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Bij de omslag voorzijde: de Moppemolen bij Rijpwetering in de
vreugd. Alleen is er op dit moment niet zoveel reden tot blijd-
schap voor deze molen. (zie pagina 71, foto J.L.J. Tersteeg)

Bij de omslag achterzijde: Zomer en winter door: de molens van
de Rijnlandse Molenstichting draaien en malen als het moet; Ou-
koopse Molen bij Reeuwijk. (foto Nico v.d. Bos)
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Redactioneel

Met deze Molenwereld houdt u wel een heel bijzonder exemplaar in han-
den. De al bestaande samenwerking met de Rijnlandse Molenstichting is uit-
gebreid en geïntensiveerd. Tot vorig jaar kregen de relaties van deze stich-
ting twee maal per jaar een nummer van de Molenwereld toegestuurd met
daarin informatie van de Rijnlandse Molenstichting. Alleen uit de kop en de
inhoud bleek de relatie met de stichting. Het was niet moeilijk om te be-
denken dat dit mooier en beter kon. In prima overleg is nu besloten om het
deel van het blad waar de Rijnlandse Molenstichting voor tekent (vier pagi-
na’s) een eigen gezicht en een eigen naam te geven en bovendien de fre-
quentie te verhogen naar vier keer per jaar. Dat eigen gezicht bestaat - om
een groot woord te noemen - uit een titel, een eigen bladformule, een ei-
gen opmaak én volledig uitkomen in kleur! Op deze manier wil de Rijn-
landse Molenstichting haar achterban meer en beter bij de activiteiten be-
trekken, want zonder een meelevende, meedenkende en meewerkende
achterban kan een molenstichting weinig beginnen. En de Rijnlandse Mo-
lenstichting wil juist veel: de Rijnlandse molens, de symbolen van de streek
moeten zoveel mogelijk malen. Zonder brede steun kan dat niet. Een beetje
een molenrestauratie loopt al gauw in de tonnen en die wordt echt niet al-
leen door overheidssubsidies gedekt. Donateurs etc. van de Rijnlandse Mo-
lenstichting treffen bij dit nummer een acceptgiroformulier voor hun steun
over 2001 aan.
Het hoofdartikel van dit nummer is gewijd aan de geschiedenis van de
Veendermolen bij Roelofarendsveen, waarbij diep wordt ingegaan op di-
verse achtergronden. Als u deze molen ziet malen (beslist de moeite
waard), dan ziet u eigenlijk een stuk levende geschiedenis dat veel vertelt
en in dit nummer een vorm op papier heeft gevonden.
Verder staat dit nummer van de Molenwereld boordevol molennieuws met
daarnaast de gebruikelijke rubrieken en een paar kortere artikelen. 

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het aprilnummer van de Molenwereld: 
9 maart 2001; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

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

Groninger Molenweekend

In het Internationaal Jaar van Vrijwilligers
2001 organiseren de gezamenlijke Gronin-
ger molenorganisaties natuurlijk weer het
Groninger molenweekend.
Dit zal plaatsvinden op 9 en 10 juni 2001.
Het merendeel van de 83 Groninger mo-
lens zal die dag open zijn en bij goed weer
draaien. De vrijwillige molenaars zijn ge-
vraagd op te geven wanneer de molen
geopend is en welke activiteiten er worden
georganiseerd. Bezoekers kunnen via inter-
netsite www.groningermolens.nl gegevens
opvragen en op die manier een route sa-
menstellen langs verschillende molens. Ui-
teraard blijft de internet site ook na het Gro-
ninger molenweekend beschikbaar voor
het opzoeken van gegevens van de Gro-
ninger molens.
De samenwerkende Groninger molenor-
ganisaties hopen op deze manier het pu-
bliek optimaal van dienst te kunnen zijn.
Voor een molenfolder, ansichten of adres-
senljst van de vrijwillig molenaars kunt u bel-
len met het molenbureau telefoon 050-
3121694. De samenwerkende Groninger
molenorganisaties.

Molen Zeldenrust Westerwijtwerd
verkocht 

De in 1845 voor en door J.F. Ritsema ge-
bouwde koren- en pelmolen Zeldenrust te
Westerwijtwerd, is door de molenaar/eige-
naar Martinus Hazekamp voor 35.000 gul-
den verkocht aan de onlangs opgerichte
Molenstichting Zeldenrust. Door een finan-
cieel conflict met Monumentenzorg, kon
Hazekamp niet tot overeenstemming ko-
men tot de noodzakelijke restauratie. On-
danks de goede zorgen van Hazekamp
(de laatste jaren heeft hij er persoonlijk zo’n
zestig tot honderdduizend gulden in gesto-

ken, toppunt van molenliefde dus), kon uit-
eindelijk niet voorkomen worden dat de
molen nu voor ongeveer 360.000 gulden
gerestaureerd zal moeten worden. In het
verleden is door verschillende subsidiege-
vers al zo’n 170.000 gulden toegezegd, zo-
dat er nog een gat overblijft van 190.000
gulden. De nieuw gevormde stichting is
dan ook druk doende om de nodige fond-
sen te verwerven om tot restauratie te ko-
men en als alles volgens plan verloopt, dan
zal het molenmakersbedrijf Doornbosch
B.V. uit Adorp de molen binnen drie jaar
restaureren zodat er na zo’n dertig jaar stil-
stand weer gedraaid/gemalen- en wie
weet, ook weer gepeld kan worden. 
Molen Zeldenrust is sinds 1856 in het bezit
van de familie, dit bleef zo tot 1980 toen hij
de molen- en molenaarshuis (waar hij is ge-
boren) verkocht aan een zekere heer J. Bos
uit Bedum, maar die bleek geen molenhart
te hebben. Hij liet de molen aan zijn lot over
en had alleen maar belangstelling voor het
molenaarshuis. Hazekamp heeft de molen
toen maar weer snel teruggekocht,
waarna hij voor eigen rekening een com-
pleet nieuwe stelling om de molen heeft la-
ten leggen door de firma Doornbosch.
Door dezelfde firma zijn de volgende on-

Molenaar Hazekamp voor zijn molen
Zeldenrust in Westerwijtwerd.

derdelen besteld en/of reeds nieuw ge-
maakt en liggen klaar om in de komende
restauratie verwerkt te worden. Eén nieuwe
roede, (fabrikaat Groot Wesseldijk B.V. La-
ren), een windpeluw en een lange spruit. 
Hazekamp heeft vorig jaar ook de gehele
electriciteitsvoorziening in de molen laten
vernieuwen, wat ook enige duizenden gul-
dens heeft gekost. Kort daarna echter
sloeg de bliksem in de molen waardoor de
gehele schakelkast uit elkaar is gesprongen
en de bedrading is gesmolten, waarna al-
les weer op eigen kosten hersteld moest
worden. Hazekamp had namelijk (naar ei-
gen zeggen) ‘even’ vergeten om de blik-
semafleiderkabel aan de roede te bevesti-
gen. Als je ouder wordt, dan kun je wel
eens wat vergeten nietwaar! 
In november 1991 is het op de monumen-
tenlijst staande molenaarshuis (ooit ge-
bouwd als sarrieshut, maar inmiddels ver-
worden tot een bouwval) aangekocht
door ex-bouwvakker H.J. Buikema, die de
aanzet heeft gegeven tot restauratie,
maar de door hem uitgevoerde verbou-
wing viel niet in goede aarde bij Monu-
mentenzorg. Ten einde raad heeft hij het
bijltje er maar bij neergegooid en inmiddels
is het huis in handen gekomen van de en-
thousiaste vrijwillig molenaar Arnold Bosch
die op dit moment bezig is om het huis aan
te passen aan de eisen van Monumenten-
zorg. Bosch die ook deel uitmaakt van de
pas opgerichte stichting, kan bijna niet
wachten tot de molen is gerestaureerd.
Want zeg nou zelf, wat is er nou mooier dan
je huis naast je geliefde hobby. 
Als het aan Bosch ligt, dan moet er in de
molen zo weinig mogelijk verspijkerd wor-
den want het interieur ademt nog de sfeer
uit van vroeger. Het lijkt wel alsof de mole-
naar na de laatste keer te hebben gema-
len, zo de deur achter zich heeft dichtge-
gooid en er vervolgens nooit meer iemand
binnen is geweest, m.a.w. de tijd heeft er
stil gestaan. H. Noot. 

Friese Molenaarsdag

Op zaterdag 21 april is het Friese Mole-
naarsdag. Het Gild Fryske Mounders nodigt
alle molenaars uit het land uit. Binnen een
straal van vijf kilometer zijn vijf molens open
van 9.30-17.00 uur: de molens van Stiens (3
stuks), Vrouwenparochie en Oude Leije.
De Steenhuistermolen te Stiens wordt na
een restauratie weer officieel in gebruik ge-
nomen door de eigenaar De Fryske Mole



ACTUEEL

60 4de jaargang 2001 nr. 3

MOLENSom 9.30 uur. Het is een boorenmounts met
een vlucht van 15 meter. De restauratie is
o.a. gefinancierd met de jubileumactie De
Vier Windstreken van De Hollandsche Mo-
len.
Do grote korenmolen De Hoop te Stiens is
een stellingmolen. Voorzien van 6 graansi-
lo’s is de molen volledig uitgerust. Op de
wieken zit zowel de systemen Ten Have,
Van Bussel, Fauël als het Oudhollands wiek-
systeem. De vlucht is bijna 25 meter.
Binnema’s molen staat ook in Stiens en
heeft een contrifugaalpomp als opvoer-
werktuig. De vlucht is slechts 9 meter.
De Vrouwbuurtstermolen te Vrouwenpa-
rochie heeft een vlucht van 20,60 meter.
De korenmolen is in originele staat en gere-
geld in bedrijf.
De Balkendsterpoldermolen staat bij Oude
Leije. Het is een molen met een vlucht van
12,64 meter. Het water kan op de boezem
worden uitgeslagen, maar rondmalen kan
ook. Van deze molen is er ook zicht op de
romp Slagdijkstermolen, waarvoor verge-
vorderde plannen zijn voor herstel tot vol-
waardige molen. Gild Fryske Mounders.

Sloop dreigt voor molenrestant
Westerbork

Sinds 1995 beijvert een plaatselijke stichting
zich voor wederopbouw van de molen-
stomp aan het Oosteinde in het Drentse
Westerbork. De stichting moet de financie-
ring uiterlijk 1 januari 2002 rond hebben; zo
niet, dan kan de stichting de molen verge-
ten. Het molenrestant valt dan terug in
handen van de particuliere eigenaar, in dit

geval Bert en Fenna Brouwer die sinds 1999
in de molen wonen in afwachting van het
gereed komen van de verbouwing van het
oude molenaarshuis. Dan valt de beslissing
om het molenrestant te slopen of te laten
staan.
De molen werd in 1848 als grondzeiler ge-
bouwd op de Molenberg aan de Wilhelmi-
nastraat. Vanwege toenemende windbe-
lemmering werd de molen in 1877 ver-
plaatst naar het Oosteinde en daar her-
bouwd als baliemolen. In juli 1926 wordt de
molen door J. Oosting in De Molenaar voor
sloop te koop aangeboden. Hij blijkt dan
een ijzeren as en een grenen roe te heb-
ben. Verder is ook een petroleummotor te
koop. Na de sloop ging de onderbouw
dienst doen als woonhuis.
Helaas is er nog geen enkel zicht op de fi-
nanciering van een revalidatie zodat een

complete korenmolen in Westerbork voor-
alsnog een utopie is.

De Witte Molen in Arnhem zoekt
molenaars 

Aan de rand van Park Sonsbeek in Arnhem
staan de mooie gebouwen van een wa-
termolen met molenschuur. In de molen-
schuur is het stedelijk bezoekerscentrum De
Watermolen gevestigd. De molen waar dit
centrum naar genoemd is, de Witte Molen,
is nog wekelijks in bedrijf. 

De Friese hoofdstad kent een respecta-
bel molenverleden (zie De Molenaar
1982, No. 51/52). Daar is maar weinig
meer van te zien, zeker van de bedrijfs-
molens. Na de sloop van de onderbouw
van de laatste stadskorenmolen in au-
gustus 1989, ‘t Lam, bleven slechts de
grotendeels gesloopte oliemolens De
Haan aan de Zuidvliet en De Eendragt
aan de Dokkumer Trekweg over. De
Haan was een achtkante en De Een-
dragt een stenen molen. Aanvankelijk
beloofde wethouder Den Oudsten zich
sterk te maken voor het behoud van De
Haan, maar daar is niets van terecht ge-
komen. Op 30 januari besloot het Col-
lege van B & W het restant van De Haan
te slopen. Het planologisch inpassen van
de molen was erg moeilijk, terwijl er van
de molen, eigendom van de gemeente,
te weinig over was om het herstel te
rechtvaardigen.
Aannemer Van der Werf uit Sint Nico-
laasga wil op het terrein, waar tot voor
kort stoomketelfabriek Van Duuren was

Sloop en behoud van molenrestanten in Leeuwarden

gevestigd, woningen en een bedrijfsruimte
laten bouwen.
Diezelfde dinsdag uitte het Leeuwarder
College de wens om de oliemolen De Een-
dragt geheel te herstellen. Zicht op finan-
ciering is er nog niet, zodat het voorlopig
nog waterverf is.

Oliemolen De Eendragt
in Leeuwarden 

(foto D. Swierstra, 
17 juni 1989).

Restant oliemolen 
De Haan Leeuwarden 
(foto D. Swierstra, 
augustus 1999).

Vanwege de grote beeldententoonstelling
‘Sonsbeek 9’ zal het in het bezoekerscen-
trum De Watermolen in de zomermaanden

Molenrestant Westerbork, 25 september
1991.

Molenaar Bert van Rijswijk geeft uitleg
in De Witte Molen in Arnhem 
(foto Titia Wiggers).
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Overigens zou een herbouwde Eendragt
een aanwinst zijn voor het palet molens
in Nederland. De Eendragt is immers een
stenen oliemolen geweest en dat is een
uitgestorven soort, met uitzondering van
Holten’s Molen in Deurne, maar die is
van geheel andere orde (boerenmolen).
Daar komt bij, dat in Friesland stenen mo-
len altijd erg zeldzaam zijn geweest; nu
bestaat er zelfs niet een meer.
De Eendragt is voor 1786 gebouwd als
pelmolen, maar blijkt in 1847 oliemolen te
zijn. In 1888 volgt sloop, waarna onder-
delen worden gebruikt voor de bouw
van de (achtkante) korenmolen van An-
jum, die ook de naam van zijn ‘donor’
draagt.
De Eendragt is trouwens ook een prima
kandidaat voor goed bouwhistorisch on-
derzoek, omdat mogelijk in de molen,
maar welhaast zeker onder de vloer er-
van sporen van het vroegere oliemolen-
bestaan zijn terug te vinden die belang-
rijke gegevens kunnen geven voor een
verantwoorde reconstructie (zie Molen-
wereld 2001-1-23,24).
De eigenaar van de molen, de familie
Huizenga, staat positief tegenover de
plannen.

drukker zijn dan normaal. Het centrum is
namelijk als informatiepunt betrokken bij de
organisatie van deze tentoonstelling. Er
kunnen hier routekaarten worden gekocht,
gidsen voor rondleidingen ‘besteld’ en
kunsthistorische inlichtingen ingewonnen.
Sonsbeek 9 gaat van start onder het intri-
gerende motto Locus / Focus. Locus komt
van loculus en wil zeggen plek, terwijl focus
het brandpunt op die plek is, waar alles zal
gebeuren. Deze expositie zal ook in het
centrum veel extra publiek trekken.
In dit verband leek het de molenaar van
De Witte Molen, vlak naast het bezoekers-
centrum gelegen, verstandig om de molen
vaker voor het publiek open te stellen. 
Normaal is de molen dinsdag, woensdag
en donderdag  geopend en daar komt in
deze zomer de vrijdag bij. 
Wie echter zo’n besluit neemt, dient over
voldoende menskracht te beschikken en
daar schort het op dit moment aan. De
Witte Molen wordt gerund door drie mole-
naars, te weten Ans Roefs, Bert van Rijswijk
en Ben Hieminga. Er werken gelukkig ook
een aantal leerlingmolenaars. Toch kan de
Witte Molen nog wel enkele hulpkrachten
gebruiken.
De molenaars van De Witte Molen in Park
Sonsbeek, Arnhem  vragen voor de zomer-
maanden -juni tot en met september 2001-
vrijwilligers. Er is behoefte aan zowel gedi-
plomeerde molenaars als aan leerlingmo-
lenaars.
De molen is nu geopend op dinsdag,
woensdag en donderdag van 9.30 tot
16.30 uur. Het is de bedoeling om deze
openingsdagen uit te breiden met de  vrij-
dag.

Zij vragen in de eerste plaats betrokkenheid
bij en, als het enigszins kan, kennis van za-
ken van het molenaarsvak. Bij gebrek aan
het laatste zijn zij van harte bereid om be-
langstellenden in te wijden in de eerste be-
ginselen van het molenaarsambacht.
De taken zullen liggen op het gebied van
informatie geven, rondleidingen verzorgen,
onderhouds- en maalactiviteiten. Bent u er
niet zeker van of u over de juiste kennis be-
schikt, laat u niet afschrikken, maar zoek
hoe dan ook contact.
U kunt zich opgeven bij Ans Roefs, mole-
naar van De Witte Molen in Sonsbeek.
Telefoon Bezoekerscentrum De Watermo-
len: 026 - 4455660
Telefoon: Privé: 0344 - 610293
E-mail Bezoekerscentrum De Watermolen:
dewatermolen@planet.nl
E-mail privé: ansroefs@hetnet.nl.

Jaarverslag 2000 molen ‘De Ster’
in Geesteren (G)

Vrijwillig molenaar Joop Overman maakte
weer een uitvoerig en goed verzorgd jaar-
verslag van het reilen en zeilen op zijn mo-
len ‘De Ster’ in het Gelderse Geesteren. Ja-
renlang achtereen was dit in de voorm van
een soort rijmkroniek, maar nu was het tijd
voor wat anders. Het werd een tijdschrift-
achtige nieuwsbrief met diverse artikelen
over de lotgevallen van de molen. Daaruit
blijkt dat de molen in 2000 46 dagen voor
het publiek was openge steld, meestal za-
terdagen, in totaal ruim 300 uur. Zo’n 350
mensen bezochten de molen en er wer-
den 100.748 asomwentelingen ge maakt.
Dankzij Hen drikx Voeders uit Lochem kon er
in de loop van het jaar zo’n acht ton graan
gemalen worden. Aan de molen werd
door de molenaar(s) het nodige onder-
houd uitgevoerd.
Al met al geeft het verslag wederom een
goed beeld van wat er op een door vrijwil-
ligers bemalen molen passeert. De nieuws-
brief is in het hele dorp Geesteren huis aan
huis bezorgt. Zoiets vergroot zonder twijfel
de plaatselijke betrokkenheid bij de molen.

