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Redactioneel
In dit nummer van de Molenwereld komt allereerst de bekende Achterhoekse molenaar Frans Gunnewick aan het woord met ervaringen uit zijn
molenaarsloopbaan. In het septembernummer konden we alleen maar
meedelen dat de onderbouw van de korenmolen van Sassenheim op de
rijksmonumentenlijst is geplaatst. In deze Molenwereld vindt u een verslag
van deze ‘bestuurlijke western’. De uitspraak in deze kwestie kan wel eens
van heel groot belang blijken te zijn voor het beschermingsbeleid van molens en molenrestanten. Verder is er -weer- een artikel over borstroeden opgenomen. We hadden het liever niet gedaan, maar omdat er toch fundamentele zaken over borstroeden in meespelen meenden we het toch te
moeten plaatsen. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor een aantal
meer en minder actuele zaken zoals vochtdoorslag in molens en opgravingen van de resten van een standerdmolen in Hoorn.
JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het novembernummer van de Molenwereld:
12 oktober 2001; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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Manhattan in de zeventiende eeuw: de standerdmolen, gebouwd in 1662 door de
West-Indische Compagnie is er het hoogste gebouw. Het Nieuw-Amsterdam van toen
weerspiegelde zijn tijd. Het New York van de 21-ste eeuw weerspiegelde de triomf
van deze tijd. In plaats van een 20, 25 meter hoge standerdmolen een World Trade
Center van meer dan 400 meter hoog.
Dan 11 september 2001: beelden als van de Apocalyps, Doomsday zoals enkele Engelstalige kranten koppen. De molen was oudtijds wel symbool van de vergankelijkheid. In de ondergang van het WTC neemt vergankelijkheid een huiveringwekkende
vorm aan. Even staat alles stil: ontzetting, woede, medelijden en angst laaien op als
gevolg van een afschuwelijke terreurdaad. De mensheid wordt hardhandig stilgezet bij
de betrekkelijkheid van alles. Het zeventiende-eeuwse Manhattan was dat, het 21-ste
eeuwse ook, zij het dat die een huiveringwekkende vorm aannam. jsb.
Bij de omslag voorzijde:Molen De Vier Winden van Gunnewick in Vragender, de laatste molen in Nederland die voor een molenaarsbedrijf is gebouwd.
Bij de omslag achterzijde:Watermolens hebben een heel eigen sfeer, waar de ligging
vaak niet weinig toe bijdraagt zoals bij de Hackforter Molen in Vorden (foto: Martin
van Doornik)

MOLENS
ACTUEEL
Informatie bestemd voor deze rubriek:
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303
telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Nieuw kantoor De Hollandsche
Molen
Donderdag 13 september is het nieuwe
kantoor van de Vereniging De Hollandsche
Molen aan de Zeeburgerdijk officieel in gebruik genomen. Het is in meer dan een opzicht een mijlpaal in de geschiedenis van
de Vereniging. Zij heeft nog nooit zoveel
ruimte tot haar beschikking gehad. Bovendien heeft men nu voor het eerst een kantoorpand in eigendom. Tevens heeft men
nu voor het eerst de binnenstad van Amsterdam (binnen de Singel) verlaten. Lange
tijd heeft men ingewoond bij de Vereniging
Natuurmonumenten, evenals De Hollandsche Molen een geesteskind van mr.dr. P.G.
van Tienhoven.

Het gebouw aan de Zeeburgerdijk werd
ongeveer dertig jaar geleden gebouwd
voor een woningbouwvereniging. De
nieuwe bestemming maakte een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. Op de
begane grond bevinden zich nu de kantoorruimten voor de medewerkers, terwijl
op de eerste verdieping het vergader- en
documentatiecentrum is gevestigd. De
vereniging moest de ruimten aan de Sarphatistraat voor 1 januari 2001 verlaten hebben, zodat eind december de verhuizing
moest plaats vinden. Op dat moment was
het nieuwe kantoor nog niet helemaal
klaar, waardoor een groot beroep moest
worden gedaan op improvisatietalent.
In vergelijking met eerdere behuizingen
heeft de vereniging nu een ruimte beschikbaar die haar weerga niet kent in het bijna
tachtigjarig bestaan van De Hollandsche
Molen. Dat betreft niet alleen de ‘werkplekken’ voor de medewerkers, maar ook
de vergader- en documentatieruimten.
Het komt, elk op het eigen niveau, de kwaliteit van het werk ten goede, onverschillig
of het nu gaat om het molenbehoud of de
documentatie van het rijke molenverleden
plus de presentatie van die beiden. Op
deze manier is het nieuwe kantoor een basis, niet alleen voor de vereniging op zich,
maar ook een soort thuisbasis voor iedereen die bij molens betrokken is. Het molenbehoud van nu heeft een coördinatiepunt

nodig, Het mag niet zo zijn dat men langs
elkaar heen werkt, of - nog erger - elkaar in
de wielen rijdt. De nieuwe behuizing van
De Hollandsche Molen schept in ieder geval mogelijkheden voor zo’n onmisbaar
molenzenuwcentrum.
Het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor is dan ook een hoogtepunt in het bestaan van De Hollandsche Molen. Bij de officiële opening op 13 september stond de
directeur van de vereniging, de heer L. Endedijk uitvoerig stil bij de aankoop van het
pand, de verbouwing ervan plus de inrichting en het gebruik. De openingshandeling
werd uitgevoerd door de voorzitter van de

De heren De Groot (r) en Endedijk
voltrekken de openingshandeling van
het nieuwe kantoor van De Hollandsche Molen.

Het nieuwe kantoor van De Hollandsche Molen op de hoek van de Zeeburgerdijk
en de Veelaan.
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vereniging, de heer C. de Groot, in samenwerking met de heer Endedijk. Het wegnemen van de bekende blauwe wimpel onthulde een oorkonde.
Ter gelegenheid van de opening was er
door de Stichting Molen Documentatie in
het gebouw een expositie ingericht, gewijd
aan de Amsterdamse molens. Per slot is de
vereniging al sinds 1923 in Amsterdam gevestigd en heeft bemoeienis gehad met
het behoud van diverse Amsterdamse molens, zij het helaas niet altijd met positief resultaat. De heer Van den Hoek Ostende,
kenner als geen ander van de Amsterdamse molens en voorzitter van de Stichting Molendocumentatie gaf een toelichting op het werk van de Stichting en op de
tentoonstelling.
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Abonnementsprijzen 2002

