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Redactioneel
Dit nummer wordt ook aan de relaties van de Rijnlandse Molen-
stichting. Hierin is dan ook weer de katern Rijnland Molens is op-
genomen.
De Molenwereld die nu voor u ligt is voor het overgrote deel ge-
vuld met actueel molennieuws. Daarbij krijgt de Stadsmolen van
Axel bijzondere aandacht. Het andere grote artikel is gewijd aan
de toekomst van de gewezen ondermolen van de polder Ber-
kenwoude. Het achtkant ligt al sinds jaren opgeslagen. Op dit
moment worden er allerlei plannen ontwikkeld voor het Kinder-
dijkse molengebied. Mogelijk kan met dit achtkant een verdwe-
nen Kinderdijkse molen herbouwd worden. Een alternatief is her-
bouw op zijn oorspronkelijke plaats. 
Daarmee is dit nummer weer zo vol dat er voor meerdere arti-
kelen absoluut geen plaats was. Het zou niet moeilijk zijn ge-
weest om van deze Molenwereld een nummer van zestig (!) pa-
gina’s te maken. Structureel uitkomen met minimaal veertig pa-
gina’s is zelfs geen enkel probleem, behalve de financiën dan...
Daarvoor hebben we meer abonnees nodig. Graag vestigen
we dan ook voor mensen die dit blad wel lezen maar geen
abonnee zijn de aandacht op de speciale aanbieding op de
binnenkant van de achterpagina. Het is heel simpel: meer abon-
nees, meer Molenwereld, meer molens.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van de Mo-
lenwereld: 7 september 2001; kort nieuws (Molensactueel) mag
een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: op 27 juni 2001 werd de kop van de
Vlietmolen bij Lexmond vervoerd van de werkplaats van molen-
maker De Gelder Favier naar de molen zelf. Dit verliep gedeelte-
lijk over de snelweg, de A27. Dankzij modern hijsmateriaal kon
een viaduct bij Meerkerk genomen worden: de wagen er onder-
door, de molenkop er overheen (foto J.L.J. Tersteeg).

Bij de omslag achterzijde: De Bosmolen bij Leiderdorp. De werk-
zaamheden aan de HSL verstoren op dit moment het landelijke
tafereel. Voor de molen zelf nadert het uur U, want diezelfde HSL
‘verbant’ de Bosmolen naar Koudekerk a/d Rijn. Daar zal hij weer
een bemalingsfunctie krijgen op een voor een windmolen ideale
plaats: winst door verlies (foto mevr. A.P. Corpel-van Dommelen).
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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

Herinneringen aan Bernard Dijk

Het bericht dat Bernard Dijk is overleden
kwam toch nog onverwacht. Nog geen
maand terug vierden Bernard en Riek Dijk
het feit dat ze vijftig jaar getrouwd waren
en beide vijftig jaar molenaar op de Eolus
waren. Die twee genoten zichtbaar op hun
receptie in Aduarderzijl.
Hij zei nog “ ’t wordt aal minder, mien jong,
moar wie mout’n deurgoan’, terwijl hij er
een stuk beter uitzag dan enige maanden
daarvoor bij de jaarvergadering van De
Hollandsche Molen in Amsterdam.
Als aspirant-molenaar kwam ik in 1986 bij
hem in opleiding op de lesmolen in Vierhui-
zen. Iedere zaterdagochtend, weer of
geen weer, gaf hij zijn kennis in theorie en
praktijk over op zijn leerlingen. Het beperkte
zich niet tot de verplichte examenkost.
De verhalen er om heen, zoals zijn jeugd-
verhalen uit Leens en Warfhuizen en de be-
levenissen bij molenmaker Bremer in de ja-
ren ’50 en 60, maakten de lessen interes-

Bernard Dijk, zoals velen in het molen-
wereldje hem kenden (foto C. van
Hoorn).

sant. Zoveel mogelijk werd er Gronings ge-
sproken waardoor er ook een stuk cultuur-
goed werd overgedragen. Daarnaast kon
hij zich bijzonder kritisch uiten over de gang
van zaken bij, bijvoorbeeld, molenrestaura-
ties.
In niet mis te verstane bewoordingen stak
hij zijn mening niet onder stoelen of ban-
ken.
Na mijn examen in 1988 vertrok ik al gauw
naar Noord-Holland. De kennis over de pal-
trok en de binnenkruier, die ik in Groningen
niet nodig had, kwam daar goed van pas.
Wanneer ik ‘in het Noorden’ was ging ik
meestal wel even op bezoek bij de familie
Dijk. In hun woonkamer, voorzien van een
niet te tellen aantal molenafbeeldingen,
werd dan wederzijds het molennieuws
doorgenomen onder het genot van een
kop koffie. Met enige regelmaat gaven
passanten blijk van hun betrokkenheid bij
het echtpaar Dijk door claxonneren of
handopsteken.
Met het heengaan van Bernard Dijk is de
molenwereld een markant molenaar verlo-
ren.
We zullen zijn kennis en verhalen missen.
Harry van Hoorn.

Noordermolen Noordbroekster-
hamrik verkocht 

Poldermolen De Noordermolen te Noord-
broeksterhamrik wordt eigendom van de
gemeente Menterwolde. De gemeente
koopt de molen voor vijftigduizend gulden
van eigenaar Graafhuis. De monumentale
molen is al jaren niet meer onderhouden
en verkeert op dit moment in een erbar-
melijke staat van onderhoud. De in 1805
gebouwde en oorspronkelijk met twee vij-
zels uitgeruste molen werd in 1962 door het
waterschap Noordermolenkolonie ver-
kocht voor vijfentwintighonderd gulden
aan de uit Amsterdam afkomstige organist
Simon Graafhuis met de bedoeling hem als
weekendwoning in gebruik te gaan ne-
men. Omdat de molen in 1962 net zo ver-
vallen was als nu, heeft de heer Graafhuis
de molen in 1964 voor ongeveer vijftiendui-
zend gulden laten restaureren waarvan de
helft voor rekening kwam van de toenma-
lige gemeente Oosterbroek. Saillant detail
hierbij is dat de heer Graafhuis zeven jaar
lang niet heeft gerookt om hiermee de res-
tauratiekosten terug te kunnen verdienen.
Nadat Graafhuis in 1980 een ongeluk kreeg
was hij niet meer in staat om de molen te
onderhouden. Nadien is er niets meer aan

De vervallen Noordermolen bij Noord-
broeksterhamrik; ze zijn er toch nog:
molenwrakken (foto H. Noot, 12 mei
2001).

de molen gedaan. De gemeente wilde de
molen al langer kopen, maar Graafhuis
weigerde dit omdat de gemeente de mo-
len voor een symbolisch bedrag van één
gulden wilde doorverkopen aan de Molen-
stichting Oldambt. Graafhuis had liever ge-
zien dat de molen was ondergebracht bij
een instituut wat blijft, vandaar dat hij er
aanvankelijk ook niet erg voor was dat de
molen naar Molenstichting Oldambt ging.
Dat gebeurt nu alsnog met de toestem-
ming van Graafhuis. Wethouder H. Gast-
man van de gemeente Menterwolde vindt
het jammer dat het zo lang heeft moeten
duren want daardoor is de molen nu in een
deplorabele toestand terecht gekomen
waardoor de restauratiekosten vermoede-
lijk aanzienlijk hoger zullen gaan uitvallen.
De Molenstichting Oldambt gaat de Noor-
dermolen restaureren. De kosten worden
geschat op bijna één miljoen gulden. De
gemeente draagt zelf driehonderdduizend
gulden bij, de rest van het bedrag hoopt
men door subsidies bij elkaar te kunnen krij-
gen. H. Noot.
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Amerikaan bij De Veenhoop
staat

De windmotor tussen de Bûtendiken de
Drachtster Heawei bij De Veenhoop staat
overeind. Eerder stond deze aan de Oude-
gaaster kant van de Wijde Ee bij restaurant
Ie Sicht. Daar werd de vervallen Amerikaan
gedemonteerd en vervolgens hersteld
door Dijkstra uit Sloten. De toestand was
heel slecht: zo ongeveer een derde is
nieuw gemaakt, maar nu kan hij de petga-
ten in de polder weer van water voorzien
(zie Molenwereld 1999-4-76). 

Sloop arbeidershuizen bij 
Penninga’s Molen in Joure

Penninga’s Molen in Joure is - om het in ko-
renmolenaarsjargon van weleer te zeggen,
een ‘pracht-kast’. Die pracht werd nog ver-
groot door de bij de molen behorende op-
stallen. Zo vormde de molen met mole-
naarshuis en arbeiderswoningen enz. een
zeldzaam fraai geheel; een korenmolen-

Het mooie ensemble dat Penninga’s
Molen was, zeldzaam in zijn soort
(foto J.A. van Krimpen 1975).

ensemble waar je met een lantaarntje
naar moet zoeken, juist vooral vanwege de
aanwezigheid van arbeiderswoningen, die
men maar zelden bij de molens aantreft.
Iemand die denkt dat dit bijzondere com-
plex in zijn totaliteit als monument be-
schermd zou zijn zit er naast. De bescher-
ming geldt alleen de molen. Daardoor kon-
den de arbeiderswoningen in juni zonder
slag of stoot (althans figuurlijk) worden ges-
loopt om plaats te maken voor nieuw-
bouw. Er is ooit wel gepraat over bescher-
ming, maar dat is nooit verder dan praten
gekomen. En praatjes vullen geen gaatjes.

Nieuwe poging herbouw 
korenmolen Assen

Aan de Molenstraat in Assen staat de on-
derbouw van de laatste molen van Assen.
Het was een vrij forse achtkante baliemo-
len van het noordelijk model. Hij zou uit
1808 dateren en werd in 1935 tot op de on-
derbouw gesloopt. De laatste molenaar
was J.F. Smid, die in 1932 overstapte op een

Hatz-dieselmotor. Het molenaarsbedrijf
wordt er nu al in geen jaren meer uitgeoe-
fend. Thans wordt de stomp gebruikt als au-
tostalling. 
In 1975 begon men in Assen te praten over
herbouw van deze molen die een vlucht
van 22 m had. In 1974 werd in Assen het ge-
sprek op gang gebracht om te komen tot
herbouw. In 1979 werden die opgegeven,
omdat voldoende medewerking van de
gemeente achterwege bleef. 
Het ‘zolang er een romp is, is er hoop’ (van
Lambalgen in De Molenaar) blijkt ook hier
op te gaan, want er wordt in Assen nu weer
gepraat over herbouw. De houding van de

gemeente is nu veel positiever dan 25 jaar
geleden. De nieuwe molen wordt een aan-
winst voor de buurt genoemd. Men heeft
zelfs planologisch al voorzichtig rekening
gehouden met een vernieuwde molen. De
Asser Historische Vereniging en de Molen-
stichting Drenthe ondersteunen het initia-
tief.

Eerste Geesterse Molendag
groot succes

In juli werd in het Overijsselse Geesteren de
eerste Geesterse Molendag gehouden.
Deze molendag was eigenlijk een arrange-
ment van een aantal activiteiten met uiter-
aard de molen in het middelpunt. De deel-
nemers werden onthaald op een ‘rondje
om de molen’, te weten een fietstocht, een
rondleiding in de molen, het bekijken van
een expositie handmolens of het zomaar
gezellig vertoeven op het terras bij de mo-
len. De collectie handmolens is eigendom
van vrijwillig molenaar Wim Ruiter die deze
in de loop der jaren heeft opgebouwd: snij-
bonenmolens, slijpmolens, koffiemolens en
wat niet al. Inmiddels is er op 1 augustus
weer een molendag geweest, maar nu
met een huifkar-wandelroute en een rond-
leiding door het bos Schultenhage.

Bezoekerscentrum bij molen
Markelo

Overijssel is geliefd bij recreanten. Dat werkt
ook door bij de molens die hierdoor veel
belangstelling krijgen. Omgekeerd wil men
de recreant ook wat bieden. Daarvoor is
ruimte nodig. Zo kocht de Stichting Vrien-
den van de molen van Markelo twee oude
loodsen naast de molen van een plaatse-

De molenstomp aan de Molenstraat in
Assen (foto E.G.M. Esselink).

Enige tijd geleden vroeg Plaatselijk Be-
lang Balkbrug aan de Historische Vereni-
ging Avereest of de H.V.A. in de molen
De Star geen blijvende expositie konden
maken. Het bestuur van deze vereniging
was van mening dat een molenexpositie
misschien wel het mooiste was.
Zou zouden de verdwenen molens uit de
gemeente Avereest en de verplaatsing
van molen De Star op de begane grond
een plaatsje kunnen krijgen en op de
eerste en tweede verdieping zouden
alle wind- en watermolens van Overijssel
kunnen geëxposeerd worden.
Zo is het gegaan en hieraan bijna een
jaar aangewerkt, waarbij het fotowerk is
verzorgd door Gerard Varwijk, telg uit
een bekende Overijsselse molenaarsfa-
milie (Dedemsvaart, Zwartsluis, Grams-
bergen) in samenwerking met plaatsge-
noot Eef Arends. Op 30 juni is zowel de
molen en de expositie geopend door de
wethouder de heer Max Westbroek van
de nieuw samenge voegde gemeente

Molenexpositie in molen Balkbrug

De overhandiging van de sleutel van de
molen van Balbrug door Wim en Jan
Hulleman aan Bert de Ruiter (foto H.
Noot).



2094de jaargang 2001 nr. 9

MOLENSACTUEEL

Hardenberg, bestaande uit de vroegere
gemeenten Avereest, Gramsbergen en
Hardenberg. Voor wat Overijssel betreft
is de nieuwe provinciale molenfolder ge-
volgd en zijn de molens in hun eigen on-
dergrondkleur en nummer geplaatst
met een korte tekst. Het geheel is sa-
mengevoegd op 21 panelen van 60 bij
90 cm. De panelen zijn tegen zomer en
winter behandeld en vervaardigd door
John Faber Posters in Coevorden. Wet-
houder Westbroek noemde het tot
stand komen van de expositie een hu-
zarenstukje.
Op 30 juni is de molen ook weer gaan
draaien nu er een nieuwe vrijwillig mole-
naar gevonden is in de persoon van Bert
de Ruiter uit Ommen. Diezelfde avond
werd er afscheid genomen van vader
en zoon Wim en Jan Hulleman die sinds
1989 De Star onder hun hoede hebben
gehad. Zij waren niet gelukkig met de
nieuwe functie van de molen omdat die
in hun ogen afdoet van de functionali-
teit van de molen als maalwerktuig.
Zowel de molen op zich als de expositie
zijn een bezoek zeker waard.

De Star in Balkbrug (foto H. Noot).

lijke rijschoolhouder voor 55.000 gulden. Dit
was mogelijk dankzij een subsidie van
25.000 gulden van de gemeente Markelo.
De stichting wil deze loodsen slopen en
hoopt op de plaats ervan een representa-
tieve ontvangstruimte bouwen in een stijl
die bij de molen past: met houten wanden
en ouderwetse dakpannen. Op deze ma-
nier kunnen gezelschappen of schoolklas-
sen beter worden ontvangen. Het pand is
ook geschikt als expositieruimte of voor vi-
deopresentaties. Een vaste expositie zal de
weg van het graan duidelijk maken:
zaaien, oogsten, malen en bakken. De kos-
ten worden geraamd op ongeveer 350.000
gulden. De Markelose molen is een van de
weinig monumenten in de dorpskom en
trekt per jaar zo’n 4000 bezoekers. De her-
innering dat deze molen tot voor tien jaar
een kale molenromp was in vrijwel ver-
bleekt.

Natuurwinst en molenverlies in
Ootmarsum?

In Molenwereld 2001-6 was te lezen hoe
men in het Groningse Onnen natuurwinst
met molenwinst wist te combineren. In Oot-
marsum dreigt het tegenovergestelde te
gebeuren. Aan de Uelserdijk in Oud-Oot-
marsum ligt in het landgoed Springendal
een van de mooiste watermolengebou-
wen van Overijssel, zo niet van Nederland,
een ‘radloze’ bovenslag-papiermolen. Het
is een van de vele verdiensten op molen-
gebied van watermolenkenner Herman
Hagens geweest de aandacht te vestigen
op dit merkwaardige gebouw. Zo op het
eerste gezicht lijkt het, zeker voor een bui-
tenstaander, geen molen, maar het is wel
degelijk zo. De watervoorziening voor deze

molen heeft veel weg van het Veluwse sys-
teem en dat maakt hem voor Overijssel
uniek en uiteraard ook waardevol. Boven-
dien was de molen, de Bovenste Molen,
een der papiermolens waarmee de Oot-
marsumse burgemeester Bernard Cramer
de grondslag legde voor de Berghuizer pa-
pierfabriek in Wapenveld, een der laatst
overgebleven papierfabrieken in Neder-
land.
Nu wil Staatsbosbeheer, eigenaar van de

De Vier Winden bij Reutum in septem-
ber 1998.

gewezen molen op Springendal de ‘oor-
spronkelijke’ beekloop herstellen. Deze
plannen zouden de herkenbaar aanwe-
zige en unieke waterhuishouding voor de
molen voorgoed vernietigen. Hagens is het
hier vanzelfsprekend niet mee eens. In zijn
beleving, en zeker niet alleen de zijne, doet
men er beter aan om de waterhuishouding
van de molen met zijn stuwvijver en wat
dies meer zij te herstellen. Dat zou, zoals in
Onnen, natuur- en molenwinst opleveren,
zeker als men aan de gewezen papiermo-
len het verdwenen ‘gebond’ (travee)weer
aanbracht met, uiteraard, het verdwenen
waterrad, de goot enz. Staatsbosbeheer,
de eigenaar van het landgoed en de mo-
len, heeft zelf al eens eerder plannen in die
richting gehad, maar om financiële rede-
nen zijn die destijds in de ijskast terecht ge-
komen. Dan is het nu een mooi moment
om ze er maar weer eens uit te halen en te
actualiseren. In 1884 werkte De Bovenste
Molen voor het laatst. Na 125 jaar rust mag
er wel weer wat beweging komen.