Herbouw Thorense Molen bepleit

Onlangs nam Ton Gijsbers na 25 ‘dienstja-
ren’ afscheid als voorzitter van de Ub-
bergse Stichting tot behoud van Monu-
ment en landschap. Bij dit afscheid be-
pleitte hij reconstructie van de in de oorlog
vernielde Thorense Molen tussen Persingen
en Leuth, die daar op de dijk aan de Ooij-
sche Graaf stond, pal tegen de Duitse
grens. De molen heeft de eer de laatste
grondzeiler-wipkorenmolen te zijn geweest.
Alleen om die reden al verdient de wens
van Gijsbers de aandacht.
Al in 1459 stond op deze plaats een molen.
Het bouwjaar van de in 1944 vernielde mo-
len is helaas niet bekend. Niet alleen als ko-
renmolen, maar ook uiterlijk week hij nog al
sterk af van de wipmolens zoals die in het
westen bekend zijn. Zo had de staartcon-
structie meer weg van die van een stan-
derdmolen. 

De malende Thorense Molen bij Leuth
in november 1941.

In mei 1940 liep de molen zware oorlogs-
schade op. Desondanks ging de eigenaar,
G. Vierboom, over tot herstel, waarbij te-
vens verbusseling plaats vond. Het herstel
werd afgesloten met een feestelijke ope-
ning op 15 november 1941. De vreugde
was helaas van korte duur, want op 18 sep-
tember 1944, tijdens de slag om Arnhem,
brandde de molen door oorlogsgeweld af.

Verplaatsing molen Nieuwegein
vlot nog niet erg

Op 18 mei 2000 is in het park Oudegein te
Nieuwegein de eerste paal geslagen voor
de molen die eerder bij de Doorslag in
Jutphaas stond. Na het slaan van de (sym-
bolische) eerste paal is er op de bouw-
plaats nog vrijwel niets gebeurd. Er waren
namelijk nog een aantal problemen die op-
gelost moesten worden zoals een grondruil
met de gemeente Nieuwegein. Verder is de
financiering nog niet helemaal rond.
Het transport van de ondertoren van zijn
oude naar de nieuwe plaats is een verre
van eenvoudige klus vanwege allerlei ob-
stakels op de te volgen route. Er is zelfs
overwogen om de onderbouw per heli-
kopter te laten reizen, maar met een bere-
kend gewicht van zo’n vijftien ton is dat on-
uitvoerbaar.

Vangstok gebroken op De Kraay
in Westbroek

In de late ochtend van zaterdag 10 febru-
ari deed zich op de molen van E. Schuur-
man Veevoeders BV een voorval voor
waarvan de afloop vele malen ernstiger
had kunnen zijn ... “ Even voor half twaalf
brak tijdens het opleggen van de vang, om
het tweede zeil voor te kunnen leggen, de
vangstok van molen De Kraay doormid-
den. Het losse eind stortte in enkele secon-
den rakelings langs de molenaar om op de
kruilier tot stilstand te komen. Om de molen
tot stilstand te krijgen is de vangbalk door
de molenaar met de hand uit de haak ge-
licht. Nadat de, zeer ontdane, molenaar bij
eigenaar Schuurman even bij kon komen is
de schade samen met Jan Schuurman be-
keken en de restanten verwijderd. Achteraf
bleek de vangstok in het midden, aan de
onderzijde! ,totaal vermolmd te zijn ... In de
zomer zou controle plaats gevonden heb-
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De Kraai in WEstbroek met de afge-
broken vangstok. Het afgebroken stuk
staat tussen de kruilier en het baliehek.

ben. Een ieder was zeer opgelucht dat het
nog zo goed was afgelopen, een dodelijke
afloop is zeker niet ondenkbaar. ( Historie: in
de 121 jaar dat de molen in Westbroek
staat is de vangstok nog nooit gebroken,
wel ooit de binnenroede, lange schoor en
de lange spruit.) Het maken van een
nieuwe vangstok zal (waarschijnlijk) wor-
den uitbesteed aan molenmaker J. Wilten
zodat De Kraay zo spoedig mogelijk weer
kan draaien. M.D. Ekelschot.

Noot van de redactie: Het breken van de
vangstok is inderdaad een ongeval, waar-
bij de man/vrouw die de vang bedient een
levensgevaarlijk risico loopt getroffen te
worden door de vallende stok. Om die re-
den propageerde wijlen Chris van Bussel
de trommelvang. 
Ook moet men als molenaar goed oplet-
ten waar men staat. In mijn leertijd is mij dui-
delijk gemaakt dat men met reden bij het
bedienen van de vang NOOIT tussen het
kruirad/-lier en het baliehek mag staan,
maar er altijd naast of aan de staartkant. Bij
het breken van de stok kan men dan snel
een stap naar de romp doen en de val-
lende stok missen. Tussen kruirad en balie-
hek krijg je die kans niet en over het hek

springen is ook niet alles. Bij heel wat mole-
nopeningen heb ik zo ‘hoogwaardigheids-
bekleders’ door de molenaar tussen rad en
baliehek geposteerd gezien. ‘Vast een
complot’, zou mijn oude leermeester zeg-
gen, die ‘ze kwijt kon...’

Jaarverslag van Stichting 
De Westfriese Molens over het
jaar 2000

Het stichtingsbestuur kwam dit eerste mil-
lenniumjaar zes keer in reguliere vergade-
ring bijeen, waar de volgende zaken wer-
den besproken en afgehandeld.
Alle molens en het gemaaltje werden voor-

zien van voldoende rookmelders en brand-
blussers.
De gemeente Obdam stelde een nieuw
bestemmingsplan Buitengebied op waar -
op onze stichting insprak in samenwerking
met De Hollandsche Molen te Amsterdam
over de garantie van vrije windvang van
de vijf molens die in of net buiten het plan-
gebied zijn gelegen.
De stichting heeft enkele keren de ge-
schreven en gesproken pers gehaald, het-
geen een goede reclame voor onze doel-
stellingen is. Ook werd door het Westfries
Museum te Hoorn onze medewerking ge-
vraagd voor opnames bij de Grote Molen
te Schellinkhout ten behoeve van een film
over de waterbeheersing in West-Friesland.
De secretaris voerde enkele besprekingen
over de verplaatsing van de romp van
meelmolen De Haan te Benningbroek. Er
bestaat gerede kans dat deze geplaatst
wordt nabij het stationnetje van Abbekerk
en dan een rol gaat vervullen in de activi-
teiten van de stichting Stoomtram Hoorn-
Medemblik.
Met de molenaars werd weer de traditio-
nele  gezellige middag gehouden. Ditmaal
werden de museumboerderij De Anloup te
Zuidermeer en  molen Nieuw Leven te
Wogmeer bezocht, waarna nog gezellig
werd nagezeten in Het Wapen van Wog-
meer. Dat ook onze donateurs meeleven
met onze molens moge blijken uit het feit
dat Louis Groen over meelmolen De Last-
drager te Hoogwoud diverse leuke zaken
wist te melden en dat Annie Saal uit Oost-
woud ons in de loop der jaren enkele re-
producties van haar schilderijen van West-
Friese molens deed toekomen. Zij is helaas
dit jaar overleden.
Het waterschap Westfriesland te Hoorn
heeft besloten zijn molens af te stoten en
met onze stichting werden besprekingen
gevoerd over de overname van de vijf mo-
lens. Aan het eind van het jaar kwamen we

De molen De Haan in Benningbroek bij de onttakeling in 1942.

De malende Grote Molen bij Schellink-
hout met links de nog herkenbare
plaats van de Kleine Molen (foto J.L.J.
Tersteeg).

tot overeenstemming over de voorwaar-
den van overdracht, zodat een en ander
naar verwachting in de loop van 2001 zijn
beslag zal krijgen. Tegelijkertijd zal dan het
gemaaltje van de polder Schellinkhout (in-
middels rijksmonument) weer teruggaan
naar het waterschap. Dat wil het namelijk
als reservegemaal gaan gebruiken in tijden
van ernstige wateroverlast. Voor de mole-
naar zal ter compensatie van gederfde
bergruimte door het waterschap een
boetje in stijl worden gebouwd op de oude
molenkade.
Voor Koggemolen Westuit No. 7 te Aarts-
woud is een aanvullend restauratieplan in-
gediend dat voorziet in een bedrijfsvaar-
dige molen met een rondmaalcircuit die in-
dien mogelijk, het nog in te richten weide-
vogelreservaat van vers water kan voor-
zien. De familie Nieuweboer wil in dit kader
meewerken aan het totstandkomen van
enkele parkeerplaatsen voor bezoekers.
Voor de financiering wordt o.a. ook een
beroep gedaan op  de Ford Foundation
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Nederland die ieder jaar een prijsvraag uit-
schrijft voor projecten die o.a. te maken
hebben met landschap en cultuur. Het pro-
bleem met de steeds brekende kruirollen is
thans bevredigend opgelost door levering
van nieuwe.
Bij molen Nieuw Leven van de Wogmeer
werd op enige afstand een bouwplan voor
een woonhuis en landbouwschuur aange-
vraagd. Besprekingen van de stichting en
De Hollandsche Molen te Amsterdam met
de aanvrager en de gemeente leverde
voor de molen een aanvaardbaar plan op
met garanties dat het geheel in de toe-
komst niet zal verslechteren door extra be-
bouwing en/of beplanting.
De achterwaterloop  van deze molen (dat
is het gemetselde deel waar de molenvijzel
in draait) behoefde dringend herstel. Het
geheel was als jaren gestempeld om ver-
der inzakken te voorkomen. Eerst liet het
zich aanzien dat de vloer verdiept en de
vijzel verlengd moest worden, maar dat
bleek achteraf niet nodig. Er kan nu vol-
staan worden met het herstel van het met-
selwerk en verlenging van de beschoeping
van de vijzel, zodat de molen met minder
kosten toch zijn volle schep  weer terug
heeft bij het huidig polderpeil. Het water-
schap Westfriesland versterkte de kade
van het Molenpad ter hoogte van het
voormalige polderhuis om het zware
bouwverkeer mogelijk te maken. De ge-
meente Obdam was zo bereidwillig de
voorfinanciering voor haar rekening te ne-
men, daar het Rijk zoals gebruikelijk pas op
termijn uitbetaalt.
Verder werd er nog al wat timmerwerk aan
deze molen verricht. De subsidieaanvrage
voor nieuwe roeden  is inmiddels bij de ge-
meente ingediend. De vervanging ervan is
niet direct nodig, maar op termijn wel. 
De andere molens kregen het reguliere on-
derhoud en waren regelmatig in bedrijf. 
U kunt onze stichting steunen door begun-
stiger te worden door ten minste ƒ 25,- te
storten op giro 54 33 799 van Stichting De
Westfriese Molens, Marga Klompéland 7;
1705 JD Heerhugowaard. U ontvangt dan
vier keer ‘s jaars Molenpost met de weder-
waardigheden van vele molens in Noord-
Holland.
Stichting De Westfriese Molens. 

Bescherming omgeving paltrok
De Eenhoorn

Twee eigenaren hadden ingrijpende
bouwplannen in de directe omgeving van
de paltrok De Eenhoorn in Haarlem. Er zou-
den in totaal zes nieuwe huizen gebouwd
worden, waarvan drie op de plaats van de
bestaande huizen en loodsen en drie
nieuwe. B & W van Haarlem gingen hier-
mee akkoord, maar omwonenden, de
desbetreffende gemeenteraadscommissie
en het provinciaal bestuur waren hier niet
gelukkig mee. De provincie weigerde de
noodzakelijke planologische goedkeuring
en daardoor moesten de bouwplannen
op de helling. In ieder geval is een van de
zes woningen gesneuveld en moet een
deel van de nieuwbouw kleiner worden. 

Gemeente Noorder-Koggenland
wil Amerikaan Hauwert 
herstellen 

In het West-Friese Hauwert staat tussen de
Heemraad Witweg en het Egboetswater
een windmotor die vroeger de Sluispolder
aldaar heeft bemalen. De ruilverkaveling
heeft de Amerikaan overbodig gemaakt,
welke daarna is overgedragen aan de ge-
meente. De gemeente heeft daartoe om
financiÎle redenen geen kans toe gezien,
maar sinds enige tijd is de windmotor pro-
vinciaal monument en dat biedt wellicht
perspectief. Een verplaatsing behoort ook
tot de mogelijkheden om zo de molen
weer echt te kunnen laten functioneren.
Op dit moment wordt er in West-Friesland
trouwens ook gewerkt aan de restauratie
van de Amerikaan van de Brakepolder, ei-
gendom van een stichting en rijksmonu-
ment.

Gemeente Harenkarspel wil van
molen af

De gemeente Harenkarspel wil van de mo-
len van de polder Waarland af die haar ei-
gendom is. Het gemeentebestuur vindt het
beheer van de molen geen gemeentelijke
taak. Er zijn inmiddels al wel gesprekken ge-
weest met plaatselijke organisaties, maar
die staan niet te springen. Zij vinden dat de
molen maar onder de hoede van de ge-
meente moet blijven. Bovendien hebben
ze het te druk met hun bestaande taken en
de last van zo’n molen is geen sinecure, ook
financieel niet, al wil de gemeente voor tien
jaar financiÎle garanties geven voor het on-
derhoud. Het oprichten van een nieuwe en
aparte stichting voor de molen behoort ook

tot de mogelijkheden. Het probleem is ech-
ter: waar haal je het geld, kennis van zaken
en capabele menskracht vandaan?
De Waarlandse molen is recent aan de ket-
ting gelegd omdat een roe slechter was
dan voorzien. Deze zou aanvankelijk in 2003
worden vervangen. Dat wordt nu naar vo-
ren gehaald en daar trekt de gemeente
42.000 gulden voor uit.

Hennepklopper voor Alblasser-
dam; een idee?

Aan de Noord bij Alblasserdam hebben
een aantal opmerkelijke molens gestaan,
waarvan alleen foto’s nog een beeld ge-
ven. Van zuid naar noord stonden daar tot
in de vorige eeuw de koren- en zaagmolen
De Jonge Willem, de poldermolen van de
Ruigenhilpolder, korenmolen De Hoop, de
zaagmolen Ons Genoegen en de beuk-
molen. Ze hebben allemaal iets bijzonders,
is het niet in hun uiterlijk, dan is het in hun
constructie of bedrijf. Ze zouden nu vrijwel
zonder uitzondering hoog scoren in een lijst
met de vijftig bijzonderste molens van Ne-
derland, maar het is allemaal verleden tijd.
Het laatste zichtbare restant was de funde-
ring van de beukmolen, een van de laatste
hennepkloppers van Nederland die omst-
reeks 1985 nog was te zien aan de oever
van De Noord. Die fundering was dan ook
het laatst herkenbare restant van een hen-
nepklopper in Nederland (De schuur en on-
derbouw van De Weldragende Kersen-
boom in Krommenie, gesloopt in de winter
van 1971/1972 (zie Molenwereld 2000-5-
110) had dus nog een baas boven baas).
In het verleden werd in de Alblasser- en de
Krimpenerwaard veel hennip (‘kennip’) ge-
teeld voor de touw en zeildoekfabricage,
industrieën die voor korte of langere tijd
ook ter plaatse floreerden. Omstreeks 1840
liet C.J. van der Lee hiervoor in Alblasser-
dam op de hoek van de Weering en de
Noord een beukmolen bouwen, ongetwij-
feld de laatst gebouwde hennepklopper

De fundering van de beukmolen in Al-
blasserdam omstreeks 1985 met in het
midden de fundatie van het komblok
(foto A. Hoek).

De Alblasserdamse beukmolen aan het
eind van de vorige eeuw.



ACTUEEL
MOLENS

64 4de jaargang 2001 nr. 3

van Nederland. In 1904 werd de molen ge-
sloopt en verhuisde de molen naar Nieuw-
Lekkerland en werd daar door Gondus de
Lange gebruikt als korenmolen tot de sloop
in 1938. 
Onlangs opperde Arie Hoek in Alblasser-
dam voorzichtig de suggestie om echt iets
te doen met het bijzondere Alblasser-
damse molenverleden. Op dit moment is
de toeristische waarde van Alblasserdam
zelf niet veel meer dan de passage voor de
toeristenstroom naar de molens van de Kin-
derdijk. Alblasserdam wil daar toch zelf ook
wel van profiteren en een gemeentelijke
commissie onderzoekt de mogelijkheden
daartoe. In het feite is het ook een slimme
zet, want men haakt naadloos aan bij de
doelgroep die nu door Alblasserdam stuift.
Binnen die commissie ziet men dan ook wel
iets in de suggestie van Hoek, maar het zal
duidelijk zijn dat hiermee veel geld is ge-
moeid. Al snel komt men uit bij een bedrag
van anderhalf à twee miljoen gulden voor
de complete reconstructie van een molen;
technisch hoeft er geen enkel probleem te
zijn.
Een reconstructie van de beukmolen bij of
mogelijk zelf op zijn oorspronkelijke plek zou
een totaal verdwenen molensoort weer in
het leven roepen en daarom toe te juichen
zijn. De historische, culturele en educatieve
waarde is zonneklaar. Om die reden willen
en kunnen wellicht ook andere overheden
en instanties bijspringen. 
Ook in naburige gemeenten lopen interes-
sante molenprojecten zoals in Nederlek
voor het herstel van de zaagmolen Welte-
vreden in Krimpen a/d Lek en de molen
van De Regt in Nieuw-Lekkerland. Dit alles,
in combinatie met de absoluute topper
Kinderdijk moet een versterking en verbre-
ding van het toeristisch product kunnen
bieden, terwijl men mogelijk ook de ver-
keersstroom in betere banen kan leiden. 

De Stenen Molen in Hazerswoude
naar een ets van P.L. Dubourcq uit
1849. De romp lijkt qua verhoudin-
gen sterk op de molen in Lienden.

