Riel
waren de broers Gerrit en Bernard van
Dam molenaar op de in 1884 gebouwde
molen. Zij sieren sinds het allereerste num-
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mer de kop van Molenactueel, links Gerrit,
rechts Bernard.)
Sinds het overlijden van molenaar W.J. van
Riel op 5 december 1968 is de molen met
het woonhuis eigendom van zijn kinderen
Jozef en Adriana. Zij staakten het bedrijf in
1996.
De dorpsraad van Eerde heeft nu het voor-
stel gedaan om de molen weer in zijn staat
van voor september 1944 te herstellen.
Technisch zal dat geen probleem zijn. An-
dere haken en ogen zijn er genoeg. Maar
er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt
dat zoiets geen utopie hoeft te zijn.

Stichting De Kastersche Water-
molen niet opgeheven

Uit het vorige nummer van de Molenwereld
(pag. 182) bleek, dat het bestuur van de
Stichting De Kastersche Watermolen de
handdoek in de ring wilde gooien. Er ble-
ken toch mensen bereid te zijn de fakkel
over te nemen, zodat de stichting nu een
nieuwe ‘bemanning’ heeft die niet alleen
streeft naar de reconstructie van de Kaster-
sche Molen in Liempde, maar haar doel-
stelling ook heeft uitgebreid tot de Boxtelse
Watermolen, een molen waarvan het ge-
bouw nog bestaat, maar die al sinds 1934
geen rad meer heeft (zie Molenwereld
1998-7-152)

Start restauratie molen Wijk en
Aalburg

Nog deze maand begint de restauratie
van de korenmolen De Twee Gebroeders
in Wijk en Aalburg, ook al zijn dan nog niet
alle formaliteiten afgehandeld. De molen-
stichting vindt tegenover sponsors en an-
dere geldgevers niet verantwoord om nog
langer te wachten. Eerst komt het molen-
makerswerk aan de beurt en daarna het
metselwerk. Verder heeft de stichting aan
de gemeente Woudrichem gevraagd om
De Oude Doorn en De Zandwijkse Molen
onder Almkerk te plaatsen op de lijst van
volgend jaar rte restaureren molens. Dit-
zelfde is ook gevraagd aan Werkendam
voor de Zuid-Hollandse Molen in Hank.
De Zandwijkse Molen is aan het verzakken,
al is er van acuut gevaar geen sprake. De
kosten voor het herstel van deze molen
worden geraamd op 484.000 gulden, ter-
wijl aan De Oude Doorn voor bijna 250.000
gulden verspijkerd moet worden.

Molen Wouw in de schijnwerpers

Zaterdag 7 oktober stond de molen De
Arend in Wouw in de schijnwerpers ter ge-
legenheid van het 25-jarig huwelijk van vrij-
willig molenaar Johan van Kaam. Het is de
bedoeling dat De Arend voortaan ‘s
avonds altijd in het licht komt te staan. De
lichtinstallatie wordt dan aangesloten op
de openbare verlichting hetgeen mogelijk
is gemaakt dankzij de medewerking van
de gemeente Roosendaal en stroomleve-
rancier Essent die de kosten voor hun reke-

ning nemen. De aanleg van de installatie
en de kosten van de schijnwerpers wordt
betaald door sponsors.

Sluiting molentjesmuseum in mo-
len Zeilberg

Op zondag 3 september sloot het Molen-
tjesmuseum in de molen van Zeilberg na
twee jaar alweer de deuren. Dit museum
omvat een grote collectie molentjes voor
voornamelijk huishoudelijk en boerenge-
bruik als koffiemolens, worstmolens enz.
Daarnaast waren er een goot aantal voor-
werpen te zien die samenhingen met de
streekgeschiedenis van Deurne en omge-
ving, evenals foto’s van bestaande en ver-
dwenen molens in deze streek. Eigenaar
Willy Crommentuyn is hiertoe overgegaan
vanwege tanende belangstelling voor de
Maria Antoinette en het museum. Dit wijt hij
mede aan de onttakelde toestand van de
molen met kaalgezette roeden. Restaura-
tie tot draaiende en malende molen is een
langdurige en moeizame zaak. Crommen-
tuyn vindt zichzelf al tien jaar aan het lijntje
gehouden door de gemeente Deurne en
een sluitende oplossing is er nog steeds
niet. Crommentuyn is zelfs in gesprek ge-
weest om de molen te verkopen. Voorals-
nog blijft de collectie evenwel in stand en
kan, voor zo lang het duurt, op afspraak
worden bezichtigd.
De geschiedenis van de Zeilbergse molen
en met name de identificatie ervan is uit-
voerig aan de orde gekomen in Molenwe-
reld 1999-11,12 en 2000-1.

Herbouw Elisabethmolen?

De Leumolen in Nunhem, ook Sint Ursula-
molen genoemd, geniet behoorlijke be-
kendheid als door waterkracht gedreven
koren- en oliemolen. Niet ver er vandaan
lag nog een tweede molen op de Leu-

De ruïne van de Sint Elisabethsmolen in Nunhem (foto J.A. van Krimpen).

beek, de Sint Elisabethsmolen, zo ge-
noemd naar de oorspronkelijke eigenaar,
het klooster Sint Elisabethsdal. Aan het be-
gin van de negentiende eeuw was het een
koren-, olie- en zaagmolen. In 1840 werd
het houten molengebouw vervangen door
een stenen, maar dat brandde al op 12 juni
1844 uit. Herbouw volgde. In 1908 kreeg de
Sint Elisabethsmolen een ijzeren middensla-
grad met een diameter van 6,68 m bij een
breedte van 90 cm. Op 15 november 1944
bliezen Duitse troepen de brug over de
beek op met een zo zware lading, dat ook
de molen, toen nog intact als koren- en
oliemolen, werd vernield. Herbouw bleef uit
en in feite herinnert niet meer dan wat mu-
ren en het verloop van de beek aan het
bestaan van de molen.
De gemeente Haelen wil nu de molen her-
bouwen en voorzien van een waterrad om
zo elektriciteit te kunnen opwekken voor
het nabijgelegen natuur- en milieu-educa-
tief centrum Sint Elisabethshof en het Leu-
dalmuseum. Het plan is door de gemeente
Haelen in samenwerking met de ge-
meente Roermond en Demkolec BV in
Buggenum (van de kolenvergassingscen-
trale) ontwikkeld in het kader van een pro-
ject energieopwekking vroeger en nu. Tot
dit project behoort bijvoorbeeld ook de
kort geleden in gebruik genomen ECI-wa-
terkrachtcentrale in Roermond. De Sint Eli-
sabethsmolen is een molenlocatie met nog
behoorlijke stuwmogelijkheden en van-
daar dat hier de keus op gevallen is. De to-
tale kosten voor de revitalisering van de Sint
Elisabethsmolen worden geraamd op
396.000 gulden. De gemeente Haelen
heeft hiertoe een beroep gedaan op de
subsidieregeling Europa 2002.