Restauratie Reutumse molen 
vrijwel rond

De korenmolen De Vier Winden in Reutum
staat al jaren te vervallen, maar daar komt
binnenkort wel een einde aan. Op papier is
de restauratie, waarvan de kosten op een
half miljoen worden geraamd, vrijwel rond.
Men hoopt erop deze maand groen licht te
krijgen van Mounumentenzorg. Zeventig
procent van de kosten, 3,5 ton, komen voor
rekening van het rijk. De uit te voeren res-
tauratie vaart onder de vlag van de Stich-
ting RIBO, een werkgelegenheidsmaatre-
gel van de provincie, waardoor al veel res-
tauratieknelpunten konden worden opge-
lost. Deze stichting is goed voor 90.000 gul-
den, terwijl de gemeente Tubbergen met
60.000 gulden over de brug komt. Dan lijkt
alles rond, maar er moet ook een gat van
75.000 gulden aan bijkomende kosten ge-
vuld worden. Daartoe voert de stichting die
eigenaar is van de molen o.a. een wijnac-
tie, de verkoop van flessen wijn, in Weerselo
en Reutum. Al met al hoopt men dat de
restauratie, na jaren uitzien, spoedig begint.

Molendag Tielerwaard 2001

In de Tielerwaard staat een bonte variatie
aan molens. Deze molens openen hun
deuren en zijn, indien mogelijk, in bedrijf op
de tweede zaterdag van november. Dat is
in 2001 dus op 10 november. Alle (leerling-)
molenaars en andere belang stellenden zijn
dan welkom in de volgende molens:
De achtkante poldermolen van Wade-
noyen is open van 10 tot 5 uur.
Deze molen heeft een uniek gangwerk (zie
Gildebrief juni 2001, blz 10), maar ‘staat op
de tocht’ in verband met de Betuwelijn.
De beltkorenmolen van Geldermalsen is
geopend van 10 tot 4 uur. Deze molen
heeft net een grote schilderbeurt gehad.
De achtkante poldermolen van Gelder-
malsen is open van 10 tot 5 uur. Net als alle
ander poldermolens in de Tielerwaard
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maalt deze molen in circuit.
Bij Deil staat de stellingkorenmolen ‘De Vlin-
der’, een ‘Zeeuwse’ molen langs de Linge.
Een omvangrijke restauratie is hier van start
gegaan. Waardenburg heeft twee bijzon-
dere molens. Bij het kasteel staat een zes-
kante korenmolen uit de 18e eeuw. Deze is
open van 12 tot 6 uur.
In het veld staat een achtkante poldermo-
len waarin in 1927 door de bekende mo-
lendeskundige Dekker drie schroefpompen
zijn geplaatst in plaats van het scheprad.
Ook het bovenrondsel werd toen ‘verdek-
kerd’ maar niet het gevlucht. In deze mo-
len bent u welkom van 10 tot 5 uur. Haaften
heeft zn stellingkorenmolen De Blauwe Rei-
ger. Staande aan de voet van de Waaldijk
heeft deze molen een riante windvang. U
kunt hem bezichtigen van 10 tot 4 uur.
Tenslotte staan in de Hellouwse polder nog
twee wipmolens en een weidemolen. Deze
grote wipmolens (vlucht 27,50 m ), de Voor-
ste of Hooglandse molen en de Achterste
of Laaglandse molen, zijn geopend van 10
tot 5 uur. Bij de Laaglandse Molen vindt u
de weidemolen ‘t Veertje. Dat zijn tezamen
negen molens. De tiende molen die mee-
doet is de woonstellingmolen Den Bol van
Varik. Hier kunt u echter alleen de buiten-
kant bewonderen, maar hij draait wel! 
Jan Knegt.

Kunstkroon in Klarendal

De wijk Klarendal in Arnhem heeft een niet
al te beste reputatie. Dat ligt niet aan mo-
len De Kroon. Omdat dit toch wel enorme
blikvanger is in de wijk besloot men in het
kader van de Sonsbeek-expositie dat blik-
vanger-zijn extra cachet te geven als kunst-
object, zodat Klarendal eens positief ten
toon wordt gesteld. Bewoners van de wijk
zorgden voor zo’n 6500 foto’s van de wijk
en zijn bewoners die verzameld werden in
een aantal boeken. Naar idee van kunste-
naar Roel Simons werden ze afgedrukt op
een serie zeildoeken die in juni op hun beurt
werden aangebracht op de romp van De
Kroon. Van een afstand beken vormen ze
een mozaïek dat de buurt in de omgeving
van de molen weergeeft.

Gestage jagers vangen de beste
Koe

Op 30 augustus 1990 brandde de koren-
molen De Koe in Ermelo na blikseminslag
af. De molen stond op een markant punt
aan de rand van het dorpscentrum en ve-
len willen de molen dan ook daar niet mis-
sen. Het bleek niet gemakkelijk te zijn om
met de eigenaar van de molen tot over-
eenstemming te komen. Wethouder Bilder
wil namelijk de molen op zijn historische
plaats herbouwen met gebruikmaking van
de bewaard gebleven onderbouw. De
daarin gevestigde discotheek zou dan
moeten verdwijnen. De wethouder hoopt,
dat de nu lopende onderhandelingen snel
resultaat opleveren. Met de herbouw van
de molen gaat ook een grootscheepse
aanpak van de omgeving gepaard.

Molenstomp Bruchem hersteld

In 1961 brandde de molenstomp van de
dorpspolder Bruchem in de Bommeler-
waard na blikseminslag volledig af. Alleen
de veldmuren bleven overeind staan. Er zijn
diverse herbouwplannen in verschillende
vormen geweest van eigenaren. Nu, dertig
jaar na de brand heeft de molenstomp
een puntdak gekregen en is met de bijbe-
horende panden en grond het landgoed
De Bruchemse Molen geworden. De mo-
lenstomp is daarbij ingericht als kantoor en
gastenverblijf. Dit landgoed is inmiddels te
koop aangeboden voor de lieve som van
2.990.000 gulden.

Bouwplaat Veevoederbedrijf 
Van Eck - Harmelen 

Tot 1930 sierde korenmolen de Verwach-
ting de horizon van het dorp Harmelen. Na
gedeeltelijke sloop en een fatale brand in
1983 maakte de molen plaats voor een
moderne mengvoederfabriek. ‘Een molen
is mooi, maar een maalderij heeft ook z’n
charme’, mag dan een mening zijn die ze-
ker niet iedereen deelt. Het feit blijft dat er

in de laatste jaren veel, helaas misschien te
veel, kleine en middelgrote veevoederbe-
drijven door de aanhoudend krimpende
markt, met als gevolg sluiting of fusies, zijn
verdwenen. Eén van de particuliere maal-
derijen in Utrecht die gelukkig nog wel vo-
lop in bedrijf is, ( sinds 1888 ) is de fabriek van
Van Eck. En daarom een bouwplaat van
een bedrijfsgebouw dat groeide uit een
molen. Een bouwplaat voor de ‘meer dan,
molenliefhebber of een molenaar die ook
interesse heeft in ‘de opvolgers’ van de
molens. De bouwplaat heeft een grond-
vlak van 40.6 bij 56.2 cm en is 25 cm hoog.
De schaal is 1:87, ook bekend als HO. Er is
een handleiding en een korte geschiedbe-
schrijving van de maalderij bijgevoegd. 
De bouwplaat kunt u bestellen door over-
making van ƒ 55,- op Postbankrekening nr.
7999982 t.n.v. M.D. Ekelschot, Kastanjelaan
37 te Harmelen o.v.v.  BOUWPLAAT van ECK
HARMELEN (vergeet niet uw naam én
adres/postcode te vermelden !!!). 
M.D. Ekelschot.

De mengvoederfabriek van Van Eck in
Harmelen, nu vastgelegd op een bouw-
plaat.

Uitstel inbedrijfstelling Adriaan

De Adriaan in Haarlem blijft veel geduld
vragen. Liet eerst de herbouw zo’n zeven-
tig jaar op zich wachten, nu is noodge-
dwongen de feestelijke opening uitgesteld.
De vastgestelde datum was 5 oktober,
maar door allerlei oorzaken blijkt dit niet
haalbaar. Zo bleek er een nieuwe milieu-
vergunning voor het terrein noodzakelijk te
zijn. De afsluiting van de Catharijnebrug
speelde parten terwijl ook het weer niet al-
tijd meewerkte. Uitwendig is de molen nu
klaar, maar binnen moet er nog heel veel
gebeuren. Dat betreft niet alleen de bouw-
kundige afwerking, maar ook de inrichting
van de expositieruimten. De verwachting is
nu dat de inbedrijfstelling in maart 2002 zal
plaats vinden.

Onderverzekering voor rechter

In 1998 werd de molen van de Veerpolder
bij Penningsveer onder Haarlem door
brand zwaar beschadigd (zie Molenwereld
1998-6). De eigenaar, het recreatieschap
Spaarnwoude heeft twee Amsterdamse
taxatiebureaus voor de rechter gedaagd
en aansprakelijk gesteld voor de onderver-
zekering van de molen. De herstelkosten
blijken 1,2 miljoen gulden te bedragen,
maar als gevolg van een veel te lage taxa-
tie keert de verzekering maar een half mil-
joen uit. Een simpele rekensom leert dat er
dus een gat van zeven ton gaapt. Het re-
creatieschap voelt er weinig voor om dit uit
eigen zak te betalen en wil deze schade
verhalen op de taxatiebureaus. Als die hun
huiswerk goed hadden gedaan, dan zou
er geen financieel probleem zijn geweest.
Inmiddels zijn de molenmakers Poland uit
Oterleek al met het herstel van de molen
bezig.

Apenluiders’ bomenoorlog

In de afgelopen maanden is er bij de IJssel-
steinse korenmolen hard gewerkt aan de
verbetering van de molenbiotoop. Vier

Zicht- en windbelemmerende bomen
bij de molen van IJsselstein worden
gerooid (foto M. Dolman).
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Op 30 juni stelde minister Jorritsma de
Sevink Mölle in Meddo, gemeente Winters-
wijk, in bedrijf. Daarmee werd een mensen-
leeftijd in verval en onttakeling afgesloten.
De molen, die officieel De Zorg heette (een
andere Winterswijkse molen heette De
Vrees!) kreeg in 1911 een 25 pk petroleum-
motor, die een (nog aanwezige maalstoel)
in de molen ging aandrijven. Daarna werd
de wind niet veel meer gebruikt. In 1925
was het helemaal afgelopen doordat on-
der het kruien een stuk van de staart (korte
spruit plus een schoor) afbrak. Op 25 no-
vember 1928 richtte een storm grote
schade aan: een roe brak af. Ook nu bleef
herstel uit: de roeden of wat er van over
was gingen eruit en de staart eraf. 
De molen was in 1866 gesticht door een
aantal boeren, waaronder J.H. Sevink naar
wie de molen in het spraakgebruik ook
wordt genoemd. Op 21 juli 1916 verkopen

W i n t e r s w i j k :
een Zorg meer en een zorg minder

Per boeren-
wagen
wordt het
eerste graan
aangevoerd
bij de inge-
bruikstelling
van de
Sevink
Mölle (foto
J.L.J. Ter-
steeg).

Dankzij een lift kunnen ook mensen met een rolstoel op de maalzolder van de
Sevink Mölle komen (foto J.L.J. Tersteeg).

de gezamenlijke eigenaren de molen bij
een publieke verkoping aan Jan Willem
Helder die het molenaarsbedrijf tot 1964
voortzet. Na zijn overlijden in 1974 wordt
diens zoon B.W. Helder eigenaar en daarna
in 1984 kleinzoon Henk Helder. Henk Helder
start in 1986 bij de molen een restaurant en
tevens begint hij zich in te spannen voor de
restauratie van de sinds 1928 wiekenloze
molen. Het restaurant in de molen bleek
procedureel een stap terug, want om die
reden wordt de molen in dat jaar van de
rijksmonumentenlijst geschrapt. Dat wordt
in 1992 ongedaan gemaakt en daarmee
wordt dan een forse stap in de goede rich-
ting gezet. Naast de familie Helder moet
ook de tomeloze inzet van de Stichting
Vrienden van de Winterswijkse Molens wor-
den vermeld. De Sevink Mölle wordt in 1997
ondergebracht in een stichting die op zijn
beurt het benedendeel van de molen ver-
huurt aan Helder. De huurpenningen ko-
men dan weer ten goede aan het onder-
houd van de molen. In hetzelfde jaar wordt
de in slechte staat verkerende kap gede-
monteerd en naar de werkplaats van mo-
lenmaker Vaags in Aalten gebracht. In
1999 herstelt aannemer Nijland uit Lintelo
de molenromp. Dat is een heel karwei. Zo
worden er een 35.000 stenen opnieuw in-
gemetseld. In 2000 is Vaags uit Aalten aanz-
ret met het molenmakerswerk. Op 30 sep-
tember wordt de vernieuwde kap ge-
plaatst en in april 2001 de roeden gesto-
ken. Op 30 juni volgt dan de in gebruikstel-
ling. Na 76 jaar draaien de wieken van de
Sevink Mölle weer voor het eerst. De molen
heeft langer zonder (73 jaar) dan met (62
jaar) wieken gestaan. Tientallen jaren is er
veel moeite gedaan voor het voortbe-
staan van de molen. Die zorg is nu achter
de rug en de echte Zorg is terug. 

Minister Jorritsma haalt de vang van de
Meddose molen op 
(foto J.L.J. Tersteeg).

Sevink Mölle bij Meddo (foto J.L.J. Ter-
steeg).
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jaar geleden werd er met de voorberei-
ding van de bouw van een nieuw stadhuis
annex theater begonnen. De ontwikkelin-
gen die samengingen met de bouw van
de nieuwe woonwijk het Zenderpark wer-
den door de molenaar Maarten Dolman
nauwlettend gevolgd. Info- en inspraak-
avonden werden bijgewoond. In de loop
van de tijd zag de molenaar op de teke-
ningen de bui in het westen groeien: een
toneeltoren van l8 m hoog binnen een
straal van l20 m van de molen!
Alarm dus! Er werd contact opgenomen
met de eigen stichting ‘s-Heren  Korenmo-
len en de ‘biotoopwacht’ werd ingescha-
keld. Hierop volgde al snel een gesprek tus-
sen de gemeente IJsselstein, De Holland-
sche Molen (Gerbrand de Vries) en Stich-
ting s’-Heren Korenmolen (de voorzitter, de
heer T. Metaal). Na deze bijeenkomst
volgde een bezoek aan de molen en werd
de situatie ter plekke bekeken. Na ampel
overleg kwamen alle partijen dat je door
de bomen de toneeltoren niet eens zou
zien!
Men kwam al gauw tot de voor de hand
liggende conclusie, dat eerst al die bomen
maar eens weg moesten! Intussen had de
heer G. Keunen van de RDMZ de suggestie
gedaan om de toneeltoren een kwartslag
te ‘verkruien’ zodat deze in de lengterich-
ting van de windtoevoer zou komen te
staan. De architect, de heer Van Berkel, liet
het hele zaakje nog eens een aantal me-
ters zakken. Na een volgende bijeenkomst
was een ieder tevre den. Er zou aan ge-
werkt worden.
In de plaatselijke krant kwam de (voorge-
schreven) aankondiging van een kapver-
gunning voor twintig bomen bij De Windot-
ter. Toen begon de biotoopoorlog! Met
stokken en spandoeken verschenen de
‘groenen’ bij de molen en namen het op
voor de bomen, niet wetende wat een
boom voor een gevaar oplevert bij een
molen. Ook de regionale pers liet zich op-
stoken door deze kleine maar spraakma-
kende onruststokers.
Toen werd alles stil. Na een aantal weken
werd er een info-avond op het gemeente-
huis gehouden waar deze actiegroep was
uitgenodigd. De gemeente en de mole-
naar, bewapend met biotoopargumenten,

De IJsselsteinse molen en stadsmuur in
beeld. De Windotter mag gezien wor-
den als de meest malende korenmolen
in het hart van Nederland (foto M.
Dolman).

lieten aan de hand van een situatieschets
zien waar het probleem zat en wat de ge-
volgen daarvan waren. Gelet de slechte
opkomst kwam er zelfs nog een tweede
avond. Al met al zakte de actie als een
pudding in elkaar.
Het besluit om de bomen te kappen werd
bevorderd omdat het zeker niet om waar-
devolle bomen ging. Bovendien kwam de
vestingmuur veel beter uit, terwijl een gefa-
seerde uitvoering, met behoud van een
aantal bomen, en verplaatsing van een
aantal kastanjebomen naar het Zender-
park de ergste pijn wegnam bij de tegen-
standers.
Het eindresultaat is nu al goed merkbaar,
de molen en de vesting met koepel is goed
zichtbaar geworden. We mogen dankbaar
zijn dat de molenliefde van de gemeente
IJsselstein geen apenliefde is (De IJsselstei-
ners hebben als bijnaam apenluiders),
maar echt heeft bijgedragen tot behoud
van de werkende molen, een monument
dat, zeker na de afronding van het project
eind dit, begin volgend jaar zichtbaar is in
zijn volle glorie. Maarten Dolman.

Korenmolen Santpoort naar
Hendrick de Keyser?

Het komt tegenwoordig regelmatig voor
dat gemeenten van de molens die zij in ei-
gendom hebben af willen. De herinnering
aan de ideële achtergrond van die eigen-
dom, te weten het behoud van de molen,
is dan langzamerhand weggeëbd en in
plaats daarvan is men de molen gaan zien
als een kostenpost, waarvan het beheer
niet gezien wordt als een gemeentelijke
taak. Een dergelijk beleid kan heel kwalijk
uitpakken voor een molen, maar het hoeft
gelukkig niet. Een en ander hangt natuurlijk
heel sterk af van de vorm die men aan zo’n
privatisering geeft. Zowel ‘witte’ als ‘zwarte’
scenario’s zijn denkbaar. Gelukkig heeft dit
laatste niet of nauwelijks gespeeld en dat is
waarschijnlijk in Santpoort ook niet het ge-
val. Toen de plaatselijke Stichting Santpoort
de indruk kreeg dat de gemeente Velsen
van de molen af wilde kwam men daar op
het idee de molen onder te brengen bij
een particuliere vereniging en dat werd
dus Hendrick de Keyser. Deze in 1918 op-
gerichte vereniging koopt bedreigde pan-
den om ze te behouden. Hendrick de Key-
ser stond niet afwijzend tegenover dit idee
en bracht rapport uit aan de gemeente
Velsen. Het overleg hierover is nog gaande.
Het is wel de bedoeling dat de Stichting De
Zandhaas de molen blijft exploiteren en Jos
Kors de molen blijft bemalen. Alleen de ei-
gendomsverhouding wordt anders. Na-
tuurmonumenten heeft al jaren enige mo-
lens in het bezit. Het zal dan nu voor het
eerst zijn dat deze algemene monumen-
tenvereniging een molen verwerft.