€€
€
€
€

De invoering van de euro maakt het absoluut noodzakelijk om de tarieven opnieuw
vast te stellen. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren ook te kampen gehad met
gestegen tarieven, vooral vanwege de verzending.
In 1998, het jaar waarin het eerste nummer van de Molenwereld uitkwam, bedroeg de
abonnementsprijs ƒ 92,50. Die is nu ƒ 97,50, maar daar tegenover staat een korting van
ƒ 5,- voor de abonnees die voor de aanvang van het nieuwe abonnementsjaar betaalden. Dus bleef voor de meeste abonnees de prijs ƒ 92,50
De abonnementsprijs is daarom in feite nauwelijks gestegen. Daar staat tegenover dat
u als abonnee wel veel meer waar voor uw geld heeft gekregen. De eerste jaargang
telde 268 pagina’s, die van vorig jaar telde 288 pagina’s, terwijl het ernaar uitziet dat
de nu lopende jaargang uitkomt op 332 pagina’s, mogelijk zelfs iets meer.
Om het niveau van nu te handhaven is een geringe tariefstijging onontkoombaar. De
prijs van nu is ƒ 97,50. Dit komt overeen met € 44,24. De Stichting Molenwereld heeft in
haar laatste bestuursvergadering besloten om abonnementsprijs voor 2002 in Nederland vast te stellen op € 47,50. Dit komt overeen met ƒ 106,88. Evenals vorig jaar willen
wij snelle betalers belonen. Wanneer het abonnementsgeld voor 31 januari 2002 is voldaan dan mag men volstaan met € 45,-. Dit komt overeen met ƒ 99,17, waardoor de
prijs toch nog weer onder de honderd gulden blijft. Met het decembernummer wordt
u een acceptgiroformulier meegezonden.
De abonnementskosten buiten Nederland, maar in Europa zijn een verhaal apart.
Hiervoor zijn de verzendkosten zelfs drastisch gestegen. Tot nu toe betaalden onze Belgische abonnees 1850 BEF, overeenkomend met ƒ 101,01, in de overige landen de tegenwaarde van ƒ 130,-.
Het verlaagde tarief in België was mogelijk dankzij een soort foefje. Boven een bepaald aantal was er een speciaal gereduceerd tarief mogelijk. Nu haalden wij dit
aantal niet. Een goedwillende PTT-ambtenaar adviseerde ons het fictieve bedrag te
betalen voor het minimumaantal en er minder te versturen. Dit was veel goedkoper
en daardoor konden de abonnementskosten voor België nauwelijks hoger zijn dan die
in Nederland. Dat is een paar jaar prima gegaan, totdat begin dit jaar een andere
wakkere PTT-ambtenaar ontdekte dat wij iets deden wat volgens hem helemaal niet
mocht. Het resultaat was dat wij voor onze Belgische abonnees evenveel verzendkosten moesten gaan betalen als voor elders in Europa...
Wij zien ons hierdoor helaas verplicht om met ingang van volgend jaar het goedkope
Belgische tarief te laten vervallen en te vervangen door het Europese. Dat was ƒ 130,-,
overeenkomend met € 58,99. Vanwege de genoemde gestegen verzendkosten stelt
de Stichting Molenwereld die op € 65,-, (ƒ 143,22). Dit is vooral voor onze Belgische
abonnees toch wel een heel bittere pil: hun prijs gaat van 1850 BEF naar 2622 BEF. Om
die pil te vergulden heeft het bestuur besloten om een kortingsregeling in het leven te
roepen voor de Europese abonnees: als het abonnementsgeld voor 31 januari 2002 is
voldaan dan mag men volstaan met het betalen van € 60,-. Dit komt overeen met
ƒ 132,22 (2420 BEF). Wij hopen dat onze Belgische abonnees begrip hebben voor deze
prijsstijging die geheel buiten onze schuld ligt. Wij willen hen een ding wel beloven: als
het aantal Belgische abonnees stijgt boven het vereiste minimumaantal dan zullen wij
het tarief naar beneden bijstellen.
Tot slot de prijs voor een los nummer wordt € 6,- (ƒ 13,22, was ƒ 12,50).
Afgezien van de abonnementsprijs voor België doet het ons deugd dat wij de prijsstijging tot een minimum kunnen beperken. Een woord van dank aan onze donateurs en
adverteerders is hierom zeker op zijn plaats.

Zeeburgerdijk 139 is zo het begin van een
nieuw tijdperk voor De Hollandsche Molen.
Het molenbehoud is de laatste jaren sterk
aan veranderingen onderhevig. Zorgen zijn
er genoeg en te over. Zorgen die allemaal
om een antwoord vragen. Daarin is uiteraard een rol voor de vereniging weggelegd. Die rol kan alleen effectief vervuld
worden vanuit een effectieve thuisbasis.
Die is er nu, gelukkig.

Steenhuistermolen alsnog
officieel in bedrijf gesteld
Op 21 april zou de Steenhuistermolen aan
de Wurgedyk onder Stiens officieel in bedrijf
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worden gesteld. Vanwege de dreiging van
mond- en klauwzeer in deze weidestreek
liet men die wijselijk niet doorgaan. Op 22
september kwam het er dan toch van toen
de heer mr.drs. R.H.L. Tegelaar, secretaris
van de Vereniging De Hollandsche Molen
deze molen, eigendom van de Stichting
De Fryske Mole de vang lichtte. De Hollandsche Molen had ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan de Actie Vier Windstreken gevoerd. Met de opbrengst wilde men
vier moeizame molenrestauraties in vier delen van het land een duw in de goede richting geven. In het noorden viel de Steenhuistermolen die eer ten deel. Van de molen was in juni 1995 een roe gebroken en
sindsdien stond hij stil. Voor herstel zou pas

op zijn vroegst in 2004 geld beschikbaar komen. Dankzij de donatie van de Vier Windstreken kon men het herstelproces versnellen. Het werk betrof niet alleen die nieuwe
binnenroe, maar ook het herstel van zolders en het gaande werk. Tevens kreeg de
molen een nieuw rietdek.

Start Overijsselse Molendag
Eerste zaterdag in september: Overijsselse
Molendag. De opening van deze dag
vond ditmaal in Hellendoorn plaats in een
bijeenkomst in café-restaurant In De Tonne,
waar diverse sprekers het woord voerden.
Daar werd ook de informatiefolder 2001 uitgereikt aan mevrouw H.J. Nap-Borger, lid
van gedeputeerde staten van deze provincie, die daarna de vang lichtte op de
korenmolen De Hoop met assistentie van

Start Overijsselse Molendag op de molen De Hoop in Hellendoorn; v.l.n.r.
waarnemend voorzitter van De Overijsselse Molen, ir. H. Steinz; gedeputeerde mevr. H.J. Nap-Borger en molenaar Jan van de Beld (foto ing. G.J.
Perfors).

molenaar Jan van de Beld.
Traditiegetrouw was deze dag uitstekend
georganiseerd door de werkgroep, samengesteld vanuit de Stichting De Overijsselse
Molen en de afdeling Overijssel van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Toeristenkamers in De Wippe
De Stichting De Helderse Møll’n moet voor
twee molens zorgen. Daarvoor zijn inkomsten nodig, zeker nu de restauratie van de
molen De Wippe in Hellendoorn bijna klaar
is. Dat levert wel een draaiende, meer nog
geen malende molen op, want de molen
heeft zijn binnenwerk destijds moeten prijs
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geven voor het veevoederbedrijf van Fakkert. Het reconstrueren ervan brengt geen
geld in het laatje: met malen en bakken is
het niet meer te pakken. Vandaar, dat het
bestuur van de stichting overweegt om in
de molen twee ‘molenkamers’ aan te
brengen waar toeristen kunnen overnachten. De ligging van de molen is gunstig,
aan het Pieterspad, de wandelroute tussen
Pieterburen en Maastricht.

Herstel molenstomp Nijverdal
In Nijverdal wordt gewerkt aan het herstel
van de onderbouw van de Noetseler Molen (zie Molenwereld 2001-5-120). Door de
sloop van de bestaande bebouwing is het
molenrestant nu weer goed zichtbaar. Een
werkgroep werkt aan het herstel van de
molenstomp. Completering ervan tot volle-

dige molen is uitgesloten door de toekomstige bebouwing van het terrein. Het herstel
als stomp is nog een dure klus, want met
het herstel is een kwart miljoen gemoeid,
waarvan een ton van de gemeente Hellendoorn zou komen en een ton van de
projectontwikkelaar Planoform. De werkgroep met voor de resterende 50.000 gulden zorgen, ten dele te verrekenen met
zelfwerkzaamheid en daar is men al druk
mee bezig. De oude inrit komt terug, terwijl
onder in de molen een winkeltje komt voor
streekeigen producten. Op de eerste verdieping, de oude maalzolder komt een expositie over de molen en oud Noetsele. Na
restauratie neemt de gemeente het beheer en onderhoud over.

De woning van Ten Have, later van Vaags
in Aalten, met daarachter de werkplaats.
Het linker deel met de neergelaten markies was eerst de winkel van Ten Have
met erachter een werkplaats (foto A.
Nibbelink, zomer 2000).

Jan Bömer overleden
Op maandag 3 september is oud-molenmaker Jan Bömer uit Vorden overleden.
Kort tevoren, op 29 augustus, had hij zijn
honderdste verjaardag gevierd. Op zaterdag 8 september vond de begrafenis
plaats op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Jan Bömer was als molenmaker werkzaam
bij Gert ten Have in Vorden. Hij was niet alleen een liefhebber van molens, maar ook
een bijzonder groot vakman. Dit ging gepaard met een enorme kennis over molens
en het leven op en rond de molens, vooral
van zijn eigen streek, de Achterhoek. Ook
na zijn pensionering bleef hij het molengebeuren volgen. Die interesse bleek ook uit
zijn abonnement op de Molenwereld,
waarvan hij hoogstwaarschijnlijk de oudste
abonnee was. In een komend nummer van
de Molenwereld hopen wij uitvoeriger stil te
staan bij deze Achterhoekse molenmaker.