Molen Fulkum (D) afgebrand 

Op 21 augustus brandde de Johannimühle
bij het Duitse Fulkum (tussen Esens en Nor-
den) volledig af als gevolg van kortsluiting.
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Hij werd in 1869 gebouwd en in 1909 ge-
heel vernieuwd. In 1928 kreeg de molen er
een motor bij, maar bleef desondanks tot
1954 in bedrijf. De molen had twee koppel
zeventiender stenen en twee walsenstoe-
len. Bij de molen hoorde een prachtig pas-
send en stijlvol molenhuis, dat via een loop-
brug met de molen verbonden was. Dit
komt en kwam in Duitsland meer voor, in
Nederland hoogstzelden (korenmolen Lex-
mond). De molen was in 1993 voor 400.000
DM gerestaureerd en deze herfst zou er
een vervolg op komen ten aanzien van
kap en wieken zodat de molen weer kon
draaien.
Een buurman zag ‘s morgens rook uit de
molen komen en waarschuwde onmiddel-
lijk de brandweer, maar Johanni bleek niet
te redden. Alleen de muren van de onder-
bouw bleven overeind staan. De brand-
weer kon alleen voorkomen dat ook het
woonhuis en het nabijgelegen bedrijf in
vlammen opging. 
De molen was het eigendom van Burkhard
Lüpkes, die het beheer overliet aan de mo-
lenvereniging Fulkumer Mühle. De kans op
herbouw is gering, maar men wil de moed
niet bij voorbaat opgeven.

Molenruilbeurs

Op zaterdag 7 november a.s wordt de 39-
ste molen ruil beurs gehou den in de recre-
atieruimte van de Bethelkerk aan de Burg.
Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk Zuilen. Daar
kunnen verzame laars op molenge bied hun
foto’s, ansicht kaarten, boe ken, stickers,
dia’s, postzegels en wat niet al ruilen. De
ruil beurs begint om 10.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel. 0180-
411121.

Molenkalender Henk van Velzen

Het 17e molenkalendertje in successie van
de heer Van Velzen is eind october gereed
gekomen. Voor het jaar 2001 is er gekozen
voor 12 pentekeningen van houtzaagmo-
lens in Nederland.
Molenvrienden en vriendinnen kunnen dit
kalendertje op formaat 12,5x21 cm als van-
ouds bestellen door overmaking van ƒ 5,-
op giro 1138065 t.n.v. H. van Velzen, Assum-
burgstraat 38, 4834 KP Breda, o.v.v. Ka-
lender 2001.
Bankrekeninghouders wordt verzocht bij de
bestelling ook hun adres te vermelden.
Henk van Velzen.

Nieuwe molenkaarten

De heer H. van Steenbergen heeft op-
nieuw twee molenkaarten uitgegeven; ze
betreffen:
- De watermolen van Sint Anthonypolder;
- De Witte Molen bij Meeuwen.
De kaarten kosten ƒ 1,- per stuk, te ver-
meerderen met de porto (ƒ 0,80 bij maxi-
maal vijf stuks). Ze zijn te bestellen door het
bedrag over te maken op Postbankreke-
ning 747404 van H. van Steenbergen, A.
Camuserf 38, 3315 BH Dordrecht, onder
vermelding van het gewenste (en bij over-
schrijving vanaf een bankrekening: het
adres). Voor nadere informatie: tel. 078-
6164297.

Nieuwe Molenkaarten Tersteeg

De heer J.L.J. Tersteeg uit Ridderkerk biedt
weer 10 nieuwe molenkaarten aan  (T 2000-
30 t/m T 2000-39). Het betreft:

� Alblasserdam, Blokkerse Wip;
� Hoogmade, Doesmolen;
� Oude Wetering, Googermolen;
� Alblasserdam, Blokkerse Wip;
� Oud Ade, Blauwe Molen;
� Haastrecht, Haastrechtse Molen;
� Barendrecht, Pendrechtse Molen;
� Cornwerd, Cornwerder Molen;
� Warmond, Zwanburger Molen;
� Aartswoud, Westuit 7.
De serie kaarten kost ƒ 10,- per serie plus 
ƒ 2,50 verzendkos ten; te bestellen door het
overmaken van ƒ 12,50 op postbankreke-
ning 36613 t.n.v. J.L.J. Tersteeg te Ridder-
kerk. Bij betalingen per bank uw adres ook
separaat opgeven a.u.b.. Voor nadere
infor matie kunt u contact opnemen met
de heer J.L.J. Tersteeg, tel. 0180-411121.

In ‘t kort:

• Molenmaker Molema heeft in oktober de
onderbouw van de in juni afgebrande Ent-
reprise in Kolham waterdicht gemaakt om
die te conserveren in afwachting van be-
tere tijden.
• Het restant van de Korenmolen van Ol-
deholtpade is onlangs gesloopt (zie Molen-
wereld 2000-7-148).
• Op zaterdag 2 september heeft burge-
meester J. Verkerk van de gemeente Noor-
derveld molen De Hoop in Norg na de vol-

tooide restauratie weer in bedrijf gesteld,
een week n na de naamgenoot in Wach-
tum. Beide molens waren vroeger eigen-
dom van de familie Snijders en de molen in
Norg is naar de ‘ouderlijke’ molen in Wach-
tum genoemd.
• De gemeenteraadsfractie van Groen
Links heeft aan het aan B & W van Zwolle
vragen gesteld over het compromisvoor-
stel van de Vereniging Vrienden van De
Passiebloem over het al-dan-niet verplaat-
sen van deze molen en mogelijke andere
te verwachten nieuwbouw in de omgeving
van de molen.
• De voltooiing van de restauratie van de
molen van Hernen, eigendom van Het Gel-
dersch Landschap is vertraagd door te-
genvallers, met name voor wat betreft de
stat van de zolderbalken en het metsel-
werk. Daardoor wordt ook het bedrag op
het prijskaartje van 460.000 gulden met
60.000 à 70.000 gulden vermeerderd.
• Het molenaarshuis bij de korenmolen De
Drie Lelies in Maasland is op 27 juni jl. op de
rijksmonumentenlijst geplaatst. 
• Op 16 oktober is de gerenoveerde kap
op de Seismolen in Middelburg geplaatst.
Molenmaker Endendijk uit Terschuur maakt
de molen weer helemaal maalvaardig.

