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Herbouw van De 
Adriaan In Haarlem
bijna voltooid

Malen op de 
Maasdijk



Bij de omslag voorzijde: Sinds enige maanden heeft Haarlem zijn
Adriaan weer terug. Het lijkt alsof hij nooit weg is geweest (foto
Mieke Beneker, 9 april 2000).

Bij de omslag achterzijde: Als een vorst staat de Kyck weer te ma-
len op de Noorden Dyck. Vanwege zijn grote hoogte zou hij ook
best Kyck over Dordt mogen heten (foto: J.L.J. Tersteeg).
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Redactioneel
Als alles volgens plan verloopt maalt de Haarlemse molen De Adriaan
deze maand voor het eerst. Je moet wel heel oud zijn om zich nog te
kunnen herinneren dat de vorige maalde. Die brandde immers in 1932
af en stond toen al een paar jaar stil. Dit herrijzenis is in ieder geval
de aanleiding om in dit nummer uitvoerig stil te staan bij de ge-
schiedenis van deze molen en de opeenvolgende herbouwplan-
nen. Dat laatste verhaal noemen ze in Noord-Holland ‘een kind met
een lang lijf’. 
De start van de restauratie van de korenmolen in Aalburg deed Jan
den Besten gebruik maken van zijn herinnering, z’n collectie, zijn ar-
chief en zijn p.c.; altijd goed voor een prima verhaal. Verder is er een
verslag opgenomen van de jaarvergadering van het Gilde van Vrij-
willige Molenaars. 
En met een tweetal boekbesprekingen en het gebruikelijke molen-
nieuws kwam zo het meinummer weer goed vol.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het juninummer van de Molenwereld:
11 mei 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

Molens Ten Boer in 
Monumentenfonds 

Een aantal monumenten in de provincie
Groningen zal worden ondergebracht in
een NV Monumentenfonds. 
Dit fonds wil met de opbrengst van de
verkoop van aandelen monumentale ge-
bouwen aankopen, onderhouden en ex-
ploiteren. 
Buiten de twee molens van Ten Boer, wil
men zich ook ontfermen over de Der Aa-
kerk in de stad Groningen, de voormalige
locomotiefremise in Nieuweschans, het
waterschapsgebouw in Onderdendam
en de stoomhoutzagerij in Nieuwe Pekela.
Volgens secretaris H. Huizinga van het mo-
numentenfonds in oprichting, willen en

kunnen we geld verdienen met op zich
lastig rendabel te maken beeldbepa-
lende gebouwen. Eind dit jaar als de NV
wordt opgericht, zal er zicht zijn op de
helft van het voorziene benodigde eigen
vermogen van 20 miljoen gulden. Hui-
zinga gaat ervan dat dat zal lukken. 
Het Monumentenfonds in Groningen is
een afspiegeling van een vergelijkbaar
initiatief in Amsterdam waar de NV Stads-
herstel inmiddels over een eigen vermo-
gen van 178 miljoen gulden beschikt. 
De waarde van de monumenten die de
NV in portefeuille heeft, bedraagt 210 mil-
joen gulden. 
Het is beslist niet de bedoeling aldus Hui-
zinga, dat de NV Monumentenfonds gaat
handelen met monumenten. 

!
Voorzichtigheid 
geboden bij
Nationale 
Molen- en 
Gemalendag

Vereniging De Hollandsche Molen vraagt
de deelnemers aan de Nationale Molen-
en Gemalendag op 12 mei in verband
met de mond- en klauwzeercrisis de
grootst mogelijke voorzichtigheid in acht
te nemen. De vereniging verzoekt hen de
eigen situatie goed in ogenschouw te ne-
men, voordat wordt besloten de molen
voor het publiek open te stellen. Bij twijfel
wordt met klem aangeraden advies in te
winnen bij de gemeente en de regionale
Land - en Tuinbouworganisatie. De Hol-
landsche Molen laat het evenement voor-
alsnog doorgaan. Indien de mkz-crisis in
de komende weken verergert, wordt de
situatie opnieuw beoordeeld en een
standpunt naar buiten gebracht.
De Hollandsche Molen is tot dit besluit ge-
komen vanwege de huidige omvang
van de crisis en het gegeven dat de mkz-
gevallen in een beperkt aantal regios
voorkomen. Zo lang dit het geval is, acht
de vereniging het niet noodzakelijk het
gehele evenement landelijk af te blazen.
Momenteel is het duidelijk dat de molens
en gemalen in de afgesloten gebieden
niet meedoen aan de Nationale Molen-
en Gemalendag.
Voorts wordt het de molenaars ontraden
wandel- en ftetstochten in landelijk ge-
bieden te organiseren. Hiermee volgt de
vereniging het besluit van de organisatie
van de Landelijke Fietsdag. Deze heeft
wel tot een algehele afgelasting beslo-
ten, mede vanwege het feit dat zij be-
wust boerderijen in de uitgezette routes
had opgenomen. 
Vereniging De Hollandsche Molen.

Maatregelen tegen mond- en
klauwzeer rond molens

Vooral veel poldermolen staan in of bij
weidegebieden. De dreiging van een uit-
breiding van het gevreesde mond- en
klauwzeer c.q. het overbrengen van de
besmetting heeft ertoe geleid dat de
Stichting De Fryske Mole heeft besloten
om molens die verder dan tien meter van
de openbare weg staan niet langer te
bemalen. Molenaars en/of bezoekers
zouden de besmetting kunnen overbren-
gen, zeker bij een lange wandeling door
weiland. Om diezelfde reden is de feeste-
lijke ingebruikstelling van de Steenhuister
Molen bij Stiens op 21 april ook afgelast.
Dat geldt ook voor de inbedrijfstelling van
de molen in Kampen op zaterdag 21
april, te meer daar deze molen niet ver
verwijderd ligt van de brandhaard van
de veeziekte.
De Pendrechtse Molen bij Rotterdam,
maar in de gemeente Barendrecht is uit
vrees voor besmetting op 1 maart stilge-
zet, vooral omdat er bij de molen veel
schapen en geiten rondlopen. Het mo-
lenterrein is voor iedereen afgesloten.
In Uithuizermeeden is de voor zaterdag 12
mei geplande Molendag/Promotiemarkt
voor hobbyisten bij poldermolen Goliath
afgelast. De organisatie vindt het onver-
antwoord het evenement door te laten
gaan. De toeloop uit alle delen van het
land en het parkeren in het buitengebied
creëren onacceptabele risico’s.

Groninger Molens bedreigd 

Het voortbestaan van de Groninger mo-
lens hangt aan een zijden draadje. Dit
zeggen de gezamenlijke molenorganisa-
ties in de provincie Groningen. Volgens
hen blijven de subsidies ver achter bij de
kosten. Alleen het onderhoud van een
molen kost jaarlijks al gauw zo’n twintig-
duizend gulden. Bovendien is de animo
om de opleiding tot vrijwillig molenaar te
volgen de laatste jaren wat teruggelo-
pen. Om wat meer bekendheid te krij-
gen, zijn er afgelopen zaterdag 21 april j.l.
open dagen gehouden op molen De
Stormvogel te Loppersum en molen Dijks-
tra te Winschoten. Belangstellenden kon-
den kennis maken met de opleiding tot
vrijwillig molenaar. Bij het ter perse gaan
van dit nummer, was het nog niet bekend
hoeveel potentiële molenaars deze open
dag heeft opgeleverd. H. Noot.

De beide molens van Ten Boer, die
mogelijk zullen worden ingebracht in
een NV Monumentenfonds (foto H.
Noot).
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ACTUEEL
MOLENSVerder spreekt de secretaris de hoop uit
dat de provincie Groningen de NV gaat
ondersteunen door zogeheten Langman-
gelden beschikbaar te stellen. Huizinga
onderstreept verder nog dat de NV op
een verantwoorde en passende wijze wil
omgaan met de monumenten, bang als
men zou zijn voor een wasserette in bij-
voorbeeld de Der Aa- kerk. H.Noot 

gelast en elk voorzien van zes glasfiber
staven; de daardoor ontstane gaten zijn
alle dichtgemetseld.
In de kap zijn de korte spruit, de ijzerbalk,
de roosterhouten en de luiken vernieuwd
en de koppen van de voeghouten ver-
lengd en aangelast. 
De vangstok, een ronde metalen buis, is
opnieuw geverfd en voorzien van geslin-
gerd prinsjeswerk. De ijzeren, vóór het wiel
liggende lange spruit, is evenals de korte
spruit, de staartbalk en de schoren in ge-
broken wit geschilderd.
Op de nieuwe baard is in Gotische letters
de tekst “Anno EVA 1818” aangebracht.
Bob Poppen.

Drentse Molendag 2001

Dit jaar houden de gezamenlijke Drentse
molenaars voor de zeventiende keer,
weer een Drentse molendag.
De Drentse molendag vindt jaarlijks
plaats op de vierde zaterdag in augustus,
dit jaar is dit op zaterdag 25 augustus.
Het is op deze dag de bedoeling dat er
een groot aantal van de 36 in onze pro-
vincie staande molens draait en ge-
opend is voor het publiek.
Dankzij de medewerking van de Drentse
molenaars lukt dit over het algemeen bij-
zonder goed. Het vorige jaar deden er 27
molens mee.
Bij enkele van de geopende molens wor-
den er ter gelegenheid van de Drentse
molendag bijzondere activiteiten ont-
plooid. Hierbij moet gedacht worden
aan: (rommel)markten, broodbakken, ex-
posities, fietstochten enz.
Ook wordt er jaarlijks een affiche ge-
maakt, dat wordt verspreid via de deel-
nemende Drentse molenaars. Als basis
voor dit affiche wordt een van de Drentse
molens gebruikt. Meestal is dit een molen
waar het betreffende jaar iets bijzonders
mee aan de hand is. Het vorige jaar is dit
door omstandigheden niet gelukt.
Daarom staat dit jaar alsnog de molen
De Hoop uit Norg model. Deze molen is in
2000 gerestaureerd en feestelijk in gebruik
gesteld.
De gegevens over de deelnemende mo-
lens en eventuele activiteiten zijn begin
augustus te verkrijgen via het secretari-
aat van de Drentse Molenstichting: tel.
0592-340480. Molenstichting Drenthe.

Feestelijke heropening van de
molen “Eva” te Usquert 

Op 5 mei a.s. is de officiële heropening
gepland van de koren- en pelmolen Eva
in het Noord-Groningse Usquert. Het be-
looft een groots spektakel te worden, iets
dat aan de vriendenkring van de Eva wel
is toevertrouwd. Zo zal Radio Noord het
officiële gebeuren tussen 10 en 12 uur,
waarin wethouder Tiekstra van de ge-
meente Eemsmond de vang zal lichten,
live uitzenden.
Dankzij de inzet van de Stichting 5 mei
deelt ook het dorp mee in de festivitei-
ten, zo is er een braderie, zijn er diverse
kermisattracties en staat er voor de mo-
len een zweefmolen te draaien. De
plaatselijke bakker, die ook elk jaar actief
is tijdens de oliebollenacties van de Eva,
heeft aangekondigd ter gelegenheid
van de heropening met speciale ‘Eva-
openingsbollen’ te komen, waarvan een
gedeelte van de opbrengst bestemd is
voor de molen. De actie zal niet alleen
op deze dag gelden, maar het gehele
jaar voortduren.
Na de ingrijpende restauratie, waarover
in Molenwereld nr. 2 van dit jaar reeds
werd bericht, zijn in de afgelopen maan-
den de laatste werkzaamheden uitge-
voerd, zoals het vernieuwen van de als
enige aanwezige inritdeur, waarin wel
het oude slot weer is opgenomen.
De molenbouwers Dijkstra te Sloten heb-
ben het bovenwiel zeven centimeter
naar voren geplaatst en de bonkelaar
opnieuw afgesteld, iets dat noodzakelijk
was geworden doordat de kap groter is
geworden. De Bremerroeden, nr. 223 en
224, zijn ingekort en voorzien van nieuwe
enden; ze hebben nu een lengte van
23,35 meter en zijn nieuw opgehekt, Oud-
Hollands. De nieuwe zeilen zijn voorge-
hangen en inmiddels heeft de Eva, voor
het eerst sedert ruim 2 jaren, weer met
volle zeilen gedraaid.
Een in het oog springende verandering
aan de buitenkant is het kleurgebruik,
want de askop heeft zijn originele kleuren
weer terug, namelijk rood met daarop
een achtpuntige witte ster. Ook aan het
gevlucht is een verandering op te mer-
ken, doordat de hals van de as 2 cm ho-
ger is komen te liggen en de pensteen
iets lager is gelegd, waardoor de helling
van de as van 10,3 % is verhoogd naar
11%.
Bij binnenkomst valt meteen op dat de
sleutelstukken zijn verwijderd en ook op
de zolders is dit het geval. In totaal heeft
de firma Van Lierop 31 balkenden aan-

Martin Faber overleden

Half februari overleed Martin Faber op
61-jarige leeftijd als gevolg van compli-
caties bij een hartoperatie. In Ruinen
zorgde een groep enthousiastelingen
voor een complete revival van de onder-
komen korenmolen bij deze Drentse
plaats. Martin Faber was in 1989 een van
de werkers van het eerste uur en werd zo
de voorzitter van de Stichting van de Rui-
ner Korenmolen de Zaandplatte. Vrijdag
6 september 1996 was de gloriedag voor
Faber en de zijnen toen voorzitter Anne
Meijer de herboren molen in bedrijf

stelde. Martin Faber volgde ook de oplei-
ding voor vrijwillig molenaar en werd zo
het 800-ste geslaagde lid van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars. Zijn enthou-
siasme voor de molen kende geen gren-
zen. In 1999 werd zijn molen lesmolen voor
het Gilde met Martin Faber als instructeur.
Ruinen heeft enorm veel te danken aan
zijn inzet voor de molen. Hij zette de
Zaandplatte zo met verve op de Drentse
molenkaart. Helaas kwam er nu een voor-
tijdig einde aan zijn inzet. Als vanzelfspre-
kend stond de Ruiner molen in de rouw. 

Martin Faber (l.) assisteert burgemees-
ter Anne Meijer bij de officiële inge-
bruikstelling van de molen in Ruinen
op 6 september 1996.

Vrijwel onbekend molenrestant
in Nijverdal blijft behouden

In 1844 laat Lambertus Konijnenbelt een
achtkante korenmolen bouwen op de zo-
genaamde Hondenbelt in de buurtschap
Noetsele bij Nijverdal, vandaar de Noet-
seler Molen. In 1915 verkoopt molenaar
Weggeman de molen aan plaatselijke
coöperatie die hem in 1925 laat onttake-

De Noetseler Molen in Nijverdal zoals
die er van 1925 tot 1967 bijstond (foto
coll. E.G.M. Esselink).
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Het restant van de Noetseler Molen in
mei 1994 (foto E.G.M. Esselink).

len. De romp met de kap blijft tot 1967 zo
staan. Dan volgt de sloop van het in-
middels zwaar vervallen achtkant. Vrij-
wel iedereen denkt dat die sloop de
molen compleet heeft verwezen naar
het ‘vuilnisvat der historie’. Dat blijkt toch
niet zo te zijn: het is nauwelijks bekend (en
zichtbaar) dat de veldmuren van de mo-
len aan de Molenweg zijn blijven staan.
Toch is het niet opgenomen in de be-
kende rompen- en stompeninventarisa-
ties. Helaas is in 1980, ondanks protesten,
het oude molenaarshuis bij de molen ge-
sloopt. 
De Zwolse projectontwikkelaar Planoform
Zwolle b.v. heeft nu bij de voormalige mo-
len aan de Molenweg/Rijssensestraat een
nieuwbouwplan ontwikkeld, Noordkamp,
dat voorziet in de bouw van 38 luxe ap-
partementen en 3400 m2 winkeloppervlak
plus parkeerkelder en negentig openbare
parkeerplaatsen. Een opvallende bijzon-
derheid is, dat het restant van de molen
op het achterterrein behouden blijft en
zelfs gedeeltelijk herbouwd zal worden.