De werkplaats achter het huis van de
families Ten Have/Vaags. Inmiddels behoort deze molenherstelplaats, waar
schitterend vakwerk is verricht, tot het
verleden. Het vakwerk gelukkig niet
(foto A. Nibbelink, zomer 2000).

voor opslag. Op de plaats van de nu gesloopte molenmakerij zullen seniorenwoningen worden gebouwddoor de Achterhoekse woningcorporatie De Woonplaats.

Sloop molenmakerswerkplaats in
Aalten

Molen De Wippe in Hellendoorn (foto
ing. G.J. Perfors).
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Begin september is in Aalten de werkplaats
met het woonhuis van molenmaker Jan
ten Have, later van Henk Vaags, gesloopt.
Het bedrijf werd in 1904 gesticht door
Hendrik ten Have, die eerder als molenmakersknecht werkzaam was bij Giesbers in
Winterswijk. Hendrik ten Have liet de molenmakerswerkplaats en de woning aan de
Varsseveldsestraat/Kattenberg
bouwen.
Tot 1939 was er in het huis links een werkplaats met een winkel waar allerlei molenaarsbenodigdheden werden verkocht. In
1939 werd deze winkel/werkplaats verbouwd tot woning waarin zoon Jan ten
Have ging wonen. Later zette die zoon het
bedrijf voort. Omstreeks 1970 ging Jan ten
Have met pensioen, waarna Henk Vaags
die al een jaar of tien bij Ten Have werkte
het bedrijf voortzette en met zijn gezin in het
huis ging wonen. Hij nam in 1974 het bedrijf
over en ging werken onder de naam
Vaags Molenwerken. Het bedrijf bleef tot
1988 op de oude plaats gevestigd. Ruimtegebrek noodzaakte Vaags om in 1988 een
nieuw pand op het industrieterrein aan de
Dinxperlosestraat in gebruik te nemen. Het
oude pand bleef daarna nog dienst doen

Plaats voor stadsmolen in
Doesburg
De laatste stuiptrekkingen van het Derde
Rijk hebben de IJsselstad Doesburg zwaar
getroffen. Zo werd ook werd ook de korenmolen op 15 april 1945 opgeblazen (zie
Molenwereld 1999- 7-148 en 2000-10-203).
Sinds verscheidene jaren beijvert de Stichting De Doesburgse Stadsmolen zich voor
herbouw. Daarbij staat deze stichting de
herbouw van de molen van Woudrichem
voor ogen die binnen een week na de
Doesburgse molen hetzelfde lot onderging
en inmiddels herbouwd is naar ontwerp
van ing. J. den Besten uit Loenen a/d
Vecht, die ook zijn medewerking heeft toegezegd voor de Doesburgse molen. De
stichting wilde de molen graag herbouwen
aan het eind van de Hanzeweg bij de passantenhaven. Deze plaats stuitte op bezwaren, maar in augustus maakte wethouder Aalderink bekend dat de bouw van
een molen aan de Contre-Escarpe bij de
IJsselbrug wel mogelijk is. Hij wil nu zo snel
mogelijk het geldende bestemmingsplan
aanpassen om zo de weg voor de bouw
van de molen vrij te maken. De molen
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Wel en wee van de molens in het

De molen op het Molenplein in
Heemse (foto R. Kooiker).

‘oude’
Hardenberg
8 De Oelemölle op het Molenplein in
Heemse:
Aan deze molen is een nieuwe staartbalk
aangehangen en het ongedierte bestreden (houtworm enz.).
8 De Haarmolen in Heemse:
Deze woonmolen wacht op een nieuwe
eigenaar (zie het vorige nummer van de
Molenwereld). Of dit veranderingen voor
de molen ten goede of ten kwade geeft
is uiteraard nog ongewis.
8 De Welkom in Lutten:
Ook dit is een woonmolen, gebouwd in
1900 ter vervanging van een verbrande
voorganger. Van deze molen is het stormschild vervangen. Het oude riet is van het
achtkant afgehaald, waarna er op het
achtkant zijn platen getimmerd met daarover een nieuwe riet laag door rietdekker
Kleinjan uit Den Ham. De planken op de
veldmuren ter hoogte van de belt zijn vervangen door nieuwe. De bewoners noemen dit restauratie, maar zij willen er geen
wieken aan zodat de molen weer kan
draaien. Ze vinden de bomen die voor de
molen staat zo mooi, dat die niet mogen
verdwijnen. Juist dat is onvermijdelijk om
van deze mooi achtkant weer een draaiende molen te kunnen maken.
8 Korenmolen aan de Anerweg in OudLutten:
Deze korenmolen, een zware achtante
stellingmolen uit 1897 zou omstreeks 1949
tot op baliehoogte gesloopt zijn. De onderbouw is nog steeds in gebruik bij een
veevoederbedrijf, maar aan de molen is
weinig eer te behalen.

De onttakelde Haarmolen in
Heemse (foto R. Kooiker).

De Welkom in Lutten tijdens
het opnieuw dekken van de
romp (foto R. Kooiker).

8 De Pionier in Slagharen:
Deze molen staat sinds medio 2000 stil,
voordien draaide hij op zondagen en bij
de diverse molendagen. Restauratie zou
in voorbereiding zijn.
De molen staat op het terrein van Recreatiepark Slagharen, dat ook de eigenaar
van de molen is. Er staat evenwel een
groot hek om de molen heen. De molen
kan het grote aantal mensen dat in het
recreatiepark komt nooit verwerken, ook
al in verband met de eigen veiligheid
(trappen, stelling).
R. Kooiker.

De Pionier in Slagharen
(foto R. Kooiker).

De molen van Altena bij Oud-Lutten
(‘t Haantje) (foto R. Kooiker).
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molen van Hernen in bedrijf. De molen is
sinds 1959 eigendom van de Stichting Het
Geldersch landschap. In maart 1998 begon molenmaker Coppes uit Bergharen
met een ingrijpende restauratie, waarmee
ruim een half miljoen gulden was gemoeid.
Ook hier moest heel veel aan het metselwerk gebeuren. De kap werd grotendeels
vernieuwd in de werkplaats van Coppes in
Bergharen. Tevens werd een nieuwe roe
gestoken. De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door drie grote sponsors: de
wildbeheereenheid Wijchen, een schildersbedrijf uit Renkum en een anonieme
schenker uit Portugal.
De molen wordt bemalen door vrijwillig molenaar Frans van der Heijden.

alhier gebouwd. Maar ook eerder stond er
in Barsingerhorn een korenmolen, welke in
februari 1907 afbrandde. Die was toen het
eigendom van C. Buis Pzn, welke de molen
in 1900 had overgenomen van A. de
Waard die op zijn beurt de molen dertig
jaar had gedreven. Buis bleef niet bij de
pakken neer zitten en kocht, zoals toen zo

Molenopening molen Lienden

Beeldbepalend voor het Doesburg van
voor de oorlog: de kerk en de molen.
De kerk is de zware oorlogsschade al
lang te boven, voor de molen is het
nog maar een wens, die weliswaar
steeds vastere vorm heeft gekregen.

wordt, in tegenstelling tot in Woudrichem,
niet op zijn oorspronkelijke plaats aan de
Koepoortstraat gebouwd.
Niet iedereen is gelukkig met de bouwplannen voor de nieuwe molen. Op die
plaats heeft immers nooit een molen gestaan en is er dus sprake van geschiedvervalsing. Toch heeft aan de Contre-Escarpe
op een andere plaats wel een molen gestaan, een in 1778 voor Johannes Knippenberg gebouwde pelmolen. Later werd
deze molen ook oliemolen en vanaf 1863
was het een run- en pelmolen. Deze molen
brandde op 11 augustus 1878 af en werd
niet herbouwd. De laatste eigenaar was
G.H. Hietbrink.

Aanvankelijk zou de watermolen van het
voormalige polderdistrict De Marsch, Lede
en Oudewaard na restauratie al in maart in
bedrijf worden gesteld. De MKZ-crisis
gooide roet in het eten. Vandaar, dat de
opening van de in 1885 gebouwde molen
werd uitgesteld tot zaterdag 15 september.
Het herstel van de stenen romp was bij
deze restauratie ook een grote kostenpost.
Verder werden er nieuwe roeden gestoken
en de achterwaterloop hersteld. De kosten
bedroegen 324.000 gulden. De molen is eigendom van de Molenstichting voor het
Gelders Rivierengebied en wordt bemalen
door vrijwillig molenaar Van Aalsburg.