Molenkalender

4 novemberMolenruilbeurs in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk in Utrecht. 
11 novemberMolendag Tielerwaard

Tentoonstellingen

Vanaf 13 mei ‘Molens anders belicht’ foto-
tentoonstelling in expositieruimte korenmo-
len ‘t Roode Hert Alkmaar.
Van 13 aug. t/m 26 november Fototen-
toonstelling herbouw molen Melick-Herken-
bosch in het Roerstreekmuseum te Sint Odi-
liënberg.
Van 14 oktober t/m 12 november Tekenin-
gen van Hinne Terpstra (naar aanleiding
van het uitkomen van het boek ‘Hinne in
de Molen’) in het Molenmuseum te koog
a/d Zaan.

De in augustus afgebrande Johan-
nimühle in Fulkum (foto H. Noot).

De Kyck over den Dyck in Dordrecht is
weer een echte molen. De voor Zuid-
Holland betrekkelijk zeldzame kruibok is
vervangen door een nostalgisch kruirad

(foto H. van Steenbergen).
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Molensactueel

Een kilometer of zes ten westen van Budel staat in de bossen
een kasteeltoren, even ten noordoosten van Achel, 

gemeente Hamont (B). De vorm die De Tomp nu heeft
maakt het in een oogopslag duidelijk: een toren gebouwd

met een militair doel. 

Achelse Tomp:
Toren, molen 
of spijker?

N.H. Jurgens\J.S. Bakker

Pastoor A. Claassen, groot voortrekker
van de plaatselijke geschiedbeoefe-
ning was één van de eersten die de

waarde van De Tomp, in de jaren ‘60 een
ruïne, besefte. Hij heeft op verdiensteljke
wijze onderzoek gedaan en ook beperkt
archeologisch onderzoek verricht bij De
Tomp: op één plaats is het fundament van
de toren uitgegraven evenals de gracht.
Hij heeft het vondstmateriaal verzameld en
het keramiek gedateerd. Er zijn leien ge-
vonden die er op zouden wijzen dat de
kap een flauwe dakhelling heeft gehad.
Dat is merkwaardig in tegenspraak met de
reconstructie met zijn steile puntdak.
Binnen de molen is wel gezocht maar niets
gevonden, ook niet in de gereconstru-
eerde inpandige waterput.
Interessant is dat de toren op zes pilaren
staat, die muurbogen steunen. Dezelfde
bouwwijze werd ook toegepast bij stads-
muren Voor een ronde toren is het een las-
tige bouwwijze. Waarschijnlijk werden
stadsmuren, zoals in Den Bosch, op deze
wijze gefundeerd om snel boven het
grondwater uit te komen. In die tijd kostte
het erg veel inspanning om de bouwput
droog te houden. Zodra men de put droog
had werd snel een poer opgemetseld, wel-
licht zonder stelprofielen en op het heilige
oog. De onderste lagen liggen meestal
schots en scheef. Eenmaal boven het
grondwater werd zorgvuldig gemetseld.

Reconstructie

Claassen zag in de ruïne een donjon, een
kasteeltoren, en nam, met succes, het ini-
tiatief tot de reconstructie als kasteeltoren
met kantelen en een puntdak, uitgevoerd
in 1967/1968. De romp werd daarbij iets ho-
ger opgemetseld tot 9,70 m. Kort na 1995
breekt er een hele discussie los: is De Tomp
wel een toren geweest? Moet daar niet
het woord molen achter? De overeenkom-
sten met de romp van een torenmolen zijn
treffend. Niet zo ver van Achel bevindt zich
nog zo’n tot ruïne vervallen toren: bij Well in
de buurt van Venlo. Uit archieven blijkt dat
er in ieder geval in de zestiende eeuw bij
Achel een stenen korenmolen heeft ge-
staan. Ook wordt er nog een mogelijkheid
geopperd: het is geen toren, geen molen,
maar een spijker; een graanopslag. Nu zijn
de meeste van dit soort gebouwen vier-
kant, maar in Waals-Brabant komen ronde
spijkers voor. Het verschil is aan het metsel-
werk, de romp, nauwelijks te zien, waar-
door men aangewezen is op secundaire
gegevens en dat is goed voor een stevige
discussie. 

Meningen

Die kreeg een formeel karakter op 16 sep-
tember tijdens een vergadering van de

Geschied- en Heemkundige Kring De
Goede Steede Hamont. Claassen, inmid-
dels 85 jaar oud, houdt pertinent vast aan
zijn hypothese van de Achelse Tomp als mi-
litaire bolwerk en voert daarvoor argumen-
ten aan als de aanwezigheid van een
grachtenstelsel, de sporen van de kantelen
en een pallissadenconstructie. Verder zijn
er werpkogels gevonden. 
Nico Jurgens verdedigt de hypothese van
De Tomp als molen en stelt dat er sinds 1350
al molens met een constructievorm als van
De Tomp zijn gebouwd. De forumleden wa-
ren verbijsterd te horen dat in Dover al
sprake was van een stenen molen in 1280
en dat in de vijftiende eeuw torenmolens
een algemeen verschijnsel waren in het
Niederrhein-gebied.
Claassen wees op de aanzetten van de
kantelen die nog aanwezig waren. Jurgens
sluit niet uit dat de consoles van natuur-
steen, waarop de kruikrans rustte, uit de
muur gehaald zijn als bouwmateriaal,
waardoor het overblijvende metselwerk de

De tomp in Achel, gereconstrueerd als
donjon; maar wat is het nu geweest:
kasteeltoren of torenmolen? 
(foto N. Jurgens).
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De schouw op wat volgens Claassen de woonverdieping is, maar volgens Jurgens de
maalzolder zou zijn. Dergelijke schouwen komen ook voor in de torenmolens van
Zeddam en Gronsveld. (foto N. Jurgens).