Van Zandhaas en Lepus 
Daviricus

Deze maand bestaat de Stichting Koren-
molen de Zandhaas 10 jaar, 

In de afgelopen tien jaar is er veel ge-
beurd, ook dankzij vrijwilligers, sponsors en
donateurs.
Het resultaat, de molen in zijn maalvaar-
dige staat, mag dan ook gezien worden.
Nog niet alles is klaar en er blijven nog altijd
wensen.
Om dit tienjarig bestaan te vieren heeft de
Stichting Korenmolen de Zandhaas een
memory-spel laten maken met afbeeldin-
gen van De Zandhaas. Het spel ontleent
zijn naam, Lepus Davuricus, ook aan de
molen. Lepus Davuricus is niet iets vreselijks,
maar simpel de Latijnse naam voor zand-
haas. Het is uitgebracht op de jaarmarkt in
de Santpoortse feestweek op vrijdag 3 au-
gustus.
De prijs van het spel is  a 10,- (dus 10 euro)
ofwel ƒ 22.02. Tegen die prijs is het te verkrij-
gen in de molen winkel, die elke donder-
dag, vrijdag, zaterdag van 10.00 t/m 17.00
uur open is.
Het is te bestellen door ƒ 25,00 over te ma-
ken op:
Postbank rek. 2306480 ten name ambach-
telijk molenaar Jos Kors te Stompetoren. Na
ontvangst wordt het spelletje u toege-
stuurd.

Zuid-Hollandse molens profiteren
van herverdeling monumenten-
gelden 

Bij het officiële monumentenbeleid worden
door het rijk bedragen beschikbaar gesteld
per categorie gebouwen. In Zuid-Holland is
er meer geld beschikbaar voor boerderijen
en woonhuizen dan er uitgekeerd kan wor-
den omdat de concrete vraag ontbreekt.

De Zandhaas in Santpoort is een schit-
terende molen; hier nog in de tijd dat
Klaas Boekel er de scepter over
zwaaide.
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Dit is Zuid-Holland al lang een doorn in het
oog, vooral omdat voor andere catego-
rieÎn er wel degelijk vraag is, maar geen
geld. Zo heeft Zuid-Holland nu besloten het
niet gebruikte woonhuisvolume te bestem-
men voor kerken en molens. Bij sommige
monumenten is het werk al voltooid en aan
andere wordt al gewerkt. Zo is er nu toch
rijksgeld beschikbaar gesteld voor vier mo-
lens in de Alblasserwaard, te weten: de
Achtkante Molen in Streefkerk (311.000 gul-
den), de Blokkerse Molen in Alblasserdam
(187.000 gulden), Molen 1 Kinderdijk 43.000
gulden en de Boterslootse Molen bij Noor-
deloos (260.000 gulden). Verder is er in Rijn-
land geld voor de Vrouw Vennemolen bij
Oud Ade, voor twee watermolens in Aar-
landerveen en voor de Boterhuismolen on-
der Warmond.

Vijf voor achttien in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden

De Stichting tot Instandhouding van Molens
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlan-
den (SIMAV)heeft nog 26 molens in eigen-
dom. Nog, want twee ervan, de Lage Mo-
len van de polder Nieuw-Lekkerland en de
Blokkers Wip in Alblasserdam verwisselen
binnenkort van eigenaar. Zij worden voor 
ƒ 1,- per stuk overgedragen aan de Stich-
ting Werelderfgoed Kinderdijk die alle Kin-
derdijkse molens onder haar hoede krijgt.
De SIMAV heeft nu geïnventariseerd wat er
aan geld nodig is om de 24 molens in prima
conditie te brengen. Het blijkt dat hiervoor
vijf miljoen gulden nodig is en de SIMAV

heeft de gemeenten waar de desbe-
treffende molens staan gevraagd de
moolens voor te dragen voor het PRUP
2002-2007, het Provinciaal Uitvoeringspro-
gramma voor de verdeling van de rijkssub-
sidies. Alleen in Liesveld is voor acht molens
2,3 miljoen gulden nodig: bijna de helft van
het bedrag in één gemeente! Het betreft
de korenmolen van Streefkerk (267.000 gul-
den), de Graaflandse Molen in Groot-Am-
mers (557.000 gulden), de Westermolen bij
Langerak (459.000 gulden) en verder nog
bedragen voor de Oude Weteringmolen
en de Kleine Molen bij Streefkerk, de Ach-
terlandse Molen en de Achtkante Molen bij
Groot-Ammers. Het subsidie voor de Acht-
kante Molen bij Streefkerk is inmiddels toe-
gezegd (zie hierboven). Graafstroom staat
voor 956.000 gulden op de lat: de Goudri-
aanse Molen (204.300 gulden), de Peilmo-
len in Oud-Alblas (542.250 gulden) en de
Kooiwijkse Molen (299.450 gulden). De Kort-
landse Molen in Alblasserdam vraagt
482.000 gulden. In Giessenlanden is voor
drie molens, de Scheiwijkse Molen en de
Oudendijkse Molen bij Hoornaar en de Ar-
kelse korenmolen in totaal bijna een mil-
joen nodig. Voor de Ter Leedse molen bij
Leerdam wordt 183.250 gulden gevraagd,
voor de Tiendwegse Molen bij Hardinxveld
een bedrag in dezelfde orde van grootte
en tot slot voor De Bonk bij Meerkerk
117.920 gulden. Het lijkt allemaal ongeloof-
waardig veel; juist omdat er in de afgelo-
pen aren aan veel van deze molens al in-
grijpend gerestaureerd is. Daarbij moet
men evenwel niet vergeten dat dit in veel
gevallen om ging om de molen ‘mooi en

draaiend’ te houden terwijl onder de hier-
boven genoemde bedragen veel zit dat
wel structureel en letterlijk fundamenteel is,
maar uit het zicht is, zoals funderingen of
waterlopen. Het voorbijgaan hieraan zou in
de toekomst heel zuur opbreken. Boven-
dien gaat het veelal om werk wat, geluk-
kig, niet snel terugkomt.

Muziekstuk over molens 
Aarlanderveen

De Aarlanderveense molenviergang is re-
cent de inspiratiebron geweest voor een
muziekstuk, dat op 7 juli ten gehore werd
gebracht tijdens het Wereldmuziekcon-
cours in Kerkrade. Daar bracht de Muziek-
vereniging Door Samenwerking Sterk uit
Aarlanderveen in de concertafdeling, de
allerhoogste afdeling voor fanfares onder
leiding van dirigent Danny Oosterman de
compositie ‘Les quatre moulins à rou’ (De
molenviergang) van Rob Goorhuis ten ge-
hore die dit stuk speciaal voor DSS heeft
gecomponeerd. Het zal duidelijk zijn dat de
bekende Aarlanderveense molenviergang
de inspiratie voor deze twintig minuten du-
rende compositie heeft geleverd. 

Leiderdorp trekt geld uit voor de
Zijllaanse Molen

De Zijllaanse Molen in Leiderdorp is voor
een groot deel ingebouwd door de wijk
Buitenhof. Dat heeft natuurlijk veel gevol-
gen voor de wind van deze molen, maar
desondanks zorgt vrijwillig molenaar Toet
met zijn zoon voor deze molen. Dat zorgen
is inmiddels uitgedraaid op zorgen maken
over, want de staat van de staart en het
gevlucht geeft te vrezen. Dat is niet onge-
vaarlijk en daarom heeft de gemeente Lei-
derdorp, eigenaar van de molen een ton
voor herstel uitgetrokken: 60.000 gulden dit
jaar en 40.000 gulden voor volgend jaar.

Herbouw molen Zemelpolder in
Lisse rond

Op 19 juli ging de gemeenteraad van Lisse
unaniem akkoord met een krediet van 1,2
miljoen gulden voor de herbouw van de in
november 1999 afgebrande molen van de
Zemelpolder in Lisse. Wel plaatsten enkele
raadsleden vraagtekens bij het financie-
ringstraject. De 1,2 miljoen gulden wordt
immers onttrokken aan het monumenten-
budget, het geld dat bestemd is voor res-
tauraties. Volgens wethouder Prins was dit
geen probleem omdat de afgebrande
molen formeel nog steeds op de rijksmonu-
mentenlijst staat. VVD-raadslid Van Gelder
vroeg zich af of het wel zin had om de mo-
len te herbouwen. Het echte monument is
met de brand verloren gegaan en er komt
in feite niets anders dan een replica. An-
dere raadsleden vonden dat de Stichting
Herbouw Zemelpoldermolen (te) weinig
geld bijeen had gebracht, zo’n 80.000 gul-
den. Dat schoot bij een ander raadslid
(Verburg) in het verkeerde keelgat, die al-

De laatste resten van de Stenen Molen
in Hazerswoude, alias Rembrandt zijn uit-
gewist (Molenwereld 2001-3-64,65).
Meerdere instanties waren op de
hoogte gesteld van niet alleen de sloop,
maar ook van de waarschijnlijke aanwe-
zigheid van de complete fundering van
deze molen, hetgeen achteraf inder-
daad het geval bleek te zijn. Dit was niet
zomaar een molen, maar met zijn bouw-
jaar 1593 een van de oudste stenen ko-
renmolens van westelijk Nederland. De
zeer hoge molinologische waarde hier-
van hoeft daarom uiteraard geen be-
toog, al was het maar om de eventuele

relatie met de Middeleeuwse torenmo-
lens. Voor zover wij hebben nagegaan
heeft geen der ingelichte instanties alert
gereageerd en is alles van de Stenen
Molen zo zonder enig nader onderzoek
de container ingegaan. Dit is onbegrij-
pelijk in een beschaafd land. Nu is onze
vraag: heeft een van onze lezers wel-
licht het uitslopen van de restanten van
de Stenen Molen vastgelegd? Zo ja, wil
hij of zij dan contact opnemen met de
redactie in de hoop nog iets van deze
ergerlijke nalatigheid ongedaan te kun-
nen maken.

De fietsclub voor de Stenen Mo-
len alias Rembrandt in Hazers-
woude-Rijndijk, maar wel in 1916.
De naam Rembrandt had de mo-
len te danken aan de (foutieve)
veronderstelling dat Rembrandts
vader hier molenaar zou zijn ge-
weest. De vrijwel cilindrische
vorm van het onderste deel van
de molenromp herinnert aan de
oude Stenen Molen uit 1593 die
hier onder een pleisterlaag zit.

O p r o e p
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In het vorige nummer van de Molenwereld is al melding gemaakt van het trans-
port en de wederopbouw van de Vlietmolen bij Lexmond. Bij het ter perse gaan
van dat nummer beschikten we nog niet over foto’s. Nu wel en daarom geven
wij u alsnog graag een indruk in beeld van deze operatie op 28 juni.

Opbouw 
V l i e t m o l e n

Lexmond

leen maar lof had voor de inzet van de
stichting en dat voor een molen die per slot
gemeente-eigendom was en daardoor
onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente viel. Dergelijke kritische raadslie-
den hebben overigens een enorme kluit
boter op het hoofd: als de verzekering van
de molen in orde was geweest dan zou de
herbouw geen enkel probleem hebben
gegeven!

Prijs voor Stichting Molen 
Kortenoord

De Stichting Molen Kortenoord heeft voor
haar inspanningen om de korenmolen
Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel te redden
de Hollandsche IJsselsteen 2001 gewon-
nen. De prijs werd op 20 juni uitgereikt in de
Garenspinnerij in Gouda. De Stuurgroep

Hollandsche IJssel heeft deze prijs in het le-
ven geroepen voor mensen die zich inzet-
ten om de kwaliteit van deze rivier te ver-
beteren. Streekbewoners nomineerden
hun favorieten. Het is opmerkelijk dat in dit
stadium de prijs is toegekend aan de stich-
ting. Op dit moment is de Windlust verre
van een sieraad aan de IJssel. De inspan-
ningen die de stichting zich getroost om
deze, tot voor kort, ten dode opgeschre-
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ven molen te redden hebben indruk ge-
maakt, ook al is het eindresultaat er nog
niet. Men heeft in Nieuwerkerk een breed
draagvlak weten te scheppen voor het be-
houd van de molen en juist zo’n draagvlak
is onmisbaar bij dit soort ondernemingen.

Nieuwe serie folders Kinderdijk

Door De Molenhoek en de Stichting Werel-
derfgoed Kinderdijk i.o. is een nieuwe serie
folders uitgebracht over het Molengebied
Kinderdijk. In de folder wordt in acht pagi-
nas het ontstaan van het molengebied en
de functie en de werking van de molens
uiteengezet. De folder vervangt een eer-
dere serie van enkele jaren oud. De folder
is in het Nederland, Duits, Engels, Frans en
Italiaans verschenen. Het ligt in het voorne-
men volgend jaar nog folders in andere ta-
len toe te voegen. De verkoop van de fol-
ders is in de horeca-voorziening De Molen-
hoek en in de bezoekersmolen. De ver-
koopprijs bedraagt ƒ 1,-. 
Stichting Werelderfgoed.

Wederopbouw Ottolandse 
korenmolen

Dankzij een reddingsoperatie op het
scherpst van de snede lukte het in het na-
jaar van 1999 om de romp van De Jonge
Sophia tussen Ottoland en Goudriaan van
een vrijwel zekere ondergang te redden
(zie Molenwereld 1999-12-244,260,261). Mo-
menteel word achter de schermen druk
gewerkt aan de wederopbouw van deze
korenmolen. Na de plaatsing van de romp
in het ooievaarsdorp bij Groot-Ammers is er
een werkgroep samengesteld onder lei-
ding van molenaar A. Schouten van de
Wingerdse molen in Bleskensgraaf. Thans is
alles in een dusdanig vergevorderd sta-
dium dat op de nieuwe standplaats in het
ooievaarsdorp, de heipalen in de grond zit-
ten. De aannemer heeft inmiddels ook op-
dracht gekregen om een aanvang te ma-
ken met het opmetselen van de veldmu-
ren. Een aantal vrijwilligers werken momen-
teel aan nieuwe muurplaten en deuren. Als
alles volgens plan verloopt gaat op zater-
dag 29 september of op zaterdag 6 okto-
ber de molenromp op de veldmuren. De
molenromp zal voorlopig worden ingericht
als voorlichtingscentrum over de molen-bi-
otoopproblematiek in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden. Het uitgangspunt
van de werkgroep is en blijft uiteindelijk wel
een maalvaardige korenmolen.
Werkgroep De Jonge Sofia.

Actie voor het behoud van het
polderlandschap bij Rhoon

Het landschap van het eiland IJsselmonde
is in de afgelopen decennia ingrijpend ge-
transformeerd. Industrievestiging, woning-
bouw en wegaanleg eisten een hoge tol.
Nu wil het kabinet als compensatie voor de
Tweede Maasvlakte een natuurgebied
van 600 ha inrichten ten zuiden van Rhoon,

waaraan een drietal polders zullen worden
opgeofferd: de Zegenpolder, de Portland-
polder en de Molenpolder. Deze drie pol-
ders vormen een van de gaafste stukken
landschap van het oude IJsselmonde, een
open cultuurlandschap, waarin de wor-
dingsgeschiedenis nog goed herkenbaar
is. Zo zit de oude fundering van de molen
van de Zegenpolder nog compleet in de
grond. Dit gave historische cultuurland-
schap zou dan plaats moeten maken voor
een gebiedsvreemd ‘tekentafelland-
schap’. De weerstand tegen deze plannen
was zo groot, dat in Rhoon het actiecomité
Behoud Cultureel Erfgoed Rhoon werd op-
gericht dat in het kader van de inspraak-
ronde voor plannen van de Tweede Maas-
vlakte binnen drie weken tijd een kleine vijf-
duizend handtekeningen heeft opge-
haald. Het actiecomité wil de drie polders
voordragen als cultureel erfgoed in het ka-
der van de Belvédère-nota. 

Zorgen over Zeeuwse molens

Gedeputeerde Staten van Zeeland heb-
ben hun zorgen geuit over de toekomst
van de Zeeuwse molens. Voor acht molens
liggen de restauratieplannen kant en klaar,
maar het werk kan niet worden uitgevoerd
omdat er geen geld voor is. Daarnaast
moeten vijf molens dringend gerestaureerd
worden, maar daarvoor zijn zelfs de plan-
nen nog niet eens gemaakt. De financie-
ring is daarvoor ongetwijfeld een kwade
factor. Al met al gaat het om zeven pro-
cent van het totale aantal molens en dat is
niet gering.
Het provinciebestuur wijt dit aan het in on-
voldoende mate geld beschikbaar stellen
door het rijk, maar de hand in eigen boe-
zem steken kan ook geen kwade: enige ja-
ren geleden weigerde het Zeeuwse provin-

Het achtkant van de Ottolandse koren-
molen in afwachting van betere dagen.

ciebestuur nog langer bij te dragen in de
restauratie van rijksmonumenten. Vrijwel
alle molens zijn rijksmonumenten...
Gedeputeerde Staten vinden terecht dat
de toekomst van de Zeeuwse molens struc-
tureel verzekerd moet zijn. Vandaar, dat
men de molens liefst in eigendom van ge-
meenten ziet. Helaas vergeet men daarbij,
dat de molenrijkdom in sommige Zeeuwse
gemeenten zo groot is dat ze voor de des-
betreffende gemeenten haast een blok
aan het been vormen als het om de pecu-
nia gaat (Tholen, Noord-Beveland, Schou-
wen-Duiveland), zeker ook door het hierbo-
ven gesignaleerde gebrek aan subsidie
van rijkswege. Of zou er één gemeente
Zeeland moeten komen....?

Molen Dreischor naar 
Goemanszorg?

De Aeolus van Dreischor is zo’n typisch
Zeeuwse stenen grondzeiler. Nadat hij in
1962 een woonbestemming kreeg raakte
hij uiteindelijk toch in de versukkeling. Daar
kwam een einde aan toen de gemeente
Brouwershaven hem aankocht (nu ge-
meente Schouwen-Duiveland). In 1998 be-
gon molenmaker Hoefkens met de ingrij-
pende restauratie, die nu zo ver is dat op 28
juni de vernieuwde kap op de molen werd
gezet en het eind van het werk in zicht is.
Nu dringt zich de vraag over de toekom-
stige exploitatie op. De gemeente Schou-
wen-Duiveland kan noch wil dat zelf doen.
Nu is burgemeester Asselbergs ook voorzit-
ter van Stichting Goemanszorg Beheer, de
organisatie die de museumboerderij Goe-
manszorg exploiteert. Deze museumboer-
derij ligt niet ver van de molen en vandaar,
dat burgemeester Asselbergs bestuursle-
den van Goemanszorg Beheer gepolst
heeft of deze organisatie de molen wil
overnemen, openstellen voor het publiek
en laten draaien. Gelet op de nabijheid
van de museumboerderij en de relatie mo-
len - boerderij een voor de hand liggende
gedachte, al zal de praktische invulling
nog wel wat hoofdbreken eisen, zowel bij
Goemanszorg als bij de gemeente.