Bezwaren tegen herstelplannen
Nieuwerkerkse molen

Om een versnelde goedkeuring van de
herstelplannen van de Nieuwerkerkse mo-
len mogelijk te maken heeft de gemeente
Nieuwerkerk een schriftelijke inspraakronde
gehouden. Dat heeft één bezwaar opge-
leverd van het in de buurt van de molen
gevestigde slachterijbedrijf A. Molendijk
dat wil uitbreiden in de richting van de mo-
len. Het bedrijf heeft niets tegen de restau-
ratie van de molen, in tegendeel, maar
men is bang dat de molen de voor het be-
drijf noodzakelijk hoogte onmogelijk
maakt. Dit maakt wel duidelijke dat de
Stichting Molen Kortenoord met verplaat-
sing en vooral verhoging van de molen
hierop inspeelt. Wellicht kunnen betrokken
er zo gezamenlijk uitkomen, zodat deze
hinderpaal voor herstel van de molen op
minnelijke wijze wordt opgelost.
Inmiddels is er ook een gesprek geweest
van de gemeentelijke monumentencom-
missie met ing. J.P. van Rooijen van Monu-
mentenzorg. Deze was van oordeel dat
het technisch mogelijk was om de molen
op zijn bestaande plaats te laten staan.
Dan kan de RDMZ ook alle medewerking
op technisch, financieel en ander gebied
geven. In verband hiermee streeft men in
Nieuwerkerk naar een rondetafelgesprek
van alle belanghebbende partijen.

Weer een Bosmanmolentje in de
Hoeksche Waard

Hertog in Moerkapelle en Bosman uit Piers-
hil staan bekend als leverancier van ijzeren
windmolentjes voor onderbemaling. Zelfs
deze molens om hun uiterlijk eens ‘schrik-
molentjes’ genoemd ondergaan evenals
hun grotere broers de windmotoren een

In januari is de mengvoederfabriek van
Schrier in Hazerswoude-Rijndijk tegen de
vlakte gegaan. Daarmee verdwenen op
die plaats de laatste resten van de Stenen
Molen van Hazerswoude, alias Rembrandt.
Dit laatste vanwege de (foutieve) veron-
derstelling dat de vader van de beroemde
schilder hier ooit molenaar zou zijn ge-
weest. Molinologisch is deze molen van
groot belang geweest, omdat hij min of
meer de oermoeder van de stenen molens
in westelijk Nederland is geweest. Zo heeft
deze molen mede model gestaan voor de
nog bestaande korenmolen van Lienden
(De Zwaan van Van Harn; zie De Molenaar
1992, No. 9 t/m 14). Dan pas komt de op-
mars van de stenen molens goed op gang.
Van die oorspronkelijke molen, gebouwd in
1593, was in Hazerswoude niet veel meer
terug te vinden. Op 3 november 1855
brandde de molen, een grondzeiler, uit.

Daarna werd de molen herbouwd, waarbij
de romp werd verhoogd, zodat er een vrij
grote stenen baliemolen ontstond. In 1921
werd de molen onttakeld: roeden, balie en
staart gingen eraf. Vijf jaar later in 1926 gin-
gen de kap en het binnenwerk naar de
molen van Kilder die kort tevoren, tijdens
de beruchte cycloon van 1925, was ver-
woest. In Hazerswoude bleef de stenen
romp nog staan tot 1965. In juni van dat
jaar werd de molen tor de begane grond
toe gesloopt.
De molenfundering bleef zitten en binnen
de molenmuren werd in de grond de me-
lassetank ingelaten voor de perserij. In ver-
band met het bouwrijp maken van het mo-
lenterrein is nu alles verwijderd.
Een archeologisch onderzoek naar de res-
ten van de Stenen Molen zou - om boven-
genoemde reden - alleszins op zijn plaats
zijn geweest. Het is mij niet bekend of dit in-

R e m b r a n d t  u i t g e w i s t

zekere herwaardering. Door veranderd
peilbeheer zijn de meeste van deze molen-
tjes verdwenen, ook in de Hoeksche
Waard, de bakermat van de Bosmanmo-
lentjes.
Op 12 december stelde wethouder L.H.J.
Westerop van Binnenmaas bij de vijver in
de nieuwbouwwijk De Grienden in Putters-
hoek zo’n Bosmanmolentje in bedrijf. Het
molentje maalt het water uit de singels van
de wijk in de vijver die zo’n veertig centi-
meter hoger peil heeft. Hiermee wordt
voorkomen dat het polderwater niet de sin-
gels instroomt, maar dat water uit de vijver
wel kan aflopen op de polder. De singels
ontvangen regenwater vanaf de daken in
de wijk. Door deze maatregelen krijgen en
houden de singels in De Grienden schoon
water.

Slaapzaal bij Veendermolen

Sinds 1958 is bij de Veendermolen in Roe-
lofarendsveen de zeilschool De Wijde Aa
gevestigd. Qua onderdak is het behelpen
geblazen. Zo gebruikt men in het seizoen
een tweetal grote tenten als slaapgele-
genheid, terwijl twee portocabins naast
de molen dienst doen als keuken en toi-
letruimten. Dat is noch praktisch, noch op-
tisch een fraaie oplossing. Daarom wil de
zeilschool op de plaats waar nu ‘s zomers
de tenten staan een aan de omgeving
aangepast gebouw neerzetten van 11 bij
30 meter. Tevens is het de bedoeling dat
de keuken wordt verplaatst naar de uit-
bouw van de molenaarswoning, zodat de
portocabins kunnen verdwijnen. De nok
van het nieuwe gebouw blijft onder de
onderste roetop. Al met al is het bouwplan
een hele verbetering, zowel voor de mo-
len zelf (verdwijnen van de portocabins)
als de zeilschool.
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derdaad gebeurd is, alhoewel instanties
als de RDMZ en het provinciebestuur van
Zuid-Holland wel zijn ingelicht over de
begonnen sloop en de aanwezigheid
van de fundering.

Sloop veevoederfabriek Rembrandt
in Hazerswoude, 17 januari 2001.

Expositie Wind/Kracht/Metingen
in Museummolen De Nieuwe
Palmboom

Op vrijdag 16 februari is in de museummo-
len De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34,
Schiedam de nieuwe expositie ‘Wind/ -
Kracht/Metingen’ van start gegaan. 
Deze educatieve expositie belicht de vele
facetten van wind en is vooral bedoeld
voor gezinnen met jonge kinderen en ba-
sisschool-leerlingen.
In museummolen De Nieuwe Palmboom
maken kinderen (en ouderen) zo kennis
met alle facetten van wind. Er zijn grappige
en interessante proeven te doen en kinde-
ren kunnen zélf de wind meten op de héél
hoge molenomloop. Ook kunnen kinderen
met wind vreemde geluiden maken op het
flessenorgel of een spannend spel spelen.
Verder een videofilm, veel fotos met infor-
matie en knutseltips om mee te nemen.
Wind wordt al eeuwenlang gebruikt om de
Schiedamse molens (de grootste ter we-
reld) te laten draaien. ‘Duurzame energie’
heet die windkracht tegenwoordig en
daar is volop belangstelling voor. Maar
wind maakt nog veel meer dingen moge-
lijk: denk maar eens aan wind surfen, vlie-
geren en (blaas-)instrumenten. Veel van
die verschillende dingen kun zijn te zien in
de expostie.
Tijdens de opening mocht de eerste groep
kinderen met de proefjes kennismaken on-
der leiding van de ‘eminente’ professor
Storm. Stichting Exploitatie Schiedamse
Musea van Bedrijf en Techniek.

Gemeente wil molen Gapinge
aankopen

De gemeente Veere heeft onderhandeld
met de eigenaar van de korenmolen De

Graanhalm in Gapinge over verkoop aan
de gemeente, waardoor het behoud van
de molen structureel verzekerd is. In eerste
opzet was het de bedoeling dat de ge-
meente een bod zou uitbrengen als de ei-
genaar, de heer C. Reinierse, 65 jaar wordt.
Deze wil echter eerst zijn kinderen de gele-
genheid geven de molen over te nemen,
pas daarna zou de gemeente de kans krij-
gen. 
Het is evenwel te hopen, dat de ge-
meente, op voorhand toch een regeling
voor het onderhoud van de molen wil en
kan treffen. Een situatie als hieronder in
Heinkenszand kan vrij gemakkelijk ont-
staan. Het ongedaan maken van dergelijk
verval kost de gemeenschap goud, hetzij
via restauratiesubsidies aan een particu-
liere eigenaar, hetzij via een stichting of ge-
meente als eigenaar.
De Graanhalm is in 1896 gebouwd als op-
volger van een achtkante molen, de voor-
malige loodwitmolen De Rob uit Koog a/d
Zaan, die op zijn beurt een van oorsprong
Zuid-Hollandse wipmolen als voorganger
had.

De molen van Kortgene, ooit een
Zeeuws pronkjuweel, nu een flauwe af-
schaduwing met een ongewisse toe-
komst.

Wie redt de molen van 
Kortgene?

Er is geen provincie in Nederland waar ver-
houdingsgewijs zo veel molens bewaard
zijn gebleven als in Zeeland. Daardoor is
deze provincie uniek, waarschijnlijk zelfs in
de hele wereld. Toch kun je niet zeggen
dat dit in deze provincie tot bijzondere in-
spanningen heeft geleid in de trant van:
daar zijn we trots op en dat moeten we zo
houden, alle inspanningen van De
Zeeuwse Molen ten spijt.
Zo verloor het mooie eiland Noord-Beve-
land voor de oorlog zegge en schrijve
slechts één molen: die te Kats. Een volgend

slachtoffer zou zelfs nog een dertig jaar op
zich laten wachten. Ook nu nog kent het
eiland verhoudingsgewijs veel molens. Re-
cent zijn er grote werkzaamheden uitge-
voerd aan twee molens in Wissenkerke. Dat
neemt niet weg, dat er nog grote zorgen-
kinderen over zijn. De korenmolen van Kort-
gene is er een van, ooit een van de beste
en de mooiste molens van het eiland (zie
de herinneringen van molenaar Jaap Wa-
genaar uit Waarde in De Molenaar 1996-
20-30). Een paar nummers eerder in, 1996-
18, werden de lotgevallen van de molen
beschreven. De inspanningen van de eige-
naar, de heer L.W. Kokee in Schiedam, om
de molen te restaureren liepen helaas op
niets uit. Sinds 1996 is er eigenlijk niets ver-
anderd. Kortom, de toekomst van De Ko-
renbloem ziet er vrij uitzichtloos uit. De hoop
van de heer Kokee is nu gesteld op een
stichting of een vereniging die de molen wil
aankopen en restaureren; zo niet dan kun
je op het einde van deze eens zo mooie
molen wachten. (Voor informatie: dhr. L.W.
Kokee, Polderweg 25, 3125 KD Schiedam,
tel. 010-4712933). Wie redt?

Kanjersubsidie voor de Oranje-
molen in Vlissingen

De toekenning van de kanjersubsidies voor
grote monumentenrestauraties kreeg
haast het karakter van een prijzenfestival. Er
valt één molen onder de gelukkigen, te
weten de Oranjemolen in Vlissingen. Er wa-
ren in totaal 121 aanvragen ingediend
voor een subsidie in het kader van deze re-
geling. Om al die aanvragen te honoreren
zou 340 miljoen gulden nodig zijn geweest.
In totaal is er 200 miljoen gulden voor 53 ob-
jecten toegekend. 
Voor de Oranjemolen is 2,5 miljoen gulden
nodig, gedeeltelijk vanwege waterstaat-
kundige werken aan het bolwerk waarop
de molen staat. Rijkswaterstaat betaalt in
verband hiermee vier ton. Het Rijk stelt een
miljoen ‘kanjergeld’ beschikbaar, zodat er
voor de gemeente als eigenaar van de
molen nog een miljoen overschiet. 

Geld voor leskisten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 5000
gulden geschonken aan de Molenstichting
Noord-Brabant voor het maken van een
tiental leskisten, uiteraard over molens. Deze
leskisten komen terecht bij een aantal mo-
lens in de provincie, vanwaar zij worden uit-
geleend aan scholen in de omgeving. De
kisten bevatten informatiemateriaal over
molens, boeken, molenkaarten, een video-
band en monsters van granen en meel. Na-
tuurlijk kunnen de leerlingen dan ook de ge-
legenheid krijgen om de molen te bekijken.

Bureaucratie nekt restauratie-
plan molen Princenhage 

De bekendste molenromp in Nederland is
die van de korenmolen De Hoop in Prin-
cenhage bij de snelweg Rotterdam-Ant-
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De Hoop in Princenhage voor de ont-
takeling, een beeld om naar te streven.

werpen. De Hoop is immers ooit de hoogste
molen van Nederland geweest. Veel mo-
lenliefhebbers koesteren sinds jaar en dag
de wens dat deze bijzondere molen weer
maalvaardig wordt gemaakt; ir. J.B. Hof,
sinds 1998 eigenaar, doet dat ook. In feite is
hij de eerste eigenaar geweest die hiertoe
concreet stappen heeft ondernomen. De
plaatsing van de molen op de rijksmonu-
mentenlijst in 1993 lijkt de weg te openen. In
2000 worden recentere bijbouwen ges-
loopt, zodat de molen met het oude pak-
huis weer vrij komt te staan. In de zomer van
2000 stelt de gemeente Breda 670.000 gul-
den rijksmonumentengeld, een hypotheek-
garantie van 167.000 gulden plus 162.000
gemeentelijke monumentengeld beschik-
baar voor het herstel van de molen. 
Het restauratieplan zit dan allang in de
ambtelijke molen, maar die procedure
duurt in de ogen van Hof (te) lang en ver-
zandt volgens hem in de bureaucratie van
Monumentenzorg. Er zit in zijn ogen te wei-
nig schot in de zaak. Het resultaat is dat Hof
volledig afknapt op de gang van zaken en
in januari van dit jaar laat weten dat hij de
handdoek in de ring gooit. Hij ziet af van
verdere medewerking aan de lopende res-
tauratieprocedure, waarop de gemeente
Breda de toegezegde subsidies intrekt. 
Toch blijft Hof het ideaal van een gerestau-
reerde molen De Hoop koesteren, al moet
het dan anders.
Het is in feite een in-trieste gang van zaken.
De enige troost voor de heer Hof is waar-
schijnlijk dat hij niet de enige moleneige-
naar is die gefrustreerd is geraakt door de
restauratieprocedure; al zijn er tot op veel
nog niet veel geweest die tot dezelfde
conclusie overgingen.
Op 25 november 1994 hield de directeur
van de RDMZ, de heer Asselbergs, tijdens
de contactdag van De Hollandsche Molen
een indrukwekkend betoog over monu-
mentenrestauraties en de rol van zijn dienst.
Die toespraak werd als een verademing er-
varen: eindelijk iemand die het begreep.
Hij schuwde het niet om in de spiegel te kij-

ken; in tegendeel. De boodschap kwam
toen heel goed over; nu, ruim zes jaar later,
zullen sommige moleneigenaren en hoor-
ders van toen zich beslist afvragen of die-
zelfde boodschap intern, bij de dienst zelf
wel is overgekomen. De heer Hof zal ervan
overtuigd zijn dat dit niet het geval is. Jam-
mer, jammer....

Dodelijk ongeval op de 
Volmolen in Waalre

Op 14 februari is een 51-jarige monteur om
het leven gekomen door een val langs het
waterrad. De man raakte beklemd tussen
de bodem en het rad. Duikers van de
brandweer slaagden er pas na geruime tijd
in om de man te bevrijden. In het zieken-
huis is hij enige tijd later overleden. 
De molen was net klaar en zou op 15 fe-
bruari feestelijk in gebruik worden gesteld.
Uiteraard zijn onmiddellijk alle festiviteiten
afgelast.
Hiermee is weer een tragische gebeurtenis
toegevoegd aan de lijst van rampspoeden
waar deze molen sinds de herbouw een
jaar of tien geleden is geconfronteerd.

Windvaan van gemeentehuis
naar molen

Op het gemeentehuis van Zevenbergen is
in 1972 een windwijzer geplaatst, gesmeed
door Piet Schellekens. De gemeente is bij
de gemeentelijke herindeling opgegaan in
een groter geheel. Zo verloor het gemeen-
tehuis en daarmee de windvaan zijn func-
tie. Daardoor kwam er gelegenheid om de
windvaan een hoge, zichtbare en functio-
nele plaats te geven op de kap van de
molen in Zevenbergen, die tientallen jaren
onttakeld heeft gestaan. De windvaan is in
bruikleen afgestaan aan de vrijwillige mo-
lenaar in opleiding van deze molen, Patri-
cia Witkamp. Op 8 december is de wind-
wijzer met behulp van een grote kraan
achter op de molenkap geplaatst. In ze-
kere zin is dit de afsluiting van de uitwen-
dige en spraakmakende restauratie die in
1997 begon.

Van vrijwillig molenaar tot 
zeilmaker 

Op 1 januari 2001 is Marc Crins gestart met
zijn molenzeilmakerij. Marc is woonachtig in
Reuver, gemeente Beesel, en al vele jaren
enthousiast voor alles wat met molens te
maken heeft. Toen de korenmolen De
Grauwe Beer te Beesel eind 1983 opnieuw
in gebruik werd genomen was hij iedere za-
terdag present. Later volgde hij met veel
enthousiasme de opleiding tot vrijwillig mo-
lenaar. Sinds april 1999 mag hij zich ge-
slaagd vrijwillig molenaar noemen. Sinds-
dien is hij regelmatig zowel in Kessel alsook
in Beesel  zelfstandig als molenaar actief en
het liefs zou hij als beroepsmolenaar verder
willen. Ondanks dat Marc zijn studie aan de
Middelbaar Agrarische School heeft afge-
rond kan hij in die branche niet echt zijn

draai vinden. Toen dan ook in het voorjaar
van 2000 op de standerdmolen in Kessel
vier nieuwe zeilen geleverd werden werd
hem al snel duidelijk dat het vervaardigen
van molenzeilen wel eens zijn beroep zou
kunnen worden. 
Marc: ‘Toen ben ik me gaan verdiepen in
de kneepjes van het zeilmaken. Het gaat
tenslotte niet alleen om bepaalde vaardig-
heden, het naaien van zeildoek en splitsen
van het touwwerk e.d., maar het is ook han-
dig als je de weg weet naar de leveranciers
van zeildoek, touwen, garens, enz.. Kennis
van de diversen soorten doek en alle ove-
rige bij het maken van een zeil benodigde
spullen is noodzakelijk om een kwalitatief
goed product te kunnen maken’.
Marc ziet zijn toekomst als molenzeilmaker
met vertrouwen tegemoet. Door persoon-
lijk ter plaatse te gaan opmeten en de zei-
len ook weer persoonlijk af te leveren wil hij
optimale service verlenen. Het spreekt ove-
rigens voor zich dat men behalve voor
nieuwe zeilen ook bij hem terecht kan voor
reparaties.

Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot
Marc Crins Molenzeilen
Paardebloemstraat 28
5953 GV Reuver
tel. 077-474 8033    Fax. 077-474 8034
06-20949805

Restanten watermolen Lomm
blijven definitief bewaard 

In Molenwereld 2000-9-184 is al melding ge-
maakt van een voorlopig bewaard blijven
van de resten van een watermolen die
zouden moeten verdwijnen door de Maas-
werken. Inmiddels is dat voorlopig na on-
derzoek door de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek definitief ge-
worden. De ROB vond restanten van deze
molen op de Haagbeek en dateert die in
dertiende eeuw. Reden genoeg om de
molenresten te bewaren, omdat de
meeste molens later vervangen zijn door
nieuwbouw en de bodem daardoor als re-
gel aanzienlijk is verstoord. Het is de bedoe-
ling dat de resten van de molen blijven lig-
gen zoals ze liggen en niet verder blootge-
legd of onderzocht worden.

Molen Nederweert-Roeven naar
gemeente

Op 5 oktober 1944 staken Duitse stoottroe-
pen molen Windlust in Roeven gemeente
Nederweert van molenaar Bruekers in
brand die daardoor geheel uitbrandde. In
1979 kocht notaris Stassen de molen en in
1981 droeg de romp alweer een kap. In
1992 was de Windlust geheel maalvaardig,
alles door Stassen uit eigen middelen beko-
stigd. Inmiddels is de heer Stassen in 1999
overleden en heeft de familie besloten om
de molen voor de befaamde symbolische
gulden te verkopen aan de gemeente. De
kosten van de molen zijn een (te) zware last
voor een particuliere eigenaar, te meer
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ACTUEEL
MOLENSdaar de molen niet op de monumentenlijst

staat en er van die kant dus geen financiÎle
steun voor onderhoud of restauratie te ver-
wachten valt. De gemeente Nederweert
wil de molen van Roeven met de Sint Jo-
sephmolen en De Korenbloem in Ospel on-
derbrengen in een stichting een een of
meerdere vrijwillige molenaars aanstellen.

Nieuwe eigenaar voor de Franse
Molen in Valkenburg 

Begin 2000 kreeg de Franse Molen een
nieuwe eigenaar in projectontwikkelaar
Roks en Eurlings (zie Molenwereld 2000-4- 81)
Enige tijd geleden verkocht deze de molen
weer aan bouwbedrijf Van de Ven uit Veg-
hel, waar Coppes Bouw in Houthem deel
van uitmaakt. Coppes Bouw heeft veel er-
varing met restauratiewerk, onder andere
aan het bekende Chateau Houthem. Cop-
pes Bouw gaat eerst het casco van de mo-
len herstellen: muren dak en vensters. De
toekomstige bestemming van de molen ligt
nog open.

‘Bundespreis für Handwerk in der
Denkmalpflege’ voor Adriaens 

Op l7 november mocht Adriaens Molen-
bouw Weert bv. te Weert, uit handen van
Wolfgang Clement, minister-president van
de deelstaat Nordrhein-Westfalen, als eerste
niet-Duits bedrijf, een prijs in ontvangst ne-
men. Aan Adriaens Molenbouw werd een
Ehrenurkunde overhandigd in verband met
hun betrokkenheid als ‘Handwerker’ bij de
restaratie van de Haarener Windmühle van
de familie Verbeek in Haaren-Waldfeucht,
Deutschland.
De  Bundespreis für Handwerk in der Denk-
malpflege wordt jaarlijks in twee Duitse deel-
staten, uitgereikt voor projecten, waarbij pri-
vate opdrachtgevers beschermde monu-

menten door Handwerkbetriebe heb    ben
laten restaureren.
In 2000 was het de beurt aan de deelstaten
Nordrhein-Westfalen en Sachsen. In 2001 zul-
len prijsuitreikingen plaatsvinden in de deel-
staten Baden-Württemberg en Thüringen.
De molen in Haaren is eigendom van Hu-
bert Verbeek, telg uit een bekende Lim-
burgse molenaarsfamilie. De jury looft niet
alleen het ambachtelijke molenmakerswerk
van Adriaens, maar prijst ook de inzet van
de familie Verbeek die zich al tientallen ja-
ren inspant om de molen van Haaren in per-
fecte maalvaardige staat te houden en
niet alleen dat, maar ook nog steeds daad-
werkelijk met de molen maalt. Tevens streeft
zij ernaar om de molenomgeving in pas-
sende staat te houden. In een volgend
nummer hopen wij met meer wetenswaar-
digs over deze molen te komen.

Stage lopen bij molen annex bak-
kerij in Xanten (D)

‘Molenaars zeuren over bakkers, 
bakkers zeuren over molenaars! 
Bak met je eigen meel
en zeur over jezelf!’
Wie wil: 
- Malen met de windkorenmolen?
- Bakken in de aangesloten bakkerij?
- Wonen naast de molen?
- Fietsen door het Nederrijngebied
Dat kan allemaal bij Rolf Peter Weichold,
molenaar en bakker op de Kriemhil-
demühle in Xanten (D).
Hij biedt woonruimte, eten, fietsen en een
zeilbootje aan  voor stagiaire-medewer-
kers/ medewerksters voor tenminste een
Info: www.xanten.de/muehle;
tel: +49 (0)171-2624266 of 
e-mail: muellerweichold@t-online.de 

Molenmakers winnen prijs 

Het molenbouwbedrijf van de firma Mo-
lema uit Heiligerlee, heeft als vaste partner
van het ontwikkelingsbureau Lowlands Ma-
nagement uit Oudwoude en het aanne-
mersbedrijf Havenga uit Garmerwolde, een
Amerikaanse prijs gewonnen met de bouw
van de beltmolen “Immigrant” in het Ameri-

kaanse Fulton. De prijs die overigens ge-
deeld moet worden met de opdrachtgever
-de stad Fulton, is op 26 januari j.l. in Chi-
cago uitgereikt. De prijs voor ‘technical ex-
celence’, bestaat uit de Merit Award van
The Consulting Engineers Council of Illinois.
Het mag als zeer bijzonder worden gezien
dat iets betrekkelijks kleinschaligs als de 2,2
miljoen gulden kostende molen in Fulton
winnaar is geworden, want doorgaans
gaat deze prijs naar grote infrastructurele
projecten, zoals bruggen. 
De heren Guus Zantinga en Erik Ufkes, de
beide firmanten van de firma Molema uit
Heiligerlee, vinden dat uit de prijs waarde-
ring voor hun vakwerk blijkt. Dit is toch fan-
tastische promotie aldus Zantinga. De bouw
van de molen heeft inmiddels geleid tot

De prijswinnaars van de Bundespreis
für Handwerk in der Denkmalpflege:
v.l.n.r.: Wim Adriaens, Angelique Ad-
riaens- Holthuijsen, Paul van den Berc-
ken, Hubert Verbeek en Riny Adriaens-
van den Bercken. De Kriemhildmühle in Xanten.
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nieuwe contacten en opdrachten in het
buitenland. Met name die landen waar in
het verleden Nederlandse kolonies zijn neer-
gestreken tonen vooral belangstelling, zoals
Canada, Amerika, Brazilië en Australië.
Maar ook landen als Turkije, Korea en Thai-
land hebben geinformeerd naar de moge-
lijkheden. Vooral de plannen uit BraziliÎ en
Canada kunnen serieus genoemd worden.
In de Braziliaanse plaats en gelijknamige
provincie Parana willen ze een kopie heb-
ben van olie- en korenmolen “Woldzigt” in
Roderwolde. Hij moet er over twee jaar
staan als de nakomelingen van de Drentse
en Overijsselse emigranten het honderdjarig
bestaan van hun gemeenschap vieren. En
een groot bedrijf uit het Canadese Calgary,
dat van oorsprong Nederlands is, wil een ko-
pie van de houtzaagmolen “De Salaman-
der” uit Leidschendam. Het bedrijf heeft als
logo een molen en wil graag een echte bij
de ingang van het bedrijfsterrein.Of het
daadwerkelijk tot zaken zal komen zal nog
moeten blijken, maar de heer Van Dijk van
‘Lowlands Management’ heeft er wel ver-
trouwen in. Ook voor de firma Molema zou
het prachtig zijn als de plannen doorgang
zouden vinden. Het is een enorme opsteker
voor ons bedrijf en het levert natuurlijk voor
enige jaren werk op, aldus (inmiddels) oud-
molenmaker Molema.
Terugkomend op de molen van Fulton,
deze zal dit voorjaar voorzien worden van
z’n binnenwerk waarna er daadwerkelijk
graan mee gemalen kan worden. Voor dit
doel is ‘Gilde’ instructeur Derk Jan Tinga uit
het Groningse Winsum de afgelopen zo-
mer speciaal overgevlogen om de toe-
komstige molenaars de fijne kneepjes van
het molenaarsvak bij te brengen. Inmiddels
heeft er ook al een tegenbezoek plaats ge-
vonden op de opleidingsmolen “De Vier
Winden” te Pieterburen. Op 10 maart a.s.
komt er weer een delegatie van tien per-
sonen naar Groningen voor een vervolg-
cursus en om in Nederland de grote ver-
scheidenheid aan molentypen te bewon-
deren. Hieruit blijkt wel dat de zaken serieus
worden aangepakt. De molen van Fulton
zal verder worden gebruikt als bezoekers-

The Immigrant vanaf de landkant. Zo
lijkt het een beltmolen met een ‘oversi-
zed’ belt (foto J.J.M.A. Reinders).

centrum en expositieruimte voor Amerika-
nen van Nederlandse komaf. De klimatolo-
gische omstandigheden in Illinois (hoge
luchtvochtigheid en zomerse hitte) hebben
er toe geleid dat de molen is voorzien van
airconditioning. Dit zal ongetwijfeld o.a. tot
doel hebben om een kwalitatief hoog-
waardig product te kunnen waarborgen.
H. Noot.

In ‘t kort:

� In de werkplaats van molenmaker Vaags
in Aalten wordt momenteel gewerkt aan
een geheel nieuw wiekenkruis voor de mo-
len De Helper in Haren (Gr). Dit zelfde geld
ook voor het wiekenkruis voor de molen De
Zwaluw” in Nieuwe Pekela. 
� Op maandag 19 maart heeft molenma-
ker Vaags de korte spruit, korte schoren en
staartbalk van de molen van Pot te Krops-
wolde vervangen.
� De aanleg van een ‘staande-mastroute’
tussen Leeuwarden en Grouw zou volgens
de Stichting De Leege Midden een bedrei-
ging zijn voor een paar molens in de buurt
van Grouw, als De Burd, zo betoogde deze
stichting in december tegenover de Raad
van State.
� De Stichting Lichtstad Kampen gaat de
korenmolen d’ Olde Zwarver in Kampen in
de schijnwerpers zetten. Deze Kamper
stichting streeft er naar ieder kwartaal een
pand in Kampen extra te ‘belichten’.
� In januari heeft molenmaker Vaags een
nieuw waterrad gemaakt voor de Ruiters-
molen in Beekbergen. Dit rad is in maart af-
gehangen. Tevens zijn een nieuwe wateras
en een geheel nieuwe brug aangebracht.
� De roeden van de Sevinkmölle te Meddo
worden in maart gestoken. Tevens zal dan
de staart worden aangebracht.
� De vijzel voor de molen van de Etershei-
mer Braakpolder bij Etersheim ligt klaar in
de werkplaats van molenmaker Kistemaker
& Korver te Obdam en ook de houten wa-
terloop is klaar. Met de fundering wordt bin-
nenkort (ijs en weder dienende) begon-
nen. Ook met de zogenaamde bliksem-
schuur zal binnenkort worden begonnen.
Hierin komt het ontmoetingscentrum.
� Op 25 januari zijn de gebroeders Poland
uit Oterleek begonnen met de ontmante-
ling van de restanten van de Veermolen te
Penningsveer bij Haarlem. Deze molen
werd bij een brand op 3 mei 1998 zwaar
beschadigd. (zie Molenwereld 1998-6).
� Op 1 februari is in verband met de in uit-
voering zijnde restauratie de kap van de
korenmolen van ‘s-Gravenzande afge-
haald.
� Per 1 maart is A. Walsemann tot mole-
naar op de Gelkenesmolen in Groot-Am-
mers benoemd. Hij is vanaf die datum ook
de bewoner van de molen.
� Op donderdag 1 maart is De Oude Mo-
len in Kruiningen verplaatst naar de kop
van de Slagveldstraat aldaar. In het april-
nummer hopen we erop terug te komen.
� Op 7 januari werden tijdens een nieuw-
jaarsbijeenkomst in Eerde de plannen ge-
presenteerd om de na oorlogsschade ge-
deeltelijk gesloopte molen aldaar te her-

stellen (zie Molenwereld 2000-11-241). De
hiertoe in het leven geroepen stichting wil
de molen op 17 september 1904 klaar heb-
ben, precies zestig jaar na de bevrijding
van Eerde.
� De gemeente Hilvarenbeek wil op korte
termijn het bovenwiel en de vang van de
molen De Doornboom laten vernieuwen.
Het werk, waarmee naar geraamd 60.000
gulden is gemoeid, zal uitgevoerd worden
door molenmaker Coppes uit Bergharen.
� Op 7 februari is het Waterschap Peel en
Maasvallei akkoord gegaan met de bouw
van een stuw in de Neerbeek voor de Frie-
dese Molen in Neer. Uiteraard is dit een be-
slissende stap om nieuw leven in deze ver-
droogde en vervallen molen te brengen;
met het nabijgelegen woonhuis een van
de mooiste watermolencomplexen van
Limburg.
� Kort geleden heeft molenmaker Vaags in
de Scholten Mühle te Rees (D) een nieuw
spoorwiel aangebracht. Na het plaatsen
van een nieuw koppel stenen met toebe-
horen is deze molen ook weer geheel
maalvaardig. 
� In de serie ‘Op Molenpad’ , een uitgave
van Hanova Media Productions, zijn weer
drie nieuwe deeltjes verschenen, nu gewijd
aan het Gelders Rivierengebied, Zeeland-
Zuid en West-Brabant.

Het nieuwe rad voor de Ruitersmolen
in Beekbergen in de werkplaats van
molenmaker Vaags (foto. A. Nibbelink).

Tentoonstellingen

9 september 2000 - 31 mei 2001:
‘125 jaar Polder Prins Alexander’ in het ge-
maal Jan Anne Beijerink te Capelle a/d
IJssel.
16 februari - 31 december 2001:
‘Wind/Kracht/Metingen’ in museummolen
De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34,
Schiedam.
Maart 2001: foto-expositie van Artiance in
expositieruimte korenmolen ‘t Roode Hert
Alkmaar.
9 en 10 juni 2001:
Groninger Molenweekend.
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De heer Esselink uit Delft schrijft dat de
‘Zoeker’ uit het februarinummer van
Molenwereld inderdaad één van de

molens van de Ringpolder is: ‘De Ringpol-
der met een oppervlakte van 988 hectare
werd bemalen door twee binnenkruiers. De
oostelijke molen stond aan de Ringsloot bij
Dirkshorn. Deze molen staat met een afge-
malen roede afgebeeld in het Noordhol-
lands molenboek op pag. 75. De westelijke
molen betreft de ‘Zoeker’. Deze molen
stond te Stroet tussen Dirkshorn en Sint
Maarten achter het huidige café ‘t Hoekje.
Gezien de gelijkenis met de Groenveldse
molen zou het ook wel eens een zeer oude
molen kunnen zijn. Op de baard is wel
ANNO te lezen, maar het jaartal niet. De
molen werd o.a. bemalen door molenaar
Koordes, wiens familie mogelijk voor de
molen poseert. De molen werd in 1930 af-
gebroken, de oostelijke molen was het jaar
daarvoor al afgebroken.

In de rubriek ‘Wie brengt me thuis’ in De Mo-
lenaar 1996-24 stond een onbekende mo-
len bij de Anklaarseweg in Apeldoorn. Daar
kwamen destijds geen reacties op, maar
de heer Esselink uit Delft schrijft hierover:

‘Omdat de molen, die vermoedelijk een zo-
genaamde watervluchtmolen was, moest
hij ook wel vermeld staan in het nieuwe
boek van Herman Hagens ‘Op kracht van
stromend water’. En inderdaad, op pagina
255 en 256 wordt de molen beschreven en
er staat zelfs een foto van de windmolen
bij. Hij heette De Hoop en heeft van 1884
tot 1920 bestaan. De overeenkomst met de
onbekende is, voorzover te zien, groot:
type en vorm, en ook een detail als de
lange spruit achter het bovenwiel kloppen.
Ik heb op een plattegrond van Apeldoorn
de Anklaarseweg opgezocht en wat blijkt:
deze loopt van de wijk Anklaar over het
Apeldoorns Kanaal tot aan de Zwolseweg,
dus ook vlak langs de plek waar De Hoop
stond. Achteraf gezien was het originele
onderschrift dus helemaal juist! De gecom-
bineerde wind-watermolen lag aan de
Loose Beek, die even voorbij de molen uit-
mondde in de Grift, die parallel loopt aan
het Apeldoorns Kanaal. Het water op de
voorgrond zou dus van de Grift of het ka-
naal kunnen zijn, zo te zien ten tijde van wa-
teroverlast.’

De nieuwe ‘Zoeker’ is overduidelijk een ko-
renmolen uit het zuiden des lands, maar
welke?
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

ZoekerZoeker
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-353508

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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Water voor 
de 

Moppemolen
De aanleg van de HSL dreigt het echt malen van de Moppemolen
onmogelijk te maken: onwil of onmacht? 
De Rijnlandse Molenstichting wil evenwel alles op alles zetten 
om deze molen echt molen te laten.

De Moppemolen staat nogal afgele-
gen aan de Hanepoel bij Rijpwete-
ring. Dat neemt niet weg dat hij een

van de mooiste Zuid-Hollandse watermo-
lens is en prachtig in het polderlandschap
van Rijnland prijkt. Hij is het bekijken meer
dan waard, zeker als molenaar Aad Toet
de in 1792 gebouwde molen laat doen

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

“Molens Rijnland” is een uitgave van
de Rijnlandse Molenstichting en ver-
schijnt eens per kwartaal in het maand-
blad “Molenwereld”. 

De malende Moppemolen:
ornament met een cultuur-
historisch tintje mooi ge-
noeg? (foto J.L.J. Tersteeg).

R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G

waar hij in 1792 voor is gebouwd: het be-
malen van de Drooggemaakte Veender-
en Lijkerpolder buiten de bedijking (Roe-
lofarendsveen). 
De ligging van de molen is heel merk-
waardig. Hij staat wel drie kilometer buiten
zijn polder! Dat heeft alles te maken met
zijn geschiedenis waarover meer te lezen
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valt in het hoofdartikel in dit nummer van
de Molenwereld over de Veendermolen.
Hij krijgt zijn water uit de polder bij Roelof-
arendsveen dan ook via een lange tocht
door Nieuwe Wetering, die vervolgens
aan de noordkant van dit dorp west-
waarts afbuigt naar de molen. 