indruk wekte dat er kantelen waren. Hij da-
teert de toren op de eerste helft van de
zestiende eeuw op basis van het metsel-
verband, en in mindere mate ook op basis
van het steenformaat. Er is nog een argu-
ment voor een molenverleden: De burge-
meester van Hamont vertelde eens dat hij
heeft horen zeggen dat er in het verleden
kruiwagens vol brokken molensteen wer-
den weggehaald bij De Tomp, om daar-
mee wegen te verharden. Claassen zegt
evenwel dat hij enkel zes of zeven hand-
molenstenen gevonden heeft.
De heer G. Tijskens toont aan de hand van
enige documenten aan, dat er in 1513 al
een stenen molen in Achel staat. Later
wordt die weer genoemd in 1561 en 1619.
Hij wijst ook op de familiebetrekkingen tus-
sen de heren van Grevenbroek van de
Achelse molen en de eigenaren van de to-
renmolens van Betekom (B) en Well. Van
beide genoemde molens bestaan de to-
rens nog.
Eén van de andere forumleden merkte op
dat zwaar middeleeuws metselwerk altijd
sporen achterlaat in het landschap. Als
“De Tomp” géén molen is geweest, dan
zou er dus ook ergens een restant van een
stenen molen te vinden moeten zijn.
Tijdens de bijeenkomst in Hamont kan het
verlossende woord over de bedoeling van
De Tomp bij de bouw niet worden gespro-
ken. Men heeft de hoop dat diepgravend
archiefonderzoek een sluitend antwoord
geeft. Nu zijn er zowel argumenten pro (Tijs-
kens, Jurgens) als contra (Claassen). Wel is
de molenoptie sterker op de kaart komen
te staan dan ooit te voren. Want wat waar
is, is waar: met de beperkte molinologische

Spijker in Piètrebais-en-Grez. In dit ge-
val een spijker, maar om bij zulk soort
bouwwerken vragen te stellen over de
oorspronkelijke functie laat zich wel
indenken.

De torenmolen van Zeddam tijdens de ingebruikstelling in 1991: het feit dat deze
meer dan vijf eeuwen (!) continu molen is geweest sluit gelukkig iedere discussie uit.

kennis van toen had omstreeks 1960 waar-
schijnlijk nooit iemand in De Tomp een mo-
len gezien, en al helemaal niet wanneer
men niet op de hoogte is van het feno-
meen torenmolens. Dat zal in Vlaanderen
nog minder het geval zijn dan in Nederland

waar althans nog enige van deze bijzonder
oude molens in complete staat voorkomen
zoals in Zeddam. 
Geschiedenis is een discussie zonder end,
molens blijkbaar ook.



246 3de jaargang 2000 nr. 11

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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Zoeker

De heren G.L. Nienhuis uit Nieuwleusen en
E.G.M. Esselink uit Delft hebben in het mo-
lenrestant in Molenwereld 2000-10 de mo-
len van De Krim, gemeente Hardenberg
herkend. De molen stond aan de Coevor-
derweg aan de zuidzijde van de Lutter
Hoofdwijk zou omstreeks 1878 zijn gebouwd
door Arend Berends. In 1894 verkopen
diens erfgenamen de molen aan Jan
Spiekman. Spiekman heeft niet lang plezier
van zijn molen, want op 22 maart 1899
brandt de molen af door het warmlopen
van de as. N. Spiekman vraagt dan in De
Molenaar van 29 maart een molen voor af-
braak te koop. In een volgend nummer,
dat van 12 april, deelt hij mij dat hij van een
molen is voorzien, wel heeft hij nog een
koekenbreker nodig. Welke molen in De
Krim is herbouwd is mij (JS) niet bekend. De
latste molenaar was ene Brink. In novem-
ber 1951 wordt de molen tot op de nog be-
staande onderbouw gesloopt.
Kort na het afsluiten van de kopij van het
vorige nummer ontvingen we nog bericht
van de heer Willem Waltman uit Aarlander-
veen die in de ‘Zoeker’ van 2000-9 de wip-
molen van de Rietvinkpolder onder Leids-
chendam meent te herkennen. Die stond
aan en ten westen van de Vliet, ongeveer
500 m ten noordoosten van de zaagmolen

De Salamander. Om-
streeks 1905 is het mo-
lentje gedeeltelijk ge-
sloopt, later geheel.
Het was een schep-
radmolen met een
vlucht van 14,55 m en
een scheprad met
een diameter van
3,66 m bij een schoep-
breedte van 18 cm. 
Welke het nu precies is kan ik (jsb) niet be-
oordelen. Ik ken slechts een onduidelijke
foto van de Rietvinkmolen. Die lijkt mij trou-
wens iets verder van het boezemwater af
te staan dan de ‘Zoeker’ uit Molenwereld
2000-9.
Verder geeft de heer Esselink uit Delft nog
aanvullende informatie over de ‘Zoeker’ uit
Molenwereld 1998-12: ‘Hoewel deze ‘Zoe-
ker’ allang thuisgebracht werd als de Harg-
molen te Schiedam bleef de identiteit van
de personen op de voorgrond onbekend.
Dankzij het recent verschenen boek ‘Niet
alle tijden zijn eender...: Kroniek van de
Hargmolen in Kethel en Spaland” kon ik de
afgebeelde personen herkennen. Op de
rechterfoto op pag. 60 staan namelijk de-
zelfde man en vrouw. De Zoeker betreft dus
een foto van de laatste molenaar Arie Kor-

pershoek, met zijn vrouw Adriana Bezemer.
Zij trouwden in 1923 en kregen in 1925 hun
eerste kind Pieter, het kind dat de molenaar
op zijn arm heeft. Aangezien dit kind nog in
de molen geboren werd is de foto vrij pre-
cies te dateren: kort voor de sloop in juli
1925. De in de molenwereld bekende W.A.
(Wim) Korpershoek, auteur van het boven-
vermelde boek, zou in 1927 als tweede kind
geboren worden. Arie Korpershoek was
slechts twee jaar windmolenaar, van 1923
tot 1925. Daarna was hij tot zijn overlijden in
1945 machinist op het gemaal.’ 
De nieuwe‘Zoeker’ is er een met een vraag
en een veronderstelling. In De Molenaar
van 20 januari 1982 verscheen in de rubriek
‘Wie brengt mij thuis?’ de foto van een
zaagmolentje, waarschijnlijk uit de Zaans-
treek. Dit molentje is nooit thuisgebracht.
Als er inmiddels een lezer is die er mer over
weet, dan horen wij dat maar al te graag!
De heer T.G. Bos uit Schoorl stuurde de an-
dere foto in, het zaagmolentje van timmer-
man Eriks uit Barsingerhorn. Het molentje is

klaarblijkelijk nog in opbouw. Het heeft heel
veel weg van de onbekende molen uit De
Molenaar van 1982. De heer Bos oppert nu
de mogelijkheid dat dit molentje bij Eriks
aan een nieuw leven is begonnen. Wie kan
hier meer licht over geven?

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

De molen van Eriks.

De onbekende molen uit ‘De Mole-
naar’ van 20 januari 1982.
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portret

Vier meter 
molenlandschap 

(2b)We vervolgen nu de be-
schrijving van de midden-
plaat uit Molenwereld 2000-
10 met bijzonderheden over
de molens die op deze plaat
uit april 1915 zijn te zijn. 