Stomp korenmolen Barsingerhorn
geen monument
Het mooi van de korenmolen van Barsingerhorn is ver te zoeken. Van de molen rest
niet veel meer dan de houten onderbouw.
In 1997 wilde Denkal Bouwontwikkeling in
Limmen de molen een ingrijpende face-lift
geven. De molen van Barsingerhorn is
betrekkelijk jong want hij werd pas in 1907

Korenmolen De Ster in Barsingerhorn,
ex Het Wapen van Friesland. Het
Zaanse verleden is hem duidelijk aan te
zien.

Monument voor molen in Gendt
In het Overbetuwse Gendt is op zaterdag 8
september aan De Peperbus een monument in de nieuwe Molenwijk onthuld ter
herinnering aan de molen die hier eens
stond. De vergunning voor de stenen baliemolen werd op 12 juli 1853 aangevraagd.
In september 1944 werd de onttakelde molen (de peperbus) opgeblazen. Omstreeks
1900 maalde G.H. Meurs hier. De laatste
molenaar was Henri Peters. De Historische
Kring Gente gaf ook een boekje uit: Van
Gendtse molen naar Gendtse Molenwijk.
De straatnamen in de nieuwe wijk van ongeveer 250 woningen hebben ook alle met
molens te maken.

Molen Hernen in bedrijf gesteld
Op zaterdag 8 september stelde burgemeester Franssen van Wijchen de koren-
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Het restant van De Ster in Barsingerhorn in mei 1997.
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De papiermolen De Schoolmeester in
Westzaan achter zijn lange droogschuur
(foto K. Tanger).

vooral in Rijnland, veel windmolens weer
werden ingezet als hulpbemaling. De
harde wind zorgde ervoor, dat ‘Rijnlands
Molenleven’ zich weer van zijn beste
kant kon laten zien. Het inzetten van watermolens bleef niet beperkt tot Rijnland.
In de Hoeksche Waard schakelde het
waterschap De Groote Waard de Oostmolen bij Mijnsheerenland in. Op vrijdag
21 september kwam ‘s morgens om zes
uur ook de molenviergang van de Tweemanspolder bij Zevenhuizen in actie. Het
water in deze bouwpolder stond bijna
een meter boven peil!

Hernieuwd onderzoek voor De
Roode Leeuw
vaak in dit soort situaties, een sloopmolen in
de Zaanstreek. Hij trof het, want hij slaagde
erin de hand te leggen op Het Wapen van
Friesland, een in 1761 gebouwde pelmolen
uit Zaandam-O; een sterke en zware molen
die vanaf 1844 het eigendom van Zwaardemaker geweest was. In Barsingerhorn
werd de herbouwde molen later het eigendom van de Coöperatieve Malerij ‘De
Ster’, waarbij het niet duidelijk is of de molen de naam van de coöperatie kreeg of
omgekeerd.
De nieuwe molen zou na een brand tot
circa twee meter boven de balie gesloopt
zijn. Malen op de wind was er niet meer bij:
een motor deed voortaan het werk. Na de
opheffing van de plaatselijke coöperatie
ging de molen over in handen van een
particuliere eigenaar en in 1996 werden
Geer en Jos Denkal eigenaar. Zij wilden de
molen restaureren. ‘De Ster’ zou zijn oude
hoogte van 21 m weer krijgen en de ontsierende aanbouwen zouden gesloopt
worden.
Plaatsing op de monumentenlijst zou niet
alleen het behoud, maar ook de restauratie van De Ster bevorderen. Vandaar, dat
de Stichting Historisch Niedorp plaatsing op
de rijksmonumentenlijst aanvroeg. De gemeenteraad van Niedorp kon zich in de
raadsvergadering van 6 september hierin
niet vinden. De raad deelde de mening
van B & W dat Historisch Niedorp wel erg
laat met dit verzoek kwam. Bovendien is
Monumentenzorg sinds jaar en dag met
het bestaan van het molenrestant bekend
en heeft nooit aangegeven De Ster een
beschermde status te geven. De eigenaren van De Ster zijn ook sterk gekant tergen
plaatsing op de rijkslijst omdat zij hun vrijheid om te doen en te laten met de molen
wat zij willen niet wensen op te geven.

Restauratie droogschuur van De
Schoolmeester
Sinds half juni werkt het Zaandamse timmer- en restauratiebedrijf De Zeug aan de
restauratie van de droogschuur van de pa-
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piermolen De Schoolmeester in Westzaan.
Zoals gebruikelijk bij Zaanse molenschuren
staat die op gemetselde stiepen die op
hun beurt weer op een houten paalfundering staan. Door het dalen van de grondwaterstand is het deel van deze palen boven de grondwaterstand gaan rotten met
als resultaat verzakkingen. Om het euvel
op te lossen zijn de penanten gesloopt en
de palen ingekort tot onder het grondwaterpeil. Op de palen kwam nu een betonfundering waarop de bakstenen stiepen
weer een plaats kregen. Verder wordt ook
de houten schuur zelf gerestaureerd, maar
zo terughoudend mogelijk om de oude,
authentieke sfeer van de schuur niet te vernielen. Het is een enorme klus, als men bedenkt dat deze droogschuur zo’n zestig
meter lang is. Toch is dat maar twee-derde
van zijn oorspronkelijke lengte, want bij een
noordwesterstorm op 1 maart 1949 werd
een dertig meter van de schuur zo zwaar
beschadigd, dat men volledig herstel om financiële redenen maar achterwege liet.
Voor het bedrijf kon men die dertig meter
wel missen.
Als de restauratie van de schuur is voltooid
dan is er een einde gekomen aan een
langdurige restauratieperiode waarbij de
molen in fasen grondig onderhanden is genomen. De Schoolmeester is dan weer als
nieuw, op die dertig meter na...

Water over Holland
De afgelopen maand september onderscheidde zich door een enorme regenval. Gemiddeld valt in De Bilt in september september 72 mm regen. Tot aan 19
september is daar in deze maand al 120
mm gevallen. Plaatselijk heeft het in ZuidHolland in die periode zelfs al 170 mm
geregend. De laatste jaren is september
toch vaak erg nat 1993: 109 mm; 1994:
155 mm; 1998 149 mm.
Vooral woensdag 19 september viel het
water met bakken neer. Hier en daar,
vooral in het Westland, ontstond grote
wateroverlast. Dit leidde ertoe dat,

De toekomst van korenmolen De Roode
Leeuw in Gouda blijft ongewis. De uitspraak in de zgn. ‘bodemprocedure’ die
door een buurman bij de Raad van State
werd aangespannen naar aanleiding
van een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning, is andermaal verdaagd
(zie ook Molenwereld 2000-7/8). Ondanks de reeds jaren lopende procedure acht men de verkregen informatie
onvoldoende. De procedure werd onlangs heropend en nieuwe geluidsmetingen (en aanverwante zaken) liggen
waarschijnlijk in het verschiet. Het is aannemelijk dat een definitieve uitspraak
wederom geruime tijd op zich zal laten
wachten. Voordeel is dat de molen voorlopig (nog) in vol bedrijf blijft... wr.

Korenbloemwolven in
Sommelsdijk
De Vereniging Vrienden van de Korenbloem is allerminst te spreken over het uitbreidingsplan Westplaat in Sommelsdijk.
Volgens deze vereniging worden zowel het
bestemmingsplan als gesloten compromissen geschonden met als resultaat meer
windbelemmering voor de Sommelsdijkse
korenmolen De Korenbloem met zijn bouwjaar 1705, afgezien van de torenmolens,
behorend tot de oudste stenen molens van
Nederland.
Ineens dook het bericht op van de werkgroep Beschermde Knaagdieren op Goeree-Overflakkee dat ooggetuigen vier korenbloemwolven hadden gesignaleerd.
De dieren zouden met zand- en grindtransporten uit Limburg mee zijn gekomen en ze
zouden aan de rand van de bouwlocatie
een burcht hebben.
Onmiddellijk werd een link gelegd met de
in Limburg bedreigde korenwolven en men
vreesde dat dit consequenties zou hebben
voor de bouwplannen. Zo was toch immers
ook de aanleg van een bedrijventerrein in
Heerlen na gerechtelijke procedures gedwarsboomd vanwege de aanwezigheid
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PRUP in Mierlo
De gemeente Mierlo heeft twee molens
voorgedragen om in aanmerking te komen voor restauratiesubsidie in het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma.
Dat gaat om 60.000 gulden voor werkzaamheden aan de kast en het gevlucht
van de standerdmolen. Opvallend is ook
dat de Ellerse Molen wordt opgevoerd,
een vervallen woonmolen die dringend
restauratie nodig heeft (zie Molenwereld
2001-5-124). Deze molen is (nog) geen rijksmonument en komt daarom niet in aanmerking voor subsdie via het PRUP. De gemeente heeft hem desondanks toch opgenomen voor 120.000 gulden om direct
zaken te kunnen doen als de molen eenmaal op de rijkslijst staat.