Bouw stadion bij De Passiebloem
in Zwolle

Half maart maakte FC Zwolle de gewij-
zigde plannen voor de bouw van een sta-
dion voor deze voetbalclub in Zwolle be-
kend. Het oorspronkelijke plan riep veel
weerstanden op vanwege de aantasting
van een groengebied tussen Berkum en
Oosterenk en de biotoop van de oliemo-
len De Passiebloem aan de Vondelkade.
De plannen zijn nu zo aangepast dat het
groengebied intact blijft, terwijl een ver-
dere aantasting van de molenbiotoop
tot een minimum beperkt blijft, ook zijn de
kantoorgebouwen langs de Centuur-
baan wat hoger dan de richtlijnen voor
een molenbiotoop voorschrijft. Deze kan-
toorgebowen zijn onmisbaar voor de fi-
nanciële onderbouwing van het plan
voor het nieuwe stadion. De aanpassing

is mogelijk geworden door de plannen te
projecteren in een kleiner gebied dan
aanvankelijk de bedoeling was.

Veel protesten tegen hoogbouw
bij de molen van Rhenen

De bouw van 34 luxe appartementen op
vijftig meter afstand van de Buitenmolen
in Rhenen door projectontwikkelaar
Planoform (zie hierboven: Nijverdal) heeft
in Rhenen veel losgemaakt. Zo heeft het
comité Houd Rhenen laag handtekenin-
gen ingezameld tegen de bouw. Men
vindt dat twee van de vier woonlagen
moeten verdwijnen; niet alleen voor de
windvang van de molen, maar ook om-
dat het gezicht vanuit Rhenen op de mo-
len achter de flat verdwijnt. De makelaar
heeft al laten weten dat lager bouwen
kan, maar de gemeente minstens een
half miljoen gulden kost omdat de prijs
van de grond is gekoppeld aan wat er
wordt gebouwd. De gemeente wil daar-
entegen juist geld zien voor andere pro-
jecten in de stad als de bouw van een
nieuw gemeentehuis. Het is het zoveelste
geval waarbij de molenbiotoop wordt
geschonden door het ontbreken van een
adequate regelgeving. Wanneer dat in
de toekomst niet verandert dan blijft het
dweilen met de kraan open. Het ziet er
helaas niet naar uit, dat er in de nabije
toekomst een structurele verbetering is te
verwachten, dus blijft het dweilen.

Het Gilde Patroons van Bredius
wil korenmolen Woerden kopen

Het Gilde Patrons van Bredius, een orga-
nisatie van een aantal ondernemers wil
de molen De Windhond in Woerden ko-
pen van de gemeente. De molen zou,
net als nu, nog in bedrijf moeten blijven,
maar daarnaast moet er ook ruimte zijn
voor aanvullende bestemmingen. Men
wil daarin ook de oude paardenstal be-
trekken, waarin nu nog het VVV-kantoor is
gevestigd.

Lustrumviering korenmolen De
Leeuw Aalsmeer

Op 20 april is het alweer vijf jaar geleden
dat de Aalsmeerse korenmolen De
Leeuw na een periode van voor Noord-
Holland vrijwel ongekend verval weer in
bedrijf is gesteld. Het bestuur van de
Stichting korenmolen De Leeuw wilde dat
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 17
april is er in de Binding het dia-klankbeeld
‘Langs de molens van Noord-Holland’
vertoond waarbij de beelden van ver-
schillende projectoren vervloeien waarbij
alle Noord-Hollandse molens zijn langsge-
gaan op muziek van Brahms. Het is de
muziek die in feite de hoofdrol speelt,
want de beelden zijn bij de muziek ge-

zocht.
Op 20 april, de dag, heeft burgemeester
Hoffscholte de vang voor 24 uur draaien
gelicht. Het correct geraden aantal as-
omwentelingen in die 24 uur was goed
voor een prijs: een vierdaags lang week-
end naar Parijs voor twee personen.
Verder is er op de tweede zolder een ex-
positie ingericht met tekeningen van Jan
Lunenburg, de man die zich enorm heeft
ingezet voor het behoud van deze molen
en vele andere historische zaken in Aals-
meer en omgeving.

Na 72 jaar vakantie weer aan
de slag

Dinsdag 27 maart 2001, heeft de Stom-
meermolen in Aalsmeer voor het eerst
sinds 72 jaar op windkracht weer water
uitgemalen op de boezem van Rijnland.
In 1929 is dat voor het laatst geweest. In
dat jaar maalde de molen zijn kruis af.
Daarna ging het binnenwerk eruit en
kwam er in de molen een elektrisch ge-
dreven centrifugaalpomp te staan. Wel is
de molen desondanks uitwendig nog
hersteld, ‘als natuurmonument’, zoals
men toen zei. Dat was in die tijd op zich
al een wonder.
Een aantal jaren geleden werd de pomp
in de molen vervangen door een nieuw
gemaal naast de molen, waardoor de
weg vrij kwam voor ‘eerherstel’ van de
molen zelf. In die tijd kreeg de molen een
nieuwe bewoner in de persoon van de
Zuid-Hollandse molendeskundige Jan
Hofstra. Die wilde niets liever dan dat en
bovendien paste het uitstekend in het

De Stommeermolen in Aalsmeer, niet
meer een alleen draaiende molen, maar
nu ook daadwerkelijk malend.
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“Grote slag” winter 2001-2002 
Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden

Vrijdag 30 maart was er wederom een
molenaarsbijeenkomst in Kinderdijk om
de resultaten van het ambitieuze bio-
toopproject te evalueren. Dat men op de
goede weg bleek reeds uit artikelen die
eerder in dit blad verschenen. Volgens
Herman Sangers van het Hoogheem-
raadschap (sinds kort werkzaam bij de
provincie Zuid-Holland; zie de vorige edi-
tie van Molenwereld) zal in de winter
2001-2002 een ‘grote slag’ gaan plaats-
vinden. Het hoogheemraadschap heeft
voor vele bomen een kapvergunning
aangevraagd en dit allemaal onder één
noemer, namelijk het ‘biotoopproject Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden’. Naar
verwachtingen zullen vele windbelemme-
rende bomen de komende winter sneu-
velen, hetgeen een flinke biotoopverbe-
tering zal betekenen voor molens in on-
dermeer Streefkerk, Groot-Ammers en
Noordeloos.  
Uiteraard gaat het hier alleen om bomen
die eigendom zijn van het Hoogheem-
raadschap, dat hiermee een positief sig-
naal wil uitgeven naar particulieren en
andere overheden.  Ook deze hebben
nog de nodige windbelemmerende bo-
men in hun eigendom. Verdere voorlich-
ting, actie en waakzaamheid blijven dus
geboden. wr.

klein winkeltje, een bezoekersontvangst-
ruimte, een vergaderzaal en een ten-
toonstellingsruimte ingericht. Ten einde
de (voorheen) zeer ernstige vochtproble-
men van de romp te verhelpen, werden
alle voegen uitgeslepen en opnieuw ge-
voegd. En nu maar hopen…
Tijdens de opening werd tevens het boek
De reus op de dijk ten doop gehouden;
voor een bespreking ervan: zie elders in
dit nummer. wr.

Vrijwillig molenaar Hugo Waalewijn
assisteert burgemeester Bandell bij het
lichten van de vang van de Kyck over
den Dyck (foto H. van Steenbergen). 

Het interieur van de Kyck over den
Dyck is aangepast aan een meervou-
dige bestemming van de molen (foto
J.L.J. Tersteeg). 

Voorzitter H. Dane
van de Stichting
Kyck over den Dyck
aan het woord bij de
ingebruikstelling van
de molen (foto J.L.J.
Tersteeg). 
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streven van de Rijnlandse Molenstichting,
de eigenaar van de molen, om de Stom-
meermolen weer een bemalingsfunctie
te geven. 
Dat kwam er wel op neer dat het binnen-
werk en de indeling van de molen geheel
vernieuwd moest worden. In dat opzicht
heeft Jan Hofstra werkelijk bergen werk
verzet, zowel in de voorbereiding als in de
uitvoering. In feite heeft molenmaker Ver-
bij alleen het hele grote werk uitgevoerd,
de rest heeft Hofstra zelf gedaan. Begin
maart zaten alle onderdelen er al in, al-
leen moesten de kammen nog worden
afgewerkt. Hofstra had toegezegd dit zelf
te doen. Half maar heeft hij de kammen
van het zware werk en het vijzelwiel ge-
daan, en op 27 maart heeft hij een dag
vrij genomen om de kammen van het
bovenwiel verder af te werken. Zo-
doende maalde de molen weer van vier
uur ‘s middags tot elf uur ‘s avonds en alles
ging goed. 
De molen heeft minder wind nodig dan
gedacht. De kammen van het lichte werk
moeten nog afgewerkt worden en de be-
diening van de beide vijzelkleppen moet
ook nog worden aangebracht. Verder is
het wachten op de Schipholisolatie en
de rietdekker voor het vernieuwen van
het rietdek.

Kyck over den Dyck geopend

Op vrijdag 30 maart jl. stelde de burge-
meester van Dordrecht, de heer R.J.G.
Bandell, molen Kyck over den Dyck offi-
cieel in werking door het lichten van de
vang. Hiermee kwam een einde aan een
restauratieperiode die twee jaar duurde.
Het is een restauratie die ruim 3 miljoen
heeft gekost en hiermee ongetwijfeld de
duurste van Nederland is. Er moest dan
ook veel aan de kolossale korenmolen
gebeuren. Het rechtzetten van de zeer
scheefgezakte romp en het corrigeren
(waterpas leggen) van alle zolderbalken

zijn zeer ingrijpende en kostbare  werk-
zaamheden geweest. Ook molentech-
nisch moest er veel gebeuren zoals een
nieuwe stelling en een nieuw wiekenkruis.
Toch heeft men nog opvallend veel oud,
historisch materiaal weten de behouden.
Niet alleen de kap, maar ook het boven-
wiel (één nieuw velgstuk), de bovenschijf-
loop en het spoorwiel (nieuwe kammen)
zijn nog grotendeels authentiek hetgeen
de sfeer zeer ten goede komt, zonder af-
breuk te doen aan de maalvaardigheid.
Van het koppel zestiender kunststenen
werd de loper vernieuwd; het koppel zes-
tiender blauwe stenen kon gehandhaafd
blijven. Tijdens de opening werd met
deze steen tarwe gemalen en na wat
kleine afstellingen en aanpassingen moet
hier zeker een goede zak tarwe mee te
malen zijn. Dit wil men in de toekomst
gaan doen voor eigen verkoop op be-
scheiden schaal.
Na de molen ‘vol’ te hebben gelegd had
hij gelijk een flinke gang van zo’n tachtig
einden te pakken (de overbrengingsver-
houding is voor een dergelijke grote mo-
len behoorlijk traag 1: 5,8) en konden de
talloze bezoekers aanschouwen dat de
bijna 300 jaar oude molen er weer jaren
tegen kon. De Restauratiewerkplaats
Schiedam, onder leiding van Rob Baten-
burg, heeft hier een fraai stuk werk afgele-
verd. 
Op de onderste verdiepingen van de
zeer brede en ruime molenromp is een
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Tegenvaller voor de Windlust 
te Goudswaard

Het is jammer dat de molen Windlust in
Goudswaard, de oudste molen van de
Hoeksche Waard, zo weinig aandacht
krijgt. Met zijn bouwjaar 1694 verdient hij
beter. Het maakt hem, afgezien van de
torenmolens, zelfs tot een van de oudste
stenen molens van Nederland. Op dit
moment ondergaat de molen een res-
tauratie.
Nadat hij opnieuw was gevoegd werd
vervolgens de fundering tot een meter
onder het maaiveld afgegraven. Hierbij
kwam aan het licht dat de molenfunde-
ring op twee plaatsen onder de toe-
gangsdeuren gebroken is. Dit verklaart
niet alleen de vele grote scheuren in de
molenromp, maar ook waarom de molen
vooral zo stond te schudden bij het ma-
len op het zuidwesten: daar zit het ern-
stigst gebroken gedeelte. Aan de oost-
kant van de molen is dit in mindere mate
het geval. 
Om dit te kunnen repareren moet er eerst
geld op tafel komen. Het betekent dat
de molen voorlopig blijft stilstaan met een
‘gracht’ er omheen en aan de andere
kant in een berg met grond staan.
Daar de gemeente Korendijk ook eige-
naar is van een tweede molen is het
moeilijk is aan voldoende geld te komen.
J.C.J van Kaam.

De toestand van de fundering van de
molen in Goudswaard onder de deur
(foto J.C.J. van Kaam).

Achter de schermen wordt door diverse
instanties hard gewerkt aan de voorberei-
dingen voor de restauratie van de in 1968
onttakelde korenmolen van De Regt in
Nieuw-Lekkerland.
Inmiddels begint langzamerhand duidelijk
te worden dat de geschiedschrijving van
de molen grondig herzien zal moeten wor-
den. Het technisch en bouwhistorisch on-
derzoek wat momenteel plaats vind geeft
de onderzoekers in ieder geval voldoende
stof tot discussie.
Zo zijn er sterke aanwijzingen gevonden
dat de molen wel eens een voorganger
gehad kan hebben en wel in de vorm van
een wipkorenmolen met lage balie, de
huidige inrichting en onderbouw van de
romp lijken dit vermoeden te bevestigen.
Hopelijk zal het archiefonderzoek wat mo-
menteel plaats vind meer licht in deze
zaak werpen. Eén van de eerste resultaten
van het lopende onderzoek is dat het
bouwjaar van de molen veel vroeger ligt
dan tot nu toe aangenomen, zo staat de
molen al in 1716 duidelijk aangegeven op
een landkaart van de Alblasserwaard.
Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat
men vroeger met de boot tot in de molen
kon komen, op zich in de Alblasserwaard
niet ongewoon, dit vond onder meer ook
plaats in de korenmolen De Vriendschap
te Bleskensgraaf.
Naspeuringen in den lande leverden ook
verrassende resultaten op, zo konden
staart en schoren in Sint Annaland ge-
traceerd worden, de kruirollen blijken in
molen De Leeuw in Aalsmeer te zitten en
de bovenas in korenmolen Nieuw-Leven in
Hazerswoude. De molenbaard blijkt bij
particulieren in Groot- Ammers te zijn. On-
langs kwam bij een revisie van speeltoe-
stellen in de speeltuin in Kinderdijk een nog
bruikbare loper voor de dag, deze had in

Nadat de molen van De Regt in
Nieuw-Lekkerland nog enige tijd met
een soort noodkap over de as had ge-
staan werd hij eind 1968 onttakeld met
behulp van een bok; slopers: de heren
Van Vlijmen, Anton en Arie de Vries
(foto coll. Arie Hoek).