De Zoeker

Links van Het Herderskind maalt de oliemo-
len De Zoeker. Het is eigenlijk een wonder
dat die in april 1915 er nog staat. Een wind-
hoos in 1925 heeft hem weliswaar slooprijp
gemaakt, maar dankzij een herstelactie in
de Zaanstreek blijft de molen in bedrijf. Dit
ongeluk is de aanleiding voor de oprichting
van de Vereniging De Zaansche Molen ge-
weest (zieMolenwereld 2000- 4-88). 
In 1925 had De Zoeker er aan de Sluissloot
in Zaandijk al 21⁄2 eeuw op zitten. Op 27 april
1676 krijgt Claas Pietersz. Baes de windbrief
voor deze molen, maar op dat moment is
de molen al zeker sinds 1673 in bedrijf. Het
allervroegste verleden van De Zoeker gaat
evenwel in nevelen verhuld. Daar zijn ver-
scheidene verhalen over in omloop, die we
maar laten wat ze zijn. Keunen houdt het in
Molens in Noord-Holland erop, dat het
achtkant afkomstig is van een vroeg-ze-
ventiende eeuwse industriemolen. De kap
van die molen bestaat in ieder geval niet

Willem Hooijschuur bij de roe van De Zoeker in 1933.

J.S. Bakker

In 1950 breekt de buitenroe van de
molen, maar met één roe gaat het ook
(soms zelfs beter!). In Groningen
noemde men het malen met twee wie-
ken ‘landmeten’. Door de wisselende
breedte en hoogteverhoudingen is het
een merkwaardig gezicht.

meer, want op 18 september 1779 is die
van De Zoeker verbrand.
Na Claas Baes wordt diens zoon Sijmon in
1686 eigenaar, daarna volgt kleinzoon Pie-
ter Baes tot 1731. Dan is Jacobus Duco kort-
stondig bezitter tot 1733. In dat jaar wordt
hij opgevolgd door Jan Pietersz. Stokvis, die
niet alleen oliefabrikant, maar ook burge-
meester van Zaandijk is. In 1764 wordt Jan
Dirksz. Vis eigenaar. In 1867 sluit Dirk Vis het
Vissen-tijdperk van De Zoeker af en wordt
de firma Teunis Crok eigenaar. Al snel be-
sluit dit bedrijf om een fabriek te stichten en
wordt op de plaats van hun oliemolen De
Engel aan de Zaan in Wormerveer de ge-
lijknamige stoomolieslagerij gesticht welke
zal uitgroeien tot een van de grootste olie-
fabrieken in de Zaanstreek. De Engel had in
1865 een ijzeren as gekregen en na de
sloop van de windmolen kreeg die (met de
roeden) een plaatsje in De Zoeker ... en
draait daar nog steeds!

Wisselvallig bestaan

In 1891 verkoopt Crok de molen aan P. Vis-
ser en deze verbouwd De Zoeker tot verf-
molen, waarbij het oliewerk, op de kantste-
nen na, wordt uitgesloopt. Omstreeks 1905
komt De Zoeker buiten bedrijf, maar vindt
toch in 1912 een nieuwe eigenaar in de
apotheker J. Groesbeek, die de molen
gaat gebruiken voor de bereiding van
theobromine, een geneeskrachtige stof be-
reid uit o.a. cacaobonen en verwant aan
cafeïne. De Zoeker krijgt dan ook een kop-
pel stenen en er wordt in een stenen aan-
bouw een petroleummotor geplaatst. In
1914 raakt het theobromine-tijdperk ook
voorbij en wordt de molen verkocht aan H.
Rensen die - wonder boven wonder - de
molen weer laat inrichten als oliemolen met
het binnenwerk van Het Rad van Avontuur,
die in dat jaar is gesloopt. Rensen maalde
eerder met De Noordster in Wormerveer,
die gesloopt werd nadat hij het in een bui
(te) zwaar voor zijn kiezen had gekregen.

De Zoeker aan de vooravond van de
verhuizing naar de Kalverringdijk (20
juli 1968).

Het echte olieslaan is er evenwel eigenlijk
niet meer bij. Het draait uit op het verwer-
ken van cacaoafval en het malen van krijt.
De aanbouw voor de krijtopslag is op de
foto te zien. In 1920 wordt de firma Prins &
Hooijschuur eigenaar van De Zoeker en zo
blijft deze in bedrijf. Bij de windhoos in 1925
kraken de oude roeden van De Engel. Van
de plaatsvervangers is er een afkomstig
van een watermolen (Deze zal nog mee
verhuizen naar de Zaanse Schans); de an-
dere zijn twee halve, aan elkaar gezette
roeden van de in 1924 afgebrande oliemo-
len het Zwarte Kalf. Deze buitenroe breekt
op 28 april 1950 onder het malen, waarna
de molen een jaar met één roe maalt.
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Op 1940 brengt Willem Hooijschuur de mo-
len in veiling, welke op 23 juli wordt gehou-
den in café Zaanzicht. Weer gaat de mo-
len door het oog van de naald. De prijs,
1100 gulden, was eigenlijk niets meer dan
de sloopwaarde. De nieuwe eigenaar, P.D.
Pos, een makelaar, laat de vervallen molen
desondanks opknappen. Pos bemaalt de
molen niet zelf, maar verhuurt hem legend-
arische Jacob Kit, die ‘zonder een oliemo-
len niet kon leven’. Omstreeks de jaarwisse-

Na eeuwen bedrijvigheid komt het
achtkant van zijn plaats op 1 augustus
1968.

ling 1949/1950 breekt de middelbalk van
de molen. Dit wordt de aanleiding voor
aankoop van De Zoeker door de ge-
meente Zaandijk. De gemeenteraad be-
sluit in januari om 7000 gulden beschikbaar
te stellen voor aankoop en herstel. Nog
voordat de overdracht gepasseerd is vindt
de hierboven genoemde breuk van de
buitenroe plaats. De helft van de Zaandij-
ker gemeenteraad twijfelt nu aan de wijs-
heid van het in januari genomen besluit.
Wordt die molen geen bodemloze spaar-
pot? Als het herstel in de zomer van 1950 in
de raad aan de orde komt, staken de
stemmen: weer die naald en het oog. Alles
komt toch op zijn pootjes terecht en op 29
december 1951 wordt de herstelde molen
feestelijk in bedrijf gesteld. Jaap Kit blijft de
molen bemalen tot aan zijn overlijden in
1954 op 75-jarige leeftijd.