De Korenbloem in Sommelsdijk in een vervlogen tijdperk.

van korenwolven? Uiteindelijk kwam de
aap uit de mouw: met deze actie wilde de
genoemde vereniging er de aandacht op
vestigen dat de wereld op zijn kop gaat
voor deze bedreigde diersoort, maar dat
de belangen van een van de oudste stenen molens van Nederland nauwelijks gewaarborgd zijn.

Vreugde en zorg rond
korenmolen Spijkenisse
Op zaterdag 8 september werd de korenmolen van Spijkenisse na restauratie offi-

cieel in gebruik gesteld. De molen is eigendom van J. van Kranenburg, eigenaar van
een dierenspeciaalzaak aan de voet van
de molen. Toen in het verstedelijkte Spijkenisse geen emplooi meer was voor een
molenaarsbedrijf werden, zoals bij meer
molenaars, de bakens in die richting verzet.
In september 1999 werd de kap van de
molen vervoerd naar de werkplaats van
molenmaker Herrewijnen aan de Korte
Schenkeldijk in Spijkenisse om grondig onderhanden genomen te worden. Vooral
de windpeluw was erg slecht. Ook de
beide spruiten zijn in billinga vernieuwd. De
oude lange spruit dateerde uit de oorlog
en was gemaakt van twee U-binten. De
roeden zijn gerepareerd, een Derckxroe en
een heel oude Potroe die uit 1867 zou dateren. In mei 2000 werd de kap weer op de
molen gezet, waarna de molen weer helemaal maalvaardig is gemaakt, zodat er
weer graan gemalen kan worden. Dat was
voor het laatst gebeurd in 1965 toen het
molenaarsbedrijf werd gestaakt.
Jammer genoeg wordt de vreugde om de
maalvaardige molen overschaduwd door
het Centrumplan voor Spijkenisse (zie Molenwereld 2001-2-36 en 2001-7-186). Dit
plan levert veel windbelemmering op. Zo
staan de belangen van de molen en de
molenaar op het spel met daar tegenover
de belangen van het Centrumplan. Een
oude uitspraak zegt: regeren is het regelen
van tegenstrijdige belangen. Daarbij trekt
dan een partij vaak aan het kortste eind.
Dat lijkt hier de molen te worden, al is het
laatste woord er nog niet over gezegd.

De Spijkenisser molen draait er na het
lichten van de vang lustig op los. Hopen dat het zo blijft (foto J.L.J. Tersteeg).
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Gedeputeerde ir. M. Houtman haalt
met twee dochters van eigenaar Jan
van Kranenburg en onder diens toeziend oog de vang op van de Nooitgedacht in Spijkenisse (foto J.L.J. Tersteeg).

Windmolens onder water
In Noorwegen wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw soort getijmolens die
het beste te omschrijven zijn als windmolens onder water. De klassiek getijmolen
werkt door het opstuwen van water en vervolgens weer terug laten stromen over een
rad; of, in moderne vorm zoals bij de getijcentrale op de Rance in Frankrijk, via turbines.
Het Noorse bedrijf Hammerfest Strøm zoekt
andere wegen. Op de bodem van een vijftig meter diepe zeestraat ten zuidoosten
van Hammerfest komen dertig à veertig
meter hoge turbines te staan, die met hun
propellers heel veel weg hebben van een
moderne windturbine. Zoiets kan uiteraard
alleen succesvol zijn als het water snel
stroomt. Dat doet het ook in deze Kvalsundet: de stroomsnelheid loopt er op tot 2,5
m/sec. In de herfst van 2002 start de testfase. Als alles volgens plan verloopt dan
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wekken uiterlijk 2004 twintig ‘waterwindturbines’ elektriciteit op. Als groot voordeel
wordt genoemd dat ze volledig onder water staan en zo onmogelijk ‘horizonvervuilers’ kunnen zijn. Hammerfest Strøm denkt
elektriciteit te kunnen leveren tegen een
prijs die concurrerend is met die van windturbines. Waaien doet het niet iedere dag,
maar eb en vloed gaat altijd door. Het bedrijf denkt dat er alleen aan de Noorse kust
al zo’n zestig locaties zijn die geschikt zijn
voor deze ‘onderwatermolens’.

Molenruilbeurs
Op zaterdag 3 november a.s wordt de 41ste molenruilbeurs gehouden in de recreatieruimte van de Bethelkerk aan de Burg.
Norbruislaan 1 te Utrecht, wijk Zuilen. Daar
kunnen verzamelaars op molengebied hun
foto’s, ansichtkaarten, boeken, stickers,
dia’s, postzegels en wat niet al ruilen. De
ruilbeurs begint om 10.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen.
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridderkerk. tel.
0180-411121.

In ‘t kort
Naar aanleiding van de catastrofe in de VS
hebben veel molens in ons land in de rouw
gestaan. Dat was bijvoorbeeld het geval
bij de vijf molens van Schiedam , maar er
zijn er nog veel meer geweest.
lZaterdag 6 oktober wordt om 14.30 uur de
korenmolen De Leeuw in Oude Molen tussen Bathmen en Lettele na restauratie officieel weer in bedrijf gesteld.
l Op 1 september is het Landgoed De
Bruchemse Molen bij Bruchem geopend.
De openingshandeling werd verricht door
Roeltje van Lit-Ippel uit Hedel die 73 jaar
geleden werd geboren in de molenbedstee.
l De gemeente Wijchen wil met zijn woningbouw ‘inbreiden’: nieuwbouw op
open plekken binnen de dorpskommen.
Daaronder valt ook het plan om bij de
Oude Molen in Wijchen een tweetal huizen
te bouwen.
lSinds de bouwvakvakantie is de Putmolen
van de molenviergang bij Aarlanderveen
weer in bedrijf. Van deze molen is de voorwaterloop verdiept, waardoor de opvoerhoogte bijna is gehalveerd. De molen

‘Dak d’r af ’ in letterlijke zin bij de
start van de restauratie van de molen
in Kuitaart.

heeft nu veel minder wind nodig. Als bij
buiig weer de andere molens regelmatig
terugvallen dan blijft de Putmolen doorgaan.
lDe Steekter Wip bij Alphen a/d Rijn heeft
sinds kort zijn kop weer terug. Ook zijn de
roeden gestoken.
lHet VSB-fonds Westland heeft ruim 35.000
gulden beschikbaar gesteld voor de vernieuwing in originele staat van de dakbedekking aan de korenmolen van ‘s-Gravenzande die bestaat uit ruitvormige zinken
leien. Deze losanges trof men meer aan op
molens in Zuid-Holland, met name in de
omgeving van Hazerswoude.
lDe gemeente Schoonhoven draagt het in
1926/1927 gebouwde elekrische gemaal
van de polder Willige Langerak over aan
de Stichting Behoud Watertoren Schoonhoven om het te behouden. Het gemaal
werd destijds gebouwd ter opvolging van
twee wipmolens.
l De Boterhuismolen bij Warmond staat inmiddels op zijn nieuwe fundering (zie Molenwereld 2001-9-224). Nu moeten de waterlopen en de binnenmuren nog opnieuw gefundeerd worden. De molen heeft nog - een
bijzonderheid voor zo’n grote molen - een
houten wielbak, verpakt in dubbel lood.
lOp 21 en 22 september organiseerden de
Stichting Dorpsbelangen en de Stichting
Molen Vogelzicht onder het motto ‘Dak d’r
af’ een groot feest bij de molen van Kuitaart. De opbrengsten van dit feest komen
ten goede aan de restauratie van de molen, terwijl men zo ook donateurs voor de
molenstichting heeft willen winnen.
l Het Nieuwkuijkse bouwbedrijf De BonthVan Hulten is bezig met restauratie van de
stenen romp van de Stadsmolen in Hulst.
Herstelwerk van zeven jaar geleden is niet
voldoende gebleken. Er wordt nu een speciale specie gebruikt. Met het werk is naar
schatting tien weken gemoeid.
l De standerdmolen van Nistelrode moet
volgend jaar een grote beurt ondergaan,
waarbij o.a. de trap wordt vervangen. Met

De korenmolen van ‘s-Gravenzande in
de steigers (foto E.G.M. Esselink, 30
juli 2001).
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het herstel is een bedrag van 70.000 gulden
gemoeid.
lDe Kerkhovense Molen in Oisterwijk krijgt
een noodvoorziening tegen vochtdoorslag
(zie Molenwereld 2001- 9-218). Aan de
natte kant van de molen komen plastic zeilen, vastgezet met panlatten. De Goudse
Roode Leeuw krijgt er zodoende een zusje
bij.