Nieuwe molenkaart

De heer H. van Steenbergen heeft weer
een molenkaart uitgegeven; deze keer in
verband met de voltooiing van de restau-
ratie van de Kyck over den Dyck in Dor-
drecht.
De kaart kost ƒ 1,- per stuk, te vermeerde-
ren met de porto (ƒ 0,80 bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, A.
Camuserf 38, 3315 BH Dordrecht, onder
vermelding van het gewenste (en bij
overschrijving vanaf een bankrekening:
het adres). Voor nadere informatie: tel.
078-6164297.    

de draaimolen dienst gedaan als ballast!
Jammer is het dat er tot nu toe weinig van
het oorspronkelijke gaande werk te voor-
schijn is gekomen, en dat terwijl de molen
behoorlijk goed uitgerust was voor een
kleine dorpskorenmolen(de oud-watermo-
lenaars aan de Kinderdijk typeerden hem
altijd als ‘een kleine scheet’).
Zo bevatte de molen minimaal twee kop-
pel stenen, en in het aangebouwde pak-
huis twee motorisch aangedreven maal-
stoelen en een hamermolen. Mochten er
nog mensen zijn die nog meer weten ten
aanzien van deze onderdelen van koren-
molen de Regt, dan houd het stichtings-
bestuur zich van harte aanbevolen. Ook is
er naast de stichting een vereniging ‘Vrien-
den van de korenmolen Nieuw-Lekker-
land’ opgericht, die zich zal bezig gaan
houden met donateur- en sponsorwer-
ving.
Tevens worden er vrijwilligers gezocht die

kleine karweitjes willen uitvoeren. Mocht u
zich geroepen voelen om ons werk met
een donateursschap te ondersteunen, als
vrijwilliger actief te zijn of als u informatie
kan verstrekken over het gaande werk van
de molen, schroom in elk geval niet en
neem contact op met:
�Ab Boer, Van Vlietstraat 1, 2957 GC
Nieuw-Lekkerland, tel. 0184-683686, of
�Arie Hoek, Molenstraat 62, 2961 AM Kin-
derdijk, tel. 078- 6918971
Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs ge-
steld. Arie Hoek

Spit- en speurwerk rond onttakelde korenmolen 
Nieuw-Lekkerland

Er zijn niet veel molens gesloopt of
onttakeld met een bok. Wel overkwam
de korenmolen De Druiventros in 
Ouderkerk a/d IJssel hetzelfde lot (foto
coll. Arie Hoek).
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Minister Jorritsma in haar sas met
nieuw Schiedams molenboek

Woensdag 28 maart mocht Schiedam
zich verheugen op het bezoek van een
groot aantal bekende Nederlanders. In
het Gedistilleerd Museum aan de Lange
Haven waren onder meer te gast minister
Annemarie Jorritsma, de acteurs Luc en
Joris Lutz, Hans Wiegel, Ivo Opstelten,
Sheila de Vries en Astrid Engels. Allen aan-
wezig voor hun inauguratie als comman-
deur of ambassadeur van het Genever
Genootschap. Vivian Boelen, Eric de
Zwart, en Piet Paulusma waren als al ‘er-
varen’ ambassadeurs eveneens present.
Na de bekendmaking van het winnende
ontwerp van het jeneverglas van de 21-
ste eeuw door juryvoorzitter Jan des Bou-
vrie viel Minister Jorritsma de eer te beurt
het nieuwe Schiedamse molenboek in
ontvangst te nemen. Schiedam torent uit
boven molenverleden is geschreven door
Nathalie Lans en is als ‘wandeling en fiets-
tocht door de tijd’ een gids die de lezer
meevoert naar lang vervlogen tijden.
Initiatiefnemer en uitgever Frans Eiken-
broek, directeur van TDS drukwerken
vond het een eer om het juist aan Anne-
marie Jorritsma, een molenaarsdochter,
te mogen overhandigen. Hij vermeldde
bij deze gelegenheid meteen enkele we-
tenswaardigheden over de Schiedamse
en grootste molens ter wereld. Mevrouw
Jorritsma is een echte verzamelaar van
molenwerken en was dan ook verheugd
met deze aanvulling. ‘Ik was nog erg jong
toen mijn vaders molenbedrijf stopte. Mijn
herinneringen bestaan vooral uit fotos en
verhalen. Maar als ik iets te pakken kan
krijgen over molens, dan wil ik het hebben
en lees ik het.’ Stichting De Schiedamse
Molens.
(Elders in dit nummer van de Molenwereld
is een bespreking van het boek opgeno-
men.)

Adriaens gaat standerdmolen
Retranchement restaureren

De gemeente Sluis-Aardenburg heeft aan
vier molenmakers offerte gevraagd voor
de restauratie van de standerdmolen in
Retranchement, waarbij de molen weer
de staat zal gaan krijgen die hij tot 1944
had toen oorlogsgeweld de molen zwaar
beschadigde. Dat betekent dat ook de
verdwenen pelsteen weer terugkomt. Van
de vier benaderde bedrijven reageerden
er twee, waarvan er een geen kans zag
om het werk in de gevraagde tijd te vol-
tooien. Daardoor bleef alleen molenma-
ker Adriaens uit Weert over die een prijs
heeft opgegeven van 650.000 gulden en
voor een duurdere variant 95.000 gulden
meer. B& W van Sluis-Aardenburg hebben
de raad gevraagd een krediet van
748.000 gulden toe te staan, waarvan
225.000 gulden direct ten laste van de ge-
meente komt. Als alles volgens plan ver-
loopt dan is de standerdmolen bij de
Open Monumentendag in 2002 weer
maalvaardig.

Grote plannen met korenmolen
Huybergen

De gemeente Woensdrecht vindt dat er
met molen Johanna in Huybergen te wei-
nig gebeurt. Men wil de Johanna laten uit-
groeien tot een toeristisch trekpleister van
formaat in de gemeente. Daarbij spiegelt
men zich aan de Bakkersmolen in het Bel-
gische Wildert, gemeente Essen. Daar is
van alles te beleven: terras, ritjes op een
pony dan wel met een stoomtrein, een
bakkerijmuseum, demonstraties, brood en
koekverkoop enz. Een en andere past in
het beleid bvan de gemeente om zich te
profileren op recreatief terrein. De ge-
meente voert al onderhandelingen om
een en ander te realiseren. Het zal wel een
zaak van lange adem zijn, want bij de mo-
len staan huizen en die zouden dan moe-
ten verdwijnen. Verder moeten er ook ex-
ploitanten worden gevonden. 

De overhandiging van Schiedam torent uit boven molenverleden, v.l.n.r: uitgever
Frans Eikenbroek, minister Annemarie Jorritsma, fotograaf Han Dijkstra, schrijfster
Nathalie Lans, Ivo Opstelten (burgemeester van Rotterdam), Reinier Scheeres (bur-
gemeester van Schiedam) (Foto Fred Libochant).

Elderse Molen in Mierlo op 
rijkslijst?

Mierlo telt twee molens, waarvan de stan-
derdmolen het meest bekend is.  De
tweede molen is de Elderse Molen, een
stenen beltmolen aan de Geldropseweg
uit 1851. Deze molen, nu sinds een 25 jaar
eigendom van de heer H. van Vught,
raakte voor de oorlog is zwaar verval.
Wonder boven wonder daagde er op het
laatste nippertje redding op voor deze
molenruïne. De Helmondse industrieel
A.L.M. van der Lande kocht die in 1939 en
liet hem in 1941 uitwendig restaureren.
Aanvankelijk was het de bedoeling om
de molen in te richten als molenmuseum,
maar het draaide uit op een woning zo-
dat deze molen een zekere historische
waarde heeft als een der eerste koren-
molens die dankzij een bestemmingsver-
andering in woonmolen behouden bleef.
Juist die veranderde bestemming is er
waarschijnlijk de oorzaak van dat de mo-
len, als een der winige windmolens, nooit
op de rijksmonumentenlijst is geplaatst.
Dat betekent ook dat uit die hoek geen
instandhoudingssubsidies zijn te verwach-
ten. Dat gaat mogelijk binnenkort veran-
deren nu er gewerkt wordt aan plaatsing
op die lijst. Een bouwkundig rapport over
de Elderse molen stemt niet vrolijk: er
moet verschrikkelijk veel aan deze molen
gebeuren: kap, gevlucht, staart romp
enz. enz.

Nieuwe eigenaren voor 
De Korenbloem in Mill

Ramon Ligthart en Tineke de Wit hebben
de korenmolen De Korenbloem in Mill ge-
kocht. Zij gaan in de molen wonen. De
onderste twee verdiepingen in de molen
zullen als woonruimte gaan dienen. Aldus
wordt Brabant op deze manier een woon-
molen rijker. Toch wil het paar de molen
wel laten draaien en Ligthart is dan ook
stellig van plan om de opleiding vrijwillig
molenaar te gaan volgen.

De Elderse molen voor de restauratie
van 1941, een ogenschijnlijk hopeloos
geval!
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De korenmolen De Twee Gebroeders
in Wijk en Aalburg heeft in 1972 voor
het laatst een grote restauratie onder-
gaan. Daarna draaide de molen weer
regelmatig, maar het was helaas korte
vreugd. Er ontstonden problemen met
het kruien en daardoor kwam het kruis
(te) snel weer tot rust. Het was duidelijk
dat een grootscheepse ingreep nood-
zakelijk was om de molen niet alleen
weer draaiend, maar ook maalvaardig
te maken, want echt malen was er
sinds 1954 al niet meer bij.
Voordat een nieuwe grote restauratie
van start kon gaan is er heel wat water
door de Maas gestroomd. Zo heeft de
technisch adviseur van
de Molenstichting Land
van Heusden en Altena,
ing. J. den Besten uit
Loenen a/d Vecht sinds
1997 niet minder dan
vier bestekken plus bij-
behorende begrotin-
gen gemaakt! 
De financiering was een
opgave op zich. Nu had
de Vereniging De Hol-
landsche Molen bij het
75-jarig bestaan in 1998
de ‘Vier wind-streken-
actie’ gevoerd onder
het motto ‘Geef 4 mo-
lens een nieuwe toe-
komst’. De Twee Ge-
broeders behoorde met
de Sevink Mölle
in Meddo, de
Steenhuister Mo-
len bij Stiens en
De Adriaan in
Haarlem tot de
vier begunstigde
molens. In 1998
worden de res-
tauratiekosten
voor de Aalbur-
gse molen ge-
raamd op 375.000
gulden. Een on-
derdeel van het
restauratieplan is
heel urgent het
vernieuwen van
de balie. We-
gens instortings-
gevaar wordt die, vooruitlopend op de
grote restauratie al in 1998 vervangen.
e eigenlijke restauratie heeft nog heel
wat voeten in de aarde. De kosten stij-
gen daarmee ook: in maart 1999 wordt
een bedrag van 420.000 gulden ge-
noemd, maar dat betreft dan nog
maar een restauratie die het hoogst
noodzakelijke omvat, maar de molen
beslist niet in optimale toestand zal
brengen. De Molenstichting kiest voor
het laatste, maar daar hangt dan een
prijskaartje van tussen de zeven en de
acht ton aan. Als de financiering op

zo’n 25.000 gulden na rond is valt het
besluit om toch maar te beginnen,
waarna de Almkerkse molenmakers
Gebr. Straver aan de slag kunnen
gaan. Daarmee is de Aalburgse Molen
de hekkensluiter van de molens van de
‘Vier Windstreken-actie’. De molen bij
Stiens zou op 21 april in bedrijf worden
genomen, maar in verband met de zor-
gen rond mond- en klauwzeer is dit fes-
tijn afgelast. De Haarlemse molen kan
ook al weer draaien (zie elders in dit
nummer), terwijl op 11 april de roeden
zijn gestoken in de molen in Meddo.
Vanwege de steun vanuit De Holland-
sche Molen start de voorzitter, de heer

C. de Groot, op 5
april officieel de res-
tauratie in Aalburg
met het hijsen van de
kap.
Volgens het plan van
Den Besten moet er
veel worden ver-
nieuwd: twee roeden
met Oud-Hollands tuig;
nieuw windpeluw;
penbalk met com-
pleet voor- en achter-
keuvelens en voor- en
achterschild; lange-
en korte spruit en de
lange schoren; nieuwe
en langere vulstukken
rond de bovenas.
Vangstok met toebe-

horen. Een
scheluw voeg-
hout aan
beide zijden
opvullen met
kunsthars;
nieuwe betim-
mering op de
en verder alle
verfwerken.
Het muurwerk
moet voor 40%
opnieuw ge-
voegd wor-
den (c.a. 155
m2). De steen
moet maalvaar-
dig afgesteld
worden 9de
molen heeft 1

koppel stenen).  In het bovenwiel moe-
ten 65 nieuwe kammen gestoken wor-
den en er moet een geheel nieuw
spoorwiel met 70 kammen gemaakt en
afgehangen worden. Op de kruivloer
komt een gegalvaniseerde staalplaat
van 8 mm.Verder moet de overring
deels vernieuwd worden en komt er
een nieuwe keerkuip. Al met al een in-
drukwekkende lijst. Het resultaat zal er
ook naar zijn: een in prima staat draai-
ende én malende molen hoog op de
dijk het mooie rivierlandschap van Al-
tena verrijkend. 

Toch subsidie voor molen 
Woudrichem

De enige jaren geleden gereconstrueerde
korenmolen Nooit Gedagt in Woudrichem is
een van de vele stenen molens waar men
worstelt met vochtdoorslag. Bepleistering
van de molen moet het euvel oplossen,
maar daar is zoveel geld mee gemoeid,
dat het de Stichting Molen Nooit Gedagt
die de molen in eigendom heeft in de rode
cijfers brengt (zie Molenwereld 2001-2-39).
Februari 2000 wilde de gemeente een ver-
zoek om een exploitatiesubsidie van de
stichting niet honoreren vanwege de finan-
ciële situatie van de stichting: die was te
goed. De stichting tekende bezwaar aan
tegen het besluit en maakte duidelijk dat
de cijfers te rooskleurig waren. Dat bezwaar
is gehonoreerd en nu krijgt de stichting met
terugwerkende kracht vanaf 1999 tot 2004
een jaarlijks onderhoudssubsidie van 7500
gulden, gelijk aan het bedrag dat de Mo-
lenstichting Land van Heusden en Altena
per molen ontvangt. Toch is het streven van
de stichting om ‘de eigen broek op te kun-
nen houden’. Zo denkt men aan de vesti-
ging van een ambachtelijke bakker die
brood bakt van het meel van de molen. 

De kap gaat van de Aalburgse molen; de in
1946 gestoken as met opvallend korte vulstuk-
ken ligt al beneden (foto J.L.J. Tersteeg). 

De demontage van de kap (foto J.L.J. Tersteeg).