HSL

Die afgelegen ligging en de tocht vor-
men juist de oorzaak van het probleem,
want de HSL kruist deze molentocht, de
hartader voor de molen. Volgens de HSL-
projectorganisatie kan de tocht ter
plekke simpel en goedkoop afgesloten
worden. Dat komt ook nog eens goed uit
voor de verbreding van de A4, die die-
zelfde tocht kruist. Anders gezegd: dit af-
sluiten van die hartader is voor de molen
niets anders dan een regelrechte hartin-
farct. Jammer dan, die molen valt niet
omver; hij kan best nog wel wat draaien
en waarom moet hij trouwens in de 21e
eeuw nog echt malen? 

Nut

Veel inwoners van Nieuwe Wetering ma-
ken zich ook zorgen. De malende molen
zorgt ervoor dat hij stilstaand, stinkend
water snel wegtrekt en zo voor een effi-
ciënte waterverversing zorgt. Of de
nieuwe situatie met twee duikers ook zo
efficiënt is moet nog blijken. Als dat te-
genvalt is het te laat.
Verder heeft de Rijnlandse Molenstichting
veel geïnvesteerd in haar molens om die
als reservegemaal dienst te kunnen laten
doen. De wijsheid van die strategie is de
afgelopen jaren in natte tijden zonneklaar
bewezen. Ook de Moppemolen heeft in
september om die reden nog 48 uur aan
een stuk staan malen. Sterker nog, de Rijn-
landse Molenstichting heeft zich hiertoe
tegenpover het Waterschap De Oude
Rijnstromen zelfs toe verplicht! Zijn die in-
spanningen voor een van de mooiste wa-
termolens van Rijnland dan vergeefs?

Schouders ophalen?

Toch is er een goede en doeltreffende
oplossing voor de Moppemolen: een 250
m lange duiker. Daar is wel een bedrag
van 1,1 miljoen gulden mee gemoeid.
Om die reden heeft de HSL-projectorga-
nisatie geweigerd om die duiker te beta-
len. Dat is natuurlijk verbazend, indachtig
het oude adagium: wie breekt betaalt.
Een beroep op de (veronderstelde) over-
bodigheid van de Moppemolen voor de
bemaling is misplaatst: de HSL maakt ka-
pot en alleen al daarom dient men be-
hoorlijke genoegdoening te verschaffen.
Dat men daarbij ook nog eens schouder-
ophalend voorbij gaat aan de verplich-
tingen die de Rijnlandse Molenstichting
statutair heeft tegenover al haar molens
met inbegrip van de Mop maakt het des
te kwalijker, ook richting waterschap. Last
but no least is er het voorbijgaan aan de
cultuurhistorische en landschappelijke
waar de van de molen die door het ver-
vallen van de functie toch flink wordt on-
dermijnd, ook al blijft de molen in stand.
Daar komt nog bij, dat het ‘Veenderei-
land’, het gebied tussen de Wijde Aa, de
Rijpweteringsevaart, de Ade, de Haar-
lemmermeer en de Braassemermeer een
uniek molengebied is, want op de in 1924
gesloopte Meerkreuk na bestaan alle
grote watermolens in dit gebied nog en
kunnen ze (binnenkort) alle functioneren
voor de bemaling (zie artikel Veendermo-
len). Het zal niet eenvoudig zijn om in Ne-
derland vergelijkbare gebieden te vinden
waarvan dat gezegd kan worden. In het
licht hiervan is het toch nauwelijks voor-
stelbaar, dat, in een tijd waarin land-
schappelijke en cultuur- en natuurwaar-
den allerwegen bezongen worden, men
de Moppemolen er als het ware tussenuit
laat knijpen? 

V a a r w e l
Hennepoelmolen???

De Moppemolen aan de Hanepoel
heeft het moeilijk, met de molen van de
Hennepoel is het nog veel erger ge-
steld. De zaak rond deze, inmiddels tot
een ruïne vervallen molen, zit muurvast.
Het lukt de Rijnlandse Molenstichting
maar niet om de toekomst van dit bij-
zondere molentje veilig te stellen. Dus
is de molen van de Klaas Hennepoel-
polder ten dode opgeschreven; of....?

Molens boeien; compleet of in detail: de
Moppemolen bij Rijpwetering 
(foto J.L.J. Tersteeg).

De molen van de Klaas Hennepoelpolder in 1975; nog bewoond en met alle
mogelijkheden open (foto J.L.J. Tersteeg).
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V a a r w e l
Hennepoelmolen???

In de Molenwereld van maart 1999 zijn de
lotgevallen van de molen van de Klaas
Hennepoelpolder bij Warmond in een uit-
voerig artikel beschreven, die eigenlijk zijn
uitgedraaid op de vrijwel onafwendbaar lij-
kende teloorgang van deze molen. Dat zou
wel een mijlpaal in de geschiedenis van de
Rijnlandse Molenstichting zijn, omdat het
voor de eerste keer zou zijn dat een molen
onder de hoede van de stichting echt zou
moeten worden afgeschreven. De stichting
kreeg hem immers in 1979 (!) al in eeuwig-
durende erfpacht van de eigenaresse.
In hetzelfde artikel is ook uiteengezet
waarom deze molen zo bijzonder is:
Hij bemaalde de kleinste echt diepe polder

van Rijnland, mogelijk zelfs van Zuid-Holland.
Zijn zeldzaamheid al stenen vijzelmolen met
uiteraard een verhoudingsgewijs enorme
opvoerhoogte.
Hij maakt deel uit van het ‘molenreservaat’
centraal Rijnland, waarvan 70% van de mo-
lens bewaard is gebleven; in Nederland
over zo’n grote oppervlakte een uniek ge-
geven. Hier is het totaal meer dan de som
der delen en daarom kan de molen van de
Klaas Hennepoelpolder eigenlijk niet gemist
worden.
U kunt zich voorstellen, dat de uiteindelijke
ondergang van ‘t Poeltje, zoals de molen in
de wandeling vaak genoemd werd, de
Rijnlandse Molenstichting knap dwars zit, ei-
genlijk onze eer te na is.

Hinderpaal

Soms krijgen we als Rijnlandse Molenstich-
ting de indruk, dat het streven van de stich-
ting om alle molens in Rijnland de reactie

‘t Poeltje vijf jaar later: de molen is er slech-
ter aan toe, maar ‘t lijkt de goede kant op te

gaan: de aanbouw en het geboomte 
is weg en de molen staat weer open 

in het land. De molenmakers 
lijken zo aan de slag te kunnen 

gaan.

De molen van de Klaas Hennepoelpolder in
januari 1997. De aftakeling zet door (foto
E.G.M. Esselink).

‘t Poeltje begin 2000. De as is uit de molen
getrokken en er staat niet veel meer dan de
ruïne van een molenromp: 25 jaar molen-
zorg in Warmond. Toch is de weg terug
nog mogelijk (foto H.A. van Steenbergen).

oproept van: ‘Ja, maar we hebben zo véél
molens.’ Bot gezegd: doet dan een meer of
minder er wel toe?
Die benadering doet een beetje denken
aan een grapje dat wel eens gemaakt
wordt:
Wil je soms een boek voor je verjaardag?
Nee, dank je, want ik heb er al een.
De Rijnlandse Molenstichting is, 25 jaar gele-
den, niet geboren vanwege al die afzon-
derlijke molens, maar omdat de oprichters,
Bicker Caarten vooraan, er van doordron-
gen waren, dat juist het totaal van molens
en de wisselwerking tussen molens en land-
schap in Rijnland zo uniek was (en gelukkig
nog is). Dat totaal is oneindig veel meer
waard dan de som der losse delen. Juist om
die reden wil de stichting ‘t Poeltje de plaats
geven die hem toekomt: niet als een afta-
kelende ruïne, maar als een volwaardige
molen.
We willen dan ook een beroep doen op ie-
dereen om ‘t Poeltje niet verloren te laten
gaan, maar om in samenwerking met de
stichting te zoeken naar een goede oplos-
sing. In het genoemde maartnummer van
de Molenwereld zijn voldoende aanzetten
gegeven. ‘t Kan nog net, maar het is wel vijf
voor twaalf, mogelijk nog minder.
Het 40-jarig jubileum van de Rijnlandse Mo-
lenstichting mag toch niet bekroond wor-
den met de ondergang van een molen als
verlaat jubileumcadeau?

Actie

De Rijnlandse Molenstichting wil alles op
alles zetten om de Moppemolen als een
echte molen in stand te houden. Die dui-
ker moet er gewoon komen; ook die
meer dan een miljoen gulden die er voor
nodig is. Dat is een enorm bedrag, dat de
Rijnlandse Molenstichting niet heeft. Toch
moet het mogelijk zijn om in samenwer-
king met diverse instanties en overheden
- zeker die voor het behoud van deze mo-
len betrokken zijn - dit geld op tafel te krij-
gen. 
De Rijnlandse Molen weigert een afwach-
tende houding aan te nemen, waarvan
een funeste afloop voorspelbaar is. Zij stelt
anderhalve ton beschikbaar voor de dui-
ker. De Stichting hoopt hiermee een daad
te stellen die een eerste aanzet, een voor-
beeld is om de Moppemolen te behou-
den als meer dan een cultuurhistorisch or-
nament van het landschap.
Daarnaast wil de Rijnlandse Molenstich-
ting ook duidelijk maken, dat het behoud
van de Moppemolen als een échte mo-
len geen hobbyisme is, maar wordt ge-
dragen door een brede achterban. Als u
van mening bent dat de Moppemolen
moet kunnen blijven malen, vul dan de
op pagina 75 in dit nummer afgedrukte
bon in en stuur die naar de:

Rijnlandse Molenstichting
p/a Stichting Molenwereld
Antwoordnummer 12104
2740 WD MOERKAPELLE

(een postzegel is niet nodig)
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De Boterhuismolen bij Warmond in 1979
in vol bedrijf. Binnenkort kan de molen
niet alleen draaien, maar ook weer echt
veel water verzetten (foto J.L.J. Tersteeg).

D O E L S T E L L I N G
Het streven van de Rijnlandse Molenstichting om de molens zoveel als mogelijk

een echte bemalingsfunctie te geven werpt steeds meer vruchten af. 

Zo is de Veendermolen klaar en dat geldt ook Lijkermolen I en de Zweilandermo-

len. In alle gevallen konden de molens niet of nauwelijks functioneren door het ver-

laagde polderpeil. Inmiddels hebben de drie molens bewezen hun mannetje te

kunnen staan en is hun nut gebleken in de laatste periode van wateroverlast. 

Ingeslagen weg

De Rijnlandse Molenstichting gaat voort
op de ingeslagen weg. gelukkig kan dat
dankzij de steun van de overheden, in-
stellingen en particulieren en - niet te ver-
geten - de vrijwillige molenaars en de mo-
lenmakers. De molens staan of vallen bij
hun vakmanschap en liefde voor hun
werk.
Er wordt nu druk gewerkt of binnenkort
begonnen aan de Stommeermolen on-
der Aalsmeer, de Lijkermolen II onder Rijp-
wetering, de Vlietmolen onder Hoogm-
ade en de Boterhuismolen en de Nieuwe
Hofmmolen onder Warmond. 

Verder tekent de verplaatsing van de Bos-
molen bij Leiderdorp, een ‘HSL-slacht-
offer’ zich steeds mer af. Het gaat om
kostbare karweien, waarbij de ermee ge-
moeide bedragen oplopen tot rond de
miljoen gulden. Als deze molens klaar zijn
kunnen ze hun oorspronkelijke taak weer
aan. Het kan allemaal, maar ook alleen
maar dankzij bovengenoemde samen-
werking. Doet u mee?

Bij de Bosmolen in Leiderdorp wordt druk
gewerkt aan de HSL. Binnenkort verhuist
de molen naar Koudekerk a/d Rijn.

Help ons van de 
wind te leven!!!
Dankzij de inzet van velen kunnen
molens in Rijnland draaien tegen
een zo laag en gespreid mogelijk
kostenniveau. Toch moet het alle-
maal wel betaald worden. We kun-
nen dan ook niet zonder uw steun.
De minimale donatie voor de 
Rijnlandse Molenstichting bedraagt
ƒ 40,-. 

Voor het overmaken van uw hulp
kunt u gebruik maken van de bij dit
blad ingesloten acceptgirokaart. 
Uiteraard kunt ook zonder gebruik 
ervan te maken uw bijdrage stor-
ten op bankrekening no.
5665.47.163 t.n.v. de Rijnlandse Mo-
lenstichting te Voorhout. Alleen met
uw steun houden we de molens
malend!!!

De Nieuwe Hofmolen; ook Warmond 
(foto J.L.J. Tersteeg).
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Het moderne molenleven

B O N B O N B O N B O N

Doe de Mop geen hartinfarct aan!!!
Ja, ik ben met de Rijnlandse Molenstichting van mening, dat de Moppemolen een echte
molen moet blijven die echt kan malen en vind dat daarvoor al het mogelijke in het werk
moet worden gesteld.

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

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

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

....................................................................................

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

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren, invullen en in envelop versturen naar de:

Rijnlandse Molenstichting
p/a Stichting Molenwereld
Antwoordnummer 12104
2740 WD MOERKAPELLE

(een postzegel is niet nodig)

BO
N

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

Ja, laat de molens draaien

� Ik geef mij op als donateur. Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� ƒ 40,- (minimum bijdrage)

� ƒ ........ (door uzelf vast te stellen)

� Ik doe een eenmalige gift aan de Rijnlandse Molenstichting van ƒ.............. 
(door uzelf in te vullen)

� Ik wil misschien sponsor worden van één van de molens van de 
Rijnlandse Molenstichting. Ik ontvang graag meer informatie.

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

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

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

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

....................................................................................

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

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren, invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  2215 RW Voorhout

�

Goede tijden, slechte tijden;
Deel 1: Slechte tijden…
‘Molens Schiedam buiten bedrijf’ kopte de nieuwsru-
briek in de vorige editie van dit fijne blad. Onderlig-
gende moraal van het betreffende artikeltje: Het gaat
SLECHT in het ambachtelijke korenmolenaarswe-
reldje. Eindelijk, het hoge woord is eruit! Het gaat
slecht en daar gaan we vanaf nu met z’n allen niet
meer langer omheen draaien; waarvan acte!
Afgezien van alle persoonlijke misère waarmee de
buitenbedrijfstelling van de Schiedamse molens ge-
paard ging (en gaat) is het tekenend voor deze tijd.
Het gaat slecht en dit is eveneens duidelijk waar-
neembaar in de wijze waarop de overname van de
Aeolus in Vlaardingen (want daar hebben we het in
feite over) zijn beslag kreeg.
“Krijger Meelfabriek neemt ambachtelijke molen Ae-
olus over” kopte een artikeltje in de Provinciale
Zeeuwse Courant (PZC). Ik gun iedereen  (indus-
trieel of ambachtelijk) zijn brood, maar de wijze
waarop een en ander in de pers tentoon werd gespreid
is dermate tergend dat ik u een paar citaten uit het
desbetreffende artikeltje niet wil onthouden: “De Ae-
olus had flink wat achterstallig onderhoud, maar na
een renovatie is deze week begonnen met proefmalen”
en “de eerste resultaten na het proefmalen, stemmen
Krijger zeer tevreden”.
Ja, Goeiemorgen!  Laten we voortaan ook hier maar
niet meer omheen draaien: dan moeten we nu gaan
geloven dat een industriële meelproducent die sinds
1926 (!) ook geen korrel meer op windkracht gema-
len heeft, nu plotseling zo’n ouwe rotmolen (excusez
le mot!) laat ‘renoveren’ en daar weer mee gaat ma-
len?! M’n neus!! Met alle respect voor het onderne-
mersschap van Krijger en de Aeolus (ik zou er zelf
een voorbeeld aan kunnen nemen!), maar dit gaat
echt te ver! 
‘Zou die omzet van de Aeolus niet beter verdeeld
kunnen worden over de nog resterende ambachtelijke
korenmolenaarsbedrijven?’, opperde ik onlangs nog
tegen een collega in een bui van grenzeloos optimisme.
‘Nee’, zo verzekerde deze collega mij, ‘de bodemprij-
zen maken dit volledig onmogelijk, nog afgezien van
de logistieke problemen’. 
WvdL stond weer met beide benen op de aarde…
Het bevestigt andermaal mijn angstigste gedachten-
gang: ambachtelijke windkorenmolenaars voegen niets
meer aan het product toe dan ‘dat het van de molen
komt’. Dat de hedendaagse consument hier niets mee
kan, is slechts een teken des tijds, of – recht door de
bocht geformuleerd – is gewoon een feit. Iedere dwaas
die een goed koppel stenen in zijn bijkeuken instal-
leert, kan in principe hetzelfde meel maken als iedere
ambachtelijke korenmolenaar. Het klinkt wat cru,
maar het is helaas de realiteit.

Maar wat is dat? Gloort daar niet een lichtpuntje?
Wie ziet u daar op u afkomen met een beminnelijke
grijns? Is het Emille Ratelband? Nee, ik ben het zelf.
Volgende maand ben ik uw persoonlijke positiviteits-
goeroe en ga aan dit pessimistische verhaal toch een
positief einde breien. Ik kan er amper op wachten en
- ik voel het gewoon -u ook niet… Tot dan!

WvdL
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‘t Betere Werk

Op 10 november is in de Wenumse water-
molen in Apeldoorn het boek ‘Op kracht
van stromend water’ van H. Hagens ge-
presenteerd (zie Molenwereld 2000-12-
261).

Een boek om stil van te worden, zo zou ik
de indruk die het op mij maakte, het beste
kunnen omschrijven; stil in verschillende op-
zichten: Wat een monnikenwerk heeft Ha-
gens moeten verrichten om deze inventari-
satie te kunnen realiseren. Een kleine hon-
derdvijfenzeventig molens die ooit of nog in
het gebied tussen het IJsselmeer en de Ne-
der-Rijn en tussen de IJssel en de lijn Wage-
ningen - Ermelo, gestaan hebben of nog
staan, passeren de revue. Een ongekende
prestatie voor een zo groot gebied in Ne-
derland! De Zaanstreek is een voorbeeld
van een gebied dat al helemaal in kaart is
gebracht als het gaat om verdwenen mo-
lens, maar qua omvang een peulenschille-
tje vergeleken met de Veluwe. Daarbij
komt toch altijd nog de relatieve onder-
waardering die molens ten deel valt, die
op een andere energiebron dan wind zijn
aangewezen. Men zag ze eeuwenlang
soms erg letterlijk, over het hoofd. Door een
kleine stroom (!) van hoogstaande publica-
ties is daar de laatste vijftien jaar gelukkig
enige verandering in ontstaan. Dit boek is
ontegenzeggelijk het standaardwerk als
het gaat om de Veluwse watermolens.