Van Kit naar Kaal

Na het overlijden van Kit wordt Jaap Kaal,
die onder Kit op de molen als kind aan huis
is geweest, gevraagd of hij een oogje in

De laatste restanten van De Zoeker aan de Sluissloot na het vertrek van de molen:
10 augustus 1968).

het zeil wilde houden op de buiten bedrijf
gekomen molen, iets wat deze maar al te
graag doet. In diezelfde tijd wordt De Ko-
perslager stilgezet als laatste Zaanse olie-
molen. Na eeuwen is het geluid van heien
en stampers aan de Zaan verstomd (met
uitzondering dan van het demonstreren er-
van in Het Pink). Dat gaat veel Zaankan-
ters, speciaal molenliefhebbers aan het
hart. De Zaan is aan zijn geschiedenis toch
een werkende oliemolen verplicht? Dan
ontstaat in 1958 het Olieslagerscontract
1958, waarvan de vorig jaar overleden
Evert Smit de geestelijke vader is. Het komt
er in feite op neer dat het Zaanse bedrijfs-
leven als ‘gaandehouder’ van de molen
gaat op treden en zich garant stelt voor de
exploitatie van De Zoeker als werkende
oliemolen. Jaap Kaal wordt zo beroepsmo-
lenaar op De Zoeker en zo laten de heien
hun slagen weer horen aan de Sluissloot.
Toch duurt dat maar tien jaar

Verplaatsing

De dorpsuitbreiding van Zaandijk nadert
De Zoeker steeds meer met de wijk Roos-
wijck. De molen komt daarbij in het ge-
drang en zo valt het besluit om de molen te
verplaatsen naar de Kalverringdijk op de
plaats van de een half eeuw eerder verd-
wenen oliemolen De Wind. Aanvankelijk is
het de bedoeling om de molen per (Russi-
sche) helikopter te verplaatsen. Door de

lucht zouden veel lastige hindernissen te
land vermeden kunnen worden; om niet te
zeggen dat de landroute ongeveer één
langgerekte hindernis is. Luchttransport
blijkt onhaalbaar en daarom gaat het toch
over land. Op donderdag 1 augustus 1968
wordt het achtkant van de onderbouw ge-
licht en de andere morgen staat dit met de
kap en roeden op de nieuwe onderbouw
aan de Zaan. Toen (en nu nog) een staal-

tje vakmanschap van transportonderne-
mer en molenmaker. Op 7 december 1968
wordt de molen officieel in bedrijf gesteld
en door de gemeente Zaandijk overgedra-
gen aan de Vereniging De Zaansche Mo-
len. De molen blijft in bedrijf op basis van
het genoemde Olieslagerscontract, al is de
overgang van de eenzame ligging aan de
Sluissloot naar de toeristisch georiënteerde
Zaanse Schans enorm groot. Jaap Kaal
blijft de molen bemalen. In 1975 krijgt hij as-
sistentie van zoon Piet die zijn vader na
diens pensionering opvolgt. Menselijkerwijs
gesproken overlijdt Piet Kaal veel te vroeg
op 1 mei 1992, 53 jaar oud. Ruud Nieuwhof
wordt tot zijn opvolger benoemd en hij
slaat nog steeds niet alleen olie met De
Zoeker, maar zorgt ervoor, dat deze de
meest draaiende molen van Nederland is.

De Zwarte Ruiter

Wanneer we de spoorlijn naar rechts vol-
gen dan zien we iets voor de locomotief
nog een molen malen, een kleintje welis-
waar, maar het is toch een echte. Evenals
De Zoeker staat hij aan de Sluissloot, zij het
aan de zuidkant en pal ten westen van de
spoorlijn. Het is De Zwarte Ruiter, eigenlijk
Zwarte Ruiter III, want hij heeft twee voor-
gangers gekend. In 1677 stond er een acht-
kante zaagmolen, welke alweer vrij snel is
verdwenen. In 1693 prijkt olie-, in 1724 zelfs
olie- en pelmolen De Zwarte Ruiter er, welke

dan eigendom is van ds. Johannes Coops.
Halverwege de vorige eeuw zou Jan Tim-
mer de molen slopen, maar dat is loos
alarm. In 1895 is het wel raak. De molen-
schuur blijft staan en daar komt in april 1904
het Zaandamse molentje De Roohoorn op
te staan. De nieuwe Zwarte Ruiter gaat
marmerafval tot marmerslijp, een polijst-
middel, vermalen. Omstreeks 1945 werd
het molentje, na een tijd stil te hebben ge-
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staan, weer van het dak afgehaal; vrien-
delijk gezegd althans. De schuur van De
Zwarte Ruiter houdt het nog tientallen jaren
langer uit. In en bij die schuur is dan de
scheepswerf van H.N. Beudeker gevestigd.
Het bedrijf maakt ook ijzeren roeden, zij het
dat die buiten de Zaanstreek nauwelijks
verspreiding hebben gekregen.
Aan en ten zuiden van de Sluissloot ston-
den tussen de spoorlijn en de Zaan nog

twee molens, de oliemolen De Oude Haas
en de paltrok De Windhond. De Oude
Haas stond dicht bij De Zwarte Ruiter en
deed zijn naam eer aan, want hij bestond
al in 1650. In 1848 werd hij gesloopt en
waarschijnlijk als korenmolen in Bovenkar-
spel gebouwd, waar hij nog steeds staat.
De Windhond, halverwege de spoorlijn en
de Zaan werd in mei 1908 gesloopt en
haalde de foto dus niet.

Voorwaarts

Zo langzamerhand komen we bij de mo-
lens die direct aan de Zaan staan, al geldt
voor de meeste van hen: hebben gestaan.
De eerste molen is de nog bestaande
Zaandijker korenmolen De Dood. Schuin
achter die molen is een groot complex van
een zagerij te zien. Het is de zagerij Voor-
waarts. Eerder stond hier de zaagmolen
Het Konijn (met als noordelijke buurmolen
De Haas!). Die werd in maart 1877 ges-
loopt. Eigenaar Cornelis Vis & Zn liet direct
ten zuiden van de vroegere molen de ge-
noemde stoomzagerij bouwen. Op 30 juli
1938 ging de Voorwaarts in rook en vlam-
men op. De zagerij werd herbouwd. Later
zat Houthandel Donker op het terrein,
maar die is inmiddels ook verdwenen. 
Het hotel De Waakzaamheid, tevens café-
restaurant op de voorgrond speelte een
belangrijke rol in de sociale geschiedenis
van Koog en Zaandijk. In dit gebouw is op
17 maart 1925 ook de Vereniging De Zaan-
sche Molen opgericht ( zie Molenwereld
2000-4). Voor De Waakzaamheid komt de
Sluissloot uit op de Zaan. Dat betreft dan
wel de Sluissloot van Koog (zie Molenwe-
reld 2000-6), niet te verwarren met die van
Zaandijk.