Start restauratie korenmolen Wijk en Aalburg 
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Modelmolen in Nieuw-Zeeland

Het is bekend dat Nederlandse windmo-
lens het goed doen bij emigranten ‘in
den vreemde’ als een wel heel concreet
symbool van het land van hun wortels. In
sommige gevallen heeft dat zelfs geleid
tot de bouw van echte molens naar Ne-
derlands model, zoals de replica van de
Puttershoekse molen De Lelie in het Aus-
tralische Amelup en onlangs The Immi-
grant in het Amerikaanse Fulton. Holland-
Michigan kent zelfs een originele molen
afkomstig uit Vinkel.
In 1966 traden in Nieuw-Zeeland Janice
en Emmanuel van den Bemd in hun hu-
welijk. De bruidstaart werd bekroond met
een windmolentje. Die dag beloofde Em-
manuel Janice dat hij een molen zou
bouwen naar het model van het Neder-
landse molentje op de taart. Dat liet nog

Rompenserie Stichting 
Levende Molens

Bij de Stichting Levende Molens is zojuist
een serie met tien bijzondere kleurenan-
sichtkaarten van merkwaardige en/of ver-
dwenen Nederlandse molenrompen en -
stompen verschenen. De volgende mo-
lens zijn in de serie opgenomen:

� Aalten (Geld.) - Achtkante houten belt-
molen “Oude Molen” (romp met kap en
deel  van staartwerk), omvergetrokken in
1967.

� Azewijn (Geld.) - Achtkante stellingmo-
len (romp met kap en bovenas), ges-
loopt in 1963 op de onderbouw na. Het
betreft een voormalige zaagmolen uit
Noord-Holland.

� Wychen (Geld) - “Molen van Jan Peters”,
een achtkante houten bergmolen (?),
oorspronkelijk afkomstig uit de Zaans-
treek. Romp met puntdak, gesloopt in
1967.

� Apeldoorn (Geld.) - “Molen van Vorder-
man”, een achtkante houten grondzei-
ler - korenmolen, oorspronkelijk een pol-
dermolen uit Rotterdam-Hillegersberg.
(Z.Holl.) Romp met kap, korte en lange
spruit, zware brandschade op 3 septem-
ber 1972. De overgebleven romp werd
januari 1976 gesloopt.

� Ooij bij Zevenaar (Geld.) - De Ooijse
Kroon, een stenen stellingmolen. Hoge
romp, die na deze opname is uitge-
brand en grotendeels afgebroken.

� Oosterhout (N.Br.) - Zeer oude stenen
stellingmolen De Hooge Molen, verwoest
door brand op 4 mei 1946. Opmerkelijk

detail en vrij uniek voor Nederland is de
ijzeren stelling. De romp werd op 27 april
1967 opgeblazen.

� Kamperland (Zld.) - Stenen grondzeiler
“De Goede Verwachting”, kort na de
onttakeling in 1958. Romp met kap, bo-
venas en staartwerk. Later verder afge-
broken en verminkt.

� Sasput (Zld.) - Achtkante houten berg-
molen tijdens de sloop in 1959. Romp
met bovenas en vangwiel alsmede kale
binnenroede.

� Oude Tonge (Z.Holl.) - Romp van stenen
stellingkorenmolen, die pas in 1999 werd
gesloopt. Op de achtergrond is de nog
bestaande grondzeiler De Korenbloem
te zien.

� Hazerswoude (Z.Holl.) - Achtkante stenen
grondzeiler / poldermolen met zichtbare
paalfundering, genaamd De Katmolen.
Deze romp is juli 1976 ingestort.
Prijs van deze serie: fl. 12,50 - verzendkos-
ten inbegrepen; tebestellen door over-
making van voornoemd bedrag op giro
41902 of op bankrekening 861.888.049 op
naam van Stichting Levende Molens te
Roosendaal onder vermelding van: “rom-
penserie”. Stichting Levende Molens.

De Van den Bemd Mill in Moura,
Nieuw-Zeeland op 1 januari 2001 met
ervoor, v.l.n.r.: E. van den Bemd, de
bouwer en eigenaar, E. de Leeuw, het
oudste nog levende geëmigreerde fami-
lielid en A. Vermeulen, familieafgevaar-
digde uit Nederland.

in ‘t kort:
�De provincie Gelderland heeft 750.000
gulden beschikbaar gesteld voor het Ne-
derlands Watermuseum dat wordt inge-
richt in en bij de Agnietenmolen in park
Sonsbeek te Arnhem (zie Molenwereld
2001-4-93). Eind augustus 2001 gaan de
werkzaamheden van start, waarbij in de
eerste fase de restauratie in de inrichting van
de bestaande historische gebouwen is (de
molen).
�Woensdag 11 april is ‘s morgens eerst de
staart aangebracht aan de Sevinkmolen te
Meddo, en daarna zijn de roeden gesto-
ken. Direct na Pasen is begonnen met het
ophekken ervan. Zo heeft deze molen
weer wieken nadat hij zijn vorige verloor in
een storm op 25 november 1928. Verder

even op zich wachten, maar na een
bouwtijd van tien maanden is de vijftien
meter hoge molen nu op hun domein in
Moura toch klaar gekomen en op nieuw-
jaarsdag 2001 tijdens een familiere¸nie of-
ficieel geopend. Tijdens die re¸nie her-
dachten de Van den Bemds en nog twee
andere families het feit dat vijftig jaar ge-
leden Nederland verlieten om in Nieuw-
Zeeland een nieuw bestaan op te bouwen.

Ten toons te l l i ngen
9 september 2000 - 31 mei 2001:
‘125 jaar Polder Prins Alexander’ in
het gemaal Jan Anne Beijerink te Ca-
pelle a/d IJssel.

16 februari - 31 december 2001:
‘Wind/Kracht/Metingen’ in museum-
molen De Nieuwe Palmboom, 
Noordvest 34, Schiedam

vanaf 24 maart: Exposities ‘Molenge-
schiedenis van Schieland’ en ‘Molen-
historie van Schiedam’ in Historisch
Centrum Ons Verleden te Zevenhuizen.

12 mei: Nationale Molendag
4 juni: Duitse Molendag.
9 en 10 juni: Groninger Molenweekend
17 juni: Deense Molendag
30 juni: Westlandse molendag 
(voor nadere informatie 
e-mail: george@caiw.nl.)

25 augustus: Drentse Molendag

wordt er nu aan het binnenwerk gewerkt.
De overdracht van de vijf molens van het
waterschap Westfriesland aan de stichting
De Westfriese Molens zal naar verwachting
deze maand plaats vinden. Het betreft: de
molen van de polder Hensbroek, De Vier
Winden bij Hoogwoud, de Obdammer Mo-
len bij Obdam, de molen van de polder
Westerveer en de Kaagmolen bij Span-
broek.
�Op woensdag 18 april ging in Zeist een
breed opgezet onderzoek van start naar
vochtdoorslag bij 25 molens in Zuid-Hol-
land. In het juninummer van de Molenwe-
reld hopen wij er nader op terug te komen.
De nieuwe kap van de molen van de Eters-
heimerbraakpolder bij Etersheim vordert

aardig in de werkplaats van Kistemaker &
Korver te Obdam. De houten vijzelbak en
de houten vijzel liggen reeds op de werf in
afwachting van plaatsing, terwijl eind april
aan de nieuwe fundering is begonnen,
waarmee dan de werkzaamheden te
velde echt een aanvang zullen nemen.
Thans is alle materiaal van de oude funde-
ring verwijderd en kijk je dus in een groot
gat.
�Op 15 februari is begonnen met de res-
tauratie van de molen Sint Anthonius in
Heythuysen. Die dag is de kap naast de
molen gezet. Er moet veel aan de molen
gebeuren, met name het metselwerk is
erg slecht door vochtdoorslag
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De ‘Zoeker’ uit het april nummer had bij
het afronden van de kopij voor dit num-
mer nog geen bevredigende reactie op-
geleverd. De heer Esselink uit Delft vindt
dat de molen veel weg heeft van de ko-
renmolen van Domburg. De foto zou dan
van de kerktoren af genomen kunnen
zijn. Alleen klopt de bebouwing achter de
molen niet. Wie helpt alsnog? 
Verder acht Esselink de veronderstelling
van Posthumus dat de onbekende molen
uit Molenaar 1997-14 Onze Rika uit Benne-
kom is heel wel mogelijk. Alleen klopt ook
hier de bebouwing niet, want de Benne-
komse molen stond behoorlijk inge-
bouwd, terwijl de onbekende ‘vrij’ staat.
Dat kan natuurlijk een kwestie van tijd zijn,

want de foto van de onbekende is waar-
schijnlijk net zo oud als die van de stan-
derdmolen: van omstreeks 1895, terwijl
de bebouwing van jonger datum kan
zijn.

De heer M. Borst uit Nieuwe Niedorp re-
ageert op de ‘Zoeker’ uit het februari-
nummer en is van oordeel dat het de mo-
len van de Ringpolder bij Stroet is. De mo-
len was laatstelijk bewoond door het ge-
zin van molenaar Bakker en stond achter
het huidige café ‘t Hoekje. De molen is in
1930 gesloopt, terwijl de andere molen
van de polder, bij Dirkshorn, in de winter
van 1929 is afgebroken. De Ringpolder
wordt nu bemalen door het gemaal

Geestmerambacht.

De nieuwe ‘Zoeker’ is een kleine water-
molen van een slag dat men in de laag
gelegen kuststreken van Noordwest-
Europa aantreft en aantrof tot in Polen
toe, maar op de achtergrond rechts lij-
ken heel vaag een tweetal stolpboer-
derijen zichtbaar. Dat beperkt de keus
aanzienlijk en wel tot Noord-Holland.
Wie verschaft licht over deze ‘Zoeker’?

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

Zoeker
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Portret

Gezicht op Haarlem, aquarel van Wijbrand Hendriks.
Op de achtergrond de Sint Bavo, ervoor de Sint 
Catharijnebrug met links de Goê vrouwtoren. 
Op deze toren is De Adriaan in 1778 gebouwd, 
hetzelfde jaar waarin Hendriks de aquarel maakte
(foto Archiefdienst voor Kennemerland).

Het jaar erop maakte Hendiks weer een aquarel, maar nu met de molen (foto Archiefdienst voor Kennemerland).

Herbouw van 

De Adriaan
in Haarlem vrijwel 
voltooid

Op zaterdagavond 23 april 1932 brandt in Haarlem de korenmolen De Adriaan af, eigendom
van Vereniging De Hollandsche Molen. Vrijwel direct na de brand komt er een actie op gang
om deze zo mooie en fraai gelegen molen te herbouwen. Een actie die, met onderbrekingen,

in feite bijna zeventig jaar heeft gelopen; een record! Maar: ‘lang gewacht, (vaak) stil 
gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen’. Al met al een reden eens uitvoerig stil te staan bij

de geschiedenis van deze beroemde molen en de herbouwplannen.

J.S. Bakker
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In 1410 kreeg Haarlem zijn stadsmuur. Nu
werd en wordt de stad doorsneden door
het Spaarne. De stadsmuur moest voor
deze rivier onderbroken worden. Om de
toegang tot de stad via het Spaarne te
kunnen ver dedigen werden ter weers-
zijde van de rivier vier sterke verdedi-
gingstorens gebouwd: twee in het noor-
den en twee in het zuiden. Die aan de
noordkant werden de Catrynentorens
genoemd. Later verloren deze torens hun
beteke nis. In 1778 verzocht Adrianus de
Booys het stadsbestuur hem ‘van stads-
wege af te staan en te cederen de eer-
ste stadstoren staande aan de oostzijde
van de hooge brug bij het Spaarne alhier,
met het daarbij liggende stukje land tot
aan het bruggetje ten einde dezelve to-
ren en het stukje land ten kosten van den
suppliant zoude worden geapproprieerd
tot het maken van een kapitalen wind-
molen, tot het maken van verfhout, tras
en cement, run en taan, met de be-
noodigde loodsen daarbij behorende.’
De Booys, een Amsterdammer, exploi-
teerde al eerder een sinds circa 1715 ge-
bouwde rostrasmolen aan de Koudenhorn.
De beperkte capaciteit van een dergelijke
molen deed hem omzien naar een an-
dere oplossing: een windmolen. De bo-
venbouw van de muurtoren, die ‘GoÍ
Vroutoren’ heette, werd afgebroken en
daarop werd in 1778/1779 door de Wad-
dinxveense molenmaker Johannes Henri-
cus Ruijsch een achtkante baliemo len
gezet die op 19 mei 1779 in bedrijf kwam.
De stenen onder bouw bleef zijn middel-
eeuwse verle den verraden door de zgn.
speklagen in het metselwerk: witte lagen
natuur steen tussen de baksteen. De toren
kreeg voor de bouw van de molen waar-
schijnlijk toen zes zware steunberen om
hem meer stabiliteit te geven. Het is dui-
delijk dat de bouwer zijn naam blijvend
aan de nieuwe molen heeft verbonden.

Snuifmolen

In 1802 koopt Cornelis Kraan De Adriaan
van De Booys en neemt hem in gebruik als
snuifmolen. Naar Kraan wordt de molen
nog een eeuw later in het Haarlemse
spraakgebruik ‘De molen van Kraan’ ge-
noemd. Over de inrichting van de molen
is niet veel bekend. In het boekje De Adri-
aan van Haarlem van Peter Hamman en
Piet Arp, een uitgave van de Vereniging
Haerlem uit 1998, staat dat de molen een
kollergang heeft gehad welke opgesteld
zou hebben gestaan op een van de zol-
ders. Dit is zeer onwaarschijnlijk, niet alleen
vanwege de vereiste zware fundatie en
het gewicht, maar ook in verband met de
bedrijfsuitoefening. Waarschijnlijk is deze
veronderstelling voortgesproten uit de
constatering dat bij het opgraven van de
fundering in 1986 niets wees op de aan-
wezigheid van een zware kollergangfun-
dering.  Het punt is echter dat noch voor
het malen van tras, noch voor het malen
van snuif kantstenen noodzakelijk zijn. Zo
had de Aarlanderveense trasmolen De
Eendragt van Van Borssum Waalkes geen

kantstenen; alleen stampers. De tras van
dit bedrijf gold als kwalitatief bijzonder
goed, juist omdat ze niet met kantstenen
dood gemalen was!  Ook op de laatste
molens waar in Nederland snuif gemaakt
werd, De Ster en De Lelie in Kralingen,
werden de kantstenen nooit gebruikt voor
snuif. Op kantstenen gemalen snuif lijkt mij
overigens ook buitengewoon slecht voor
de longen. Het zijn allemaal redenen om
aan te nemen dat De Adriaan nooit kant-
stenen heeft bezeten. Wat bij de opgra-
vingen wel boven water, beter gezegd,
boven de grond, komt is een zware muur
precies in het hart van de fundering van
de eigenlijke molen. Dit is ongetwijfeld de
fundering voor het stamperblok of de kui-
pen van de gewezen tras- en snuifmolen. 

Korenmolen

In 1865 koopt J. van Berloo De Adriaan en
hij richt de snuifmolen dan in tot koren-
molen en dat blijft hij tot aan de fatale
brand van 1932. Uit een beschrijving van
Adr. Dekker, de man van de Dekkerwie-
ken, blijkt dat de molen in 1925 drie kop-
pel stenen op de wind heeft en twee op
de motor. Verder behoren een buil en
een koekenbreker tot de inventaris. Hier-
uit valt op te maken dat er zowel voor
boeren als voor bakkers gemalen werd.
De stenen hebben, afgaande op foto’s
van de brand, waarschijnlijk op maal-
stoelen op de baliezolder gelegen, wel-
licht nog een relict van het snuifmolen-
tijdperk.
De Adriaan sinds 1896 het eigendom van

Een malende Adriaan omstreeks 1900, nog met een houten as. Rechts van de mo-
len de pijp voor de stoommachine met een vonkenvanger. De Adriaan was wel niet
met riet gedekt, maar toch... De molen op de achtergrond is de stenen korenmo-
len Het Fortuin bij de spoorbrug, gesloopt in februari 1905.