Monnikenwerk
Tal van archiefstukken, artikelen, boeken
en kaarten gingen door Hagens handen,
interviews en veldwerk legden de aanslui-
ting met het heden. Er zal toch weinig aan
restanten van verdwenen molens een de
aandacht van de auteur ontsnapt zijn! Mijn
pet gaat af voor de heldere, consequente
stijl en opbouw, de verantwoorde, afgewo-
gen woordkeus en de bij tijden ironische in-
getogenheid. Het lijkt maar alsof Hagens
slechts registreert maar zijn betrokkenheid
en molenliefde klinken zuiver tussen de re-
gels door. Elke molen(-plaats) krijgt ruim
aandacht in woord en illustraties, en veel
onbekend en soms uniek beeldmateriaal
wordt getoond.
Overtuigend toont Hagens aan dat de wa-
termolens veel oudere papieren hebben
dan de windmolens: de oudste vermelding
is die van een molen bij het landgoed Bruo-
che, het latere Biljoen bij Velp, uit 1025! Van
groot belang was de plaats die de papier-
molens innamen in de regionale Veluwse
economie, in de zeventiende en de acht-

tiende eeuw boden ze plaatselijk zeer veel
werkgelegenheid. De opkomst, bloei en
ondergang van deze en andere bedrijf-
stakken, zoals de kopermolens en veel re-
center de wasserijen, komen helder voor
het voetlicht.

Basis voor beleid
Hoewel niet direct het oogmerk van het
boek, was voor mij het hoofdstuk ‘Balans
van verlies en behoud’ het belangrijkste.
Het is in- en intriest hoeveel watermolens en
herkenbare restanten daarvan, de afgelo-
pen tachtig jaar zijn verdwenen. In zekere
zin vormt het boek een onweerlegbare
aanklacht tegen de onverschilligheid en
desinteresse van zowel bestuurders, be-
heerders en eigenaren, maar ook molen-
beschermers, om iets te doen aan het ver-
dwijnen van deze juweeltjes van de Ve-
luwse cultuur. Hagens boek laat zien dat de
overgebleven watermolens met meer ge-
luk dan wijsheid behouden (?) zijn geble-
ven! Maar het laat ook zien wat er met de
nodige inspanning, eensgezindheid en
middelen bereikt kan worden, zoals in We-
num met de Kopermolen. Zo is dit boek
een unieke bron om een op behoud en
herstel gericht Veluws watermolenbeleid te
baseren.

Mocht het komen tot een tweede druk,
dan beveel ik de uitgever aan de hinder-
lijke afbreekstreepjes die overal in de tekst
voorkomen, ‘even’ te verwijderen. En wel-
licht kan dan ook in het kaartje op blad-
zijde 408 de nummering worden aange-
bracht. Maar ach, een kniesoor vindt altijd
wel wat, het boek staat als een huis!

PANDSEL 

H. Hagens ‘Op kracht van stromend water
— negen eeuwen watermolens op de Ve-
luwe’ telt 600 bladzijden op A4 formaat
(ISBN 90 6289 575 1); prijs ƒ 149,50 Het is ver-
krijgbaar bij de boekhandel en bij de uitge-
ver: NV Uitgeverij Smit van 1876 Hengelo,
Postbus 200, 7550 AE Hengelo; tel. (074) 278
13 61, fax (074) 278 13 62. 

OP KRACHT VAN STROMEND WATER
Negen eeuwen watermolens op de Veluwe

PAPIERMOLEN
150 Zaanse Molens

Ron Couwenhoven uit Zaandam is al en-
kele jaren bezig met een archief-en litera-
tuuronderzoek, aanvullend op Duizend
Zaanse Molens van Pieter Boorsma. Hij
staat op het punt hier een boek over uit te
geven, waarin twintig nog onbekende
molens zijn opgenomen, 35 aanvullingen
op de brandkroniek en gegevens over
meer dan 150 molens in de Zaanstreek,
waaruit blijkt dat deze molens eerder in
de stukken voorkomen, later gesloopt zijn
en andere functies hebben gehad dan
tot nu toe bekend. De titel is dan ook ‘150
Zaanse Molens . Er komen 50 illustraties in
het boek. De verschijningsdatum is voorlo-
pig vastgesteld op eind februari. De prijs
bedraagt ƒ 34,50 inclusief verzending. Het
boek komt voorlopig niet in de boekhan-
del, maar wordt aangeboden via de in-
ternet website www.duizendzaansemo-
lens.nl of kan besteld worden via de schrij-
ver, Ron Couwenhoven, Flevomeer 34,
1509 GP Zaandam, tel. 06-51273980.

Roeden molen
Nieuwleusen
In Molenwereld 2001-1 wordt bij het molen-
nieuws over de molen van Nieuwleusen ver-
meld, dat de roeden na de onttakeling ge-
stoken werden in De Hoop te Hellendoorn.
De heer Esselink uit Delft wijst er terecht op
dat deze roeden niet in De Hoop, maar in
de molen van Fakkert (ook in Hellendoorn)
gestoken werden, die destijds (uitwendig)
gerestaureerd werd. Toevallig wordt van
deze roeden in het korte molennieuws nog
vermeld, dat deze na de restauratie waar-
schijnlijk bij de molen van Fakkert blijven lig-
gen. De as van de molen van Nieuwleusen
doet trouwens ook nog steeds dienst, maar
nu in de molen van Ruinen.
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Collega-redacteur en molenaar Willem
Roose reageert op de opmerking over
asymmetrische zeilvoering bij het fotobij-
schrift in Molenwereld 2001-1-16:
‘Over die asymetrische zeilvoering (één
halve) in de Zaanstreek. De foto van De
Dankbaarheid in Middelharnis met die-
zelfde zeilvoering is bekend. Ook Sanders in
Sluis maalde in de jaren ‘70 regelmatig met
één halve (of met één halve en een volle;
is zelfs een ansichtkaart van uitgegeven!).
In de Molenwereld 1998-5-105 is een foto
gepubliceerd van De Krijgsman in Blokker
draaiend met drie volle (‘ook de zeilvoering
uit de Zaan nam men mee’, of zoiets heb ik
er toen bijgeschreven). 
Zelf hielden we het in Biggekerke iets min-
der extreem: Draaien met één stormeindje
(‘lientje’ op z’n Zeeuws) of met twee halve
en één stormeindje kwam hier (en op an-
dere molens in Zeeland) vrij regelmatig
voor. 
Onlangs werd ik trouwens nog gebeld door
molenaar Hoek van Nederwaardmolen
No. 5 die vertelde dat er in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden vroeger
ook regelmatig met asymmetrische zeil-
voeringen gemalen werd.’

Het probleem met het afgaan op foto’s
van asymmetrische zeilvoeringen is het feit
dat foto’s per definitie een momentop-
name zijn. Zo kan de bovengenoemde
foto van De Krijgsman zijn ontstaan door-
dat men aan het zwichten is: van vier halve
naar twee: zojuist is het zeil op het ene eind
van de buitenroe weggeslagen en nu laat

Asymmetrische zeilvoeringen

De Krijgsman in Blokker: zo zwich-
tend of zo malend?

De in augustus 1965 gesloopte koren-
molen De Dankbaarheid in Middelhar-
nis, malend met één halve: het gemak
dient de mens.

de molenaar het andere eind voorkomen.
Dat is op zich logischer dan het malen met
drie halve zeilen. Dat geldt ook voor de be-
kende foto van De Dankbaarheid in Mid-
delharnis. Ik heb altijd verondersteld dat die
bij het afzeilen genomen was. Wijlen David
Blok uit Middelharnis, die in zijn jongenstijd
veel op deze molen was te vinden, hielp mij
uit die droom: het was pure gemakzucht.
De molen stond zo wel degelijk te malen,
tot soms zelfs met één vol zeil toe!
Voor het Zaanse malen met drie in en een
in de middelst of de hierboven omschreven

praktijk in Biggekerke is daarentegen wel
weer logisch: een molen moet per slot z’n
gang houden. Als het niet zonder zeil gaat,
dan maar met. Het feit dat er zo weinig zeil
gevoerd wordt kan wijzen op rauwerig
weer. Als zich er wat voordoet heb je dat
ene zeil snel weg. jsb.

In Molenwereld 2000-9-180 was een bericht
opgenomen over de aanstaande sloop
van de romp van de korenmolen in Wortel
(gem. Hoogstraten) in België. Deze molen is
destijds gebouwd met onderdelen van de
korenmolen van Rijpwetering.

De suggestie dat hiermee de laatste resten
van deze Rijnlandse korenmolen zouden
verdwijnen is echter niet juist. 
De heer J.L.M. Kies uit Schiedam attendeert
ons daarop en schrijft: ‘Het gaande werk
van deze korenmolen bestaat (in elk geval
deels) nog steeds. Het is een aantal jaren
geleden verwijderd uit de reeds onttakelde
molen van Wortel, en ingebouwd als deco-
ratie in de nog bestaande romp van de
molen van Chaam (N.Br.). Dit had ik reeds
in Wortel van de eigenaar van de romp
vernomen, en de bewoner van de romp in
Chaam heeft dit aan mij bevestigd. In de
tuin van die romp lag toen een staakijzer
met steenschijf, en de rest zou zich al in de

Korenmolen Rijpwetering

romp bevinden. Gemalen wordt er uiter-
aard niet mee, want de molen heeft geen
wiekenkruis.’
Dus wie de laatsten resten van de Ripse ko-
renmolen wil zien moet in Chaam gaan kij-
ken. Zo is er toch meer van deze Rijnlandse
korenmolen bewaard gebleven dan aan-
vankelijk gedacht. Natuurlijk hadden ze
hun beste plaats gehad op de scheiding
van de Koppoel en de Kleipoel, maar die
tijd is voorgoed voorbij.

Het staakijzer met steenschijf bij de
korenmolen van Chaam, ex Wortel, ex
Rijpwetering.

De korenmolen van Rijpwetering voor-
dat de zwerftocht van zijn onderdelen
begon.
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Portret

J.S. Bakker

De Veendermolen staat schitterend aan de oever 
van de Wijde Aa in Roelofarendsveen. Hij is van
heinde en ver te zien; zelfs vanaf de A4, Nederlands
enige molensnelweg, kan men de vaak malende
molen goed zien: Rijnland op zijn best!
Het is nu nauwelijks in te denken dat deze molen
er een kleine tien jaar als stomp heeft bijgestaan;
toch is het zo. 
Het weer geheel en al maalvaardig maken van
deze molen is de aanleiding om stil te staan bij die
herrijzing van deze molen én het slachtoffer dat voor hem ‘ge-
kannibaliseerd’ moest worden: de molen van de Noordeind- en
Geerpolder.

De 
Veendermolen,

van bouw naar herbouw

Aanplakbiljet voor de aanbesteding van
de bouw van de Veendermolen uit 1829
(archief Veenderpolder/Hoogheemraad-
schap van Rijnland).

den van de Lageweg -nu Ripselaan- tussen
Rijpwetering en Roelofarendsveen, ver-
enigd in een echte polder. Zo ontstaat de
Groote Veenderpolder. Zo ontstaan ook in
het noordelijk deel twee polders: ten oos-
ten van Nieuwe Wetering de Googerpol-
der en ten westen ervan de Lijkerpolder.
Elke polder heeft zijn eigen molen. De Lij-
kerpolder heeft zijn molen, de Lijkermolen,
aan de zuidkant van de Hanepoel. Daar
staat nog steeds een molen, de Moppe-
molen, maar die heeft niets meer te doen
met de Lijkerpolder dan zijn geschiedenis.

De Veenderpolder maakt deel uit van
een soort eiland tussen de Wijde Aa,
de Rijpweteringsevaart, de Ade, de

Haarlemmermeer en de Braassemermeer.
Op de kaart van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland uit 1615 van Floris Balt-
hasars staan de polders op dit eiland nog
niet met name aangegeven. Her en der
verspreid staan wat watermolentjes aan-
gegeven, maar -nogmaals- van duidelijke
polders is geen spreke. Toch begint dat in
diezelfde tijd te veranderen. In 1631 wordt
het zuidelijk deel van het eiland, dat ten zui-

De oude Veendermolen zoals die be-
staan heeft van 1830 tot 1926. (foto
coll. Ver. De Hollandsche Molen/Stich-
ting Molendocumentatie).

De Googpolder heeft een molen aan de
zuidrand van de Haarlemmermeer, op de-
zelfde plaats of ongeveer dezelfde plaats
als de bestaande Googmolen. De Groote
Veenderpolder kan het met een molen niet
af en heeft er dan ook twee: de Loetsloot-
molen, een wip, op de plaats van de be-
staande Veendermolen en westelijker de
Poelwijkmolen, een achtkant, aan Kerk-
sloot en de Wijde Aa. Natuurlijk hadden de
drie aan elkaar grenzende polder ge-
meenschappelijke belangen. Dit leidde tot
een periode van forse burenruzie, welke
beëindigd werd door ingrijpen van Rijnland
op 10 november 1655, waarbij onder an-
dere de bemaling van de drie polders ‘ge-
meen’ (gemeenschappelijk) werd. De drie
polders vormden toen waterstaatkundig
een eenheid (maar niet bestuurlijk!).

Vervening

De grondslag van het ‘eiland’ was verre
van stevig, maar goud waard. Ze bestond
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Plantekening voor de verbouwing van
de Veendermolen tot motorvijzelge-
maal (archief Veenderpolder/Hoog-
heemraadschap van Rijnland).

uit veen en van veen kon je turf maken, de
brandstof bij uitnemendheid in een land
waar brandhout schaars en steenkool hele-
maal niet te vinden was. Vandaar dat grote
delen van het ‘eiland’ al snel werden om-
gezet in dit ‘bruine goud’.
Nu mocht Vondel wel stellen: ‘Gelukkig is
het land, waar ‘t kind zijn moer verbrand’,
maar de werkelijkheid was minder rooskleu-
rig. De waterplas, die overbleef na het weg-
baggeren van het veen was groot en diep.
Private en bestuurlijke inkomsten (belastin-
gen) bracht de uitgeveende polder nau-
welijks meer op, terwijl de waterhuishoude-
lijke risico’s in veel gevallen drastisch toena-
men. De polders van het ‘eiland’ lagen niet
ver van de toen nog niet drooggemaakte
Haarlemmermeer, de ‘waterwolf’ die
steeds meer land vrat. Er was niet veel voor
nodig om van het Hart van Holland het Gat
van Holland te maken. Vandaar, dat het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de
Staten van Holland de vinger nauwlettend
aan de verveningspols hielden. 
Het droogmaken van dergelijke uitge-
veende plassen beschouwde men als een
loffelijk streven. De betrekkelijk ‘waardeloze’
plas veranderde in rendabele landbouw-
grond, de fiscus kwam beter aan zijn trek-
ken en -last but not least- een met een
zware omringdijk omgeven droogmakerij
was een goede barriëre tegen de ‘water-
wolf’.

Droogmakerijen

Op 10 maart 1715 kreeg Thomas Walraven,
baron van Wassenaar en heer van Alke -

made van de Staten van Holland het oc-
trooi om de Googerpolder binnen zeven
jaar te bedijken en droog te maken. De
ringdijk volgde grotendeels de oude pol-
derkaden, maar sommige delen van de
oude polder bleven buiten de droogma-
king. 
De bemaling van zo’n droogmakerij is een
hoofdstuk apart. Voor de oorspronkelijke
bemaling is ongetwijfeld gebruik gemaakt
van een schepradmolen die het water één
à anderhalve meter opvoerde in de boe-
zem van Rijnland. Om de plas droog te
kunnen maken was een opvoerhoogte
van misschien wel drie maal zo veel nodig.
Dat kon de oude molen nooit aan, noch
voor wat betreft het scheprad, noch voor
wat betreft het vermogen van de molen.
Anders gezegd: er is een grotere en ster-
kere molen met een grote opvoerhoogte.
Wat met een scheprad moeilijk kon, ging
wel met een vijzelmolen: het water zo’n vier
meter opvoeren. Zo werd in 1717 de be-
staande Googermolen gebouwd met een
vlucht van 28,50 m en een opvoerhoogte
van zo’n 4,5 m; alzo een van de grootste
molens in zijn soort.
Vervolgens kwamen de Veender- en Lijker-
polders aan de beurt. Hier waren het de
Schout en Principaalste Ingelanden van de
Leyker, mitsgaders van het grootste ge-
delte van de Veenderpolder onder Alkem-
ade, die op 5 mei 1744 octrooi kregen om
het genoemde gebied te bedijken en
droog te maken. Dit omvatte bijna de hele
Lijkerpolder en het westelijke deel van de
Groote Veenderpolder.
Wel moest men 103 roeden (een kleine 400
m) van de Haarlemmermeer wegblijven;

De Veendermolen in zijn staat van
1930-1934. De grote opvoerhoogte van
de molen, c.q. gemaal komt op deze
foto wel erg duidelijk tot uiting.

ongetwijfeld bedoeld als een veiligheids-
maatregel tegen dit meer, een soort front
voor de ringdijk. Na de droogmaking van
de Haarlemmermeer verviel die noodzaak
en werd dit deel van de Lijkerpolder in
1881-1888 alsnog drooggemaakt met be-
hulp van een stoomgemaal, waardoor de
polder Het Noordveen ontstond. 
De concessie voor de droogmaking van
de Veender- en Lijkerpolder gold voor 30
jaar; later is die nog twee keer verlengd.
Deze lange termijn werd niet gesteld om-
dat men zo lang over die droogmaking
deed, maar omdat men eerst de polder
(verder) uitveende. Net zomin als men ze-
ven jaar voor de Googerpolder nodig had.
Pas in 1780 werd er erns gemaakt met de
feitelijke droogmaking van de polder,
waartoe aan de westrand van de polder
twee grote stenen vijzelmolens werden ge-
bouwd van het kaliber van de Googermo-
len maar wel in een heel bijzondere uitvoe-
ring als twee stenen twaalfkante molens,
de beide nog bestaande Lijkermolens aan
de Koppoel en de Kleipoel; uniek in Neder-
land.
Na de voltooiing van de Drooggemaakte
Veender- en Lijkerpolders kwam het vol-
gende stuk van de Groote Veenderpolder
aan de beurt 

Voorspel

Op 1 oktober 1792 werd door het Hoog-
heemraadschap van Rijnland octrooi ver-
leend aan de Gecomitteerdens (Commis-
sie) van Schout en ambachtsbewaarders
van Esselijkerwoude (zeg maar gemeente
Woubrugge), alsmede van de Notabelste
Ingelanden van het gedeelte van de
Veenderpolder en de geheelen Frederiks-
polder, beiden onder gemelde Heerlijkheid
gelegen voor het vervenen, bedijken en
droogmaken van de genoemde polder-
delen. Nu kwam dit octrooi niet uit de lucht
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Inschrijving van molenmaker Gijs Ver-
bij voor de bouw van de nieuwe Veen-
dermolen.

vallen want al op 28 juni 1787 hadden de
genoemde ‘Gecomitteerdens’ al een con-
tract gesloten met Schout en poldermees-
teren, item Gecommiteerdens der Ingelan-
den van de Lijker- en Veenderpolders on-
der Alkemade, mitsgaders de Armmeeste-
ren van Roelof-Arendsveen; anders ge-
zegd de buren van de te vervenen en
droog te maken polder. Alleen al de be-
maling was een heikele aangelegenheid
omdat de drie molens van de niet droog-
gemaakte polders, de latere Veender- en
Lijkerpolder buiten de bedijking, min of
meer buiten spel stonden of zouden ko-
men te staan, daar de droog te maken
polder de Poelwijk- en de Loetslootmolen
aan de Wijde Aa afsloot van de ‘boven-
polder’, de niet drooggemaakte delen van
genoemde polders, terwijl de Lijker- of
Moppemolen bijna afgesneden was van
zijn wortels: de bovenpolder. De bemaling
van die bovenpolder met de daarin gele-
gen dorpen Roelofarendsveen, Oude We-
tering en Nieuwe Wetering zwaar op de
tocht kwam te staan, terwijl men om hier-
boven genoemde redenen voor de droog-
makerij niets had aan de Poelwijkmolen en
de Loetslootmolen. In het contract van
1787 was met het bestuur van de Veender-
en Lijkerpolder buiten de bedijking in spe
afgesproken dat dit bestuur een plaats zou
aanwijzen voor de plaatsvervanger van de
Loetslootmolen ten dienste van die boven-
polder, terwijl de Poelwijkmolen werd afge-
staan aan de droogmakerij. De Moppe-
molen zou gewoon dienst kunnen blijven
doen voor de bovenpolder. 