Molenbeschermingszone 
Nieuwvliet

In de gemeente Oostburg wordt een
nieuw bestemmingsplan voorbereid voor
het dorp Nieuwvliet. Vrijwillig molenaar en
biotoopwachter Sjaak Herman uit Sluis
heeft bij het gemeentebestuur aangedron-
gen op het instellen van molenbescher-
mingszones, zowel bij de bestaande koren-
molen aan de Molenweg als voor de in
1923 onttakelde korenmolen uit aan de
Mettenijedijk 1859. Herman beroept zich
hierbij o.a. op het streekplan van de pro-
vincie Zeeland dat dergelijke zones aanbe-
veelt. Het belang van een dergelijke zone
is voor de molen aan de Molenweg over-
duidelijk, een molen die als grondzeiler
toch extra gevoelig is voor windbelemme-
ring. De zone rond de molen aan de Met-
tenijedijk is op te vatten als ‘regeren is voor-
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uitzien’. Het betreft een molenromp die wel
heel mooi van verhoudingen is. Juist
daarom is het niet ondenkbaar dat deze of
een komende generatie deze romp wil of
zal herstellen tot volwaardige molen. Ver-
keerde en zeker moeilijk of niet onomkeer-
bare ruimtelijke ontwikkeling zouden dit on-
mogelijk maken of veel van het effect be-
derven (vergelijk de korenmolen van Best
hieronder). Daar tegenover staat dat men
misschien wel erg makkelijk een claim op
de molenomgeving legt ten koste van an-
deren. Dat is slechts schijn, want via de ge-
bruikelijke wijzigingsmogelijkheden kan er,
zo nodig, toch ruimte geschapen worden,
maar als er niets geregeld is dan kunnen er
ook geen ongewenste ontwikkelingen wor-
den tegengehouden. Het is overigens de
vraag of er bij meer restaurabele molen-
rompen (bijvoorbeeld die welke op de rijks-
monumentenlijst staan) molenbescher-
mingszones in een bestemmingsplan gere-
aliseerd zijn. Zodoende kan Oostburg wel-
licht een primeur binnenhalen.

Restauratie korenmolen 
Moriaanshoofd krijgt vaste vorm

De korenmolen De Zwaan in Moriaans-
hoofd wordt zo langzamerhand een van
de zorgenkinderen onder de Zeeuwse mo-
len. Toch gloort er hoop, want er is inmid-
dels een restauratieplan opgesteld, waar-
van het prijskaartje een bedrag van
670.000 gulden aan subsidiabele kosten
laat zien. Daarvan is 70% via het rijk subsi-
diabel, ofwel een bedrasg van 469.000 gul-
den. Het bestek en de begroting zijn goed-
gekeurd. Inmiddels heeft een Stichting tot
behoud van molen De Zwaan in oprichting
namens de familie Verhage, de eigenaar
van de molen, subsidie aangevraagd aan
de gemeente Schouwen-Duiveland. Men
hoopt dat dit jaar nog met de restauratie
kan worden begonnen.

De Zwaan in Moriaanshoofd: de nood-
zaak van een grote beurt tekent zich
duidelijk af (foto E.G.M. Esselink).

Korenmolen Serooskerke 
verkocht

De molen De Hoop bij het Walcherse Ser-
ooskerke (zie Molenwereld 2000-9-186) met
het bijbehorende restaurant is verkocht
aan de familie Vergroesen uit Middelburg.
Zij zet het restaurant voort. Centraal staat
een ongedwongen sfeer, speciaal ook
voor mensen met kinderen. Onder in de
molenberg komt een winkeltje voor natuur-
lijke producten. Vrijwillig molenaar Jelle
Wierda blijft met de molen draaien en het
is de bedoeling dat de molen in het seizoen
elke dag open is.

Nieuwe molenkaart Almkerk

De heer H. van Steenbergen heeft weer
een molenkaart uitgegeven; deze keer
van de Zandwijkse Molen te Uppel bij Alm-
kerk. Bij de aankondiging van de kaart in
Molenwereld 2001 7/8 is helaas weggeval-
len welke molen het betrof: die van Brasser
in Biggekerke.
De kaart kost ƒ 1,- per stuk, te vermeerde-
ren met de porto (ƒ0,85 bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, A. Camus-
erf 38, 3315 BH Dordrecht, onder vermel-
ding van het gewenste (en bij overschrij-
ving vanaf een bankrekening: het adres).
Voor nadere informatie: tel. 078-6164297.

Toch geluidswal bij molen Bavel 

De nieuwe Bredase wijk Nieuw Wolfslaar
moet gevrijwaard blijven van het verkeers-
lawaai op de A27. De gemeente Breda
acht daarom een vijftien meter hoge ge-
luidswal noodzakelijk. Deze hoge wal is bij
veel mensen in Bavel en zeker bij de familie
Van Riel van de korenmolen De Hoop in het

De molenromp aan de Mettenijedijk in
Nieuwvliet in 1974.

verkeerde keelgat geschoten. Zo zou de
wal te veel wind wegnemen van de molen
(zie Molenwereld 1998-9-177, 1999-9-180,
1999-11-222 en 2001-6-155). Begin juli heeft
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State uitspraak gedaan. Daarin
werden de argumenten van de bezwaar-
makers te licht bevonden en gesteld dat
de gemeente Breda het volkshuisvesti-
gingsbelang terecht zwaarder heeft laten
wegen dan dat van de molen. Deze uit-
spraak is een zogenaamde voorlopige
voorziening. De uitspraak in wat het bo-
demgeschil heet moet nog volgen, maar
die zal waarschijnlijk niet afwijken van de
voorlopige voorziening die vooral bedoeld
was om de aanleg van de wal stop te zet-
ten. Die aanleg kan nu zo doorgaan.

Herstel getijmolen Bergen op
Zoom dichterbij

Al meer dan tien jaar wordt er in Bergen op
Zoom gepraat over het herstel van de voor-
malige getijmolen aan de Oude Vissersha-
ven (zie De Molenaar 1990-47-1482). De
molen is waarschijnlijk een product van de
beroemde Antwerpse bouwmeester An-
thonis Keldermans. In een brief van 17 sep-
tember 1493 adviseert hij stadsbouwmees-
ter Jan Joost de Zeepzieder uit Antwerpen
en Jan de Vreese over de bouw van een
getijmolen in Bergen die zowel bij eb als bij
vloed moest kunnen werken. In 1495 wordt
met de bouw begonnen. De markies van
Bergen stelde 3000 gulden voor de bouw
beschikbaar, de burgerij moest daar 3000
gulden aan toevoegen, betaald via de
verhoging van de accijns op bier. Op 26
september 1503 maalde de molen voor het
eerst. In 1887 werd de Vissershaven aange-
legd. Dat betekende het einde van de mo-
len en de houwer. Het gebouw bleef (ge-
deeltelijk ?) bestaan en is thans in gebruik
als opslagplaats voor de dienst Gemeente-
werken. De staat van het pand is heel erg
slecht: een ruïne. De gemeente Bergen op
Zoom wil de molen daarom verkopen voor
de grondprijs (127.000 gulden), waar te-
genover staat, dat de nieuwe eigenaar het
gebouw moet restaureren. Daar zijn vele
tonnen mee gemoeid. De toekomstige be-
stemming van de molen is de vestiging van
kleinschalige bedrijven met atelier. De mo-
lenfunctie zal wel nooit terugkeren! Dat is ei-
genlijk bij alle Nederlandse getijmolenge-
bouwen het geval, die behalve in Bergen
op Zoom, in Goes, Middelburg en Sas van
Gent zijn te vinden. Immers al deze molens
zijn afgesneden van de werking der getij-
den. De enige echte getijmolen van de
Lage Landen is in Vlaanderen te vinden en
wel in Rupelmonde. Deze molen is maal-
vaardig gerestaureerd en het stadsbestuur
van Kruibeke stelt alles in het werk om de
oorspronkelijke waterhuishouding nog ver-
der te perfectioneren.

Herstel korenmolen Best weer
snel op gang?

In Best staat aan de Heilig Hartstraat de ste-
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nen romp van een onttakelde molen. Deze
Volharding is in 1850 gebouwd en brandt in
1884 af. Herbouw volgt en zo draait de mo-
len door tot 1936. Daarna maalt molenaar
M.J. den Otter verder op een dieselmotor.
In 1938 koopt Chr. van Bussel het gevlucht
en dan wordt de molen onttakeld. De kale
romp blijft staan, maar ‘zo lang er een
romp is, is er hoop.’ Eind 1979 wordt de
romp op de rijksmonumentenlijst geplaatst
als voorbode van herstel. In 1991 komt de
restauratie op gang. Zo brengt molenma-
ker Adriaens een nieuwe balie aan en
wordt de romp opnieuw gevoegd. Als ge-
volg van persoonlijke omstandigheden van
de eigenaar komt het werk stil te liggen. Tot
overmaat van ramp wordt de lage bebou-
wing aan de straat tegenover de molen
vervangen door een flatgebouw, waar-
door de biotoop er niet beter op wordt.
Nu is deze slepende restauratie toch weer
in beweging gekomen. Als de peovincie
nog dit jaar de gevraagde subsidies ver-
leent, dan kan nog deze maand met het
werk worden begonnen. Volharding: meer
dan een naam

Optimisme in Eerde

Op 1 augustus heeft de Stichting Eerdse
Molen overleg gevoerd met de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg over herstel van
de in 1944 door oorlog zwaar beschadigde
Sint Anthoniusmolen in Eerde (zieMolenwe-
reld ,2000-11-241 en 2001-3-68). Na dit ge-
sprek met de mensen van Monumenten-
zorg is men optimistischer geworden. Met
het herstel is naar schatting anderhalf mil-
joen gulden gemoeid, terwijl de molen
(nog) geen beschermd rijksmonument is,
zodat er (nog) geen aanspraak gemaakt
kan worden op rijkssubsidie. Daarvoor is
plaatsing op de rijkslijst nodig. De Stichting
Eerdse Molen moet hierbij dan wel het his-
torisch belang van de molen duidelijk ma-
ken, terwijl ook een positief advies van de
gemeente Veghel gewenst is. Men denkt in
Eerde dan in aanmerking te komen voor
een subsidie van 70% in de herstelkosten.
De Stichting Eerdse Molen hoopt de molen
op 17 september 2004 draaiend te hebben,
precies zestig jaar de verwoesting. Inmid-
dels is de Stichting Eerdse Molen begonnen
met de geldwerving en het creëren van
een draagvlak, waarmee tijdens de Eerdse
jaarmarkt op 22 juli is begonnen. De molen
was toen opengesteld voor bezichtiging en

Het gebouw van de getijmolen aan de
Oude Vissershaven in Bergen op
Zoom.

dat trok die dag zo’n zevenduizend bezoe-
kers. Tevens werd voor enkele duizenden
guldens aan brood en meel verkocht.

Vochtdoorslag molen Oisterwijk

In 1998/1999 onderging de korenmolen van
Oisterwijk een grote restauratie, waarmee
een bedrag van acht ton was gemoeid.
Helaas blijkt die acht ton niet voldoende te
zijn geweest om het water buiten de deur,
beter buiten de muur te houden. In het
voetspoor van het water hebben schim-
mels en zwammen al hun weg gevonden.
De Stichting De Kerkhovense Molen, de ei-
genaar van de molen, heeft inmiddels ad-
vies gevraagd aan TNO, dat het volledig
bepleisteren van de molen met een stu-
claag of het aanbrengen van een zwarte
bituumlaag als oplossing aangeeft. Het zal
de molen niet mooier maken, waarbij de
kosten als hinkend paard achteraan ko-
men. De vochtdoorslag komt niet helemaal
als een verrassing, want voort derestauratie
zat er al een teerlaag op de romp onder de
balie en dit vast niet voor niets. Bovendien
waarschuwde de molenmaker tijdens de
restauratie al dat er meer metselwerk ver-
nieuwd moest worden, maar daar was
geen toen geld voor.
Ook nu is er nog geen enkel zicht op finan-
ciering van welke oplossing dan ook. Bo-
vendien is het zeer de vraag of Monumen-
tenzorg akkoord gaat met bepleisteren of
‘teren’ van de romp, gelet op de opstelling
van deze dienst elders (Gouda, De Roode
Leeuw). Het is voor de molen evenwel te
hopen dat het dweilen met de kraan open
niet lang voortduurt, ook niet in het belang
van de molen.

Collse Molen wordt weer 
oliemolen

De Collse Molen in Eindhoven-Tongelre
hoort bij de meest tot de verbeelding spre-
kende watermolens van Nederland. Dat is
nie alleen vanwege zijn bouw of ligging,
maar ook vanwege Vincent van Gogh, die
deze molen op doek heeft vastgelegd. In
die tijd, 1884, was de molen nog een dub-
bele molen met twee raderen en was ook
de oliemolen nog compleet. Een eeuw la-
ter draaide de korenmolen nog, maar was
er van de oliemolen niet meer dan het ge-
bouw op zich over. Dat gebouw werd ge-
restaureerd, waarbij ook weer een water-

rad werd aangebracht. Twee maanden
na de feestelijke afsluiting van dit herstel op
25 april 1999 diende het PvdA-raadslid Jan
van den Biggelaar een motie in bij de Eind-
hovense gemeenteraad om geld uit te
trekken voor volledig herstel van de olie-
molen. Deze motie werd unaniem aan-
vaard. Watermolenkenner Piet van Bussel,
wiens zoon Edwin de Collse Molen be-
maalt, werkte het reconstructieplan uit en
deze maand begint molenmaker Harrie
Beijk uit Afferden met het eigenlijke werk.
Ter gelegenheid hiervan werd op 2 sep-
tember bij de molen een molenfeest ge-
houden, waarbij Van den Biggelaar, nu
wethouder van Eindhoven op een akkertje
bij de molen koolzaad inzaaide. Verder wa-
ren er demonstraties van een schaapher-
der en een valkenier, terwijl in de molen
een tentoonstelling van schilderijen van
Jan Vlemmix met watermolens in de om-
geving was te zien. Als alles volgens plan
verloopt kan in de Collse Molen zomer vol-
gend jaar weer olie worden geslagen.
Daarmee is Noord-Brabant ook weer een
wateroliemolen rijk, want die soort is al sinds
vele tientallen jaren in deze provincie uit-
gestorven.

Molen Sprang-Capelle op 
molenberg

De standerdmolen van Sprang-Capelle is
al voor een deel ingebouwd en dat wordt
nog erger met de bouw van de nieuwe
wijk Landgoed Driessen. De gemeente
heeft het adviesbureau Peutz, dat zich al
eerder met molenzaken heeft beziggehou-
den, in de arm genomen. Dit bureau heeft
windtunnelonderzoek gedaan met een
schaalmodel van de molen. De uitkomst
was dat de uitvoering van de plannen zes
procent windverlies zou opleveren als de
molen bleef zoals hij was. Wanneer men de
molen op een twee meter hogere molen-
berg zou plaatsen en de huizen aan de
noordwestkant van de molen geen punt-
daken zou geven, dan blijft het windverlies
minimaal. De Molenstichting Noord-Bra-
bant heeft nu aan het College van B & W
van Waalwijk gevraagd het zekere voor
het onzekere te nemen en de berg mini-
maal drie meter te maken.

Herstel Friedese Molen in Neer
begonnen

Tijdens een voorlichtingsavond op 3 juli
heeft de Stichting Friedese Molen opening
van zaken gegeven. De financiering is nu
rond, in zoverre, dat er van de geraamde
2,5 miljoen die nodig is om deze mooie mo-
len op de Neerbeek weer aan het malen
te krijgen 2,3 miljoen binnen is. De grootste
kosten zitten niet in de molen, maar in de
bouw van een stuw, waardoor de Neer-
beek zo hoog wordt opgestuwd dat de
molen kan malen. Het was de bedoeling
dat na de bouwvakvakantie aan de feite-
lijke werkzaamheden zou worden begon-
nen. Het is de bedoeling dat de molen in
de weekeinden in bedrijf komt. Men wil

De Collse Molen zoals geschilderd
door Vincent van Gogh in 1884.
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dan graan uit de omgeving malen dat
door een plaatselijke bakker in een streek-
product wordt verwerkt.

Hotel De Plasmolen uitgebrand

Donderdag 14 juni is Hotel De Plasmolen in
het gelijknamige plaatsje, gemeente Mook,
volledig uitgebrand. In feite waren er twee
Plasmolens. De Bovenste Plasmolen is nog
steeds een watermolen en onlangs geheel
gerestaureerd. Het nu uitgebrande hotel
stond op de plaats van De Onderste Plas-
molen. De vijver voor het hotel is de oude
molenvijver, gevoed door de Molenbeek.
Bij De Onderste Molen hoorde ook een ros-
molen. In 1863 liet de toenmalige eigenaar
zowel de water- als de rosmolen slopen en
een nieuwe waterkorenmolen bouwen. Het
bovenslagrad had een diameter van 3,14
m. Omstreeks 1900 werd de molen stilge-
legd. Het hotelbedrijf was blijkbaar lucratie-
ver dan het molenaarsvak en zo ging het
molengebouw deel uitmaken van het hotel
dat de molennaam bleef dragen. Het wa-
termolengebouw op zich heeft zich nog ver
tot in de twintigste eeuw weten te handha-
ven en ging in 1929 bij een brand verloren.
Verbouwingen, nog meer branden en oor-
log hebben alles weggevaagd op de
naam en de molenvijver na.

Molenstichting voor Weert

Weert wil zijn erfgoed beter beschermen,
zo blijkt uit een onlangs uitgegeven notitie
Gemeentelijk monumentenbeleid. Negen
molens maken deel van dat erfgoed uit:
acht wind- en een watermolen. Vier zijn er
eigendom van de gemeente Weert zelf:
twee in Stramproy, een in Tungelroy en een
in Keent. Het zijn zorgenkinderen omdat zij
hun oorspronkelijke bestemming hebben
verloren hebben en daardoor kwetsbaar
zijn voor allerlei negatieve factoren. Om
het behoud te waarborgen overweegt de
gemeente om die vier molens onder te
brengen in een op te richten Stichting
Weerter Molens. De gemeente gaat zelfs
zo ver om 25.000 gulden uit te trekken naar
een haalbaarheidsonderzoek voor het op-
richten van die stichting.