J.J. van Rijn, was in meer dan een opzicht
een bijzondere molen. Zo heeft hij onge-
veer alle denkbare aandrijfmogelijkhe-
den ge kend. Het begon uiteraard met de
wind, daarna kwam er in de vorige eeuw
een stoommachine bij, die in 1901 zijn
plaats moest afstaan aan een verbran-
dingsmotor. In 1914 werd deze 16 pk
petro-leum motor ten verkoop aangebo-
den wegens de overstap op elektrici teit.
Voor het malen op de motor bevond zich
een dubbele maalstoel op de begane
grond van de molen. Dat was in de prak-
tijk veel makkelijker dan het malen met
een door een motor of stoommachine
aangedreven windmolenbinnenwerk. 
Van Rijn heeft de molen in meer dan een
opzicht laten moderniseren. Kort na 1900
krijgt De Adriaan een ijzeren as, maar dat
zal geen nieuwe zijn geweest. De houten
roeden worden vervangen door ijzeren.
Zo bestelt van Rijn op 28 februari 1910 een
nieuwe binnenroe bij Pot. Deze, nr. 2146
met een lengte van 22,20 m, wordt op 15
april afgeleverd en gestoken door de
Haarlemse molenmaker Kwantes. Ze wor-
den in de menie afgeleverd, ongetwijfeld
omdat ze een lichte kleur verf krijgen. 
In 1925 wordt de buiten bedrijf gekomen
molen in veiling gebracht. Molenliefheb-
bers en liefhebbers van het stadsschoon
van Haarlem vrezen dat die openbare
verkoping, als zo vaak, het begin van het
einde inluidt met het hoogste bod van
een sloper of speculant. De Vereniging De
Hollandsche Molen besluit in te grijpen.
Het feit dat de voorzitter van deze vereni-
ging, mr. P.G. van Tienhoven en de voorzit-
ter van de historische Vereniging Haerlem,
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J. Tadema, zwagers zijn en het eerder ge-
noemde rapport van Dekker uitzicht biedt
op een goede oplossing. Zo koopt De Hol-
landsche Molen De Adriaan tijdens de
veiling op 25 mei 1925 als haar eerste mo-
len. De molen wordt dan verhuurd aan
de NV Handelsraad van de coöperatie
LTB Het Spaarne, die de molen weer in
bedrijf neemt met als molenaar G.A. van
Rijn, de voormalige eigenaar; de typische
coöperatieconstructie.
Natuurlijk zou De Hollandsche Molen De
Hollandsche Molen niet zijn wanneer zij
De Adriaan niet liet ‘verbeteren’. Dat was
immers toen het credo van het molenbe-
houd: rust de molen zo uit dat hij econo-
misch rendabel is.  Zo moet De Adriaan
uitgerust worden met karen (siloruimte) en
zal hij een jacobsladder krijgen. Een en
ander komt niet alleen het werkgemak
ten goede, maar betekent ook arbeids-
besparing. Molenmaker D. Ottevanger uit
Moerkapelle tekent in 1931 voor het werk,
maar vlotten doet het niet, beter gezegd
opdrachtgever en uitvoerder worden het
niet eens. Daarnaast zijn er ook andere
zorgen. Op 11 maart 1926 is er een brand
in de molen, welke gelukkig in de kiem
gesmoord wordt, maar toch voor een dui-
zend gulden schade veroorzaakte. In de-
cember 1930 richt een storm schade aan.
De buitenroe is in die tijd zo slecht dat hij
uit de molen gehaald wordt. Het windbe-
drijf rust daarna volledig en lijkt gedoemd
definitief te rusten door de fatale brand
van 23 april 1932. Het lijkt wel alsof de mo-
len, moe van alle perikelen, het hoofd in
schoot legt. De oorzaak van de brand is
onbekend, maar dat doet aan de gevol-
gen niet af of toe: De Adriaan is weg.

Herbouwplannen (1 en 2)

Direct na de brand werd in Haarlem ac-
tie ondernomen om tot herbouw van De
Adriaan te komen. Maar alles zat tegen:
van het weer (tijdens een beiaardcon-
cert voor de herbouw) tot de crisis. De
molen was verzekerd, maar de verze -
keringspenningen, 12.165 gulden, moes-
ten gebruikt worden om de op de molen
rustende hypotheek af te lossen. Her-
bouw werd uitgesteld tot betere tijden.
‘De Hollandsche Molen stortte de ingeza-
melde gelden daartoe in een speciaal
‘Adriaan-fonds’. Een paar jaar later krij-
gen de herbouwplannen toch vaste
vorm. De herbouw kosten worden dan
geschat op 55.000 gulden. Men kan dan
be schikken over 20.000 gulden. Bij de
4000 gulden uit acties na de brand wordt
nog eens 6000 gulden toegezegd. De ge-
meenteraad van Haar lem besluit in de
zomer van 1938 dit bedrag te verdub -
belen. Helaas keuren Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland dit raads besluit
niet goed: crisis! Daarmee is de tweede
poging om de molen te herbouwen mis-
lukt en zit de zaak ‘zo vast als Haarlem’.
Molenmaker Chr. Bremer uit Adorp had in
1937 een voorlopig plan van herbouw
voor de molen gemaakt. Hij raamde de
kosten ervan op 56.000 gulden.

Plan-Bremer

Wie zou verwachten dat de plannen om
De Adriaan te herbouwen gebaseerd zijn
op de verschijning van deze molen tot
aan de funeste brand van 1932 zit er vol-
ledig naast. De nieuwe Adriaan moet
een modern windmolenbedrijf worden,

aangepast aan de ‘eischen des tijds’ zo-
als men toen zei. De oude Adriaan was
daarvoor in feite ongeschikt; niet zozeer
vanwege de hoogte, maar vanwege de
breedte, die een flinke opslagcapaciteit
in de weg stond; zeker in het licht van het
type bedrijf als van Handelsraad, dat toe-
gespitst was op het boerenbedrijf, het-
geen veel nevenactiviteiten met zich
mee bracht naast het eigenlijke mole-
naarsbedrijf. Er moest dus een grote en
zware molen komen met veel ruimte.
Vandaar, dat het in onze ogen onbegrij-
pelijke besluit viel om het molenrestant,
de onderbouw met de schuur, tot op de
grond toe af te breken, terwijl de zware
bouw van de Middeleeuwse Goê Vrouto-
ren, ook na de brand, ongetwijfeld zon-
der bezwaar een nieuwe achtkante mo-
len à la De Adriaan voorheen zou kunnen
dragen. 
De tekening van Chris Bremer maken dui-
delijk dat De Adriaan inderdaad een
zware stenen molen moet worden met
een vlucht van 26 meter, uiteraard ver-
dekkerd, en met 13,5 m balie. De inrich-
ting is inderdaad heel modern. Drie niet al
te hoge zolders onder de balie garande-
ren een maximale opslag voor zakgoed
en dergelijke.De eerste, tweede en derde
zolder zullen voor een groot deel voorzien
worden van silo’s. Het moderne karakter
blijkt ook uit het aanbrengen van een
scheepslosinstallatie met een jacobslad-
der en transportschroef.  Zo’n scheepslos-
installatie was bij windmolens, ook al ston-
den ze aan vaarwater, eigenlijk onbe-
kend. In een uitzonderlijk geval kon men
via een luiwerk, eventueel in combinatie
met een glijgoot een schuit lossen of la-
den: resten hiervan zijn nog herkenbaar
aan de onttakelde korenmolen Windlust
in Nieuwerkerk a/d IJssel en de korenmo-

De tijd is voortgeschreden. De Catharijnebrug naast de molen is verleden tijd, maar
De Adriaan maalt nu met een ijzeren as. Op het bord staat nog wel stoomkoren-
molen, maar dat is verleden tijd. Er staat nu een petroleummotor, waarvan de uit-
laat op de foto zichtbaar is. De foto is dus genomen voor 1914. 
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len Met Liefde Draaiende in Streefkerk. 
Natuurlijk kreeg de molen een jacobslad-
der van de begane grond tot aan de
kapzolder, waarmee men de grote karen
boven de steen kon vol draaien. 
De molen zijn drie koppel stenen toebe-
deeld, die - heel opmerkelijk - onderaan-
drijving hebben. Dat is heel makkelijk bij
het openleggen van de steen: het staak-

De brandende Adriaan in april 1932.
Op deze foto is zichtbaar, dat de ste-
nen vermoedelijk niet op de tussenzol-
der hebben gelegen (foto Archiefdienst
voor Kennemerland).

ijzer hoeft niet weggehaald te worden.
Onderaandrijving van stenen was om die
reden bij maalstoelen in die tijd normaal,
maar in windmolens uitzonderlijk. Een van
de weinige windmolens met onderaan-
drijving is De Koe in Veere.
Twee van de drie koppel kunnen via een
horizontale as op de onderijzers door een
motor aangedreven worden. Heel
vreemd voor die tijd is - het zo te zien -
ontbreken van een mengketel plus even-
tuele andere hulpwerktuigen als een koe-
kenbreker of een haverpletter, maar men
zal het intekenen ervan waarschijnlijk
overbodig gevonden hebben.
Al met al is deze tekening een opmerke-
lijk tijdsdocument, dat heel goed inzicht
geeft in de opvattingen over het wind-
molenbedrijf in die dagen. Met de in 1932
afgebrande Adriaan had het plan weinig
uit te staan en met de opvattingen van

De Adriaan na de brand. De kapotte as met de binnenroe uit 1910 ligt voor de mo-
len. De man links naast de molen heeft veel weg van Chr. van Bussel (foto Stich-
ting Molendocumentatie).

molenbehoud anno 1999 evenmin! (Zie
de rubriek ‘Molenherstel of monumenten-
zorg’ in de Molenwereld in 1998). Hoe of
het ook zij, het plan verdween vanwege
tijdsomstandigheden (crisis, oorlog) in ar-
chiefladen en het is de vraag of we daar
erg rouwig om moeten zijn.

Weer plannen (3)

In 1950 koopt Cornelis Verolme, de later zo
bekende scheeps bouwer, de Oude Werf
van Jan Smit Czn in Alblasserdam. Op die
werf staat een juweel van een zaagmo-
len, de Ons Genoegen, die zelfs nog vo-
lop in bedrijf is. De molen wordt al snel
stilge zet en Verolme vindt dat hij moet
verdwijnen omdat hij een sta-in-de-weg is
voor zijn plannen met de scheepswerf.
Verol me schenkt de zaagmolen aan De

Hollandsche Molen die hem bestemt voor
de herbouw van De Adriaan. De ge-
meente Haarlem gaat hiermee dankbaar
akkoord. De herbouwkosten worden dan
geraamd op 65.000 gulden. In 1952 wordt
de molen in Alblasser dam gesloopt door
de Westzaanse molenmaker Jongejans.
De onderdelen worden eerst tijdelijk op-
geslagen bij Kloos in Kinderdijk en verhui-
zen in 1954 naar Haarlem. Maar tot her-
bouw komt het niet.
Verolme is nogal gepikeerd wanneer hij
merkt dat er met de molen niets is ge-
daan. In 1959 ontvouwt hij dan een plan
om de molen bij zijn werf in Rozenburg te
herbouwen: “beter Verol me dan vermol-
men”. De Holland sche Molen biedt Haar-
lem een andere (Groninger) molen aan,
maar Verolme en de gemeente Haarlem
worden het niet eens over de kosten van
deze ruil. De kwestie blijft slepen. De ge-
meente Haarlem laat in 1960 weten dat
men De Adriaan op zijn oude plaats wil
her bouwen en dat daarvoor 120.000 gul-

In oktober 2000 ziet De Adriaan er vrijwel precies zo uit als na de brand in 1932,
maar met aanmerkelijk betere perspectieven.
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den gereser veerd is. Op 3 april 1963 be-
sluit de gemeenteraad het erf van De Ad-
riaan met wat daarbij hoort te kopen van
De Holland sche Molen. De Hol landsche
Molen draagt dan het Adriaan-fonds -
9000 gulden - over aan de ge meente. De
bouw van de molen lijkt aanstaande.
Maar niets is minder waar. Op 16 decem-
ber 1968 blaast de Haarlemse gemeente -
raad de plannen af omdat men de kos-
ten, geraamd op 613.000 gulden, te hoog
vindt en een reële exploi tatie uitgesloten
acht: de herbouw van De Adriaan zit hier-
mee weer zo vast als Haarlem. De ge-
doodverfde Adriaan blijft evenwel nog
enige jaren in Haarlem liggen. 
Binnen het Verolme-concern blijft men
zich de molen herinne ren. In 1971 of 1972
gaat men nog eens in Haarlem kijken wat
er van de molen over is, maar binnen de
kortst mogelijke tijd verdwijnt de boven-
bouw van de Ons Genoegen naar Uit-
geest voor de herbouw van de in 1971 afge-
brande watermolen van de polder De Zien.

Hoop doet leven (4)

Ondanks het raadsbesluit van december
1968 vergeet men in Haarlem De Adriaan
niet. In september 1985 komen de archi -
tecten Braaksma en Roos met een be-
bouwingsplan voor de Scheep makersdijk
als alternatief voor een bouwplan van
twee torenflats aan het Spaarne.  In de
plannen van Braksma en Roos is de her-
bouw van De Adriaan opgenomen. Als

het op plannen aankomt is die molen niet
kapot te krijgen!
Tot daadwerkelijke herbouw komt het
(nog) niet. Maar iedere keer staan er in
Haarlem weer mensen op die vinden dat
De Adriaan moet terug komen, waarbij
de laatste tien jaar vooral de Stich ting
Molens Zuid-Kennemerland genoemd
moet worden. 
In 1992 komt men terecht bij de ontta-
kelde molen De Haan in Benningbroek.
De eigenaar, de familie Verhoef, wil de
molen wel afstaan aan Haarlem. Als bur-
gemeester Dorrestijn van de gemeente
Noorder-Koggenland hiervan hoort, dan
probeert hij de molen voor zijn gemeente
te behouden. Maar in de praktijk gebeurt
er niets.

De gestage jager (5)

De officiële reactie van het gemeentebe-
stuur op de plannen uit de tachtiger jaren
is aanvankelijk lauw. Maar tijdens de mo-
lencontactdag van De Hollandsche Mo-
len op 17 november 1995 in Haarlem laat
de heer Snijders, hoofd van de afdeling
Bouwkunde van de gemeente Haarlem,
weten dat er bij de gemeen te binnenska-
mers gewerkt wordt aan plannen voor de
herbouw van De Adriaan. Al in 1991 (23
april!) is een stichting tot herbouw en ex-
ploitatie van De Adriaan opgericht. (secr.
Ripperdastraat 13a, Postbus 5355, 2000
GJ Haarlem, tel. 023-5345460, fax 023-
5326480).  Dr. ir. R. van de Waal, de oud-
voorzitter van De Hollandsche Molen
wordt er later de voorzitter van en hij krijgt
het karretje eindelijk op de rails. Op de
gemeentebe groting voor 1997 is een mil-
joen gulden uitge trokken voor de her-
bouw van de molen. Als de gemeente-
raad dit intact laat bij de begrotingsbe-
handeling dan wordt daarmee een so-
lide basis gelegd voor de herbouw van
de molen. Daarmee zou die herbouw
dichterbij dan ooit zijn. De stichting hoopt
dat de molen klaar is in 2002 wanneer de
Floriade bij deze stad wordt gehouden.
Eerder was het de bedoeling dat de mo-
len er zou komen in het kader van de vie-
ring van ‘Haarlem 750’ in 1995. Een pret-
tige bijkomstigheid is dat herbouw van de
molen een bodemsanering ter plaatse
overbodig maakt. Volgens Van de Waal
scheelt dit de gemeente meer geld dan
de herbouw van de molen kost. 