De Dood

Zaandijkers leven tussen Het Leven en De
Dood. Dat gaat hier wel heel bijzonder op,
want aan de zuidrand van de gemeente,
bij de grens met Koog, staat de korenmo-

len De Dood, aan de noordkant, bij de
grens met Wormerveer de watermolen, nu
gemaal Het Leven. 
De bouw van De Dood in 1656 heeft veel
voeten in de aarde gehad. Eigenlijk geldt
daarbij het klassieke verhaal: Zodra ie-
mand een korenmolen wil stichten dan lo-
pen de omringende molenaars storm om
dat de voorkomen. Een concurrent is al-
leen maar schadelijk. 
Adriaen Gerritsz. Van Someren is eigenaar
van de in 1601 door zijn grootvader ge-
stichte Percelijmolen. Percelij is een verbas-
tering van Brazilië. De molen werd zo ge-
noemd omdat er verfhout wordt gemalen,
dat afkomstig is uit het genoemde land. In
1652 vraagt hij toestemming om de molen
te mogen verbouwen tot meelmolen. Hij
noemt als reden brandgevaar van de be-
staande molen en de klachten van stijfsel-
makers over de meelvoorziening. Het
brandgevaar is waarschijnlijk een verzinsel
en toekomstige concurrenten protesteren
tegen de plannen: de klachten zijn ‘tene-
mael buyten de waerheyt’. Er gebeurt ver-
volgens niets en dat is de aanleiding voor
Van Someren om zijn verzoek een jaar later
te herhalen. Hij is bang dat zijn verzoek
‘achter de banck geraekt’ is. Het gemeen-
tebestuur van Oost-Zaandam protesteert
ook tegen de bouwplannen, maar het be-
stuur aan de andere kant van de Zaan laat
een voorzichtig ‘ja, mits...’ horen. Op 9 juni
1654 wordt besloten dat er een nieuwe
molen gebouwd mag worden tussen Koog
en Zaandijk op de plaats waar de in 1631
gebouwde oliemolen De Ouwevaer (Ooie-
vaar) heeft gestaan. Op 30 april 1655 pro-
testeren Oost-Zaandam en Wormer bij de
Gecomitteerde Raden van Holland en
West-Friesland. Beide partijen komen met
verklaringen ook van voor- en tegenstan-
ders, uiteraard voor of tegen de bouw. De
zaak wordt uitgevochten voor het Hof van
Holland in Den Haag, de hoogste recht-
bank in het gewest. Het gaat er heet aan
toe en de bouw van de molen, waaraan in
het voorjaar van 1656 is begonnen wordt
zelfs stilgelegd. Sterker nog, er is een aan-
wijzing dat er in september 1655 al aan de

De marmerslijpmolen De Zwarte Rui-
ter aan de Sluissloot in Zaandijk. 
Uiterst rechts is nog de paltrok De
Windhond te zien.

De schuur van De Zwarte Ruiter op 20 juli 1968, toen in gebruik bij scheepswerf Beudeker. Op de achtergrond de onttakelde Zoeker.
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molen wordt gewerkt. Nu heeft men voor
die bouw wel een voorschot op de toe-
komst genomen, want pas op 16 septem-
ber 1656 wordt de windbrief aan Van So-
meren afgegeven. De bouw van De Dood
moet dan al flink gevorderd zijn, want in ok-
tober vraagt Van Someren, gesteund door
schout en schepenen van Westzanen om
verder te mogen gaan met de bouw van
de molen ‘die voor een groot gedeelte al-
rede was gemaeckt ende als nu onge-
deckt staet, ende volgens dien de mate-
rialen soo van houdt als anders door het in-
wateren enz. merckelijck bederven’. Toch
krijgen de regering van de banne van
Westzanen (de Zaanstreek ten westen van
de Zaan) en Van Someren dan snel het
recht aan hun zijde: zo krijgt Zaandijk na ja-
ren procederen een meelmolen. Op 17 de-
cember blijkt de molen al klaar te zijn.
De Dood is een indrukwekkende molen en
waarschijnlijk met 9 m balie en een vlucht
van 22,6 m, waarschijnlijk wel de hoogste
molen van de Zaanstreek en bij de bouw
een van de grootste in Nederland.
De molen heeft nu nog drie koppel stenen,
die alle drie op de baliezolder liggen. EÈn
van die stenen heeft tot voor enige jaren
op de tweede zolder onder de balie gele-
gen, maar die situatie is gewijzigd, met als

een argument dat dit waarschijnlijk niet
oorspronkelijk was. Dat valt te betwijfelen,
want Johannis van Zyl tekent in zijn The-
atrum machinarum universale of Groot al-
gemeen moolen-boek uit 1751 een koren-
molen met precies dezelfde indeling. Het
zou mij niet verbazen als De Dood of een
soortgelijke molen voor deze molen van
Van Zyl model heeft gestaan, al zijn er ook
verschillen. In ieder geval is De Bleeke
Dood door de genoemde wijziging gelijk-
geschakeld.
Een andere overeenkomst is de aanwezig-
heid van een ‘grot’, waardoor men met
bootjes de molen in kon varen; geen over-
bodfige weeelde in streken waar veel ver-
voer over water ging. De grot in De Dood is
er niet meer (de geur van het water zal
daar ook wel in meegespeeld hebben),
maar hoe de situatie is geweest is nog altijd
aanwijsbaar.

Molenaars
Het is niet duidelijk of Van Someren zelf van
meet af aan eigenaar van de molen is ge-
weest. Er zijn ook aanwijzingen, dat de mo-
len gebouwd is voor de gemeentebestu-
ren van Koog en Zaandijk. In 1661 is Van So-
meren in ieder geval niet alleen molenaar,
maar ook eigenaar. Zo is er vanaf 1656 een
lange reeks van eigenaren en molenaars,
te veel om op te nomen. Toch is het aantal
molenaarsfamilies betrekkelijk gering. Zo is
De Dood vanaf 1730 of zelfs nog eerder tot
1824 eigendom van de familie Schoorl. 

De Dood in Zaandijk. Men kon deze
molen met een bootje vanaf de Zaan
invaren. De Dood was dus een zgn.
grotmolen. Op de foto is het restant
ervan nog te herkennen.