Braziliaanse Derckxroeden

Voor veel emigranten is de molen het sym-
bool van het ‘oude’ vaderland. Vandaar,
dat in meerdere van deze kolonies het ver-
langen om een echte molen te hebben
leeft. Zo ook in Brazilië, waar een vijftig jaar
geleden zich een groep Nederlanders
heeft gevestigd. Ter gelegenheid daarvan
bouwen zij nu een achtkante baliemolen,
waarvoor al zo’n drie jaar geld is ingeza-
meld. De molen is ontworpen door een
oud-medewerker van Monumentenzorg.
Het was de bedoeling dat de roeden ge-
maakt zouden worden bij een constructie-
bedrijf in Castrolanda. Dat bleek minder
eenvoudig te zijn dan gedacht en vandaar
dat men zijn licht opstak bij roedenmaker

Derckx in Wessem. Daar bleek het nog
moeilijker te zijn dan men al dacht en om
die reden besloot Harry Derckx (zie Molen-
wereld 2000-10) om ze dan maar zelf in ei-
gen persoon in het constructiebedrijf in
Castrolanda te lassen. Zo is hij op 12 augus-
tus naar Brazilië vertrokken en hoopt daar
een maand te blijven.
De bouw van de molen schiet al heel op.
Het is de bedoeling dat de nieuwe molen
op 26 november in bedrijf wordt genomen.

‘Verlinkste’ molen op Auruba

In 1960 bouwde molenmaker Medendorp
de in 1959 afgebroken korenmolen uit het
Groningse Wedderveer op het Caraïbische
eiland Aruba weer op in opdracht van de
N.V. De Olde Molen. De molen ging daar
dienst doen als onderkomen voor een res-
taurant. In 1998 kochten de Nederlandse
zanger Lee Towers en zijn zakenpartner Piet
van Huizen de molen, waarbij de functie
ongewijzigd bleef. Vervolgen staken zij
180.000 gulden in de molen voor een drin-
gend noodzakelijke restauratie. Vooral het
wiekenkruis was erg slecht. Dit werd aan-
gepakt door een Arubaanse aannemer.
De man heeft ongetwijfeld zijn best ge-
daan, maar gebrek aan molenkennis brak
de man op, en daarmee de molen. Hij
heeft nu een ‘links’ gevlucht...

Herbouw molen Steinbach

In 1877 bouwden doopsgezinde kolonisten
een molen in het Canadese Steinbach,
Manitoba, waar zij zich in 1874 begonnen
te vestigen. Ter herinnering hieraan
bouwde molenmaker Medendorp uit Zuid-
laren in 1972 een replica in het Mennonite
Heritage Village in Steinbach. Helaas
brandde deze molen op 22 oktober vorig
jaar af. Vrijwel direct erna sloeg men de
handen ineen om tot herbouw te komen.
Daarbij ging men uiteraard uit van de plan-
nen uit 1972. Toch bleek de inschakeling
van een vakkundige molenmaker noodza-
kelijk. Die trof men in de persoon van Lucas
Verbij uit Hoogmade die de directie van de
herbouw werd toevertrouwd. De romp en
de kap voor de nieuwe molen worden in
Canada vervaardigd door Cornerstone
Timberframes in Mitchell. Het binnenwerk
wordt wel in Nederland klaargemaakt,
waarbij het maken van het spoorwiel en
twee rondsel door Verbij werd uitbesteed
aan Vaags in Aalten. Als alles volgens plan
is verlopen dan zijn in augustus de roeden
in de nieuwe molen in Steinbach gestoken.

Nieuwe Molenkaarten Tersteeg

De heer J.L.J. Tersteeg uit Ridderkerk biedt
nu 15 nieuwe molenkaarten aan  (T 2000-40
t/m T 2000-54). Het betreft:
Hazerswoude, Groenendijkse molen;
Hazerswoude, Rooie Wip;
Hazerswoude, Rietveldse Molen;
Alphen a/d Rijn, Vrouwgeestmolen;
Nieuwe Wetering, Adermolen;

Hazerswoude, Nieuw Leven;     
Voorhout, Hoop doet Leven;     
Rijpwetering, Akkerslootmolen;
Rijpwetering, Moppemolen; 
Lisse, Lisserpoelmolen;
Noordwijk, Hogewegse Molen;
Koudekerk a/d Rijn, Hondsdijkse Molen;
Leiden, Stevenhofjesmolen;
Streefkerk, Kleine Tiendwegmolen;
Usquert, Eva
De serie kaarten is  te bestellen door het
overmaken van ƒ 19,- op postbankreke-
ning 36613 t.n.v. J.L.J. Tersteeg te Ridder-
kerk. Bij betalingen per bank uw adres ook
separaat opgeven a.u.b.. Voor nadere
infor matie kunt u contact opnemen met
de heer J.L.J. Tersteeg, tel. 0180-411121.

Molenkalender Henk van Velzen

Het 18e molenkalendertje in successie van
de heer Van Velzen komt bij leven welzijn
eind october gereed. Voor het jaar 2002 is
gekozen voor 12 pentekeningen van mo-
lens in Nederland.
Molenvrienden en vriendinnen kunnen dit
kalendertje op formaat 12,5x21 cm als van-
ouds bestellen door overmaking van ƒ 5,20
(2,35) op giro 1138065 t.n.v. H. van Velzen,
Assumburgstraat 38, 4834 KP Breda, o.v.v.
Kalender 2002.
Bankrekeninghouders wordt verzocht bij de
bestelling ook hun adres te vermelden.
Henk van Velzen.

in ‘t kort:

l Een reparatie aan de voeghouten van
korenmolen De Zwaluw te Hasselt heeft
aan het beoogde doel, het lichter laten
kruieri van de molen, helaas niet voldaan.
l Op 18 juli zijn de roeden gestoken in de
molen De Wippe, oudtijds bekend als de
molen van Fakkert in Hellendoorn.
Gedeputeerde Staten van Overijssel heb-
ben 15.000 gulden beschikbaar gesteld

De Wippe in Hellendoorn, wachtend
op zijn nieuwe roeden. (foto J.H. Lank-
heet)
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voor een onderzoek naar hergebruik van
de onttakelde korenmolen van Hoonhorst
(zie Molenwereld 2001-6-149) in het kader
van het stimuleringsprogramma Reanima-
tie Industrieel Erfgoed.
l De eerste plannen van projectontwikke-
laar Nijhuis uit Rijssen voor nieuwbouw ten
noordwesten van De Passiebloem in Zwolle
zijn afgewezen; men is weer terug bij de
ontwerpfase.
l Half juni begon de Aaltense molenmaker
Vaags aan een grote beurt voor de koren-
molen De Ster in Geesteren. Aan de balie
en het gevlucht werd getimmerd, terwijl
het kruis en de kap zijn geschilderd. Tevens
zijn de koppen van de voeghouten ver-
nieuwd met kunsthars.
l Tijdens de MKZ-crisis heeft de molen van
Oene zeer terecht in de rouw gestaan. De
agrarisch georiënteerde gemeenschap
had en heeft uiteraard zwaar te lijden onder
het juk van deze epidemie. Op 25 juni werd
het gebied weer vrijgegeven en is het eerste
vee weer toegelaten. Reden om de molen
de komende tijd in de vreugd te zetten.
l De Agneta in Ruurlo kreeg een flinke schil-
derbeurt en onderging herstellingen aan
het kruis.
l De gemeente Buren wil de korenmolen
van Zoelen volgend jaar een grote beurt
geven. Het betreft het ongedaan maken
van de beruchte kwalen bij een stenen
molen: vochtdoorslag, schimmel, knaagke-
vers. Bovendien moet het riet op de kap
vernieuwd worden. Naar verwachting is
met dit alles een bedrag van zo’n twee ton

gemoeid.
l Donderdag 12 juli heeft het Waterschap
West-Friesland de vijf watermolens die nog
in bezit van het waterschap waren in de
Obdammer Molen bij Obdam overgedra-
gen aan de Stichting De Westfriese Molens
door het ondertekenen van de over-
drachtsacte (zie ook Molenwereld 2001-5-
126).
l Op 2 september werd in Amsterdam het
tienjarig bestaan van de Molen van Sloten
gevierd in combinatie met het 80-jarig be-
staan van de Speeltuinvereniging Sloten.
Het programma voorzag in een kinder-
feest, theater, een ballonnenwedstrijd, een
kunst- en creatiefmarkt en een ballenloterij.
Afhankelijk van het weer zou er ook Wiek-
draai’n in de molen zijn.
l Begin juli werd de dakbedekking van de
molenstomp van de vijzelmolen van de
Droogmaking in de Oude Polder bij Pijnac-
ker vernieuwd, de merkwaardige molen
met twee voorwaterlopen (zie Molenwe-
reld 1998-1). Waarschijnlijk volgt het rietdek
binnenkort.
l Donderdag 5 juli sloeg de bliksem in de
molen De Ster te Rotterdam-Kralingen zon-
der schade aan de molen te veroorzaken.
Wel sprongen de stoppen eruit en gaf de
brandmeldinstallatie de geest. Dit gold, op-
merkelijk, niet alleen die van De Ster, maar
ook van buurmolen De Lelie.
l Op 24 juli is de gedeeltelijk gesloopte ko-
renmolen van Sassenheim op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst na een slepende pro-
cedure die nier minder dan elf jaar en vier

maanden (!) in beslag nam. 
l Op 21 juli werd in ‘s-Gravenpolder het 125-
jarig bestaan van de molen De Korenhalm
gevierd.
l Op 14 juli werd het hoogste punt bereikt
van het nieuwe woongedeelte van de Vol-
molen in Waalre.
l In de werkplaats van molenmaker Vaags
in Aalten wordt gewerkt aan een groten-
deels nieuwe kap voor de Harderingsmühle
in Wardt bij Xanten (D).

Molenkalender

15 september excursie naar Oost-Friesland
van de Vrienden van de Groninger Molens
23 september Vlaams-Brabantse Contact-
dag
28 oktober Rijnlandse Molendag
3 novemberMolenruilbeurs Utrecht
10 novemberMolendag Tielerwaard

Tentoonstellingen

16 februari - 31 december 2001: ‘Wind/ -
Kracht/ Metingen’ in museummolen De
Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schie-
dam
vanaf 24 maart Exposities ‘Molengeschie-
denis van Schieland’ en ‘Molenhistorie van
Schiedam’ in Historisch Centrum Ons Verle-
den te Zevenhuizen.
Tot eind oktober Tentoonstelling over hout-
handel in de Grote Kerk in Dordrecht.

MOLENSACTUEEL
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Ze  d o en  
h e t  we e r ! ! !

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

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

Molens staan er om te malen; niet alleen voor het
mooi, maar ook omdat het nuttig, ja zelfs nodig kan
zijn. Daarom wil de Rijnlandse Molenstichting de mo-
lens zoveel als mogelijk een echte bemalingsfunctie te
geven. Dat werpt steeds meer vruchten af. Op 23 juni
zijn de Veendermolen, Lijkermolen 1 en de Nieuwe

Hofmolen officieel in bedrijf gesteld.

Molenfeest

Zo werd zaterdag 23 juni een groot mo-
lenfeest. De Rijnlandse molens doen het
met water. In de meeste gevallen komen
ze ook het beste tot recht vanaf het wa-
ter. Dat is ook goed om de weergaloze
wisselwerking tussen molens, water, wind

en landschap te beleven. Zo zijn de drie
genoemde molens tijdens een vaartocht
van de Molenstichting in bedrijf gesteld.
Daarnaast speelde ook het ‘werk in uit-
voering’ mee. Bij heel wat molens stond
het bedrijfsbord van de molenmaker!
Werk in uitvoering ook aan de HSL en de
verbreding van de A4; werkzaamheden
die de stichting veel zorg en veel werk ge-
geven hebben.

Veendermolen

De Veendermolen bij Roelofarendsveen is
een sieraad aan de Wijde Aa. Met zijn
bouwjaar 1934 is hij een der laatste grote
watermolens die in Nederland is ge-
bouwd voor polderbemaling. De geschie-
denis van de molen plus zijn herstelopera-
tie is uitvoerig beschreven in de Molenwe-
reld. De grote successen die de laatste ja-
ren op molengebied in Rijnland zijn be-
haald zijn geen resultaten van solo-actie
van de Rijnlandse Molenstichting. Het is
eerder een symphonie met vele spelers
waarvan er niet een gemist kan worden.
Een symphonie waarin ieder instrument
zijn eigen unieke en onmisbare betekenis
heeft. Een van die instrumenten is het pro-
vinciebestuur. Vandaar, dat gedepu-
teerde Houtman de eer kreeg om, geas-
sisteerd door molenaar Willem van Vel-
zen, de vang te lichten. Helaas liet de
wind het afweten en ‘zonder wind staat
alles stil’. Inmiddels heeft de Veendermo-
len het allang weer goed gemaakt.

1. Onder toeziend oog van Willem van
Velzen haalt de heer Houtman de vang
op van de Veendermolen.
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Nieuwe Hofmolen

De vaartocht naar de Nieuwe Hofmolen
voerde langs de Vlietmolen, ooit in verf
op linnen gezet door koningin Wilhelmina.
Deze molen heeft in geen halve eeuw
echt kunnen malen. Het aanwezige ma-
teriaal van de molenmaker wees erop
dat ook hierin verandering komt. 
De ‘oude’ Hofmolen aan de Spriet in War-
mond werd in de Hongerwinter in één
nacht tijds gesloopt. Men zag toen meer
in (brand-)hout dan in molenschoon. Zijn
plaats bleef leeg tot februari 1981. Toen
werd, niet in een nacht, maar op één
dag, op zijn fundering de molen van de
Veerpolder gezet die op zijn oude plek,

het gelijknamige industrieterrein, met
goed fatsoen niet meer was te handha-
ven. De verwachting dat de nieuwe mo-
len weer spoedig een maalfunctie zou
krijgen vroeg geduld en nog wat tot 2001.
Bij de werkzaamheden bleek dat een
deel van de oude molenvijzel (van hout
met een ijzeren beschoeping) nog in de
grond zat. Dit onderdeel van de oude
Hofmolen staat nu als een ornament bij
de nieuwe molen. Was de ingebruikstel-
ling van de Veendermolen het werk van
een bestuurder, die van de Nieuwe Hof-
molen het werk van twee zeer betrokken
molenambtenaren, de heren J. Hofstra
van de provincie en G. Keunen van Mo-
numentenzorg. Bij deze gelegenheid ont-

ving de heer Keunen een plaquette met
de beeltenis van A. Bicker Caarten,
grondlegger van de Rijnlandse Molen-
stichting en de RDMZ nieuwe opzet.

Lijkermolen 1

Op weg naar de derde te openen molen,
Lijkermolen 1, werd nog een bezoek ge-
bracht aan de Boterhuismolen. Een
slechte fundering plus onvoldoende tas-
ting van het scheprad maakten echt ma-
len onmogelijk en vormden zelfs op ter-
mijn een bedreiging voor het voortbe-
staan van de molen. De nieuwe palen za-
ten in de grond en de molen stond ‘op

2

3

4

5
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pootjes’ om hem aan de nieuwe funde-
ring te koppelen.
Bij Lijkermolen 2 lag de vijzel klaar om ge-
stoken te worden, want ook deze molen
ondergaat een operatie als die van de
Veendermolen: een langere vijzel om
weer te kunnen werken. Bij Lijkermolen 1
was dit werk gereed en daardoor kon
mevrouw A. van der Bol, senior-projectlei-
der van het VSB-fonds Den Haag de mo-
len in bedrijf stellen. Het VSB-fonds is een
van de instanties die het ‘wonder van
Rijnland’ helpen mogelijk maken.
Bij deze molen kreeg men nog onver-
wacht te maken met een bijzonder feno-
meen dat vroeger in Rijnland veel te zien
was bij de vijzelmolens met grote opvoer-

hoogte. Als de wind ging liggen gingen
deze molen steeds langzamer malen. De
molen kwam tot stilstand en het gewicht
van het water in de vijzel won het van de
kracht van de wind. Het teruglopende
water ging de vijzel en daarmee de wie-
ken aandrijven, maar wel achteruit! Ten-
slotte was de vijzel leeg en dan kon de
wind het weer aan. De molen begon
weer te malen, nu vooruit, maar als de vij-
zel vol was stopte de molen weer en
draaide daarna weer achteruit, vervol-
gens... Zo kunnen molens ook het heen-
en-weer krijgen.
Nadien werd nog een korte stop ge-
maakt aan de Hanepoel bij de feestelijk
versierde Moppemolen. Dankzij een grote

bijdrage van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat is de financiering van de dui-
ker onder HSL en A4 rond. Deze prachtige
molen in een schitterend polderland-
schap hoeft dus niet gedegradeerd te
worden tot ‘speelmolen’, maar kan zijn
werk blijven doen.
Al met al was deze 23e juni één groot
oogstfeest, niet alleen zozeer van de
Stichting, maar eigenlijk voor iedereen die
hart heeft voor Rijnland, de hoofddrager
van Hollands mooie Groene Hart, een
feest wat ‘s avonds afsluiting vond met
een ‘bestvat’ in restaurant De Hanepoel.

2. De Bosmolen bij Leiderdorp in de verdrukking
van het HSL- gebeuren. Nu nog op zijn oude
plaats, binnenkort in Koudekerk onder de vlag
van de Rijnlandse Molenstichting.

3. Niet al het Rijnlandse molengoud blinkt: zoek
de molen (Kalkmolen Leiderdorp). 

4. De Achthovenerbrug vraagt om nederigheid.

5. Een feestelijk versierde Nieuwe Hofmolen en
een feestelijke stemming.

6. Kunstwerk of monument? Restant van de vij-
zel van de oude Hofmolen dat zich onverwacht
presenteerde; tevens een herinnering aan barre
tijden.

7. De heren Keunen (l) en Hofstra lichten de vang
van De Nieuwe Hofmolen.

8. Presentatie van de plaquette met ‘A.B.C.’ zo-
als Bicker Caarten wel in de wandelgangen van
Monumentenzorg werd genoemd door de voor-
zitter van de Rijnlandse Molenstichting van nu,
de heer Dijkman.

9. Geanimeerde gesprekken op de boot.

6
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Zij doen het 
bijna weer!
De Zuidwijkse Molen bij Wassenaar is op
een kleinigheid klaar.
Verder wordt er volop gewerkt aan twee
Warmondse molens: de Boterhuis- en de
Zwanburgermolen, zodat die binnen korte
tijd ook weer het water uit hun polders
slaan. De Hondsdijkse Molen bij Koudekerk
a/d Rijn, als binnenkruier voor Zuid-Holland
een unieke molen, wordt helemaal op-
nieuw gerietdekt. Dat is wel niet direct van
invloed op de bedrijfsvaardigheid, maar ui-
teraard noodzakelijk om de molen in
goede staat te houden. (Bij een binnen-
kruier wordt de kap met de wieken, boven,
binnen in de molen, op de wind gezet, nor-
maal gaat dit bij watermolens vanaf de
begane grond.)