Goed vooruitzicht

Eind 1998 is duidelijk geworden dat er fi-
nancieel weinig meer mis kon gaan. Op
dinsdag 15 december heeft het Haar-
lemse College van B & W nog eens vijf ton
uitgetrokken voor de herbouw van De
Adriaan, waardoor de totale gemeente-
lijke bijdrage komt op 1,56 miljoen gulden.
De Stichting Molen De Adriaan, de initia-
tiefnemer voor de herbouw heeft inmid-
dels al een half miljoen bijeen gesprok-
keld, waardoor ruwweg twee miljoen bin-
nen is voor de reconstructie van de mo-

De zaagmolen Ons Genoegen in 
Alblasserdam, nu watermolen De Kat
in Uitgeest.

Opgegraven fundering van De Adriaan, ex Goê Vrouwtoren. Het is duidelijk te zien
hoe de in oorsprong halfronde vorm van de toren in achthoekige vorm is verzwaard
voor de molen. De zware verbindingsmuur achter het halfronde deel is de fundatie
voor de snuifkapperij en daarvoor voor de trasmaalderij. Het is goed te zien, dat ieder
spoor van een fundatie voor een kollergang ontbreekt (foto Jos Fielmich)
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len. De totale kosten worden geraamd
op 2,5 miljoen gulden. Kortom, er zijn
grote molenoperaties op gang gekomen
onder een aanmerklijk minder goed fi-
nancieel gesternte. Eerdere herbouw-
plannen bleven uitgerekend steken door-
dat de gemeente niet over de brug
kwam of mocht: in 1938 wilde de ge-
meente wel, maar mocht niet van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland, ter-
wijl de stad het in 1968 zelf liet afweten.
Driemaal is blijkbaar voor de gemeente
Haarlem ook scheepsrecht.

Bouwplan

Inmiddels is er een bouwplan ontwikkeld
voor de molen door de Afdeling Bouw-
kunde Monumentenzorg en Archeologie
van de gemeente Haarlem - Bureau NVR
- Martin Busker. De baliehoogte van de
nieuwe molen is 12 meter, terwijl de vlucht
24,30 m bedraagt. De nieuwe Adriaan
krijgt het uiterlijk van z’n naamgenoot
voor 1932. 
Wel wijkt de molen details af van zijn voor-

ganger, zeker in vergelijking met het
bouwplan uit 1937. Vergeefs zal men zoe-
ken naar zware muren op de plaats van
de voormalige muurtoren, die ongetwij-
feld dikke muren gehad zal hebben. Door
de muren dunner te houden krijgt men
binnen meer ruimte en spaart men kos-
ten. 
Het nieuwe achtkant bestaat uit een af-
zonderlijk boven- en onderachtkant. Het
is evenwel waarschijnlijk, dat de oorspron-
kelijke molen één ononderbroken acht-
kant heeft gekend met drie bintlagen, zo-
als nu nog bij de snuifmolen De Ster in Kr-
alingen. De bouw door een Waddinx-
veense molenmaker versterkt die veron-
derstelling.
Verder is er op verzoek van de Stichting
Molens Zuid-Kennemerland in het onder-
achtkant een extra bintlaag aange-
bracht die er oorspronkelijk zeker niet ge-
zeten zal hebben, maar wel een extra zol-
der oplevert. Het grote voordeel is het
verkrijgen van meer gebruiksruimte en
dat is dan ook het argument geweest.
Het eigenlijke gaandewerk, zoals spoor-

Doorsnedetekening van de nieuwe
molen (tekening Gemeente Haarlem,
Afdeling Bouwkunde, Monumenten-
zorg en Archeologie-Bureau NVR
Martin Busker).

wiel en stenen bevindt zich op de tussen-
zolder in het bovenachtkant. Hierboven is
uiteengezet, dat dit historisch gezien twij-
felachtig is, te meer daar in Noord-Hol-
land de stenen in molens met twee bint-
lagen veelal op de maalzolder/maalvloer
lagen, hetzij op een halve zolder, hetzij op
een maalstoel. 
De nieuwe molen krijgt een koppel ze-
ventiender stenen. De oude Adriaan had
drie koppel stenen op de wind en twee
op een maalstoel beneden op de motor.
Was voor de herbouw na de brand in
1932 uiteraard voorzien in wiekverbete-
ring. Voor de afgebrande voorganger
was het gepland, maar kwam nooit tot
uitvoering. Het zou pas bij de nieuwe mo-
len gerealiseerd worden. Voor de oorlog
ging het uiteraard om dekkerwieken, nu
zijn het (vrij brede) fokken geworden.
De vlucht van de molen is iets groter dan
die van zijn voorganger. De nieuwe molen
heeft twee Derckx-roeden, no. 906 en 907
met een lengte van 24,30 m (zie Molen-
wereld 2001-10- 212). De vlucht van de
voorganger was 22,20 m. Het vreemde is
dat op het oog een tegenovergestelde
indruk wordt gewekt. Waarschijnlijk wordt
veroorzaakt door de vrij grote en hoge
kap van de nieuwe molen.
De molen moet natuurlijk ook zijn kost ver-
dienen. Zo zullen de begane grond en de
eerste verdieping van de molen plus

Even verderop langs het
Spaarne werken de mensen van
Poland aan het in elkaar zetten
van de romp en de kap.

De Adriaan vanuit de lucht
omstreeks 1930 met ervoor de
scheepswerf van Zuidam.
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Voorlopig herbouwplan voor De Adriaan uit 1937 (tekening Chr. Bremer, coll. Stichting Molendocumentatie Amsterdam).

VOORLOOPIG PLAN VOOR HERBOUW

VAN ,,DE ADRIAAN’’ TE HAARLEM
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aanbouw in gebruik genomen worden
als ontvangstruimten voor bedrijven enz.
De twee andere verdiepingen in de on-
derbouw krijgen een bestemming voor
educatieve doeleinden. Daarbij wordt
gedacht aan exposities, informatievers-
trekking en de verkoop van allerlei artike-
len die met molens of Haarlem te maken
hebben. Deze verdiepingen zullen met
dit doel in gebruik worden door de Stich-
ting Molens Zuid-Kennemerland.
Eigenlijk staat niets de herbouw meer in
de weg: in november werd de bouwver-
gunning onherroepelijk zodat men kan
beginnen; eindelijk na 67 jaar!!! 

Herbouw

De bouw van de molen, met name het
metselwerk, is gedeeltelijk uitgevoerd
worden door de Stichting Jongerenwerk
Haarlem als een werkervaringsproject
voor jongeren. Hiervoor ontvangt men
subsidie van de Europese Unie en het Rijk. 
Het molenmakerswerk is verzorgd door
de J.Th. Poland & Zoon uit Oterleek.
Op 21 april 1999, op twee dagen na 67
jaar na de fatale brand, slaat wethouder
J. Haverkort van Haarlem de eerste paal,
terwijl dr.ir. R. van de Waal op 25 oktober
1999 de eerste steen voor de nieuwe Ad-
riaan legt. Het gaat snel: op 14 november
2000 wordt het achtkant met de kap op
de onderbouw gezet. Tevens worden die
dag de roeden gestoken. Het is de be-
doeling dat De Adriaan op Nationale Mo-
lendag, 12 mei, voor het eerst weer draait
bij wijze van proef, terwijl in september de

Plattegrondtekening van de begane
grond van de nieuwe Adriaan (tekening
Gemeente Haarlem, Afdeling Bouw-
kunde, Monumentenzorg en Archeolo-
gie-Bureau NVR Martin Busker).

officiÎle ingebruikstelling zal volgen. Inmid-
dels staat De Adriaan weer aan het
Spaarne, alsof hij nooit weg is geweest.

Terugblik

Wanneer men terugkijkt op alle herbouw-
plannen uit het verleden dan is de vraag
of men er erg rouwig om moet zijn dat ze
mislukt zijn, want het is de vraag of de mo-
len die men er, met name in de jaren der-
tig, had willen bouwen meer gemeen
hadden met de oorspronkelijke Adriaan
dan vier wieken en een naam. Zo weer-
spiegelt het herbouwproces voor deze
Haarlemse molen de ontwikkeling van de
opvattingen over molenbehoud: De Adri-
aan van 1938 zou een werkende koren-
molen geweest zijn, ingericht naar de ei-
sen van die tijd, maar wel een molen die
als verschijning niet veel met zijn voorgan-
ger te maken zou hebben, terwijl de nu te
bouwen molen uiterlijk heel sterk lijkt op
zijn voorganger, maar geen volop in be-
drijf zijnde molen met een florissant mole-
naarsbedrijf zal zijn. Maar een ding is ze-
ker: de nieuwe Adriaan is ongetwijfeld
een juweel aan het Spaarne, zowel voor
Haarlemmers als toeristen en molenlief-
hebbers; weliswaar  geen monument in
de strikte betekenis van het woord, maar
wel een monument voor idealisme en
doorzettingsvermogen, om niet te zeg-
gen vasthoudendheid: ‘t eind kroont ‘t al.

De Adriaan, bijna klaar (foto Mieke
Beneker, 9 april 2001).
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Schiedams molenrijkdom 
te boek J.S. Bakker

Schiedam was op molengebied uniek enis dat nog steeds. De vijf grootste molens
van de wereld staan er, een relatief groot
overschot van een molenbedrijf dat nauw
gerelateerd was aan datgene wat Schie-
dam wereldfaam heeft geschonken: jene-
ver. Deze brandersmolens waren niet al-
leen uniek in hun grootte, maar onder-
scheidden zich ook in hun inrichting van
normale korenmolens. Ze geven Schiedam
een aparte plaats op de molenkaart.
De afgelopen jaren is er vrij veel gepubli-
ceerd over de Schiedamse molens, met
name in het tijdschrift Schiedams Molen-
nieuws van de Stichting De Schiedamse
Molens. Maar ook daarnaast is er het no-
dige verschenen zoals in boeken over het
verleden van Schiedam of over de bran-
derijgeschiedenis.
Het heeft allemaal een nadeel: vrij moeilijk
toegankelijk voor een breed publiek, èn
veelal fragmentarisch. Kortom, het werd
hoog tijd dat er eens een standaardwerk
verscheen over de Schiedamse molens.

Handschoen
Nathalie Lans als schrijfster en uitgever
Frans Eikenbroek van TDS drukwerken heb-
ben die handschoen opgepakt. Ze heb-
ben dat ook op een knappe manier ge-
daan, zowel naar inhoud als naar vormge-
ving. Ze zijn niet bezweken voor de verlei-
ding, zo dit al een verleiding was, om de
geschiedenis van de molens, hun werking

en weet ik wat niet al in extenso weer te
geven. Toch is Schiedam torent uit boven
molenverleden het eerste standaardwerk
over de Schiedamse molens geworden,
maar wel zo dat het niet alleen boeiend is
voor ‘molengekken’, maar ook sterk voor
iedereen die wat oppervlakkiger geïnteres-
seerd is in molens en het bijvoorbeeld veel
meer gaat om het verleden van Schie-
dam.
Het rijk geïllustreerde en 200 paginas tel-
lende boek bevat een heel veel wetens-
waardigheden en anekdotes over mens
en molen.
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan molens
in het algemeen en weldadig beknopt ge-
houden. Vervolgens komt de Schiedamse
molengeschiedenis in het algemeen aan
de orde, waarna de werking van de molen
wordt toegelicht. De socio-culturele as-
pecten van de Schiedamse molens wor-
den niet vergeten. Het vijfde hoofdstuk is
de hoofdmoot van het boek (tachtig pagi-
na’s): aan de hand van een stadswande-
ling passeren de 29 Schiedamse industrie-
molens de revue. Voor de negen water-

molens in de gemeente wordt hetzelfde
gedaan, maar dan aan de hand van een
fietstocht. Een los bijgesloten kaart verge-
makkelijkt het maken van de wandeling
c.q. fietstocht. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de
molenaars, vooral die van nu, terwijl in het
laatste hoofdstuk wat algemene ditje en
datjes aan de orde komen op molenge-
bied. In het molenboek is veel historisch
beeldmateriaal opgenomen; de meer re-
cente fotos zijn veelal van de hand van fo-
tograaf Han Dijkstra. Schrijfster Nathalie
Lans kreeg als het ging om documentatie
en specifieke molen know-how niet alleen
hulp van de Schiedamse molenaars, maar
met name van Schiedamse molenvriend
van ‘t eerste uur en molendeskundige Bas
Koster.
Voor de buitenlandse bezoekers is er een
Engelstalige uitgave, waarvoor eveneens
belangstelling is als relatiegeschenk.
Wie wat over de Schiedamse molens wil
weten kan niet om dit boek heen, onver-
schillig of men nu veel of weinig weet van
deze zwarte reuzen. 

Schiedam torent uit boven molenverleden: een
wandeling en fietstocht door de tijd (Schiedam
2000) is o.a. verkrijgbaar bij de (Schiedamse)
boekhandel, het Gedistilleerd Museum en Museum-
molen De Nieuwe Palmboom en kost ƒ 69,50.
ISBN 90-804553-6-9.

PAPIERMOLEN
Mensen rond Dordts 
laatste molen

Ter gelegenheid van de voltooiing vande restauratie van de laatst ovegeble-
ven molen Dordrecht, de Kyck over den
Dyck is een wat merkwaardig boek samen-
gesteld door de Dordtse journalist Gert van
Engelen, althans op molengebied.
Meestal druipt het ‘molerige’ ervan af;
molen voor en na. De reus op de dijk is er
een uitzondering op. Hier geen molen-
techniek op de vierkante centimeter; wat
dan wel?

Mensenwerk
Van Engelen gaat er terecht vanuit dat
molens mensenwerk zijn. Het zijn mensen
die molens gestalte geven, hetzij in het
verleden, hetzij nu, maar ook in de toe-
komst. Het maakt niet of dat molenma-
kers, molenaars, ambtenaren, bestuursle-
den of wat dan ook zijn; het zijn mensen.
Ook trekt die molen sporen in het leven
van mensen. Dus laat Van Engelen vooral
de mensen rond de Kyck over den Dyck
aan het woord. Wat zijn hun ervaringen
en welke plaats heeft de Dordtse molen
in hun leven. Zo komen er zo’n 25 mensen
aan het woord over de Kyck over den
Dyck: een nazaat van de bouwer van de
molen, bewoners, vrijwillige molenaars,
de architect, ambtenaren, bestuursleden,
de molenmaker, de metselaar, de molen-
fotografen, noem maar op. Van iedereen
die aan het woord komt is ook een foto-

portret, gemaakt door Ad Molendijk op-
genomen. Zo passeert een bonte ver-
scheidenheid aan mensen, die allemaal
één ding gemeen hebben: hun betrok-
kenheid bij de Kyck over den Dyck. 