Al in 1804 raken beide partijen verzeild in
een papieren oorlog, als de ‘bovenpolder’
een stuk land in de Meerkreuk aanwijst als
plaats voor een nieuwe molen. Het zou te
ver gaan om deze kwestie -hoe interessant
ook - hier uitvoerig te verhalen. Deze oorlog
sleept zich voort tot 22 december 1815,
wanneer beide partijen een contract slui-
ten over de toekomstige bemaling. De
droogmakerij zou op 1 oktober 1828 de in-
houd van een fonds ten bedrage van
14.000 gulden overmaken voor de bouw
van een nieuwe molen in de Meerkreuk.
Die molen, de Meerkreukmolen geheten,
wordt in het jaar erop gebouwd en doet
bijna een eeuw dienst. De schepradmolen
met een vlucht van 26,10 m heeft aan de
Braassemermeer tussen Roelofarendsveen
en Oude Wetering gestaan . 
Arie Cozijn (1795-1862), die eerder de Poel-
wijkmolen bemaalde werd er in 1832 mole-
naar op. Van Aai Cozijn, stamvader van

vele molenaars Cozijn, is bekend dat hij de
Napoleons veldtocht naar Rusland in 1813
meemaakte en dit wonder boven wonder
kon na vertellen. Hij werd op de Meerkreuk
als molenaar opgevolgd door zijn zoon Ti-
nus Cozijn, waarna die op zijn beurt in 1904
werd opgevolgd door diens zoon Jan Co-
zijn. De Meerkreuk is dus vrijwel altijd door
een Cozijn bemalen geweest.
Piet Cozijn (1833-1910), een broer van Tinus
Cozijn, was een lange reeks van jaren, van
1860 tot 1902, molenaar op de Moppemo-
len. Hein Cozijn, de vader van Arie Cozijn
was molenaar op de Loetslootmolen, de
voorganger van de Veendermolen.
In 1924 wordt de Meerkreuk gesloopt en
vervangen door een gemaal. Een van de
roeden van deze molen, een Potroe uit
1906, doet nog dienst in de korenmolen
van Moriaanshoofd, maar zal daar zijn
langste tijd ook wel uitgediend hebben.

Plantekening voor
de bouw van de
Veendermolen (ar-
chief Veenderpol-
der/Hoogheemraad-
schap van Rijnland).
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De Veendermolen in opbouw. Van links
naar rechts: Jan Straathof (aan de lier);
metselaar Koos Strijk; Jan Colijn; Gijs
Verbij (op de ladder); Kees Colijn (ach-
ter het voorkeuvelens), zoon van Jan
Colijn; Dirk Straathof (op de lange
spruit), zoon van Jan Straathof)(foto
coll. Ver. De Hollandsche Molen/Stich-
ting Molendocumentatie).

De oude Veendermolen

Volgens eerder gemaakte afspraken moet
de veenderij in de droog te maken polder
uiterlijk 1832 afgesloten zijn. Daarvoor begint
men al met de bouw van de molen die de
polder moet gaan drooghouden. De oude
molen blijkt bouwvallig en niet meer bruik-
baar. (Waarschijnlijk wordt hier de Poelwijker
Molen mee bedoeld die immers was afge-
staan aan de droogmakerij) Daarom besluit
men om op de plaats van de Loetslootmo-
len een geheel nieuwe vijzelmolen te bou-
wen; het wordt eentonig: van hetzelfde ka-
liber als de Googer en de Lijkermolens. Men
houdt op het ‘Veendereiland’ blijkbaar wel
van afwisseling, want het wordt geen ronde
stenen molen als de Googer, of een een
twaalfkanten stenen molen als de Lijkers,
maar een achtkante molen. De bouw er-
van wordt op 22 oktober 1829 aanbesteed
in Woubrugge en aangenomen door de
bekende molenmaker Joost Timmers (1802-
1859) uit Oude Wetering in combinatie met
J. van Geen. Direct bij het begin van de
bouw krijgt men al te kampen met een
forse tegenslag. De bouwput voor de nieuw
molen, pal achter de Wijde Aa is geen sine
cure. Er is niet zoveel voor nodig om van de
Veenderpolder een Veenderplas te maken.
Op 28 april 1830 blijkt de bouw van de mo-
len ‘voorleden nacht’ een zware tegenslag
opgelopen te hebben. Waarschijnlijk is de
bouwput doorgebroken en volgelopen,
misschien zelfs de hele polder. Aan die
bouwput worden zware eisen gesteld om-
dat de eisen voor de fundering van een
zware molen op een slappe veenkade aan
de rand van een diepe polder zeer hoog

zijn. Wanneer die fundering niet zwaar ge-
noeg is dan kan de molen de polder ‘inglij-
den’. Ondanks het feit dat men zich daar-
van in 1830 heel goed doordrongen is, blijkt
bij het verdiepen van de vijzel vorig jaar, dat
dit gevaar verre van denkbeeldig is ge-
weest. De molen is inderdaad aan de wan-
del gegaan, zij het niet ver en zonder brok-
ken.
De vertraging is niet mis, want pas op 6 juli
1830 legt Jacob Kempeneer, de notaris van
Woubrugge, tevens secretaris, de eerste
steen voor de molen. Die maand kan mo-
lenmaker Timmers zijn eerste geld beuren
voor de molen, zijnde 1⁄6 deel van de aan-
neemsom ƒ 3363,33 en - niet te vergeten - 1⁄3
cent, zodat Timmers de bouw voor 20.180
gulden, moet hebben aangenomen. Daar
komt nog ƒ 2031,60 aan meerwerk bij, zo-
dat de hele molen 22.211,60 gekost heeft,
voor toen een enorm bedrag. De vlucht
van de molen bedraagt 27,35 m. De vijzel
ligt onder een helling van 30o, heeft volgens
Teixeira de Mattos een diameter van 1,45 m
(1,35 m is waarschijnlijker), een spoed van
1,53 m en een opvoerhoogte van 4,15 m.
De polder is nog maar nauwelijks droog, als
op 5 april 1835 de westelijke ringdijk door-
breekt. De 185 ha grote polder loopt dan
weer vol water en moet voor de tweede
maal drooggemalen worden. Het rijk geeft
hiervoor een renteloos voorschot van 5000
gulden, maar het provinciebestuur geeft
voor zoiets geen gehoor.
De Veendermolen bemaalt niet alleen de
eigen polder, maar wordt ook belast met
overtollig water uit de bovenpolder. Daar-
toe is het oostelijkste puntje van de Veen-
derpolder afgesloten met een kade, de
stortebedskade, die vanaf de korenmolen
noordwaarts loopt. Volgens het contract
van 1787 en het reglement van 1792 mag
de bovenpolder tussen 1 maart en 1 no-

De Veendermolen bij de ingebruikstel-
ling op 10 december 1934. De genodig-
den zijn per boot naar de molen geko-
men. Het is een ‘westlander’, van oor-
sprong gebouwd als zeilschip, maar
verbouwd en gemotoriseerd, als eens
de Veendermolen. Alleen zal het schip
de teruggang naar windkracht nooit
gemaakt hebben! (foto F. Wessel, coll.
Ver. De Hollandsche Molen/Stichting
Molendocumentatie).

Mevrouw Boddens-Hosang stelt de
herboren Veendermolen in gebruik op
10 december 1934. (foto coll. Ver. De
Hollandsche Molen/Stichting Molen-
documentatie).

vember het water op deze bergboezem
laten aflopen via een stortebed wanneer
het water 2 duim boven het zomerpeil
staat en van 1 november tot 1 maart wan-
neer het water 2 duim boven het winterpeil
staat. In 1859 is aan deze situatie een einde
gemaakt.
Toen de Veendermolen in 1830 werd ge-
bouwd ging dat naar de maatstaven van
die tijd: met houten as en roeden en een
houten vijzel. Later zijn die vervangen door
ijzeren opvolgers. Zo sluit het polderbestuur
op 8 augustus 1908 (8-8-8) een contract
met de Groningse machinefabriek D.H.
Landeweer & Zonen te Martenshoek voor
de levering van een nieuwe ijzeren vijzel
voor de somma van 15.400 gulden. Een
groot bedrag, maar de vijzel is er ook naar
met een balklengte van 11,81 m en een
diameter van 1,35 m.

Sloop

Zolang de ezel zakken draagt heeft de
mulder hem lief. Iets dergelijks gold ook
voor de watermolen. Zolang de molen tot
tevredenheid van de ingelanden het over-
tollig water uit de polder wist weg te malen,
in combinatie met redelijke lasten dan liet
een polderbestuur niet snel slopen. Dat ver-
anderde snel als een van de factoren, of
desnoods, beide het lieten afweten. Een
natte zomer en/of herfst in combinatie met
weinig wind is veel watermolens funest ge-
worden. De Veendermolen is er geen uit-
zondering op. Er waren bovendien andere
factoren die het einde van de molen be-
spoedigden. De polder was niet overal
even diep: er was sprake van een hoger en
een lager deel. Het zal duidelijk zijn dat de
ingelanden in het laatstgenoemde deel
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eerder in de puree, pardon in het water, za-
ten dan de anderen en daarom het eerst
en het hardst riepen om verandering van
de bemaling. Verder had tuinbouw zijn in-
trede gedaan in de polder en de gewas-
sen en daarmee hun eigenaren waren
veel gevoeliger voor de waterstand dan
‘koeboeren’. Zo vragen ingelanden aan
het polderbestuur om een ingelandenver-
gadering uit te schrijven over de bemaling.
Zo iets is tekenend voor de situatie: het ver-
zoek gat niet van het polderbestuur zelf uit.
In de vergadering die op 21 oktober 1925
wordt gehouden vraagt een van de inge-
landen, J.G. Bontje om betere bemaling. 
Vervolgens komen diverse vormen van mo-
torbemaling in beeld. Al in 1925 komt Werk-
spoor met een één-cilinder dieselmotor op
de proppen. In hetzelfde jaar komt het Rot-
terdamse ingenieursbureau Eriksson met
het voorstel om de molenvijzel met een
elektromotor aan te drijven, zodat de mo-
len ook dienst kon blijven doen. Kort tevo-
ren in datzelfde jaar had Eriksson een prijs
voor dit idee ontvangen in een prijsvraag
van De Hollandsche Molen. Het systeem
Eriksson had als voordeel dat op een effi-
ciënte manier op de wind en op de motor
gemalen kon worden, waardoor men de
voordelen van beide energiebronnen
combineerde en de bedrijfszekerheid van
de molen als gemaal was gewaarborgd.
Verder komt de Amsterdamse Kromhout
Motorenfabriek D. Goedkoop jr. met ver-
schillende mogelijkheden. Zo wil deze een
44 EPK Kromhoutmotor, type 2ERI leveren
en komt in februari 1926 met twee alterna-
tieven: een 50 EPK tweetakt Kromhoutmo-

tor type ER IV op de molenvijzel of een 40
EPK Kromhout motor type ER III in combina-
tie met een centrifugaalpomp. In beide
gevallen zou dan de windmolen tot op de
eerste bintlaag worden afgebroken en
dienst doe als gemaal.
De ingelandenvergadering kiest op 26 juli
1926 voor een twee-cilinder Kromhout ru-
woliemotor, type 2ERII op de vijzel. Men
gaat darbij uit van een 44 pk motor tegen
een prijs van 6875 gulden. Het zou volgens
de berekeningen de goedkoopste oplos-
sing zijn. Inclusief de verbouwing van de
molen zouden de lasten uitkomen op ƒ
6,40 per ha. Toch acht men de motor aan
de lichte kant en in plaats van een 44 pk
motor komt er een 60 pk motor. Daarmee
valt het doek voor de Veendermolen,
athans ... tijdelijk.
De molen valt in handen van een bekende
Zuid-Hollandse molensloper: P.  de Waard
uit Hendrik Ido Ambacht die de molen zal
‘verbouwen’. Tussentijds neemt zijn vader,
S. de Waard uit Schiedam ook sloper, de
taak over, althans dat lijkt zo. Toch is het de
zoon die sloopt. Op 29 juli 1926 bericht hij
aan het polderbestuur dat hij op maandag
15 augustus de molen zal betalen met de
afgesproken 375 gulden en die dag gelijk
met de sloop zal beginnen. Toen was het
gauw gebeurd met de mooie molen aan
de Wijde Aa: een stomp bleef er maar van
over...

Staatsiefoto van de herbouwde en ver-
dekkerde Veendermolen op 10 decem-
ber 1934 (foto coll. Ver. De Hollandsche
Molen/Stichting Molendocumentatie).

De Veendernolen met fokwieken, maar
nog wel met de voor Dekkerwieken zo
typische enkele zoomlatten (foto J.L.J.
Tersteeg, 15 april 1977).

De zonder zeilen malende Veendermolen
(foto J.L.J. Tersteeg, 23 oktober 1999).

Kommer en kwel

In plaats dat men van de problemen af is
raakt men er midden in. In de kortst moge-
lijk keren ontstaat er een aaneenschakeling
van problemen met de motor, waarvan de
polder de motorenfabriek de schuld geeft
en de motorenfabriek de polder in de per-
soon van machinist en oud-molenaar Van
der Willik. Het regent over en weer verwijten.
De motor zou te licht zijn en het brandstof-
verbruik wordt steeds hoger. Kromhout re-
ageert: het gaat “om kleinigheden, welke
best met een beetje goeden wil van den
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motordrijver hadden voorkomen ofwel ver-
holpen konden worden”. Verder zou de
machinist of de polder de motor niet goed
onderhouden en de vijzel niet meer deu-
gen. Anderszins zou de motor te licht zijn
waardoor die constant overbelast moest lo-
pen. In de zomer van 1930 breekt de krukas
en die moet vervangen worden, waarmee
een bedrag van ƒ 1352,66 is gemoeid.
Goedkoop doet een verwijt dat de motor
niet zou deugen af als “bakerpraatjes”,
“belachelijk”. Hoe of het ook zij, het polder-
bestuur moet door alle problemen geld
gaan lenen, in 1931 eerst 1900 gulden en
een jaar later nog eens 1500 gulden. De
polderlasten vliegen omhoog. In het laatste
‘molenjaar’, 1925, bedragen die ƒ 7.- en
daarna lopen ze op tot ƒ 17,- per ha. Dat
kwam toen ongeveer neer op een week-
loon voor een boerenarbeider, per ha wel
te verstaan. De ergernis in de Veenderpol-
der is groot: men zit met hoge lasten en een
bemalingsinstallatie waarin men het ver-
trouwen aan het verliezen is. 

Wat nu?

De Leidse polderopzichter en molenma-
kerszoon A.J. Dekker weet in eerstge-
noemde kwaliteit van de problemen af. Hij
neemt op 3 maart 1934 contact op met
het polderbestuur en vervolgens wordt
Dekker gevraagd naar Woubrugge te ko-
men om eens te praten.
Dekker heeft op dat moment al grote
triomfen gevierd met het ‘moderniseren’
van windmolens. Het bekendste is zijn ma-
nier om de molenwieken te stroomlijnen
door het aanbrengen van zinken platen
om de roeden, waardoor de luchtweer-
stand van de draaiende wieken aanzienlijk
daalt en de effectiviteit van de molen toe-
neemt: met minder wind wordt er meer
water verzet. Daardoor neemt niet alleen
het rendement maar ook de bedrijfszeker-
heid van de molen toe. Dekker en de Ver-
eeniging De Hollandsche Molen weten nu
het sloopgetij voor molens aanmerkelijk te
keren. Er worden grote successen behaald
die men publicitair knap uitbuit.

Zo komt Dekker met het plan voor de Veen-
derpolder om die weer met een windmo-
len te gaan bemalen. Dat lijkt het paard
achter de wagen spannen, een stap terug
in de tijd. Het polderbestuur gaat beslist niet
over een nacht ijs met dit in onze ogen re-
actionaire idee. Men laat zich van alle kan-
ten informeren, ook over gelijksoortige mo-
lens die door Dekker gemoderniseerd zijn.
Zo benadert men de besturen van de na-
burige Googerpolder, de Grote Heilige
Geestpolder, de Vrouwgeestpolder en de
Drooggemaakte Akkerslootpolder. Die in-
formatie is zeer positief. Verder wordt ook
het Rijksbureau voor Ontwatering inge-
schakeld. Er komen vijf alternatieven op ta-
fel:
� het plaatsen van een elektromotor op

de bestaande vijzel,
� het plaatsen van een elektromotor met

een centrifugaalpomp,
� het overgaan op een door een mieuwe

dieselmotor aan te drijven centrifugaal-
pomp,

� de bestaande motor een te plaatsen
centrifugaalpomp aan te laten drijven,

� herbouw van de molen.