Rijnlandse 
Molendag
Voor de vierde keer organiseren de mole-
naars van de Rijnlandse Molenstichting op
Zondag 28 Oktober de Rijnlandse molen-
dag. Het is de bedoeling dat er op deze
dag een groot aantal van de 41 molens
van de stichting bij voldoende wind zullen
draaien van 10.00 tot 17.00 uur. De mole-
naars willen iedereen graag uitleggen over
het reilen en zeilen van hun molen. De mo-
lens zijn dan van buiten te bezichtigen en
de niet bewoonde molens ook van binnen.
Dit is een extra draaidag, want de molens
draaien bij voldoende wind al iedere eer-
ste Zaterdag van de maand.
Alle molens in de gemeenten Alkemade,
Jacobswoude en Warmond doen dit jaar
mee en verder:
Noordwijk - de Hoogewegse molen;
Rijnsburg - Hoop doet leven;
Leiderdorp - de Kalkmolen; de Achtho-
vense molen en de Doeshofmolen;
Koudekerk a/d Rijn - de Hondsdijkse molen;
Zoeterwoede - de Meerburgermolen.

Molenaarsavond
Op zaterdag 23 juni werd in De Hanepoel
de jaarlijkse avond van de Rijnlandse Mo-
lenstichting voor de molenaars, hun part-
ners en genodigden gehouden. Juist die
avond blijkt altijd weer de hechte onder-
linge geest in de stichting. De Rijnlandse
Molenstichting drijft op vrijwilligers, bij welke
taak dan ook. In de bouwerij zou men vroe-
ger zo’n avond een ‘bestvat’ genoemd
hebben: het feest voor de ‘werkers’ na de
afsluiting van een project. Een van de
hoogtepunten van zo’n bestvat van de
Rijnlandse Molenstichting is het uitreiken
van de ‘gouden wiek’, de verenigingson-
derscheiding. Een ging er dit jaar naar Wil-
lem van Velzen, de molenaar van de Veen-
dermolen, die deze molen al meer dan
dertig jaar bemaalt. Daar is het niet bij ge-
bleven. Hij heeft enorm veel voor de molen
gedaan, ook aan onderhoud. Het weer
onder profiel brengen van de molenwerf is
wellicht zijn grootste huzarenstukje. Daar
waren niet minder dan 48 vrachtwagens
grond mee gemoeid. Het hele karwei heeft
dankzij Willem de stichting geen cent ge-
kost!
De tweede ‘gouden wiek’ ging naar Gert
van Meteren, de man die sinds 1990 de
Hondsdijkse Molen in Koudekerk a/d Rijn
bemaalt. Daarvoor maalde hij zeventien
jaar met de Achthovense Molen onder Lei-
derdorp, de molen waar hij is opgegroeid. 
Verder was er nog een cadeau van an-
dere aard voor Kees de Haas: een herden-
kingsglas met inscriptie omdat hij dit jaar 25
jaar molenaar-machinist van de Zweilan-
derpolder is. 
Al met al is Rijnland zo hard op weg een
van de mooiste en hoogwaardigste wind-
molenlandschappen ter wereld te worden
met tientallen molens die hun nuttige ar-
beid kunnen verrichten. Dit alles gedragen
door een kleine, maar bruisende organisa-
tie, die leeft van samenwerken en verbon-
denheid met mensen en molens. 

10. Molen op stelten: de
Boterhuismolen bij War-
mond.

11. De beide Lijkermolens:
aan de ‘2’ wordt gewerkt,
de ‘1’ staat in de zeilen te
wachten op het grote mo-
ment.

12. Mevrouw Van der Bol
haalt samen met molenaar
Pouw Kraan de vang op.

13. Felicitaties van de heer
Dijkman voor Willem van
Velzen.

De Rijnlandse Molenstichting organiseert:
Molendag Alkemade-Jacobswoude

28 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
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Het moderne molenleven

!

Voor het overmaken van uw hulp kunt u
gebruik maken van de bij dit blad inge-
sloten acceptgirokaart. 
Uiteraard kunt ook zonder gebruik 
ervan te maken uw bijdrage storten op
bankrekening no. 5665.47.163 t.n.v. de
Rijnlandse Molenstichting te Voorhout. Al-
leen met uw steun houden we de mo-
lens malend!!!

Dankzij de inzet van velen kunnen mo-
lens in Rijnland draaien tegen een zo
laag en gespreid mogelijk kostenniveau.
Toch moet het allemaal wel betaald
worden. We kunnen dan ook niet zonder
uw steun. 
De minimale donatie voor de 
Rijnlandse Molenstichting 
bedraagt ƒ 40,-. 

Help ons van de wind te leven!!!

BO
N

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

Ja, laat de molens draaien
o Ik geef mij op als donateur. Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

o ƒ 40,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

Naam: .......................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode: ..................................     Woonplaats:
....................................................................................
Datum: .....................................     Handtekening: ................................................................................

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

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

Bio, Eko, Skal 
en aanverwante
ellende
Een jaartje of drie geleden (kan ook vier zijn) dachten ik
en een ambachtelijke bakker een centje bij te kunnen ver-
dienen… ehhh,  dachten we de milieuvriendelijke biolo-
gische landbouw en stukje te kunnen stimuleren, door
twee soorten ‘EKO-brood’ te introduceren. De betreffende
bakker – EKO-enthousiast gemaakt door zijn vrouw,
maar dit even geheel ter zijde – introduceerde aldus twee
nieuwe EKO-broden en ik kon hiervoor het meel gaan le-
veren. Ik blij, hij blij; nou ja, dat laatste viel eigenlijk een
beetje tegen: plotseling moest deze bakker het toch best
wel forse bedrag ± ƒ 1500,- (excl. BTW) per jaar gaan
betalen aan de organisatie die toezicht houdt op het zo-
genaamde ‘EKO-keurmerk’, genaamd ‘SKAL’. Persoon-
lijk had ik al zo’n ‘industriële licentie’, dus voor mij viel
deze ellende aanvankelijk wel mee. Door allerlei – hier
niet nader te noemen en in feite ook onduidelijke – facto-
ren bleef de omzet gedurende de afgelopen jaren steken op
zo’n 50 kg. meel per week. Dat zijn altijd nog zo’n 100
EKO-broden per week, maar toch…. Rekent u even met
mij mee: Stel dat ik zo’n 40 gulden per 100 kg. verdien,
dan levert mij dit 20 gulden per week op. Maal 52 we-
ken is dit dus 1040 gulden bruto winst op jaarbasis. Dat
is dus niet echt bepaald veel; sterker nog: Dit is nog min-
der dan de 1500 gulden die ik sowieso per jaar aan
SKAL betaal vanwege die ‘EKO-licentie’! Hoe het in de
ambachtelijke bakkerij gesteld is met winstmarges weet ik
niet, maar rendabel zal het niet zijn geweest. Het schetst
wat dat betreft geen verbazing dat de voornoemde bakker
eind vorig jaar de brui gaf aan zijn ‘EKO-expirement’:
op zich sneu voor mij, maar bij nader inzien toch niet.
De ‘industriÎle EKO-licentie’ ± ƒ 1500,- per jaar biedt
mij de mogelijkheid om ‘buiten de eigen toonbank’ EKO-
produkten te verkopen, maar beperk ik mij tot die eigen
toonbank, dan kost die ‘EKO-licentie’ mij plots ‘slechts’
ƒ 250,- per jaar: een verschil dus van ƒ1250,- per jaar!
Na wat simpele rekensommen kwam ik tot de conclusie
dat ik maar beter ‘Toonbankverkoper’ (oftewel: ‘Ambach-
telijk Producent’) kon worden en aldus geschiedde.
In oktober 2000 kwam SKAL in opspraak vanwege een
reportage in ‘NOVA’. SKAL beloofde vervolgens beter-
schap en kwam begin dit jaar met een evaluatieverslag
waarin o.a. te lezen viel ‘Hoe meer omzet, hoe meer voor-
deel je van de aanduiding biologisch hebt, dus hoe meer je
betaalt voor het certificatiesysteem van SKAL’. Dat klonk
op zich al angstaanjagend, maar enkele regels verder for-
muleerde men het definitieve doodvonnis voor kleine am-
bachtelijke bedrijven: ‘Zoals bekend (? WvdL) gaan met
name kleinere bedrijven dan meer betalen, terwijl de gro-
tere bedrijven minder afdragen’. Ehhh?! Ja, het stond er
echt! 
Het getuigt van grote klasse om iets slechts te evalueren,
om vervolgens op iets nòg slechters uit te komen! Een wel-
gemeend ‘gefeliciflapstaard’ aan het adres van SKAL is
daarom zeker op zijn plaats!

WvdL

Absoluut oneens ben ik het met de stelling
van de heer J. Keuken aangaande mo-
lentjes op de molenwerf. 
We moeten een molen niet op zichzelf
zien. Jarenlang proberen we de molenbi-
otoop onder de aandacht van het grote
publiek, bestuurders, projectontwikkelaars
en landschaps-‘architecten’ te brengen.
Hier en daar met succes gelukkig. Een
molen kan niet zonder omgeving en de
molenwerf hoort daar bij. Niet minder be-
langrijk is de inrichting van die molenwerf
met authentieke zaken. Een stookhut, zo-
merwoninkje, molenaarshuisje, plee bo-
ven de sloot, een mallejan bij de zaag-
molen, een paardenstal bij een korenmo-
len, een slijpsteen op een bok, een oude
duwslee of bakfiets, wellicht een honden-
kar, het doet er niet toe. Als het maar ele-

menten zijn die onlosmakelijk verbonden
zijn met het molenverleden dan worden
ze niet gedoogd, maar horen ze er ge-
woon bij! In de monumentenzorg heet
dat monumentaal straatmeubilair. Op
molengebied zou ik dat monumentaal
molenwerfgoed willen noemen. 
En de modelmodels maken daar zeker
deel van uit. Heeft de Alblasserwaard op
dit gebied niet een geweldige reputatie!
Molenaars knutselden vroeger graag een
miniatuurmolen in elkaar en pronkten
daarmee op hun molenwerf. Wanneer je
dat nu zou verbieden doe je de mensen
van toen onrecht aan en beledig je de
modelmolenmakers van nu die met hun
bouwsels de molenwerf in de sfeer van
weleer hoog in het vaandel houden. 

Gerben D. Wijnja 

Monumentaal molenwerfgoed
Forum
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molensactueel

Het in el-
kaar zetten
van een ge-
bint op de
ponton.

Het eerste
vaste gebint
op weg
naar de wal
waar op de
achtergrond
de onder-
bouw
wacht.

De twee
vaste gebin-
ten staan
overeind.

In juli 1990 ziet de eerste
werkgroep het levenslicht
die het molenrestant aan de
Sluisgracht weer tot een

draaiende en malende molen
wil herbouwen. In novem-
ber 1993 wordt evenwel be-
sloten om van herbouw af te
zien, en heft de werkgroep

zich daarna op. 
Einde verhaal...?

Met de herbouw van molen De Vlijt en de
herinrichting van de eekschuur achter de
molen was volgens berekeningen van
deze werkgroep namelijk een bedrag van
1,7 miljoen gulden gemoeid. De werkgroep
vond na twee jaar onderzoek dat er onvol-
doende middelen beschikbaar waren om
een restauratieplan goed uit te voeren.

Toch

In maart 1996 staat de onderbouw van
molen De Vlijt te koop, een tweede werk-
groep onder leiding van notaris Lever
slaagt erin om de onderbouw aan te ko-
pen, ook het werven van de gelden wordt
voortvarend aangepakt.
Blijkbaar heeft Meppel de smaak te pak-
ken, want men is dan op zeer korte afstand,
circa 400 meter, van molen De Vlijt bezig,
met de herbouw van molen De Weert.
Wat in 1990 maar helemaal niet wil lukken,
lukt nu wel. Er zijn dan zelfs twee verschil-
lende stichtingen bezig met het uitvoeren
of de voorbereidingen van de herbouw
plannen van deze twee molens.

Opbouw van het achtkant

Op maandag 25 juni 2001 arriveren de on-
derdelen van het achtkant voor De Vlijt op
de kade aan de Sluisgracht.
0p 26 juni begint molenmaker Groot Roes-
sink met de opbouw van het achtkant.
Omdat het terrein voor de molen onvol-
doende ruimte biedt, wordt er aan de
kade voor de molen een ponton afge-
meerd.
Die ponton geeft voldoende ruimte om de
tien meter lange achtkantstijlen, met de

Opbouw achtkant 
van

DE VLIJT
te Meppel

R. Kooiker 
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De eerste
losse bint-
balk wordt

gelegd.

Met het
leggen van

de losse
bintbalken
krijgt het
achtkant
meer en
meer ge-

stalte.

Het in el-
kaar zetten

van het
achtkant

verschilt in
principe
niets met

dat van zijn
voorganger
een slordige
twee eeu-
wen gele-
den. Aan-
gaande de

hulpmidde-
len is er een
wereld van
verschil: nu
een kraan,
toen dui-

zenden pas-
sen in een

kaapstander.

verdere balken op te bouwen.
Is er een deel klaar, dan tilt een kraanwa-
gen de onderdelen van het achtkant van
de ponton en plaatst deze op het onder-
tafelement.
Aan het einde van de tweede dag staat er
op de Sluisgracht een compleet achtkant
dat de komende tijd verder zal worden af-
gewerkt. Het achtkant zal niet met riet wor-
den gedekt, maar zal met gepotdekselde
planken worden betimmerd, iets wat in
Drenthe niet veel voorkomt

Plaatsing achtkant

Volgens planning zal het achtkant en de
kap in september op de 9 meter hoge on-
derbouw worden geplaatst. Als deze klus is
geklaard kan men met recht spreken van
de blikvanger van Meppel.
Uiteraard zal de tijd daarna de molen ver-
der worden afgebouwd, zodat de molen
klaar is als de koningin en haar gevolg op
30 april naar Meppel zal komen, om daar
met haar onderdanen Koninginnedag
2002 te vieren, want dat is dit jaar wegens
MKZ-preikelen niet doorgegaan.
Koninginnedag 2002 wordt voor Meppel
dan een dag met twee draaiende molens
plus een geheel gerenoveerde Meppeler
sluis en brug, zodat er dan ook weer
scheepvaart in de Meppeler grachten mo-
gelijk is, met uiteraard op de achtergrond
een draaiende molen De Vlijt.

ZOEKER

Helaas, helaas heeft de vorige ‘Zoeker’,
het zo bijzondere zaagmolencomplex
geen enkele reactie opgeleverd. Op
hoop van beter dan hierbij de volgende
‘Zoeker’: een ‘staatsiefoto’ van een stan-
derdmolen van het Kempische model,
maar welke?

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
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Portret

Groot 
molenfeest

in Axel
Na ruim 20 jaar praten en restaureren was
het op 16 juni dan eindelijk zover dat de uit
1750 daterende Stadsmolen aan de Molen-
straat in Axel feestelijk in gebruik kon wor-
den genomen. Hiermee heeft Axel weer een
maalvaardige molen als trotse representant van
de vele molens welke deze plaats in de loop

der eeuwen heeft gekend.

Frans Weemaes

Het herstel van het metselwerk is gevorderd tot op stelling-
hoogte. De nieuwe stelling is vrijwel gereed.

Al in de Middeleeuwen kende het stadje
Axel diverse molens, alle standerdmolens
welke in gebruik waren als oliemolen of ko-
renmolen. Op nagenoeg dezelfde plaats
als de huidige molen heeft de Klinkmolen
gestaan die bij de fortificatie van de stad,
in de tachtigjarige oorlog, op het bolwerk
Vlissingen kwam te staan. Deze standerd-
molen verbrandde in 1747 wat de stad in fi-
nanciële problemen bracht. Men wilde
echter meegaan met de tijd en zo werd
een bestek opgesteld voor een ronde ste-
nen stellingmolen met twee koppel stenen.
Deze molen is na De Brak in Sluis de oudste
stenen molen in Zeeuwsch-Vlaanderen.
Dat is aan diverse zaken herkenbaar zoals
de ongetailleerde romp.

Rijk archief

Axel heeft een zeer compleet en goed be-
waard gebleven archief. Hierin zijn vele ge-
gevens terug te vinden over de talloze mo-
lens welke ooit in Axel en het Axeler am-

Het metselwerk ter hoogte van de steenzolder na het afhakken
van de loszittende en afgevroren stenen. Ook aan de balkkop-
pen dient duidelijk het nodige te gebeuren.

bacht hebben gestaan. De gegevens zijn
zo rijk, divers en gedetailleerd dat deze een
forse afzonderlijke publicatie rechtvaardi-
gen. Zo leren we dat Axel de standerdmo-
lens van Koewacht (‘t Zand) en Zuiddorpe
diende te verkopen om over voldoende
middelen te kunnen beschikken voor de
bouw van de nieuwe molen. De bouw van
de molen is tot in detail bekend want zelfs
de kwitanties van de werklieden welke de
bakstenen uit het schip naar de bouw-
plaats droegen bleven bewaard. Mede
hierdoor zijn we zeer goed op de hoogte
hoe de molen destijds is gebouwd, de ma-
terialen die werden toegepast, technische
bijzonderheden enz. Momenteel is een bro-
chure in voorbereiding waarin een en an-
der wat uitvoeriger aan de orde komt.

Teruggang

Rond 1900 kende de gemeente Axel een
grondzeiler, een bergmolen, een stelling-
molen en een bergmolen in de buurtschap

Spui. Al deze molens waren ronde stenen
molens. De grondzeiler bij het station werd
in 1908 afgebroken. De stellingmolen aan
de Molenstraat, de vroegere Stadsmolen
werd in 1911 onttakeld en ingericht als
maalderij met twee koppel stenen op een
maalstoel op de begane grond. In het
tweede jaarboekje van De Hollandsche
Molen staat een foto van de romp met het
veelzeggende onderschrift ‘Eens een sie-
raad van Axel, nu…..’. In 1968 brandde de
molen onderin gedeeltelijk uit en kwam er
een hamermolen. De bergmolen De
Koren aar van de familie Cappon stortte in
1960 in elkaar door een nooit opgehel-
derde oorzaak. Bij de gemeentelijke herin-
deling in 1970 verschoof op Spui de ge-
meentegrens en zo kwam deze molen op
Terneuzens grondgebied te liggen. Geluk-
kig zorgt deze gemeente goed voor dit
kostbare bezit. Bij dezelfde gemeentelijke
herindeling kwamen de gemeenten Over-
slag, Koewacht en Zuiddorpe, welke sinds
de Franse tijd zelfstandige gemeenten wa-
ren, weer bij Axel en zo kwam ook het mo-
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Het herstel van het metselwerk boven de stelling.
16 juni 2001.

lencomplex te Overslag met een rosmolen
en de romp van een ronde stenen stelling-
molen op Axels grondgebied te liggen. De
twee standerdmolens te Koewacht en de
standerdmolen van Zuiddorpe verdwenen
eveneens al in de vorige eeuw.