Geschiedenis
De Reus op de dijk begint met een voor-
woord van de heer C. de Groot, de voor-
zitter van de Vereniging De Hollandsche
Molen. Daarna volgt dan een korte ge-
schiedenis van de Dordtse molens, waar-
van het laatste deel gewijd is aan de ge-
schiedenis van de Kyck over den Dyck
zelf. Uiteraard zijn hierbij de nodige af-
beeldingen opgenomen. Het (bijna) laat-
ste deel van het boek is een fotorepor-
tage in kleur van de restauratie met foto’s
van twee fotografen die de restauratie
op de voet gevolgd hebben: Bas den
Hertog en Henk van Steenbergen.
Al met al is toch zo een interessant boek
ontstaan dat tussen alle impressies door
toch veel wetenswaardigheden over de
molen zelf geeft. Zo komt iedereen toch
weer aan zijn trekken. Toch blijven er voor
de molinologen nog genoeg vragen
over, zeker wanneer men deze molen
eens goed bekijkt: er kloppen een aantal
dingen niet. Of is dat te wantrouwend? 

Gert van Engelen: De reus op de dijk - De redding
van Kyck over den Dyck, Dordrechts laatste mo-
len 175 paginas, gebrocheerd, ISBN: 90-9014651-
2 Prijs ƒ 39,75 Uitgever: Stichting Molen Kyck over
den Dyck, Noordendijk 144, 3311 RR Dordrecht.
Het boek is ook verkrijgbaar in de molen.

De Kyck over den Dyck draait weer
(foto H. van Steenbergen)
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FO
RU

MFORUM
Aangeslagen molenfans

Kinderdijk, 26 maart 2001

Geachte columnist WvdL

Enige tijd geleden lazen wij in uw column, dat u een
probleemrubriek voor aangeslagen molenfans wilde
creëren.
Welnu hierbij willen wij u voorzien van enige stof tot
discussie en hopen dat de glans van Imca Marina mag
verbleken tot een niet nader genoemd wasmiddel en
dat u per direct haar plaats mag innemen (wat onge-
twijfeld beter zal betalen dan Molenwereld)
Ons probleem is het volgende: wij mogen niet malen!
Jawel, ook dit bestaat nog in molenland,al sinds jaar en
dag worden we geteisterd door de ‘regelterreur’ van
onze moleneigenaar, die stelt dat er alleen maar ge-
malen mag worden tussen l3.00 u en l7.00 u des za-
terdagmiddags en de weinige uren dat het toegestaan
om de molen in bedrijf te stellen worden nogal eens
onderbroken door maalverboden van de overijverige
sectie waterbeheersing.
Al enige jaren trachten wij dit taboe dewelke op de

Nederwaardse molens ligt, te doorbreken, helaas tot
nu zonder al te veel succes.
Links en rechts zien we collegae maalpremie op
maalpremie krijgen, maar een werelderfgoed ligt blij-
kens erg moeilijk.
Wel hebben wij voor onszelf getracht een analyse
te maken wat de beweegredenen van het Hoog-
heemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
zijn om niet met de molens te draaien:

Kortom, beste WvdL we zouden met gemak een
editie van Molenwereld kunnen vullen met de ver-
halen die we de aflopen jaren al hebben gehoord.
Ten einde raad hopen wij dat u ons een passende
oplossing voor dit prangende probleem kan aan-
reiken.

Met vriendelijke groeten uit de Kinderdijk.

Je trouwe fans,

Arie en Jan Hoek

(1) Zie rapport natuurmonumenten: Psychoanalyse
van de bonte knaagkever: de verborgen geheimen.
(2) Microsoft disclaimer: Danger! Windows 98 for Wa-
terpumps is not compatible with windmills!! (Fatal error
1313)

1: Sukkel, dan moeten we ook nog aandacht
gaan schenken aan die molenaars met hun
biobloot problemen.

2: Wat stil staat slijt niet.
3. Kunnen molens dan ook draaien?
4: Ze worden stoffig van al dat graan verwer-

ken.
5: We moeten dan weer vervangende woon-

ruimte vinden voor de boktorren
6: De bonte knaagkever raakt overspannen van

al die herrie. (1)
7: Je zou toeristen eens plezieren.
8: Help, ik krijg een maalpremie, wat moet ik

nu met al dat geld doen?
9: Fatale computer-explosie in het watergemaal

door ongecontroleerde waterafname (2)
10: Molens kunnen alleen rondgaan in de zomer

aangezien dan de wind maximaal is.

11: Indien punt 9 geldt: ALLEEN natuurlijk op
zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

12: Het is niet geheel duidelijk hoe je een molen
stopt: levensgevaarlijk zon ongeleid projectiel.

13: De toerenteller crasht na 10 omwentelingen.
14: Molen hebben geen ster/driehoek schakelaar;

hierdoor kan de netspanning ontregeld raken.
15: Het zwaailicht en de sirene van de molenop-

zichter zijn defect

???????????????

???????????????
???????????????

Waar in de Molenwereld???
Hoe vindt u iets terug in zevenhonderdvijftig pagina’s Molenwereld? 

Natuurlijk kunt u bladeren en zich wild zoeken. Dat kost tijd en geeft ergernis. Of u vindt niets. ‘t Kan veel makkelij-
ker. Gewoon het register raadplegen. Zojuist is het register over de derde jaar-
gang 2000 verschenen, ook weer met indices op:

persoonsnamen;
molens;
zaken;
aardrijkskundige namen.

Alleen het molenregister verwijst al naar meer dan 1500 (!)
vermelde molens (1697 verwijzingen); personen? 1091 verwij-
zingen om precies te zijn!

Dit grote gemak kunt u niet alleen bestellen als brochure van
48 pagina’s, maar ook als diskette in Corel Quattro Pro en MS Excel.

U kunt als abonnee de 90 pagina’s tellende brochure Waar in de Molenwereld
2000? bestellen door het overmaken van ƒ 19,50 op postgironummer 4506935 of
bankrekeningnummer 3750.30.867 van Stichting Molenwereld te Moerkapelle onder vermelding van WMW-2000
Wenst u alleen de diskette, dan maakt u als abonnee ƒ 12,50 over; wilt u beide dan ƒ 27,50. 
Niet abonnees dienen respectievelijk ƒ 25,-, ƒ 19,- of ƒ 40,- over te maken.

Van Waar in de Molenwereld 1998? en 1999 zijn nog een aantal exemplaren voorhanden tegen dezelfde prijzen
onder vermelding van WMW-1998, WMW-1999. Wanneer u die in combinatie met Waar in de Molenwereld 2000?
bestelt dan mag u ƒ 7,50 van het totaalbedrag aftrekken.

(Reactie WvdL: pagina 140)
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Tijdens het Twaalfjarig Bestand, van 1609
tot 1621; een rustpauze in de 80-jarige
oorlog, liet de Heer van Altena een land-
kaart vervaardigen, om zijn gebied
hierop zeker te stellen tegenover onder
andere Holland. Op deze kaart uit circa
1612 staat tussen Wijk en Aalburg op
exact dezelfde locatie als de bestaande
molen een standerdmolen getekend, het
molentype, waarvan er nu in Heusden
een drietal staan. Die huidige molen uit
1872 staat dan ook ondergronds vrijwel
zeker op de vier stenen poeren van de
oude standerdmolen gefundeerd!
In het aardrijkskundig woordenboek van
A.J. van der Aa uit 1839 is te vinden dat
Aalburg een korenmolen had, die moge-
lijk ‘den 27 Augustus 1511 door die van
Bommel aan banden is gelegd’, zoals
van der Aa in 1849 in zijn Handboekje
voor Reizigers door ons Vaderland schrijft.
In de achttiende eeuw stond er in elk ge-
val een molen, eigendom van A. Duijsers,
die, zoals we vermoeden een standerd-
molen geweest zal zijn en verloren ging.
Waarschijnlijk bouwden de gebroeders
Den Hoet toen in 1872 de huidige molen.

De Aalburgse molen als zeer
modern windmaalbedrijf

Nadat deze molen in 1896 door de fami-
lie Den Hoet verkocht was aan mulder P.
Vos uit Genderen, werd de molen voor de
oorlog zestig jaren geëxploiteerd door
deze familie. Gedurende die periode zijn
vele moderniseringen aangebracht. Zo

werd een stalen koningspil met gietijzeren
spoorwiel en houten kammen aange-
bracht, waardoor vier koppel stenen door
middel van eveneens gietijzeren coni-
sche rondsels in werking werden gesteld.
Verder werden aangebracht twee ja-
cobsladders, een centrifugaalbuil, een
zakkenklopper en een draaibank (voor
het draaien van kaprollen). Al deze ma-
chinerie kon door windkracht worden
aangedreven. Dan werden nog enige
voorraadsilos aangebracht.
De stalen koningsspil liep door tot op de
eerste zolder en kon bij windstilte door
een in een aangebouwd motorhok op-
gestelde dieselmotor worden aangedre-
ven. Het wiekenkruis werd in 1943 ge-
stroomlijnd volgens systeem Van Bussel en
aan de staartbalk werd een (thans nog
aanwezige) dubbele, naar twee richtin-
gen werkende kruilier aangebracht.
In een concept-brochure, samengesteld
door Jhr.Mr. F.L.J. van Rijckevorsel en mo-
lentechnicus Chris van Bussel uit 1942 (en
nog op enkele punten door schrijver de-

zes aangevuld), die als propaganda
moest gaan dienen om te bevorderen
dat de korenmolens zodanig gemoderni-
seerd werden dat zij de strijd tegen de
motormaalderijen konden aangaan,
werd de molen van Vos te Aalburg als
ideale windmolen en moderne windfa-
briek genoemd, met elevatoren, meng-
machines, builen, enz. Van deze oor-
spronkelijke inrichting, bestaat helaas
thans niets meer.

Altena in oorlog 

Toen de geallieerde legers na de invasie
in Frankrijk zover waren doorgestoten, dat
in september 1944 Noord Brabant was be-
vrijd, hielden de troepen halt ten zuiden
van de Bergse Maas. In de Langstraat
werd een Pools/Canadese divisie zware
artillerie opgesteld, van waaruit men dan
de Duitse stellingen in Altena kon be-
schieten. Vanuit Gorkum was het afschie-
ten en inslaan van de zware granaten

Gevelsteen van de molen in Aalburg: De molen De Twee Gebroeders/De eerste
steen gelegd door Arie den Hoet 15 juli 1872 (foto JSB)

De Aalburgse korenmolen in 1941.

Malen op de Maasdijk 
De tweede wereldoorlog trok zware sporen in molenland.
Er zijn toen ongeveer 225 molens beschadigd of helemaal
vernield. Voor de meeste ervan was herstel niet wegge-
legd. De korenmolen De Twee Gebroeders tussen Wijk
en Aalburg is daar een gelukkige uitzondering op. Ter ge-
legenheid van de start van de restauratie op 5 april (zie
elders in dit nummer) stelde ing. Jan den Besten uit Loe-
nen a/d Vecht de onderstaande geschiedenis van deze

molen op schrift.

ing. Jan den Besten
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zeer goed te horen. Nachten was het
soms stil, doch als de Duitsers met hun
veel geringer aantal kanonnen vanuit Al-
tena dan ‘s nachts drie of vier granaten
richting Waalwijk, Drunen of Sprang af-
schoten, kregen zij er na zon vijf à tien mi-
nuten minstens tien à twintig terug! En na
een veel zwaardere beschieting op 1 no-
vember 1944 werden de bewoners van
Drongelen, Genderen, Meeuwen, de
Hank, Dussen, Wijk en Aalburg geëva-
cueerd naar noorderlijker dorpen als An-
del, Giessen, Rijswijk en Almkerk. Zo raakte
ook het molenaarsverblijf in de Oude
Doornse Molen bewoond door evacuees
en er werd toen in de bedstee ‘s nachts,
terwijl molenaar Kees van der Beek hard
stond te malen zelfs een baby geboren!
In december 1944 werden alle Canadese
kanonnen hals over kop verplaatst naar
België in verband met de laatste grote
stuiptrekking van de Duitsers, het Arden-
nenoffensief. Omdat er in de Langstraat
geen geallieerden meer waren, brachten
de Duitsers een grote troepenmacht uit
de Vesting Holland over naar Altena, met
de bedoeling in alle stilte ‘s nachts de
Bergse Maas over te steken en de gehele
geallieerde legermacht af te snijden en
bij de Ardennen in te sluiten. Doch Jan de
Rooy uit Altena seinde dit over naar de
Canadese legerleiding met zijn geheime
zender. Alle kanonnen, die reeds in Eind-
hoven waren aangeland, werden in ijl-
tempo naar de Langstraat terugge-
bracht, zonder dat de Duitsers hier ook
maar iets van wisten. De gehele Duitse le-
germacht, verzameld in en bij de uiter-
waarden van de Bergse Maas, bij Gen-
deren en Drongelen, met legio opblaas-
bare grote rubberboten, werd in de
nacht van Kerst 1944 na doodse stilte
plotseling beschoten met duizenden gra-
naten, uren lang, waarbij nagenoeg de
gehele troepenmacht van de Duitsers
werd vernietigd. Van de vele soldaten die
in Gorkum voor Kerstmis waren ingekwar-
tierd, kwamen er slechts enkelen nadien
terug. In 24 uur vielen in Zuid-Altena meer
dan 100.000. zware granaten en zon
10.000. rookgranaten. Zelfs in Gorkum was
het zware gerommel een onheilspellend
geluid goed te horen. Het leek op een
zware onweersbui met onafgebroken ge-
donder; niet te beschrijven. Van de dor-
pen Meeuwen, Genderen, Broek, Dron-
gelen en de Hank was weinig meer over.
Ook Dussen, Wijk en Aalburg hadden het

zwaar te verduren. De prachtige ronde
stenen stelling-korenmolen van De Baar
in Dussen was zo zwaar vernield, dat er
niets meer van was te redden en slopen
de enige mogelijkheid was.
De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg
had het er wat beter afgebracht, maar
wel:
� Waren in de romp drietal grote gaten
geschoten; 

� Was het wiekenkruis deels vernield, 
� Was de as gebroken en 
� De kap met spruit- en staartwerk was
eveneens zwaar beschadigd.

Herstel en stilstand

Met gelden van de ‘Wederopbouw’ kon
molenmaker Jan Bos uit Almkerk de mo-
len weer herstellen, gebruikmakend van
onderdelen van de door de Duitsers ver-
woeste prachtige stenen stellingkoren-
molen van mulder Van Hooff, die stond
op Heusdens wallen, zodat de Twee Ge-
broeders op 21 december 1946 weer
kon draaien, Op die datum werd de mo-
len feestelijk geopend.
Het was die zaterdag 21 december 1946
een grauwe winterdag met vorst. Het
had al geruime tijd gevroren. Met mijn
verloofde trok ik die zaterdag uit Gorkum
naar Wijk. Na afloop van de feestelijke
opening vernamen we dat het drijfijs in
de Merwede inmiddels nagenoeg vast
zat en de veerboot van het Sleeuwijkse
veer uit de vaart was genomen! Bij mijn
zuster en zwager Mart van Rijswijk (toen ge-
meentesecretaris van Andel) overnacht-
ten we, waarna de volgende dag het veer
weer voer en we naar huis konden.
De herleving van de windmolens was

Advertentie uit De Molenaar van 10
april 1946, waarin molenaar P. Vos
vraagt om een as voor de molen in
Aalburg.