In feite zijn de uitgangspunten dezelfde als
die van 1925: de kosten en de bedrijfsze-
kerheid. De informatie van de genoemde
polders is duidelijk en ook het Rijksbureau
voor Ontwatering ziet het wel zitten. Dan
het kostenverhaal. Dekker heeft een bere-
kening gemaakt, maar die kan zijn ideeën
wel eens mee laten spreken in de cijfers ...
Vandaar, dat ook cijfers voor de (jaar-)las-
ten worden opgevraagd bij het Rijksbu-
reau. Zo ontstaat het volgende plaatje:

Zowel bij Dekker als de tegenexpertise is de
herbouw van de molen de goedkoopste
oplossing!
Zo wordt op 15 juni in de ingelandenverga-
dering besloten tot de herbouw van de
windmolen met op één na algemene
stemmen. Die ene stem is van de hierbo-
ven genoemd ingeland Bontje die in 1925
de aanzet gaf tot de sloop van de molen!
Hij vind de herbouw van de molen de klok
terugzetten en betwijfelt de bedrijfszeker-
heid van een windmolen. Hij gaat zelfs zo
ver dat hij het besluit van 15 juni bestrijdt bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
maar die stellen hem in het ongelijk. 

De nieuwe molen

De plannen voor de nieuwe molen worden
in juni 1934 uitgewerkt door Dekker en dr.ir.
W. van Konijnenburg van het Rijksbureau
voor Ontwatering, waarbij Van Konijnen-
burg aanbiedt om gratis de directie van de
bouw te voeren. Later draagt Van Konijn-

Rijksbureau Dekker
nieuwe dieselmotor ƒ 1180 ƒ 1900
idem plus centrifugaalpomp ƒ 1530 ƒ 2050
elektromotor plus pomp ƒ 2160 ƒ 2150
herbouw windmolen ƒ 1000 ƒ 800
elektrisch aangedreven vijzel ƒ 1855

burg die directie over aan Dekker, hetgeen
weer aanleiding geeft tot geharrewar over
de betaling van Dekker.
Al op 28 juni worden een viertal molenma-
kers aangeschreven voor de bouw van de
nieuwe molen: G. Wijnveen in Voorthuizen,
Verbij in Hoogmade, G. van Driel in Oude
Wetering en G. Sepers in Hazerswoude Rijn-
dijk. Als zij interesse hebben dan moeten zij
uiterlijk 6 juli reageren.
De nieuwe molen zal van een speciaal mo-
del worden. Het restant van het oude acht-
kant uit 1830 moet afgebroken worden, ter-
wijl op de overblijvende veldmuren een
nieuwe ronde stenenen romp gemetseld
moet worden van waalklinkers. De romp
moet een mooie zeeg hebben, aangepast
aan het profiel van de wieken. De funde-
ring is voor de nieuwe romp te licht en
moet verzwaard worden. Dat doet men
door om de oude veldmuren zestien hei-
palen te slaan die met betonnen oplan-
gers worden gekoppeld aan een beton-
nen ringbalk die ingekast is in het oude
metselwerk uit 1830, zoals ook uit de bouw-
tekening blijkt. Door gebruik te maken van
slooponderdelen, welke toen niet moeilijk
verkrijgbaar waren, kan men aanzienlijk be-
sparen op de bouwsom. Zo koopt men de
kap, as , roeden, staart etc. van de al jaren
stilstaande molen van de Noordeind- en
Geerpolder bij Ter Aar.
Molenmaker Gijsbertus Johannus Verbij uit
Hoogmade, vader en grootvader van de
molenmakers Verbij van nu, neemt op 7 juli
1934 de bouw aan voor 9200 gulden. Het
beton- en metselwerk laat Verbij over aan
het metselaarsbedrijf J. Jansen & Zoon.
De nieuwe molen is met zijn vlucht van

26,90 m iets kleiner dan die van zijn voor-
ganger; men heeft de maat van de Pot-
roeden uit Ter Aar maar gemakshalve aan-
gehouden. aangehouden. De wieken van
de nieuwe molen worden uiteraard ver-
dekkerd. Opvallend is de kapbedekking
van de molen met roodkoperen platen.
Op maandag 10 december 1934 stelt me-
vrouw Boddens-Hosang de echtgenote
van de burgemeester van Woubrugge de
nieuwe molen in bedrijf. De ingebruikstel-
ling van de molen wordt gefilmd voor het
Polygoon-bioscoopjournaal en een week
lang vertoond. Al met al heeft de herbouw
van de Veendermolen een geweldige im-
puls voor het molenbehoud in Nederland
betekend. De verwachtingen voor de
nieuwe molen werden in financieel opzicht
niet beschaamd. Al in 1935 verlaagt de
Veenderpolder de polderlasten naar ƒ 8,-
per ha. Dat is betere koek dan de ƒ 17,-
van een paar jaar ervoor! De Kromhout-
motor uit 1926 blijft toch nog geruime tijd in
de molen staan: altijd gemakkelijk om ach-
ter de hand te hebben!
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De as

De geschiedenis van de Veenderpolder
gaat vanaf het eerste begin in 1830 verge-
zeld van pech. In 1934 is dat nog niet voor-
bij. In maart 1944 constateert de arbeidsin-
spectie een scheur in de as. Zo kan er niet
doorgemalen worden, al vindt het polder-
bestuur dat direct gevaar ontbreekt. De
scheur had er waarschijnlijk al bij het steken
in 1934 ingezeten. De polder staat weer
voor de keus en op 17 mei 1944 besluit de
ingelandenvergadering tot een nieuwe
gietijzeren as. De eraan verbonden kosten
4150 gulden (bijna de helft van wat de hele
molen in 1934 kostte!) beschouwt men als
de goedkoopste oplossing. De oorlogsom-
standigheden zullen het besluit zeer zeker in
de hand gewerkt hebben.
Zo wordt dan een nieuwe gietijzeren as ge-
goten bij de Grofsmederij in Leiden. De mal
ervoor heeft nog jaren en jaren bij de Grof-
smederij gelegen. Provinciaal molendes-
kundige L. Vellekoop heeft hem daar aan
het begin van zijn loopbaan omstreeks
1960 zien liggen. Dat gieten van een ijzeren
as in 1944 was toen al heel bijzonder. In de
Eerste Wereldoorlog waren de laatste ge-
goten, daarna behielp men zich met
sloopassen die nog tientallen jaren te kust
en te keur voor handen waren. Waarom er
in 1944 voor de Veendermolen geen
sloopas voor handen is geweest blijft een
raadsel; wellicht heeft de Duitse bezetter
alles wat men maar als schroot te pakken
kon krijgen ingepikt voor de oorlogsmachi-
nerie, met als gevolg geen gebruikte as
voor de Veendermolen. Na jaren en jaren
wordt er in 1976 pas weer een nieuwe as
gegoten voor De Gooijer in Amsterdam
omdat de voorraad aan sloopassen einde-
lijk, eindelijk marginaal is geworden. Dat
wordt dan weer de eerste van een inmid-
dels al weer heel lange reeks. Zo bezien is

Voor het verlengen van de vijzel moest de achterwaterloop aangepast c.q. verdiept
worden. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de molen in de loop van zijn bestaan
de polder was gaan inglijden! Zo stond het scherm van de achterwaterloop bol
door de druk van de waterloopmuren en was de fundering van de heipalen afge-
schoven! Zo bezien was de verzwaring van de fundering in 1934 (zie plantekening)
geen overbodige weelde. (foto J. Hofstra, 4 oktober 1999).

de Veendermolen een bijzondere molen
met een bijzondere as.

Verdere lotgevallen

In de moeilijke oorlogsjaren zal iedereen
dubbel blij zijn geweest met de windmolen
omdat de Duitse bezetter dieselolie elders

Het ‘Veendereiland’; fragment van de
kaart van het Hoogheemraadschap van
Rijnland van Melchior Bolstra uitgege-
ven in 1746. De Googerpolder is al
drooggemaakt; aan de vervening en
droogmaking van de Veender- en Lij-
kerpolder wordt gewerkt. De ringdijk
is al aangegeven, maar de in 1780 ge-
bouwde Lijkermolens staan er -uiter-
aard- nog niet op.

dringender nodig achtte. Helaas kon men
de molen niet optimaal gebruiken omdat
de Veenderpolder een der vele polders
was die op bevel van de bezetter geïnun-
deerd was als maatregel tegen eventuele
luchtlandingen. De molen deed na de oor-
log nog een twintigtal jaren trouwe dienst.
In de jaren ‘50 raken de Dekkerwieken op
en dan worden ze in of omstreeks 1958 ver-
vangen door fokken (systeem Fauël). De
molen blijft in bedrijf, maar daar wordt al
snel aan geknaagd. De ontwatering van
de polder wordt aan steeds hogere eisen
onderworpen, zowel voor de land als de
tuinbouw, terwijl de loonkosten gedurig stij-
gen. In 1965 gaat de polder zich beraden
over een betere bemaling: men denkt aan
een elektromotor op de vijzel. De CTD, de
Cultuurtechnische Dienst ziet meer in een
volautomatische bemaling: dan heb je
geen machinist of molenaar nodig. Dat
blijkt het goedkoopst te zijn en in 1966
wordt de molen verbouwd tot volautoma-
tisch elektrisch vijzelgemaal, waarbij de
wind, indien gewenst de taak van elektra
kan overnemen. Molenaar Leen van den
Berg die de molen sinds 1949 krijgt per 1 ja-
nuari 1967 ontslag. In 1958 werd in en bij de
molen het Zeilcentrum De Wijde Aa geves-
tigd, dat in feite de molen huurde.
Tijdens de beruchte novemberstorm van 13
november 1972, waarin veel molens het
zwaar voor hun kiezen kregen en zelfs het
loodje legden, ging ook de Veendermolen
aan de haal. Door de kracht van de storm
rukte de molen zelfs een kruipaal waaraan
de roe vastlag uit de grond en bleef deze
in de rondte slingeren! Bij iedere omwente-
ling raakte de zware paal de grond en
ploegde zo een hele voor in de molenwerf!
Het lijkt haast mulderslatijn! Met grote
moeite bracht molenmaker Wim van Krie-
ken met behulp van een paar anderen de
molen tot stilstand en werd een begin van
brand geblust: de molen was door het oog
van de naald gegaan. 
In die jaren was de Veendermolen ook in
slechte staat geraakt, nog verergerd door
de stormschade. Er moest een structurele
oplossing gevonden worden om het voort-
bestaan van de molen te verzekeren. Nu
wilde de polder niet van de molen af om-
dat hij het vijzelgemaal herbergde. Door tus-
senkomst van provinciaal molendeskundige
I.J. de Kramer werd de oplossing gevonden:
de molen bleef eigendom van de Veender-
polder, maar de Rijnlandse Molenstichting
zou de administratieve en technische be-
geleiding voor onderhoud en restauratie op
zich nemen. Dit werd in 1973 geregeld,
waarna molenmaker H.J. Verbij, de zoon
van de bouwer, nog in hetzelfde jaar met
de werkzaamheden begon om de molen
weer helemaal maalvaardig te maken.
De polder kwam door het ongeluk verder
tot het wijze inzicht dat het goed zou zijn als
er een molenaar zou zijn die de molen on-
der zijn hoede hield. Daarom werd eerder
genoemde Wim van Krieken niet lang na
deze dramatisch gebeurtenis aangesteld
als vrijwillig molenaar op de Veendermo-
len. Na de voltooiing van de restauratie
kwam de molen zo in 1975 weer regelma-
tig in bedrijf.
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In 1991 werd er voor de polder een geheel
nieuw elektrisch pompgemaal gebouwd
met een capaciteit van 23,3 m3/min. bij de
molen, waardoor die, in welke vorm ook,
als hoofdbemalingswerktuig werd uitge-
schakeld.
In die jaren begon zich ook de poldercon-
centratie af te tekenen: de polders verloren
hun bestuurlijke zelfstandigheid en werden
ondergebracht in grotere waterschappen.
Zo zou de Veenderpolder per 1 januari 1979
opgaan in het waterschap De Oude
Veenen (nu: De Oude Rijnstromen). De
vraag was wat er nu met de molen moest
gebeuren, omdat een windmolen niet es-
sentieel van betekenis meer is voor de wa-
terbeheersing. De oplossing ligt in dit ge-
bied voor de hand en zo verwierf de Rijn-
landse Molenstichting deze zo bijzondere

Kaart van de ontworpen verkaveling van de drooggemaakte Veenderpolder door A. Hanegraaff, 1832. (Kaartenverzameling
Hoogheemraadschap van Rijnland nr. A 1165 Schaal circa 1:3.000).

Het ‘Veendereiland’ na de voltooiing
van de droogmaking met zijn water-
molens. De korenmolens van Wou-
brugge en Rijpwetering staan niet aan-
gegeven. Op de Meerkreuk na betreffen
de verdwenen watermolens alle kleine
molens die stukken buitenland bemaal-
den. Het onderscheid tussen droogma-
kerijen en oud polderland is duidelijk
herkenbaar aan het verkavelingspa-
troon. Vooral bij de Veender- en Lijker-
polder buiten de bedijking valt dit op.
Deze polder bestaat behalve de eigen-
lijke polder met het dorp Roelofa-
rendsveen uit de dorpen Nieuwe Wete-
ring en Oude Wetering (ged.)
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molen en een bijzondere geschiedenis in
1978 als haar 28ste molen, waarvoor een
ton op tafel moest komen.
Nadat Van Krieken vertrok naar Woerden
werd W. van Velzen vrijwillig molenaar op
de Veendermolen. Deze is inmiddels weer
opgevolgd door Pieter den Haan die de
molen met verve bemaalt.
(Ik moet mij wel heel erg vergissen of zijn
kennismaking met het verschijnsel vrijwillige
molenaar dateert van een schoolavond
op de C.S.G. Comenius in Capelle a/d IJs-
sel ruim twintig jaar geleden, de school
waar ik toen voor de klas stond en hij hele-
maal achterin op de achterste bank zat.)

De vijzel

De Veenderpolder behoort tot de diepste
van Rijnland. Aan het begin van de vorige
eeuw ligt het maalpeil 4,15 m beneden AP.

Hogere delen van de polder met peilen
3,82 en 2,25 m beneden AP laten het water
aflopen op het diepe deel. Dat gaat niet
zo moeilijk en het laat zich raden in welk
deel ingeland Bontje woonde die in 1925
zo’n fervent voorstander van motor- en in
1934 een dito tegenstander van windbe-
maling was.
In de loop van de vorige eeuw wordt het
polderpeil aanmerkelijk verlaagd. In 1984
wordt het peil met een nieuw peilbesluit
weer verlaagd. Er komen twee peilgebie-
den. Het diepste heeft een zomerpeil van
4,80 m - NAP,  terwijl het winterpeil op 4,95
m - NAP ligt. Voor het overige deel geldt
4,55 m, respectievelijk 4,70 m - NAP. Dat is
zo laag, dat de tasting van de vijzel (de
diepte waarop het water kan worden
‘weggegrepen’) onvoldoende is; de mo-
len pakt het water niet mee. Dit verklaart
ook de bouw van het nieuwe gemaal in
1991. De Veendermolen is wel draaivaar-

dig, maar de polder echt bemalen is er ei-
genlijk niet meer bij. ‘Een beetje spelen met
de molen’ zal menige vrijwillige molenaar
als een vloek klinken, maar het komt er ten
diepste wel op neer. Bovendien heb je niets
aan de molen als je hem echt heel goed
zou kunnen gebruiken of zelfs nodig hebt.
Het allereerste streven bij het restauratie-
offensief was draaien. En dat kunnen ze; al-
lemaal. Bij fase twee ligt het accent op ma-
len: en dat kunnen ze; steeds meer. Daar-
voor zijn vaak dure en ingewikkelde opera-
ties vereist, waarbij de molens tot op hun
fundamenten worden aangepakt. Vorig
jaar onderging de Veendermolen zo’n
operatie, waarbij de vijzel verlengd werd
om de tasting te vergroten. In een volgend
nummer van de Molenwereld hopen we
met foto’s en tekst op deze operatie terug
te komen. Het werk zal dit jaar worden af-
gerond en dan kan de Veendermolen in
nut- en noodgevallen de polder weer he-
lemaal bemalen. 
Ze zeggen wel eens dat een kat zeven le-
vens heeft, maar de Veendermolen begint
aardig op zo’n kat te lijken: 1830; 1934;
1975; 2000.
De rol van de Rijnlandse Molenstichting bij
het begin van de twee laatstgenoemde le-
vens is niet weg te cijferen. De Stichting is
trouwens eigenaar van alle molens op het
‘Veendereiland’. Dat is ook heel bijzonder,
nog bijzonderder is dat op dit hele eiland
vrijwel alle grote watermolens zijn bewaard
gebleven, alleen De Meerkreuk ontbreekt
(zie Molenwereld 1999-3-56). Verder kunnen
die molens binnen niet al te lange tijd de
taak waarvoor ze gebouwd zijn weer volle-
dig aan, zodat de waterbeheersing op dit
eiland door ween efficiënte, ja voorbeel-
dige samenwerking tussen waterschap en
molenstichting ‘beter dan best is’.

Meer volk in je molenwinkel
door samenwerking met de SOEZIE-club

Uniek promotioneel concept :

� Ruim assortiment “alles om thuis te bakken”

� Gratis receptenmagazine voor je klanten

� Baklessen door professionele bakkers

� Interactieve site op internet www.soezie.be

Interesse?

Bel�gratis�(0800)�022�92�10

Vraag�naar�Rita�Wanten

Gezicht op de Wijde Aa omstreeks 1910 met twee malende molens; op de achter-
grond de Veendermolen en op de voorgrond de korenmolen De Jonge Willem of
De Hoop. Deze molen werd in 1881 gebouwd in plaats van een wipmolen (zie
kaart Hanegraaff). Een bijzonderheid was, dat vrijwel al het vervoer van en naar de
molen per boot ging. In 1932 kocht Joh. Straathof de molen, eigenlijk voor het bij-
behorende huis. Een jaar later volgde onttakeling. In 1953 verkocht Straathof de
molen aan het parochiebestuur dat ter plaatse zieke en zwakke personen wilde on-
derbrengen. De onttakelde romp bestaat nog steeds.



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

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

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

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!
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