Molenkalender
28 oktober Rijnlandse Molendag.
3 november Molenruilbeurs Utrecht.
10 november Molendag Tielerwaard.

Tentoonstellingen
16 februari - 31 december 2001: ‘Wind/Kracht/Metingen’ in museummolen De
Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.
vanaf 24 maart Exposities ‘Molengeschiedenis van Schieland’ en ‘Molenhistorie van
Schiedam’ in Historisch Centrum Ons Verleden te Zevenhuizen.
Tot eind oktober Tentoonstelling over houthandel in de Grote Kerk in Dordrecht.
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J.S. Bakker

Van appels, peren
en ....

borstroeden
‘Technische argumenten tonen aan dat de lengte van de
borst ten opzichte van de
lassen op zichzelf geen relevante constructievariabele is.’
Deze conclusie aan het slot van ‘Buigen of
barsten’ van de hand van de heer J.C. van
Driel in De Nieuwe Zelfzwichter van maart
2001 is, mijns inziens, nogal kort door de
bocht om niet te zeggen uit de bocht gevlogen. Als schrijver van het gewraakte artikel in de Molenwereld van december
2000 wil ik er toch graag op reageren, te
meer daar er lezers van De Nieuwe Zelfzwichter zijn die dit artikel niet kennen en
daardoor gehandicapt zijn in goed begrip
van het door mij gestelde.
Van Driel stelt in feite dat mijn veronderstelling over het te korte borststuk alleen gebaseerd is op een vergelijking van de roe in
Bourtange met die van 25 andere molens
met borstroeden. Dat die in Bourtange
sterk uit de pas loopt zou volgens Van Driel
dan niet zo veel zeggen, maar dit terzijde.
Op het door mij genoemde tweede en zeker wezenlijke argument, de hefboomwerking van de las op de borst wordt door
hem zelfs niet genoemd. Als hij mij dan vervolgens in de schoenen schuift dat ik stel
dat ‘er in Bourtange een onaanvaardbaar
risico is genomen door die molen (op een
locatie met veel bezoekers!) te voorzien
van een borstroede’ dan zou ik hem toch
willen vragen mijn artikel beter te lezen,
want dat staat er zo niet. Ik heb in dat verband alleen gesteld dat ‘de constructie
moet vlekkeloos zijn (lengte borststuk, kwaliteit van het hout)’; anders gezegd: borstroe, liever niet, toch: dan wel goed.

Inpakkerij
Vervolgens verwijt hij mij dat ik mijn artikel inpak ‘met vermoedens over redenen voor
de geografisch ongelijkmatige verdeling
van borstroeden over in Nederland’. Die
geografisch ongelijkmatige verdeling is be-
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De standerdmolen van Bourtange na herstel, met de rosmolen links een schilderachtig geheel (foto H. Noot, 9 juni 2001).

kend; ik heb alleen getracht in een artikel
dat niet voor niets zonder meer ‘Borstroeden’ heet daarvoor een verklaring te vinden. Dat heeft niets met inpakkerij te maken, want daaronder zie ik iets als een versluierend, verhullend verhaal met halve
waarheden en desnoods erger om de lezer
een rad voor de ogen te draaien. Waarom
zou ik? Ik hen niets te verbergen of kromme
zaken recht te praten. Ik probeer alleen
een antwoord te vinden op een bekend
verschijnsel en ik zou met de beste wil van
de wereld niet weten wat daaraan mis is.
Ten aanzien van het hergebruik van gebroken doorgaande roeden in borstroeden
trek ik de conclusie dat dit slechts incidenteel was. Van Driel draait dit volledig om
met ‘Niet duidelijk is, of borstroeden altijd
een soort tweedehands reparatieconstructies waren of dat er ook borstroeden op
nieuwe molens voorkwamen.’ Dat is zelfs
heel duidelijk: in streken waar de borstroeden heer en meester waren zijn ze nieuw
toegepast; dat kan moeilijk anders. Dr. Yves
Coutant noemt in zijn Middeleeuwse molentermen in het graafschap Vlaanderen
meerdere
voorbeelden,
waaronder
‘omme eene nyeuwe roede te makenne
van drie sticken, daertoe dat ghegaen is
een borst en 2 lassche (een vermelding uit
Temse in 1471). Het heeft niets uit te staan
met wat van Driel noemt (op basis van mijn
verhaal?) ‘een inferieure reparatiewijze’.
Zijn verwijzing in verband hiermee naar
‘speciale ijzeren askoppen met een tussenschotten’ begrijp ik in dit verband dan ook
helemaal niet en heeft er in ieder geval
niets mee uit te staan.

De apen
De conclusie dat mijn tabel (met 25 molens
+ 1 ‘uit het spoor loper’) ‘slechts bewijst dat
molenbouwers elkaar risicoloos na-aapten’
zie ik eerder als een belediging voor het
vakmanschap en inzicht van molenmakers
uit vroeger dagen dan als een bewijs van
na-aperij. In die tijd was kwalitatief goed
hout van grote lengte ook kostbaar, zeker
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eikenhout, en men heeft het, gebaseerd
op praktijkervaring, beslist niet langer gemaakt dan noodzakelijk was. Natuurlijk was
men niet in staat tot berekeningen zoals nu,
maar de heer van Driel vergeet dat de
praktijk in dit opzicht ook een doeltreffende
leermeester is.
Zou het dan bovendien zo zijn dat die 25
willekeurige borstroeden onnodig lang en
zwaar zwaren, terwijl die ene korte in Bourtange goed was. Was die constructie dan
wel zo goed doorberekend om aanmerkelijk anders te zijn dan die uit het verleden?
Verder zou het mij niet verbazen dat die 25
borstroeden een langere levensduur hadden dan die in Bourtange.

Appels met peren vergeleken
De stelling van Van Driel, dat de lengte van
de borst er niet toe doet is in hoge mate
gebaseerd op de vergelijking met een haspelkruis en een kopse lijm- of smeltverbinding.
De vergelijking met het haspelkruis raakt
kant noch wal: hier worden appels met peren vergeleken. De heer Van Driel vergeet,
dat de roeden van een haspelkruis bij de
as even dik zijn als bij een normale doorgaande roe, terwijl de las van de borstroe
aanmerkelijk dunner en lichter is en juist om
die reden de ‘ruggesteun’ van de borst
hard en hard nodig heeft. Een te kort borst-

stuk onthoudt hem die steun en dat is vragen om ongelukken... zoals in Bourtange.
Het haspelkruis, zeker met een houten as,
heeft ‘nog minder blijvende ingang gevonden dan borstroeden’ zegt van Driel terecht, want borstroeden hebben zich vele
eeuwen, tot in deze tijd toe weten te handhaven (nog minder is dan wel erg zwak uitgedrukt); genoemde haspelkruisen zijn in
de vorm zoals Spille die dacht alleen op
papier bekend (dat van de Robonsbosmolen is een moderne reconstructie; de molen
heeft in de ‘oude tijd’ altijd met een normale houten as gemalen). Dat zo’n haspelkruis geen blijvende ingang heeft gevonden weinig zegt over het technisch
idee achter die bouwwijze mag Van Driel
weinig zeggen, mij zoveel te meer. Als een
constructie zich proefondervindelijk bewees dan wist hij zich te handhaven, eeuwen lang als het moest. Dat dit bij haspelkruisen niet het geval was, maakt juist duidelijk dat die het moest afleggen tegen andere constructies, hetzij oude beproefde,
hetzij nieuwe.