De weg naar herstel

De lange weg naar herstel als maalvaar-
dige molen is er een geweest van kleine
stapjes op een weg vol met hobbels en kui-
len. In grote lijnen zullen we u enig inzicht
geven in de gang van zaken.
Hoewel Axel nog diverse monumenten
kent en een fraai streekmuseum rijk is, wa-
ren het niet de Axelaars zelf die de aanzet

gaven tot de oprichting van een stichting.
Dat waren de dokter, de apotheker, de no-
taris en nog enkele mensen die niet in Axel
geboren waren, maar deze plaats wel een
warm plekje in hun hart hadden gegeven.
Zij kenden uit hun eigen omgeving een of
meer molens en konden daardoor het po-
tentieel herkennen van de onttakelde mo-
lenstomp waar, op dat moment, nog een
echt molenaarsbedrijf actief was. Door ad-
vertentietjes probeerde men de aandacht
te trekken. Door de plaatselijke bevolking
werd dit aanvankelijk als een raar idee van
de ‘import’ gezien, maar als spoedig be-
gon een en ander te leven. Omstreeks 1980
kwam er een bijeenkomst in ‘Zomerlust’
waarvoor ondergetekende gevraagd was
om met plaatjes wat over molens te vertel-
len. De opkomst, ook van de echte Axe-
laars, was overweldigend en zo werd een
stevig fundament voor de stichting gelegd.

Bestek

In 1985 werd een bouwhistorisch onderzoek
uitgevoerd door de heer G.H. Keunen van
monumentenzorg in samenwerking met de
technisch adviseur van de inmiddels opge-
richte molenstichting. De vele in de molen
nog aanwezige sporen van de vroegere in-
richting in samenhang met het oorspronke-
lijke bouwbestek en de vele andere ar-
chiefgegevens leverden meer dan vol-
doende materiaal op om tot een verant-
woorde reconstructie te komen welke
werd vastgelegd in een restauratiebestek.
In 1990 volgt plaatsing op de monumen-
tenlijst van de molenromp. Helaas echter
als romp en niet als molen wat later nog tot
financiële problemen zal leiden. Weer 5
jaar later, in 1995, koopt uiteindelijk de ge-
meente de romp aan van molenaar J. Mis-
seghers. Het bestek uit 1985 wordt herzien

Een feestelijk versierde Stadsmolen. Let
op de zichtbare horizon op de achter-
grond!
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door de heer Nienhuis van Monumenten-
zorg. In 1997 wordt de stichting die onder-
tussen van naam is veranderd eigenaar en
besluit een meerderheid in de gemeente-
raad tot medewerking aan de restauratie.
Vanaf dat moment komt de zaak goed op
gang. 
Als aannemer voor de restauratie is de
keuze gevallen op de molenmakersfirma
Adriaens uit Weert welke al sinds de jaren
‘30 in Zeeuwsch-Vlaanderen actief is. On-
deraannemer voor het metselwerk wordt
de firma Valke uit Sint Jansteen.

De molenomgeving

Ook de gemeente zit niet stil. In de Molen-
straat worden de laatste bouwvallen op-
gekocht en wordt een bouwproject ont-
wikkeld. Zelf ben ik van mening dat het pro-
ject voor wat de molenbiotoop betreft ge-
slaagd is. Het werd beter dan het was en
slechts aan een kant van de Molenstraat
komt de bebouwing ongeveer een meter
boven de stelling uit. Voor het overige staat
de molen rondom, kilometers ver, vrij op de
wind. Met de bij de bouw vrijkomende
grond wordt het bolwerk (bastion Vlissin-
gen) gereconstrueerd waardoor de vroe-
gere situatie beter herkenbaar wordt. Per-
soonlijk vind ik dat de architect er een clau-
strofobisch straatje van heeft gemaakt.
Moderne architectuur is op zich niet ver-
keerd, maar deze visie strookt niet met de

Vroegere con-
currenten geza-
menlijk op de
foto. Van links
naar rechts Ko
Cappon, Jozef
Misseghers en
Jan-Arie Cap-
pon.

Het lichten van
de vang door
voorzitter De
Graaf, de klein-
zoon van Ko en
burgemeester
Mulder. Vader
Jan-Arie en
grootvader Ko
Cappon kijken
hoe de 6e genera-
tie het er vanaf
brengt.

historische omgeving. Wie weet krijgt een
volgende generatie een herkansing als de
nu gerealiseerde bebouwing is afgeschre-
ven. Rondom de molen is door de sloop
van de molenaarswoning en het pakhuis
een fraai pleintje ontstaan dat zich uitste-
kend leent voor diverse activiteiten.

Herstel molenromp

Een kwaal van veel ronde stenen molens
zijn verticale scheuren in de molenromp
vanaf de inrijpoorten. Door bouwwerk-
zaamheden vlak bij de molen leek dit hier
nog verergerd te zijn. Op voorstel van de
heer Keunen, ondertussen opnieuw betrok-
ken bij dit project, werd een betonnen ring
onder en rond de voet van de molen ge-
maakt waardoor de fundering breder

De Stadsmolen met vier volle in actie.

wordt en dus een betere draagkracht
krijgt. Door de wapening in de ring kan de
romp niet meer werken en is de kans op
succesvolle reparatie van de verticale
scheuren aanmerkelijk groter. Bij het onder-
graven van de oude fundering bleek dat
van de oorspronkelijke fundering op hou-
ten palen niets meer over was.
Vervolgens werd de romp steiger voor stei-
ger beoordeeld door afstrijken waarna per
steiger met de metselaars werd afgespro-

ken wat uitgehakt en ingeboet, of opnieuw
gevoegd diende te worden. Plaatselijk
werd tot twee steen diep ingeboet. Bewust
is er voor gekozen de erg vuile romp niet te
reinigen met hoge druk of dergelijke. De in
250 jaar opgebouwde ‘regenjas’ van de
molen zou dan immers verloren gaan. Vol-
gens wijlen I.J. de Kramer is het stralen of
onder hoge druk reinigen van een molen-
romp funest voor de vochthuishouding in
het metselwerk. Uit eigen ondervinding op
de molen Windlust te Hoek en bij andere
molens kan ik dit alleen maar beamen. Een
nadeel is wel dat men dan een bont ge-
heel krijgt. Bij een juiste kleurkeuze van de
baksteen en samenstelling van de voeg-
en metselmortels trekt het geheel echter
na verloop van 5 tot 10 jaar egaal bij. Mid-
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Geen Sinterklaas maar wel twee Pieten! Links Piet Lybaart van De Harmonie in
Biervliet, rechts Piet Snoep van De Graanhalm in ’s-Gravenpolder.

dels enkele ‘geheime’ behandelingen is dit
proces te versnellen. Een goede communi-
catie met de buitenwacht is zeer belangrijk
daar anders het bonte uiterlijk niet geac-
cepteerd wordt.
Voor wat betreft de baksteen, is in Axel ge-
kozen om zo veel mogelijk uitkomende
oude stenen schoon te maken en opnieuw
te gebruiken voor kleine reparaties, vooral
inwendig, omdat deze veel langer nodig
hebben om bij te kleuren en reparaties
daar des te meer opvallen. Voor de grote
reparaties, waarbij plaatselijk het metsel-
werk over de volle muurdikte vervangen
diende te worden, is nieuwe baksteen be-
steld. Het formaat is iets kleiner dan van de
oude steen, dit vanwege de dunne oude
voegen om gemakkelijker in te kunnen
boeten. De kleur is identiek aan de kleur
van de oude stenen. Voor de mortels is ge-
kozen voor traditionele recepten met zand,
kalk en tras. Steeds werd hierbij de hard-
heid van het oorspronkelijke metselwerk
goed in de gaten gehouden. Zo is de voet
van de molen met sterkere specie gemet-
seld dan het opgaande werk. De romp
werd tot de hoogte van de kapzolder vol-
ledig gesloopt en opnieuw opgemetseld.
Van groot belang is dat men mensen heeft
met liefde voor hun vak die eer van hun
werk willen halen. De prijs dient daar ook
naar te zijn. Normale prijzen zijn hier niet
haalbaar. Zeer veel aandacht werd ge-
schonken aan de werkinstructie van de
metselaars. De kennis van een leraar met-
selen, welke zowel theoretisch als praktisch
bevoegd is in dit vak, was hierbij een wel-
kome steun. Veel aandacht werd ge-
schonken aan het netjes en juist uithakken
van te vernieuwen metsel- en voegwerk.
Daarnaast was het bevochtigen van het
oude werk en de nieuwe materialen een
punt van aandacht. Ook ‘verbranden’ van
nieuw werk werd door maatregelen voor-
komen. Verder natuurlijk de nodige aan-

dacht voor de basisprincipes voor goed
metselwerk die algemeen bekend zijn,
maar slechts zelden meer worden toege-
past. Door de metselaars werd dit zeer po-
sitief opgepakt en al snel kwamen zij met
voorstellen voor verbetering van de werk-
methode. Opvallend is dat men aan het
oude werk kon zien waar een betere of
mindere vakman had staan metselen. Vlak
onder de stelling bleek de hele romp
rondom zelfs één laag uit het (water)pas
gemetseld te zijn. Een bijzonder punt van
aandacht bleek de dubbele schuinte in
het metselwerk ter plaatse van ramen en
deuren te zijn, maar ook dit werd keurig op-
gelost.
Een grote tegenvaller was het overlijden
van de onderaannemer waardoor het
werk stil viel. Het bedrijf werd echter over-
genomen waardoor met vrijwel dezelfde
mensen verder gewerkt werd. Zij zijn met
recht trots op het geleverde werk. De romp
is waterdicht en staat er weer keurig en
sterk bij. Het kleurverschil is slechts een
kwestie van tijd.

Molenmakerswerk

De door de brand zwart geblakerde zol-
derbalken werden gestraald met olijfpitten.
Slechte koppen werden met kunsthars her-
steld en bij de steenzolder werd er voor ge-
kozen de middelste balken te vernieuwen
en de oude in te korten en naar buiten te
verleggen. Hierdoor is de sfeer in de molen
zeer goed bewaard gebleven. De trappen
werden vrijwel allemaal vernieuwd waarbij
de oude trap naar de steenzolder (met in-
scripties) decoratief werd opgesteld en
van de onderste trap de oude trapboom
op de nieuwe werd bevestigd. Hierdoor zijn
de sporen van de brand en twee stan-
derdmolentjes die hier in gekrast zijn be-
waard gebleven. De draagbalk was niet

meer aanwezig en is nieuw in eiken uitge-
voerd.
Voor het overige is vrijwel alles nieuw met
uitzondering van de molenstenen en de
bovenas. De gietijzeren as is aan zijn derde
molen begonnen. Eerder draaide deze al in
Alblasserdam en in de Schermer. De zeven-
tiender blauwe stenen zijn eveneens twee-
dehands en komen uit de molen van Osse-
nisse. De zestiender Engelse stenen komen
uit een motormaalderij in Sint Jansteen.
Als uitgangspunt is de toestand van de mo-
len in 1911 gekozen. Zo kreeg de kap weer
een Zeeuws-Vlaams achterkeuvelens
waar  bij de beplanking tot onder de korte
spruit doorloopt. Opmerkelijk is ook de
lange spruit die midden in de kap licht en
overeenkomstig de omschrijving in het be-
stek op 18e-eeuwse wijze werd uitgevoerd.
Voor de stelling, spruiten, staartbalk en
schoren werd gekozen voor tropisch hard-
hout. Na schilderen is het verschil met de
traditionele houtsoorten immers alleen voor
kenners waarneembaar. Op langere ter-
mijn is dit echter betrouwbaarder en bete-
kent het een fikse besparing op het onder-
houd. Tevens werd een regulateur ge-
plaatst welke de twee koppel maalstenen
tegelijkertijd kan bedienen. De mannen
van Adriaens kwamen hier met inventieve
constructieve oplossingen. Aan het eind
van de restauratie bleek er nog financiële
ruimte voor het herstel van de buil en de
zeer oude pletter, een oude walsenstoel.
De oude koekenbreker kreeg ook een
plaatsje maar is niet bedrijfsvaardig. Al met
al een zeer complete en fraaie molen
welke voor 100% de oude toestand bena-
dert. De mensen van Adriaens hebben er
iets moois en degelijks van gemaakt. Niets
dan lof hiervoor.

De molenaars

Tijdens de restauratie kwam oud-molenaar
Misseghers regelmatig een kijkje nemen. Hij
was echter geen windmolenaar geweest
en al te oud om dit nog op te pakken. Mo-
lenaar Ko Cappon, welke afkomstig is van
de in 1960 verdwenen molen De Korenaar
heeft heel lang een motormaalderij in
Zaamslag gehad en had daarna samen
met zijn broer Piet een modern molenaars-
bedrijf op Axelse Sassing. Hij is al weer jaren-
lang actief als molenaar op de molen te
Spui. Bij hem beginnen echter ook de jaren
mee te tellen. Hij is zelf de vierde generatie
in het molenaarsvak welke achtereenvol-
gens de nog bestaande molen van Nieuw-
vliet, de voorganger van De Korenaar (een
standerdmolen) en De Korenaar bemaal-
den. De firma Cappon bestaat nog steeds
en wordt tegenwoordig gedreven door
een neefje van Ko. Zoon Jan-Arie bleek ook
molenaarsbloed in de aderen te hebben
en ging bij vader op de molen van Spui in
de leer en ook de kleinzoon van Ko helpt al
mee op de molen. De keuze voor de mole-
naar was dan ook snel gemaakt en Ko en
Jan-Arie hebben het grootste deel van de
restauratie mede hun zegje kunnen doen.
Dat je daarbij vertrouwen in elkaar moet
hebben blijkt wel uit het gegeven toen on-
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De Stadsmolen in vol bedrijf voor
1911. De buitenroe is duidelijk herken-
baar als borstroe. Merkwaardig is het
heel hoog oplopende hekwerk richting
askop. Dit kwam in Zeeuwsch-Vlaan-
deren veel voor.

Nogmaals de Molenstraat met de molen, nu omstreeks 1935. Het mooi is er wel af.

dergetekende de Engelse stenen had ge-
kocht. Ko was hier zeer verbaasd over want
‘er zaten gaten in, zo groot dat er een jong
katje in kon liggen’. Toen ik hem vertelde
dat dit niets gaf, omdat ze in de krop zaten
bleef hij twijfel houden. Ook zijn broer Piet,
die op De Korenaar met zulke stenen ge-
malen had kon hem niet overtuigen. Bij het
proefmalen werd dan ook eerst gedraaid
met de door Jaap Wagenaar uit Waarde
zeer deskundig gescherpte blauwe stenen.
Na sterk aandringen mijnerzijds werd er ook
gemalen met de Engelse stenen wat tot
verbazing van Ko goed meel gaf, beter
zelfs dan de blauwe stenen. Ook de regula-
teur was wennen geblazen. Ko kon het niet
laten om aan de licht te zitten als de molen
aantrok of afviel. Als ik er nu nog eens kom

maalt hij tarwe met de Engelse stenen en
zo’n regulateur is bij nader inzien best wel
gemakkelijk. Een goede regulateur spaart
immers een knecht uit, aldus een oude mo-
lenaarswijsheid.
Ko blijft actief op Spui, al is hij nu ook regel-
matig in Axel te vinden. Jan-Arie is de vaste
molenaar in Axel op de molen van vaders
en grootvaders vroegere concurrent!

Op voor het feest

Hoewel de molen al een hele poos maal-
vaardig was, zijn pas dit voorjaar de buil en
de pletter in orde gemaakt. Voordeel hier-
van was dat de molenaars de tijd hadden
om aan de molen te wennen en dat een
aantal kleinere zaken nog wat beter op
punt gesteld konden worden. Zo kwamen
nog heel wat bouten en wiggen los door
het drogen en werken van het nieuwe
hout. Voor de stichting gaf dit de tijd een en
ander groots op te zetten. De bedoeling
was van meet af aan er een waar volks-
feest van te maken. Zo kwam er een brood-

bakwedstrijd voor de schooljeugd waarbij
alle scholen in de gemeente meededen.
Bijna zevenhonderd inzendingen waren het
resultaat. Daarnaast was er rond de molen
een heel programma opgezet waar bijna
heel Axel zijn kunnen kon presenteren varië-
rend van balletoptreden tot een voor-
dracht over een ondeugende molenaar in
dialect. Verder een clown met ballonnen,
muziek, oude ambachten, oude wagens,
een klederdrachtgroep enz. enz. Door een

In de Franse tijd moesten veel wapen-
schilden er aan geloven. Toch is het
niet ondenkbaar, dat de eerste particu-
liere eigenaar het wapenschild boven de
molendeur liet vlak hakken om aan te
geven dat hij nu de baas was en niet
langer de stad (foto JSB, 6 augustus
1974).

eendrachtige samenwerking tussen de
mensen van de markt en de middenstand
was er in heel Axel wel wat te beleven,
maar met het accent steeds op de molen.

De opening

De molen stond op de 16e juni al vroeg
feestelijk in de vlaggen en in heel Axel was
het al vroeg gezellig druk. De genodigden
werden ontvangen op het stadhuis met
koffie en een bonbon in de vorm van een
molentje. Hierna kwamen de gebruikelijke
toespraken van de burgemeester en de
voorzitter van de molenstichting. De heer
Cornelissen, voorzitter van De Zeeuwse mo-
len en algemeen bestuurslid van De Hol-
landsche molen, voerde zowel namens De
Hollandsche als De Zeeuwse Molen het
woord. Namens De Hollandsche Molen
bood hij het gebruikelijke weerstation aan.
In zijn toespraak memoreerde hij dat de
toestand van de molen gewaardeerd is
met een 9,5 en de biotoop met een 5 wat
het maximaal haalbare is volgens een lan-



Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

2334de jaargang 2001 nr. 7/8

De Axelse molen in 1974 (foto JSB).

delijke afspraak. Namens De Zeeuwse Mo-
len bood hij een zak aan met daarop het
stempel van oud-molenaar Jozef Misseg-
hers, daarbij niet onvermeld latend dat hier
nog een gulden statiegeld op zit. Jozef Mis-
seghers kreeg het hierbij duidelijk even te
kwaad.
Vervolgens trok het gezelschap naar de
molen waar eerst een balletoptreden was.
Vervolgens werd door de burgemeester en
de voorzitter van de stichting gezamenlijk
de vang gelicht. Hierna kon onder het ge-
not van een drankje en een hapje nog
eens nagekaart worden over wat hier ge-
presteerd is voor de som van 1,1 miljoen.
Door een speciale constructie kon de BTW
teruggevorderd worden.
Vervolgens was de molen open voor pu-
bliek waarbij heel wat vakbroeders een
kijkje kwamen nemen en het de hele dag

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

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

Wij kunnen u ook van dienst zijn met:

3 nieuwe Duitse blauwe stenen;
3 kunst- en sierstenen;
3 het scherpen van molenstenen;
3deskundige informatie.