De Dood in brand op 9 april 1922. Het behoud leek uitstel van executie.
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Zagen we dat Haremaker, de eigenaar
van Het Jonge Big, een vurige Oranjeklant
moet zijn geweest; dan treffen we in Dirk
Schoorl, een wel zeer vurig patriot. In de
woelingen van die jaren vormden de patri-
otten, de tegenstanders van de Oranjege-
zinden, vrijkorpsen die zo nodig een bin-
nenvallend Pruisisch leger moesten tegen-
houden. Het leger viel wel binnen, maar
van het tegenhouden kwam niets terecht.
Op 2 augustus 1787 vertrok zo’n detache-
ment patriotse ‘soldaten’ uit Zaandijk on-
der leiding van molenaarszoon Jan
Schoorl. In een toespraak prees ds. Ha-

In de winter van 1930/1931 was De Dood nog op de wind in bedrijf, maar vraag
niet hoe: met een kale binnenroe, waaraan de laseinden ontbraken.

Verdwijnende molens. - De bekende
molen “de Dood” te Zaandijk, door
vele duizenden vreemdelingen bezocht
werd van zijn wieken en staart be-
roofd; zo bericht het blad De Prins van
17 oktober 1931, naar aanleiding van
de onttakeling van deze molen, de
maand te voren.
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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
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chenberg molenaar Dirk Schoorl en zijn
vrouw omdat zij niet minder dan vijf zonen
over had voor ‘t vaderland. Deze opoffe-
ring diende volgens de patriotse predikant
aangetekend te worden in ‘Neerlands
Jaarboeken’; bij deze dan! De broers
Schoorls kregen later een stevige vinger in
de Zaanse korenmolenpap, naast De
Dood hadden zij belangen in korenmolens
te Wormerveer (De Vlinder), Oostzaan (De
Bok) en Wormer (De Koker).
Op 17 december 1828 koopt Jacob Ver-
donk De Bleeke Dood voor 10.000 gulden.
De familie Verdonk blijft eigendom tot 1885.
Bij een veiling op 18 juli 1885 wordt Jan
Stuurman uit Westzaan eigenaar. Tot 1950
blijft de molenaar eigendom van een
Stuurman. 

Verval en herstel
Het voortbestaan van De Bleeke Dood
mag wel een wonder heten. Brand, ontta-
keling; de molen heeft het allemaal over-
leefd. Een brand op 17 januari 1911 kon
zonder veel schade geblust worden. Op 9
april 1922 ging de molen door het oog van
de naald toen overwaaiende vonken van
het brandende pakhuis van Schipper het
dekriet van de molen in brand zette. Om-
streeks 1910 kreeg de molen een elektro-
motor die het binnenwerk van de molen
kon aandrijven. Toch bleef Stuurman de
goedkope wind gebruiken, maar de toe-
stand van de roeden baarde meer en
meer zorgen. Een tijd werd er met één roe
gemalen, van de binnenroe zat alleen nog
maar een kaal restant zonder de laseinden
in de askop. In september 1931 gingen de
roeden en de staart van De Dood, in 1934
volgde de balie. Ook inwendig verdwenen
door het elektrische maalbedrijf ‘overbo-
dige’ delen. Na de oorlog verliep het be-
drijf van Jan Stuurman, hetgeen door diens
hoge leeftijd in de hand wordt gewerkt. In
1950 komt de molen dan in de krant en
wordt dan eigendom van de Vereniging

De Zaansche Molen. Nog voor de molen is
hersteld wordt hij in 1950 verhuurd aan A.
Berkhout wiens vader molenaar in Egmond
a/d Hoef is. De molen kan immers nog
steeds malen, zij het op de elektromotor.
Berkhout maalt veel paneermeel. In
1955/1956 wordt De Dood weer volledig
hersteld en wordt er ook weer op de wind
gemalen. In 1967 stopt Berkhout ermee als

laatste beroepsmolenaar op deze molen.
Vervolgens wordt de molen verhuurd aan
molenmaker Gerrit Smit, die weliswaar niet
meer bedrijfsmatig met de molen maalt,
maar De Dood toch veel laat draaien.

(De beschrijving van de middenplaat uit
Molenwereld 2000-10 wordt in het vol-
gende nummer voortgezet.)
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A M B A C H T
Alles heeft zijn reden en gebruik!
Wat hebben we in ons land toch een kostbare collectie historische korenmolens. En een belangrijk deel ervan bevat nog een min
of meer authentiek interieur, met typische variaties, vormen en eigenaardigheden. Er was in het verleden geen korenmolen het-
zelfde, geen bedrijf noch molenaar was immers gelijk. Daardoor werd iedere korenmolen een unicum. Niet alleen dag in, dag uit,
maar nog al eens dag én nacht werd gewerkt te behoeve van de voedselvoorziening voor mens en dier. En vanzelfsprekend zet-
ten de mulders, soms met molenmakershulp, de molen zoveel mogelijk naar hun hand (en soms wel eens té veel).

Drie principes kunnen gevonden worden achter deze handelswijze:
1. De molen wordt nooit moe’, (de molenaar wél!). Laat de molen zo veel mogelijk het (zware) werk doen, zoals het optillen en
verplaatsen van de loodzware mudzakken. En hoe vernuftig maakte men soms gebruik van de zwaartekracht bij voorbeeld
wanneer meel naar beneden moest!

2. ‘Zoek het gemak’. Vooral bij handelingen en werkzaamheden die regelmatig terugkomen is het belangrijk dat ze zo makkelijk
en veilig mogelijk gedaan kunnen worden. In dit verband is de huidige neiging om op molens waar een steenkraan afwezig
is, er naar te streven er eentje aan te brengen en de kaapstander op te ruimen, in meerdere opzichten dubieus, tenzij om be-
drijfseconomische redenen!

3. ‘Arbeid is goedkoop, materialen zijn schaars, dus duur’. Vandaar het op grote schaal toepassen van gebruikte (bouw-)mate-
rialen, met name grenen roeden en in mindere mate achtkantstijlen en ander staand hout, maar vergeet niet de scheeps-
masten, kanonskogels, tot bomscherven aan toe, die ‘gerecycled’ werden. Deze laatste vond Pandse eens in het gewich-
tenbakje van een houten bascule!

Zullen komende generaties nog iets van deze praktische principes in onze korenrnolens kunnen terugvinden, of heeft onze res-
tauratiewoede er één pot nat van gemaakt?
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iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 97,50 per jaar (incl. 6% BTW) .
Leden van de Vereniging 'De Hollandsche Molen', 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde betalen ƒ 95,-.
België: 1850 Bfr per jaar (incl. 6% BTW)
Duitsland: DM 130
Overige landen op aanvraag.
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

Donateurs van de Stichting Molenwereld ontvangen het blad gratis bij
een minimum-donatie van  ƒ 125,-.

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

� JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank 
rekeningnr. no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE
1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

De

�

speciale aanbieding!!!

Nu abonneren...

dan krijgt u de in 2000

nog te verschijnen 

nummers geheel 

GRATIS!