De vergelijking met de lijmverbinding raakt
al evenmin kant noch wal, zeker als Van
Driel stelt dat de las minstens even sterk
moet zijn als de borst daar. Dat laatste dat
is juist volledig in strijd met de constructie
van de borstroe: de las is juist aanmerkelijk
lichter dan de borst, een typisch kenmerk
immers van de borstroe. Juist daarom was
die lengte van de borst zo belangrijk.
Ik denk niet dat het door Van Driel aangevoerde verhaal over de montage geen ander licht op de zaak werpt: ik heb aangenomen dat dit door de molenmaker in 1979
volgens de regels van de kunst is uitgevoerd en ik heb er dan ook geen melding
van gemaakt; het zou kwade trouw zijn.

Met borstroeden
In mijn artikel heb ik er juist op gewezen dat
in de ‘lage landen bij de zee’ borstroeden
(waarschijnlijk helemaal) niet voorkomen.
Even zo vrolijk komt Van Driel met een heel
verhaal over poldermolens met borstroe-

Detail van het nieuwe gevlucht van de
molen van Bourtange (foto H. Noot, 9
juni 2001).

De Robonsbosmolen bij Alkmaar met
zijn haspelwiekenkruis.
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Detail van het haspelwiekenkruis, een
uitvinding van H. Spille die in 1779
zijn Beschrijving van een nieuwe manier om molen-assen en molen-roeden
van meerdere sterkte en duurzaamheid,
en tot minder kosten te maaken als
volgens de gewoone manier kan geschieden. Hendrik Spille liet in 1770 in
Waddinxveen de papiermolen Eolus
bouwen, in de volksmond De Gele
Molen. Eerder in 1762 hat hij met zijn
broer Jan de tras-, olie en verfmolen
De Oranjeboom gekocht.

den dat hij ophangt aan een reparatieverhaal dat ik zelf als hooguit incidenteel heb
opgevoerd. Borstroeden waren in die streken trouwens volslagen onbekend. Logisch
dat men dan gewoon een nieuwe roe
stak.
Lang niet alle polders hadden reserveroeden klaar liggen. Ik ken ze eigenlijk alleen maar dat zegt niet zoveel - bij de grote watermolens in het westen en dan vaak nog
maar alleen bij een combinatie van polders of bij polders met veel molens. De timmerlieden in die tijd waren best in staat om
snel een nieuwe roe klaar te maken. Bovendien konden deze vaklieden heel goed
beoordelen of een roe het nog een seizoen zou uithouden of niet. Als men daaraan twijfelde nam men echt wel maatregelen en liet men het niet op het laatste
moment aankomen: notulen en rekeningen van polderbesturen spreken in dit opzicht boekdelen.

Spreiding
De vragen die Van Driel aan het slot van
zijn artikel stelt over het voorkomen van
borstroeden zijn ‘statistisch-methodisch gezien ontzettend erg fout’; van de kant van
Van Driel wel te verstaan. Ik geef juist aan,
dat er (slechts) een geografisch bepaalde
scheidslijn is. Iemand die enigermate op de
hoogte is met molens weet, dat aan de
ene kant van die lijn borstroeden voorkomen op alle typen molens: bovenkruiers,
standerdmolens, wipmolens, terwijl ze aan
de andere kant van die lijn op geen enkel
molentype voorkomen. Voor functie geldt
eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik had graag
een foto van een watermolen in Nederland met borstroeden opgenomen, maar
ik moet de eerste nog tegenkomen. De
keuze van de molen van Barlo is enkel ingegeven door het feit dat het een mooi en
duidelijk plaatje is. Natuurlijk is het niet toevallig, dat hij aan zijn kant van de borstroedengrens, de Achterhoek, ook borstroeden heeft.
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Zeil voorleggen op een
onbekende, waarschijnlijk, Gelderse molen. De
buitenroe is een ijzeren
roe, de binnenroe een
borstroe. De borst van
deze roe is wel opvallend lang.

Natuurlijk nam ik geen plaatje van een molen met een haspelkruis op, want dat is in
mijn ogen, zoals hierboven uiteen gezet
een valse vergelijking. De stelling van Van
Driel, dat de nieuwe haspelkruisen blijkbaar
sterk genoeg zijn bestrijd ik. Er is in Nederland zegge en schrijve een molen met een
haspelkruis, de genoemde reconstructie
van de Robonsbosmolen uit 1976 (!). In
1995 was de staat van dit kruis dermate
slecht dat een eind moest worden vernieuwd en twee een ‘levensduurverlenging’ moesten ondergaan. Eerder in januari 1991 was er ook al een eind afgenomen
omdat het vervangen moest worden.
De kritiek die Van Driel op mijn tabel heeft is
in veel opzichten het intrappen van een
open deur. Uit de tekst blijkt dat geen van
de molens in de kustreek voorkwam en dat
het type er qua roedeconstructie niets toe
doet.
Wat ik Van Driel eigenlijk wel een beetje
kwalijk neem is, dat hij uitvoerige en diepgaande kritiek op een artikel in de Molenwereld publiceert in een andere periodiek,
zonder zelfs de auteur of de uitgever van
de Molenwereld ervan in kennis te stellen.
Nu is dat weliswaar zijn goed recht, maar
als dan in die periodiek, zijnde De Nieuwe
Zelfzwichter mijn verhaal gehanteerd

wordt als een soort grabbelton dan heb ik
daar moeite mee, zeker omdat veel lezers
van De Nieuwe Zelfzwichter het oorspronkelijke verhaal niet kennen. Ik wil dit geen
‘inpakkerij’ noemen, maar als lezers van dit
blad hiermee op een verkeerd been gezet
worden dan zou mij dat niet verbazen, zelfs
al wil ik hiermee geenszins de goede trouw
van de heer Van Driel in twijfel trekken.
Het bovenstaande artikel is op 19 april toegezonden aan de redactie van De Nieuwe
Zelfzwichter als verweer op het hierboven
genoemde artikel van de heer Van Driel in
dat blad. Het lukte de redactie ervan niet
om deze reactie integraal op te nemen in
De Nieuwe Zelfzwichter. Wel zou men zowel
het artikel uit Molenwereld 2000-12, De
Nieuwe Zelfzwichter 2001-1 plus mijn reactie
publiceren via de website van de Vereniging vrienden van de Groninger Molens
(www.groningermolens.nl). Aangezien zowel door de heer Van Driel nogal wat principiÎle zaken betreffende borstroeden aan
de orde zijn gesteld leek het de redactie
van de Molenwereld nuttig om ook te zorgen voor een papieren versie van het verhaal, zodat ook mensen zonder computer
met internetaansluiting hiervan kennis kunnen nemen. jsb.