De Aalburgse molen bij de inbedrijf-
stelling in 1946. De dichtgemetselde in-
slagen in de molen zijn duidelijk her-
kenbaar (foto M. van Hoogstraten, coll.
J. den Besten).

echter van korte duur meer en molenaar
H. Vos deed reeds na acht jaren, in 1954,
zijn molen over aan de Coöperatieve
Boerenbond van Aalburg, die de molen
als opslagruimte in gebruik nam en de
eerder genoemde “model wind maalde-
rij” uit de molen weg sloopte, behalve de
ijzeren koningsspil met het prachtige ijze-
ren spoorwiel. Toen deze Coöp. Land-
bouwvereniging ‘Onderling Belangin
1963 in liquidatie ging, nam de volgende
vijf jaren de eier- en boterhandelsfirma
E.A. van Ballegooijen en Zn. de molen
met de ontsierende aanbouw als maga-
zijn in gebruik. In 1968 kon de Molenstich-
ting gelukkig de molen in eigendom ver-
werven.

Uitnodiging voor de inbedrijfstelling van de Aalburgse Molen op 21 december
1946.
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in 1946 en 1972 (wegens schaarste en
goedkoopte) niet vreemd zal zijn. Het hui-
dige Zeeuwse spoorwiel is ook zeker niet
authentiek te noemen. Bovendien is het
schotelvormig getrokken en geheel door
houtworm opgevreten, evenals de beu-
ken kammen ervan. Thans wordt de zaak
grondig en deskundig aangepakt, waarbij
niet wordt bezuinigd op materialen en het
de bedoeling is, dat de molen weer in op-
timale maalvaardige staat wordt ge-
bracht en er na deze grondige restauratie
ook weer echt graan mee gemalen wordt.

Wederom restauratie in
1971/1972

Na stilstand en verwaarlozing vanaf 1954
tot 1970 werd in 1971-1972 door de mo-
lenmakers Jan Bos & Zoon te Almkerk een
omvangrijke restauratie uitgevoerd,
waarbij het motorhok werd gesloopt en
de restanten van de gietijzeren gaande
werken werden verwijderd. Ook werden
de Van Busselwieken weer door oud-Hol-

De in december 1944 vernielde koren-
molen De Gunst van molenaar De
Baar in Dussen (foto coll. JSB).

De korenmolen van Aalburg in restau-
ratie (foto JSB, 5 februari 1972).

De Twee Gebroeders kort na de restau-
ratie van 1972 (foto JSB).

Het moderne molenleven

Beste Arie en Jan,

Jaren geleden heb ik al eens een tirade geschreven
over molenaars op een viergang die van hun
‘baas’ alleen ‘in serie’ mochten draaien. Die baas
was nota bene afkomstig uit de molenwereld het-
geen bij mij nogal wat verbazing wekte. Vooruit,
als je het heel erg ethisch bekijkt, ziet het er mis-
schien wat belachelijk uit dat een molen van een
viergang draait terwijl de anderen stilstaan, maar
ik heb er in ieder geval geen problemen mee.
Jullie zitten echter in een veel beroerdere situatie:
Jullie molens staan niet in serie – waardoor on-
afhankelijk draaien van elkaar in het geheel geen
probleem is – en hoogstwaarschijnlijk heeft jullie
baas ook nog eens erg weinig verstand van mo-
lens. Uit jullie brief begrijp ik dat het om erg
domme mensen gaat. Domme mensen zijn so-
wieso een probleem, maar daarover een andere
keer wellicht meer.
Laat ik proberen jullie te helpen. Ik heb de laat-
ste weken de actualiteit op de voet gevolgd om in-
spiratie voor jullie op te doen.
Jullie zouden kunnen gaan staken (op zaterdag
tussen 13 en 17 uur dus) onder het motto ‘Als
jullie dan echt willen dat we bijna nooit draaien,
zullen wij er wel voor zorgen dat we helemaal
nooit meer draaien!’. Deel wat folders uit aan de
toeristen op de middenkade, geef ze een bak kof-
fie en probeer jullie eisen duidelijk uit te leggen
aan het publiek. Jullie weten: alleen publieks-
vriendelijke acties zijn op lange termijn succes-
vol.
Mocht dit allemaal niet baten, dan kunnen jullie
overgaan tot hardere acties. Ik zou dit bij voor-
keur doen aan het begin van het echte maalsei-
zoen, dus aan het einde van het toeristenseizoen
(by the way: wat krijgen die toeristen met dat ’s
zomerse gedraai op zaterdag eigenlijk een totaal
verkeerd beeld van het echte watermolenaarsle-
ven!). Ik ben verbaal best goed, dus ik wil jullie
hier wel een handje helpen. Op een doorde-
weekse herfstdag met veel regen en wind gaan we
– verboden of niet – gewoon malen. Dit kan met
een select aantal Nederwaardmolens zijn, maar
het mag ook met allemaal. We halen de ophaal-
brug bij molen 2 op en barricaderen de toegangen
van de molens 5 t/m 8. En vervolgens wachten
we gewoon af; eens kijken of we die domme men-
sen van het Hoogheemraadschap een beetje uit
hun tent kunnen lokken. Wellicht dat ze naar
aanleiding van deze column nu alvast op zoek
kunnen gaan naar ‘software voor het gezamenlijk
malen van de molens en het gemaal’. Met de
huidige stand der techniek moet dit mijns inziens
mogelijk zijn.
Arie en Jan, wat vinden jullie van dit voorstel?
Ik heb er nu al zin in. Zoals jullie weten houd
ik wel van een beetje overspel op zijn tijd. Na
mijn avonturen op die wel erg kleine Keuken-
hofmolen zie ik het al helemaal zitten om eens
met zo’n grote Nederwaardmolen te malen! Who
needs Imca Marina anyway?
Met vriendelijke groeten,

landse tuigage vervangen. Die Van Bus-
selwieken vond men te ‘modern’ voor
een oud-Hollandse korenmolen evenals
het ijzeren gangwerk! 
De molen werd na restauratie weer in ge-
bruik gesteld door dr. C.N.M. Kortmann,
toen commissaris der Koningin in Noord-
Brabant.
In de plaats van de ijzeren spil en het dito
spoorwiel werd in 1971 een nieuwe hou-
ten spil en draagbalk aangebracht, als-
mede een spoorwiel (wat in 1969 reeds
niet meer voor 100% in goede staat was),
koppel stenen met staakijzer, steenschijf
enz. afkomstig uit de in juni 1969 ges-
loopte achtkante grondzeiler De Graan-
halm te Wissenkerke in Zeeland. Met deze
restauratie was een bedrag van circa
106.000 gulden gemoeid.
Na de restauratie werd de eerste jaren
nog vrij regelmatig met de molen ge-
draaid, doch al vrij spoedig kruide de mo-
len zo zwaar, dat het op de wind zetten
van het wiekenkruis steeds moeilijker werd
en de molen nu al weer bijna twintig jaar
op non actief staat.

Restauratie anno 2000

Wederom is na zon 30 jaar een grondige
restauratie nodig, waaraan het gebruik
van tweede hands inferieure materialen



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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J.S. Bakker

Als gebruikelijk hield het Gilde van Vrijwil-
lige ook nu weer haar jaarvergadering
op de eerste zaterdag in april in Haar huis
te Arnhem. Nadat ‘s morgens de eigen
verenigingszaken afgehandeld werden
stonden ‘s middags de toepassing van
winde nergie in klassieke molens en mo-
derne windturbines centraal plus het
Franse zwichtsysteem van Berton.

Jaarverslag
Het totaal aantal leden, donateurs enz.
nam in 1998 met 48 per sonen toe. Het
aantal geslaagde leden bedroeg per 31
decem ber 2000 871 voor windmolens
 tegen 833 het jaar ervoor. Het aantal ge-
slaagde leden voor watermolens steeg
van 9 naar 10. Het aantal leden in oplei-
ding steeg van 771 tot 775 voor windmo-
lens en van 28 tot 35 voor watermolens.
Die opleiding ligt in handen van 23
instruc teur-vakmole naars. In totaal telde
het gilde aan het eind van het verslag -
jaar inclu sief donateurs etc. 1908 leden
tegen 1860 het jaar ervoor.
Zowel de exploitatierekening over 2000
als de begroting voor 2001 laten een

aanzienlijk gat zien. Het bestuur denkt
hierin te kunnen voorzien door een subsi-
die van Monumentenzorg en het putten
uit de eigen reserves.
De komst van de euro maakt een aan-
passing van de contributie noodzakelijk.
Deze is vastgesteld op 16 en minimaal 10
voor donateurs.

Bestuursmutatie
Na een inzet van niet minder dan zestien
jaar, waarvan dertien jaar als secretaris,
heeft Boudewijn van Weel gemeend om
te moeten bedanken als lid van het be-
stuur van het Gilde. Zijn verdiensten voor
het Gilde onderschat men snel, want een
secretariaat in een grote vereniging als
het Gilde neemt veel werk met zich mee
en eist een enorme inzet als men alles
naar behoren wil laten verlopen. Helaas
was Van Weel tijdens de vergadering niet
aanwezig, zodat hij de lovende woorden
van voorzitter Gerard Sturkenboom heeft
gemist. Wel blijft Boude wijn de ledenad-
ministratie verzorgen. Als bestuurslid
wordt Van Weel opgevolgd door Mark
Dwarswaard, vrijwillig molenaar op de
Holten’s Molen in Deurne.

Lesstofcommissie
Het heeft de laatste tijd niet zo erg gebo-
terd tussen de lesstofcommissie en het
bestuur van het Gilde. Een brief van het
bestuur was dan ook de aanleiding voor
de lesstofcommissie om haar activiteiten

te bevriezen. Op grond hiervan werd een
extra agendapunt ingelast, waarin beide
partijen hun visie gaven op hetgeen er
speelde. Het kan kort samengevat wor-
den onder de noemer van ‘ongelukkig
communiceren’. Zo pikte de vergadering
het ook op en uiteindelijk werd er toch
een basis gelegd om verder te kunnen
praten.
In de rondvraag vroeg Bart Slooten aan-
dacht voor het poolen van onderhouds-
geld, hetgeen zeker voor de grotere
molenorgani saties de mogelijkheid biedt
tot een efficiëntere sturing van het mo-
lenonderhoud. De heer Abelskamp sr
vroeg aandacht voor pool-mogelijkhe-
den in heel andere zin, namelijk ten be-
hoeve van apparatuur die gewenst is
voor de HACCP-code. Geurt van de Weg
wees op de mogelijkheid van fiscale af-
trekposten voor vrijwilligerswerk en vroeg
het bestuur om hieraan aandacht te be-
steden.

Windenergie
Gildelid dr. G. van Bussel heeft niet alleen
belangstelling voor klassieke molens,
maar vindt zijn bestaan in de moderne
varianten ervan. Hij is namelijk hoofddo-
cent windenergie bij het Instituut voor
Windenergie aan de TU in Delft en houdt
zich bezig met rotor-aÎrodynamica, offs-
hore-windenergie en toepassing van
windenergie in bebouwde omgeving.
Van Bussel (geen familie van de vader
van de Van Busselwieken) schetste de
ontwikkeling van de molen in de Middel-
eeuwen naar de toe komst toe, uiteraard
voor wat betreft de energieovergifte van
wind aan werktuig. De vader van de mo-
derne windmolen is de Deen Poul la Cour
die omstreeks 1900 in Askov begon te
experi menteren met windmolens. Sinds-
dien is er enorm veel gebeurd. De wind-
turbines werden veel groter en efficiÎnter,
zodat ze, zeker op het eerste gezicht
maar weinig meer gemeen kregen met
hun klassieke voorgangers. Het nuttig ef-
fect is verveelvou digd. Heeft een klas-
sieke windmolen met een vlucht van een
goede twintig meter een vermogen van
30 kW, een moderne wind turbine met de-
zelfde diameter haalt 250 kW. Op dit mo-
ment bouwt men al windturbines met
een ‘vlucht’ van 75, 85 m. Ze vallen niet al

Een geboeid
luisterend 
gehoor...

Het bestuur van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars in zijn nieuwe samenstelling, v.l.n.r.:
Petro van Doorne, Jos van der bruggen, Mark
Dwarswaard, Gerard Sturkenboom, Hein
Steinz, Andreas de Vos en Bert van Uffelen.

Jaarvergadering Gilde van
Vrijwillige
Molenaars

De heer 
Van Bussel 
aan het woord.



leen op door hun grootte, maar ook door
hun relatief kalme gang: ca. 25 asom-
wentelingen/min. Dat doet voor het oog
weldadig aan. Het gestegen milieube-
wustzijn met in het kielzog daarvan de
wens naar schone energie heeft de bouw
van windturbines in de hand gewerkt.
Daardoor daalt ook de prijs van de zo op-
gewekte stroom. Lag die zo’n 20, 25 jaar
geleden tussen de 50 en de 80 ct per
kWh, nu praat men over ongeveer 10 ct
en dat is maar een ct of twee meer dan
normale stroom. In het allereerste num-
mer van de Mole naar in januari 1898 (!)
gaat een schrijver (Gos Eshuis?) in op ‘Het
terugkeeren tot de Windmolens’. Hij wijst
dan op de mogelijkheid van elektrici  teits-
opwekking met windmolens en schrijft
aan het slot: “Wij zijn overtuigd dat men,
met de vorderingen in de werktuigkunde
en de toepassing van de elec triciteit, na
niet zeer langen tijd, deze oude
krachtaanbren ger, reeds te lang ver-

zijn geweest. Het systeem kent nadelen.
Zo is het geen echt zelfzwichtsysteem: de
stand van de kleppen moet men met de
hand aan de as verstellen. Verder maakt
de werking het aanbrengen van zeeg on-
mogelijk. Al met al is het toch een interes-
sant systeem, waarvan de werking in Ne-
derland nauwe lijks bekend is en de toe-
passing eigenlijk tot Frankrijk is beperkt ge-
bleven.
Zo kregen de aanwezige Gildeleden die
middag genoeg stof tot nadenken en dis-
cussie aangereikt. Daarbij verwondert het
eigenlijk hoe mensen zo’n slordige dui-
zend jaar door bezig zijn geweest om
windenergie zo efficiÎnt mogelijk aan te
wenden als krachtbron. Zo, in dit opzicht is
de klassieke molen een wel heel bijzonder
monument, zeker wanneer hij dit malend
laat zien.

waarloosd, zal zien herrijzen’. De schrijver
had een vooruitziende blik...

Berton-wieken
Het omgaan met molenzeilen mag dan
voor de vrijwillige mole naar leuk zijn, voor
de molenaar is het, bedrijfsmatig gezien,
een noodzakelijk kwaad. Daarom is al
meer dan twee eeuwen geleden gaan
zoeken naar zwichtsystemen, die het mo-
lenbedrijf zo min mogelijk verstoorden en
een zo groot mogelijk efficiÎnt gebruik van
de wind bewerkstelligden. Hier te lande
wordt zelfzwichting al meer dan een
eeuw toegepast. In Frankrijk is het Berton-
systeem het meest bekende zwichtsys-
teem. Peter de Moes maakte aan de
hand van dia’s duidelijk hoe dit systeem
werkte en is geperfectioneerd. Het be-
staat uit planken die voor elkaar langs
schuiven. Volledig ingeklapt is het niet of
nauwelijks breder dan de roe, zodat de
stormzekerheid in die stand groot moet
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Tekening van het omstreeks 1840 uitgevonden Berton-sys  teem, links in gezwichte, rechts in uitgeklapte toestand. 