Bel voor inlichtingen vrijblijvend met:

Molen De Korenaar van de familie
Cappon aan de Prins Hendrikstraat; in-
gestort in 1960.

een komen en gaan was van belangstel-
lenden. Ook op ander dagen is de molen
een grote publiekstrekker die gezien mag
worden.

Door samenwerking worden
kleine dingen groot

Het heeft jaren geduurd, maar als eenmaal
alle neuzen dezelfde kant op staan ver-
wonder je jezelf er over wat er dan alle-
maal mogelijk is. Axel is wat mij betreft een
voorbeeld van een zeer goede samenwer-
king tussen alle betrokkenen. Het stichtings-
bestuur, de gemeente, de molenaars maar
vooral ook de metselaars en molenmakers
dienen hier met ere genoemd te worden.
Het resultaat mag gezien worden.

Te koop gevraagd:
werkende tuinmolen (poldermolen);
vlucht 1 - 2m;

boeken: J.J. Schilstra: Schermerland;
P. Boorsma: Duizend Zaanse Molens.

R.E. Suurmond tel.: 0174-212176
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Gaten 
vullen

J.S. Bakker

De in 1867 gebouwde bovenmolen van Berkenwoude met een Slingerland als laatste molenaar (foto coll. drs. H.A. Visser).

Enige tijd geleden stond in
de Molenwereld (2000-3-
55) dat ‘joy-riders’ met een
rietmaaier een molenrestant
in Ouderkerk a/d IJssel 
beschadigden. Meer kon

niet, want van de molen is,
althans daar, niet veel meer
overgebleven. Toch leidt het
complete achtkant nog een
slapend bestaan; waarom niet

wakker gemaakt?

Het molenrestant in Ouderkerk a/d IJssel is
best het bekijken waard, tenminste voor
enige jaren. Het betreft de ondermolen
van de polder Berkenwoude. Deze polder
kreeg in de vijftiende eeuw al windbema-
ling, waartoe een molen, hoogstwaar-
schijnlijk een wip, werd gebouwd aan het
zuidwestelijke einde van de Oude Wate-
ring. In 1723 of kort ervoor sloeg zijn laatste
uur, want in dat jaar wordt anderhalve kilo-
meter naar het noordwesten een nieuwe

achtkante molen gebouwd die via een vrij
grote voorboezem op de Hollandsche IJs-
sel loosde. 
De Hollandsche IJssel heeft in de loop van
zijn bestaan waterbouwkundigen heel wat
zorgen verschaft. Was het niet vanwege
het water in de rivier dan wel vanwege het
water dat erin moest. Het stijgen van de ri-
vierbedding en het klinken van de veenbo-
dem van de Krimpenerwaard zorgden er-
voor dat de ‘Perkouwer’ molen niet langer
tot genoegen van de ingelanden kon
functioneren. De bouw van een stenen ba-
liemolen, ook met scheprad, als voormolen
in 1867 zorgde voor verbetering.
Het kon nog beter: in 1917 werd overge-
stapt op motorbemaling. De stenen molen
werd grotendeels gesloopt en een centrifu-
gaalpomp nam het werk van het scheprad
over. Het gemaal is inmiddels ter ziele,
maar het molenrestant wordt nog steeds
bewoond.

Ondermolen

De ondermolen verloor zijn functie in 1917
geheel en werd onttakeld: de kap ging
eraf, maar verder bleef alles compleet tot
op het bakhuis toe. De ondermolen bleef
zo nog een halve eeuw als woning dienen.
De provincie wilde toen een fietspad aan-
leggen en daarvoor moest de boerderij die
bij de molen gevestigd was wijken, zeer tot
ongenoegen toen van de eigenaar. Bij de

uiteindelijk gesloten verkoopovereenkomst
werd bepaald dat ook de molen gesloopt
zou worden. Het achtkant was toen nog
klokgaaf en de provincie zag toen wel in
dat het zonde zou zijn om er kachelhout
van te maken. Op instigatie van wijlen de
heer I.J. de Kramer werd het achtkant in
1971 netjes gedemonteerd en opgesla-
gen. De achterliggende gedacchte was
dat, als er in Zuid-Holland ooit eens een
grote achtkante watermolen zou afbran-
den, de Perkouse molen de opvolger zou
zijn. Er is in die tijd wel sprake van geweest
dat de molen zou dienen voor de herbouw
van de in 1969 afgebrande molen van Har-
derwijk, maar dat is niet doorgegaan.
Wilde de provincie het achtkant in Zuid-
Holland houden? Menigeen die van het
sluimerbestaan van het achtkant van de
Berkenwoudse Molen wist heeft zich erover
verbaasd dat het niet is gebruikt voor de
herbouw van de in 1981 afgebrande Over-
waardmolen-2 in Kinderdijk. Het is ook wel
genoemd voor de A-1 Bleiswijk, maar voor
beide molens is het waarschijnlijk te smal
geweest.

Boezembemaling

Drie gewezen molenboezems in de Krimpe-
nerwaard hebben een functie als natuur-
gebied en zijn eigendom van de Stichting
Het Zuid-Hollands Landschap, waaronder
die van de polder Berkenwoude, die als
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De ondermolen van de polder Berkenwoude voor 1917. H. Groen was de laatste
molenaar (foto coll. drs. H.A. Visser).

molenboezem nog heel goed herkenbaar
is. Onlangs, in de natte herfst van 1998
dreigde de wateroverlast in de Krimpener-
waard ook de pan uit te rijzen. De dorps-
kommen van Berkenwoude en Stolwijk
dreigden in de problemen te komen. Het
Zuid-Hollands Landschap stelde nu twee
gebieden beschikbaar die als tijdelijke boe-
zem konden dienen, waarvan de Berken-
woudse Boezem er een was. In beide ge-
bieden zou men 80.000 m3 water tijdelijk
kunnen bergen. Dit aanbod was niet alleen
de helpende hand richting boeren en bur-
gers in de waard, maar ook een stukje wel-
overwogen natuurbeheer. De natuurgebie-
den dreigden te verzuren. Het polderwater
is ligt basisch. Door dit water tijdelijk te par-

De Berkenwoudse ondermolen in 1971
kort voor de sloop.

keren in de boezem zou het zuurgraad ver-
minderen, althans dat hoopte men. 
Uiteraard is dit een incidentele maatregel
geweest. Vermoedelijk is het alleszins om
beide genoemde reden het overwegen
waard om het een permanent karakter te
geven. Dat houdt in dat de Berkenwoud-
sche boezem van tijd tot tijd weer moet
kunnen worden volgezet; hetzij als maatre-
gel tegen verzuring, hetzij als buffer bij hoge
waterstanden. In dat geval moet er de
boezem ook ‘volgezet’ kunnen worden. In
verband met het laatste is zelfs een water-
opvoerwerktuig nodig met een flinke ca-
paciteit.
Wat zou er daarom op tegen zijn om het
slapende Berkenwoudse achtkant weer zijn
oorspronkelijke plaats plus de gedaante
van voor 1917 te geven. De fundering, wa-
terlopen en alles ligt er nog. Onder een
bruggetje naast de molen liggen zelfs nog
de restanten van de uitwateringssluis waar-
door het mogelijk was om zonder bemaling
op de boezem te spuien. Het aardige is dat
nu aan het restant zelfs nog gezien kan wor-
den dat de molen oorspronkelijk rechtst-
reeks op de IJssel heeft uitgeslagen. Van
een opleider is niets te zien, maar wel dat
de wachtdeur in tweeën was gedeeld net
zo als bij de molens van Kinderdijk.
Om de windbemaling voor de Berken-
woudse polder weer geheel als hulpbema-
ling te completeren zou erg veel gevergd
zijn. In dat geval zou men ook de boven-
molen moeten completeren plus de uitge-
sloopte sluis in de IJsseldijk weer aanbren-
gen. Het prijskaartje vertoont dan een be-
drag van meerdere miljoenen; een utopie
dus.
Toch zou de herbouw van de ondermolen
al een aanwinst zijn, te meer daar de mo-
lenwerf duidelijk een leeg gat is en de kaal-
slag aan watermolens in de Krimpener-
waard vrijwel compleet is geweest.



236 4de jaargang 2001 nr. 9

Nog een gat te vullen

Aan de nationale en internationale faam
van het Kinderdijkse molencomplex hoe-
ven we niets toe te voegen. Het heeft niet
voor niets de kwalificatie ‘Werelderfgoed’
ontvangen. Eigenlijk willen we er zelfs af-
breuk aan doen: het is gehavend. Oudtijds
heeft dit complex tot diep in de twintigste
eeuw bestaan uit twintig molens. En velen
kunnen het dromen: er staan er nu nog
maar negentien: acht Overwaard, acht
Nederwaard, de Blokker en twee molens
van Nieuw-Lekkerland. Er is dus één gat,
ontstaan door het wegvallen van een van
de molens van de polder Nieuw-Lekker-
land. 
Deze polder werd bemalen door twee wip-
molens, waarvan de zuidelijke molen in
1722 afbrandde en herbouwd werd. De
noordelijke molen onderging in 1762 een
iets ander, maar even destructief lot. Op 19
januari woei de kop van de wip. Daarnas
werd op zijn plaats de nog bestaande
achtkante molen gebouwd. Toen in 1740
de Overwaardmolens werden gebouwd,
onderging ook de bemaling van Nieuw-
Lekkerland een wijziging. Deze polder
kreeg nu ook een voormolen zodat de
beide bestaande molens voortaan dienst
deden als ondermolen; eigenlijk op de-
zelfde manier als in Berkenwoude een
eeuw later.
Vanaf 1882 versterkte een stoomgemaal, in
1914 verbouwd tot motorgemaal de be-
maling. 
In de oorlog begint de teloorgang van De
Oude Molen, de zuidelijke ondermolen: in
1941 verliest hij een roe. De polder koopt
dan op 16 mei 1941 een tweedehands roe
van het waterschap Lopik voor 250 gulden

en volgt herstel.
Op 27 januari 1944 krijgt De Oude Molen
het nog zwaarder voor zijn kiezen: onder
het malen breekt de as. Arie Hoek uit Kin-
derdijk schrijft over deze gebeurtenis: ‘Zelf
heb ik het asbreukverhaal diverse malen
gehoord uit de mond van de betrokken
molenaars; namelijk Dirk Hoek (waar ik een
aantal jaren in loondienst ben geweest) en
Cor Noorlander, waar ik als kleine jongen
vele uurtjes heb doorgebracht.
Dirk heeft mij altijd verteld dat hij enige we-
ken voor zijn asbreuk problemen met zijn
bovenas had gehad. Er was tijdens het ma-
len een diepe groef in de as gekomen (ka-
potte halssteen?) en tevens was de bove-
nas werkelijk witheet geworden tijdens het
malen.
Uiteraard is Dirk, toen hij dit merkte, direct

gestopt, en hebben ze van een machine-
fabriek de bovenas afgedraaid en
daarna heeft hij nog enige tijd met de
molen gemalen.
Cor Noorlander heeft mij altijd verteld dat
op het moment dat de as brak, Dirk volle-
dig in paniek naar hem toe kwam hollen.
Ook heb ik altijd van mijn vader gehoord
dat Dirk met de molen maalde toen de as
brak.’
Het polderbestuur geeft molenmaker Piet
van Beek uit Streefkerk weliswaar de op-
dracht de schade te herstellen, maar het
komt er niet van, waarschijnlijk vanwege
de turbulente situatie in het laatste oorlogs-
jaar. In 1948 komen ook de beide andere
molens buiten bedrijf nadat het gemaal is
geëlektrificeerd. De afgetakelde Oude
Molen is nog tot 1957 blijven bestaan, maar
werd in dat jaar gesloopt. De heer I.J. de
Kramer vertelde mij dat het polderbestuur
bang was dat de molen als monument her-
steld zou moeten worden. Daar had men

De in 1917 tot gemaal verbouwde bo-
venmolen van Berkenwoude met er-
achter de tussenboezem van de onder-
molen (foto 20 februari 1991).

De fundering van de ondermolen van Berkenwoude (foto 20 februari 1991).

het geld niet voor over en sloop zou de dis-
cussie hierover snel smoren. Sinds 1957 is het
zo twintig minus een.

Over de Lek

Evenals van de Berkenwoudse ondermo-
len is de plaats van de Oude Molen niet
moeilijk te vinden. De fundering van deze
molen is ook nog aanwezig. Op dit mo-
ment wordt er druk gepraat over de toe-
komst van het Kinderdijkse molengebied.
Allerlei gewenste, nuttige en noodzakelijke
maatregelen passeren de revue. Het gaat
om een heel pakket, een pakket, waaraan
een prijskaartje hangt dat niet misselijk is.
Desondanks zou het wenselijk zijn om de
herbouw van de Oude Molen erin mee te
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nemen, ‘zodat het gebit weer compleet is’.
Het prijskaartje wordt er uiteraard niet min-
der misselijk om.
Mocht het zo zijn, dat de herbouw van de
Berkenwoudse molen op zijn oude plaats,
om welke reden dan ook, niet haalbaar is,
dan zou de herbouw van de Oude Molen
in Kinderdijk een ‘second best’-oplossing
zijn. Het zou de bouwkosten van een
nieuwe Oude Molen met zeker een half
miljoen gulden doen dalen en ter plaatse
zou een authentieke molen uit de waarden
herrijzen die bovendien ook nog eens jaar-
genoten zijn. Beide molens hebben een ki-
lometer of tien uit elkaar gestaan en zijn ei-
genlijk in hetzelfde jaar gebouwd.
Het zou mooi zijn als de Stichting Werelderf-
goed Kinderdijk er met een zakjapanner,
een sigarendoos en nog wat uitkwam.

De Oude Molen van Nieuw-Lekkerland
met rechts de nog bestaande Kleine
Molen en op de achtergrond de ook
nog bestaande Hoge Molen. Zo zou
het weer kunnen zijn, al was het maar
voor het oog: het beeld van de Kinder-
dijkse molens is dan weer compleet
(foto coll. A. Hoek).

De afbraak van de romp van de Oude
Molen in 1958: nu is gelukkig zoiets
onvoorstelbaar. Bedenk daarbij wel dat
zo’n tien jaar eerder zelfs het voortbe-
staan van de complete molens aan een
zijden draad heeft gehangen; zie: Mo-
lenwereld 1998-2 (foto coll. A. Hoek)

De funderingsresten van de Oude Molen met op de achtergrond de beide nog bestaande molens van de polder Nieuw-Lekker-
land (foto J. de Vries, 23 februari 1986)



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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BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 97,50 per jaar (incl. 6% BTW) .
België: 1850 Bfr per jaar (incl. 6% BTW)

Duitsland: DM 120
Overige landen op aanvraag.
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

o JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v.1 Januari 2002.

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

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

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

Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Tel.:..............................................Fax:...........................................E-mail:........................................

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

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

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

De

"

Speciale aanbieding!!!

Nu abonneren...

dan krijgt u de in 2001

nog te verschijnen

nummers geheel

GRATIS!

Molens grenzeloos
Op vrijdag 15 juni
j.l., is de tweetalige
brochure ‘Molens
in het Emsland,
Gro  ningen en
Drenthe’ officieel
gepresenteerd in
de olie- en koren-
molen “Woldzigt”
te Roderwolde (zie
Molenwereld 2001-
7/8). De brochure is
een uitgave van
de Landkreis Ems-
land en is samen-
gesteld door de
Eems Dollard Re-
gio, de Stichting de
Groninger Molen,
Molenstichting
Drenthe en het Recreatieschap Drenthe en
wordt gecompleteerd door een vouwblad
waarin de standplaatsen van de molens
cartografisch zijn opgenomen en waarbij
telkens een korte beschrijving van de in to-
taal 35 molens en/of restanten van molens
wordt gegeven. Naast het hoofddoel van
de grensoverschrijdende molentour, name-
lijk bewustwording van de betekenis van de
molens als cultuurmonumenten, was het
doel van alle betrokkenen de grensover-
schrijdende samenwerking door middel
van dit project te intensiveren. Verrassend in
het boekwerkje is het gegeven dat het res-
tant van de “Meyers Mühle” te Papenburg
sinds augustus 2000 weer een complete
achtkante stellingmolen met staart en
schoren is. Schrijver dezes was er voor het
laatst op 25 april 1999 toen de molen nog
als een peperbus het centrum van dit
prachtige kanaalstadje ontsierde. Van de
zes andere in het boekje genoemde Duitse
molenrestanten, zijn er twee waarvan er se-
rieuze plannen bestaan om ze weer tot mo-
len te completeren. Het betreft de beltmo-
len van Clusorth-Bramhar bij Lingen en de
ronde stenen stellingmolen ‘Enkings Mühle’
in de gemeente Emsbüren. Het is jammer
dat de vertaalster die de tekst van de
Duitse naar de Nederlandse taal omzette,
steevast een Holländer windmühle verwart
met poldermolen in plaats van bijvoor-
beeld de benaming bovenkruier te hante-
ren. Hierdoor ontstaat op bladzijde acht de
zin: ‘In de zestiende eeuw verschijnen de, in
Duitsland zogenoemde poldermolens als
opvolgers van de standerdmolen.’ Op
bladzijde veertien wordt bij de standerdmo-
len van Papenburg het volgende geschre-
ven: ‘Dit type wordt, in tegenstelling tot de
poldermolen, met zijn complete “molenli-
chaam” in de wind gedraaid’. Ondanks
dat deze ‘verdraaiingen’ vraagtekens bij
de ‘leek’ op zal roepen, is het een handige
aanwinst om met deze brochure een rond-
reis door deze contreien te gaan maken.
De brochure is voor ƒ 8,80 te verkrijgen bij di-
verse VVV-kantoren in Drenthe en Gronin-
gen, bij de genoemde molenstichtingen en
bij in de brochure opgenomen molens. 

H. Noot

Papiermolen