4de jaargang 2001 nr. 10

Forum

PAPIERMOLEN

Müllernes Danmark
Møllernes
Danmark
Zij die in de veronderstelling leven dat Nederland het enige molenland is
zijn niet erg goed op de hoogte, evenmin als zij die denken dat de windkorenmolen in Nederland de hoogste graad van perfectie heeft bereikt.
Er zijn meer molenlanden in dit ondermaanse. Denemarken is er een van,
en wat voor een. Het biedt een indrukwekkende staalkaart aan wind- en
watermolens; meer nog dan in Nederland uiteenlopend van heel primitief tot hoog ontwikkeld. Zo treft men op het eiland Bornholm niet alleen
primitief aandoende watermolens (‘Noorse’ molens) of standerdmolens
aan, maar ook bovenkruiers met zelfzwichting, windroos, walsenstoelen
en centrifugaalbuilen.
Hans Wessing legde dit Denemarken van de molens vast op een 65 minuten durende videofilm Møllernes Danmark met ook een in het Engels
ondertitelde variant: The Denmark of the windmills. Dat laatste is niet helemaal terecht want ook watermolens komen ruimschoots aan bod.
De video is zowel naar opzet als naar uitvoering buitengewoon knap. Het
is geen aaneenschakeling van 65 minuten molens tot vervelens toe. In
grote lijnen wordt zowel de ontwikkeling van de wind- als de watermolen
aangegeven. Verder is men ook niet blijven steken in het molenverhaal.
Lijnen worden doorgetrokken naar het heden zoals de ontwikkeling van
de windturbines. Hierin speelt Denemarken een voortrekkersrol: de helft
van alle hiermee in Europa opgewekte elektriciteit zou van Deense windturbines en/of Deense technologie afkomstig zijn!
Zo wordt ook de lijn getrokken van molens naar moderne bloemfabrieken met niet alleen beelden uit heel grote industriële bedrijven met walsenstoelen en plansiften, maar ook een kleinere, van een slag dat in Nederland vrijwel niet meer voorkomt: Bornholms Valsemøllen.
Niet alleen de molenaar of de molenmaker komen in beeld, maar ook
de meelfabrikant, de historicus, de archeoloog, en de technicus.
De documentaire mikt op een breed publiek en is daarin dan ook volledig geslaagd.
Dan zijn er natuurlijk de molens: voor alles korenmolens. De Hammermølle
is in onze ogen een vreemde eend in de bijt, een ijzermolen, een soort
die hier te lande niet meer bestaat.
Als Hollandse molenliefhebber, althans dat is mijn ervaring, zit je vrij voortdurend te vergelijken: overeenkomsten en verschillen. Chauvinisten die
sommige molens belachelijk primitief vinden dienen te bedenken dat
andere korenmolens een technische graad van ontwikkeling hebben
die hier in Nederland eigenlijk nooit is bereikt.
Het grootste minpunt van deze band is de prijs: Als u de band vanuit Nederland in Denemarken bestelt dan komt die in totaal op een bedrag
van ca. honderdtien gulden, ongeveer een derde is voor porto en de
bank. Møllernes Danmark: desondanks een tien met een griffel en een
zoen van de juffrouw.
Møllernes Danmark is een productie van Wessing Film-TV, Absalonsgade
13 DK-5000 Odense C, tel. + 45 6617 7717; fax + 45 6617 9771,
e-mail: wf@wessingfilm.dk.
De prijs van deze videoband bedraagt 248 DKK te vermeerderen met 68
DKK verzendkosten. Denk ook om de bankkosten!. Bij bestelling uiteraard
ook aangeven of u de Deense versie, dan wel de in het Engels ondertitelde versie wilt hebben.
jsb.
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Molenmodellen
Natuurlijk is eenieder vrij om datgene te
denken van molenmodellen (of ‘geknutselde bijdragen’ zoals de heer Keuken declameert in Molenwereld 7/8) wat hij of zij
maar wilt. Toch stelt Keuken vervolgens
de vraag: ‘Wat hiervan te denken?’.
Welnu: molenmodellen bij ‘volwassen’
molens zijns mijns inziens niet ‘buitengewoon storend’, maar eerder ‘aangenaam aanvullend’. Ze getuigen van een
zeer grote liefde voor het molenaarsvak –
en in feite voor alles wat met molens van
doen heeft – van de vroegere of huidige
molenaar. Bovendien vormen zij vaak getuigen van een rijke geschiedenis. Een
paar voorbeelden: bij de korenmolen van
Biggekerke staan (’s zomers) twee molenmodellen die zo’n honderd jaar (!) oud
zijn en bij de Hensbroeker molen bij Wognum staan twee grote molenmodellen
waarvan er één (een wipmolentje met
stelling) vroeger hout kon (of kan?) zagen
voor eigen gebruik. Ook bij een aantal
molens van de bekende molenviergang
in Aarlanderveen staan zeer fraaie werkende molenmodellen en zo kan ik nog
wel even doorgaan.
Om kort te gaan: molenmodellen behoren onlosmakelijk bij de omgeving (noem
het desnoods biotoop) van molens en
verdienen eerder bescherming dan een
sneer omwille van – misplaatste – esthetische ‘argumenten’.
Willem Roose

De molen Nieuw Leven van de Wogmeerpolder bij Hensbroek met twee
speelmolens: afbreuk aan of verrijking
van de molenwaarde. Smaken verschillen, authenticiteit is een heel ander
chapiter (foto J. Keuken)
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Mens en molen

Achterhoeks
Molenaarsleven

Frans Gunnewick

In Molenwereld 2000-1
schreef de heer Van Bussel
uit Eindhoven over het
wieksysteem van zijn vader.
Dit werd gevolgd door
commentaar van de zijde
van de redactie.
Het riep mij molenaar
Frans Gunnewick uit
Vragender veel herinneringen op. Hij zette ze op
papier en wij laten ze hier
onder maar al te graag
volgen!
De oude molen in Vragender met op de voorgrond de speelmolen waarmee de
jonge generatie Gunnewicks echt maalde.

“In november 1932 heeft m’n vader een
nieuwe Ruston-motor gekocht. Die kost
drieduizend gulden en is geleverd door
Stockport uit Amsterdam op station Lievelde, hier vlak bij. Deze motor moet de
oude petroleummotor vervangen. Die is
niet veel zaaks: veel kabaal, maar geen
kracht en bovendien slecht aan het lopen
te krijgen; een kreng om het zo maar eens
te zeggen.

Stilstaande molen?
Als begin januari 1933 de nieuwe motor, de
Ruston, begint te lopen dan is dat een hele
vooruitgang. Hij is zuinig en heeft met zijn 36
pk veel kracht, zeker in vergelijking met de
oude motor, die nog geen 15 pk doet volgens vader. De brandstof kost 2 cent per liter.
De molen wordt overkruis stilgezet met zijn
kop op het zuidwesten. De zeilen worden
er ook helemaal afgehaald en opgeborgen. De borden worden eruit gehaald en
de kruihaspel gaat aan de kant; het is toch
maar een sta in de weg.
In de molen gaat op de steenzolder bij het
voor de eerste keer scherpen van de steen
met de nieuwe motor de bovenspil aan de
kant. Die wordt wordt in een hoek gezet en
komt voorlopig niet terug. In plaats ervan
komt er een kleine spil voor de aanslag van

256

De oude molen, maar nu met Ten Have-wieken en brede stroomlijnneuzen. In het
stenen gebouwtje rechts stond de Ruston-motor.

het schoe. Dat is heel wat gemakkelijk dan
het eraf halen van de bovenspil en er weer
opzetten.
Vader heeft het malen op de motor zo volgehouden tot augustus van hetzelfde jaar.
Op een dag komen we dan uit school en
daar staat vader weer op de wind te ma-

len. Er staat die dag een mooie wind uit het
zuidoosten en juist van die kant staat de
oude molen zo vlak.
‘Vader maalt u nou weer met de wind?’
‘Als ik niet met de wind blijf malen dan
wordt je nooit echte mulders’, zo was het
antwoord.
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vraagd, beschuit enz.
Vader staat daarop: ‘In tijd van nood moet
je ook kunnen broodbakken’. Dat is ook
meerdere malen voorgekomen; bij ziekte
of wat dan ook.
Ik heb er ook nooit spijt van gehad, en
vooral nu niet, nu wij al jaren voor de bakkers malen. Je weet dan tenminste waar je
over praat als je bij de bakkers komt.

Stroomlijn bekijken
Maar nu wijk ik af van de stroomlijnneuzen.
Als kleine jongen heb ik de eerste grote gestroomlijnde molen gezien bij Lammers in
Voorst. Wij hadden hier kermis in het dorp
en toen mocht ik met mijn oom, de bakker,
mee als ik wilde. Maar ik vond het nog
mooier om in de trein te zitten en naar Dekkerwieken te gaan kijken; wat een feest.
Hij staat, als we er komen, met een noordenwind te malen en loopt een flinke
gang, Zijn buurmolen, De Zwaan van Van
Mulligen haalt die gang lang niet, nog niet
voor de helft.
Even daarvoor is m’n vader met de molenmaker Hendrik ten Have uit Aalten naar de
molen van Van de Poll in Putten wezen kijken, als ik mij niet vergis. Een pracht van
een molen, gebouwd door Ten Zijthoff uit
Deventer.

De nieuwe molen in 1993 met de niet lang tevoren aangebrachte stoomlijnneuzen.

In hetzelfde jaar krijgt vader bericht dat de
olie een cent per liter duurder wordt. dat
was toch wat!
Dan mag ik mee naar de molenmaker
Hendrik ten Have in Aalten, de molenmaker van pa.
De molen moet weer goed in orde gemaakt worden; de jongens komen toch zo
van school en dan kunnen ze met de wind
malen.
Maar m’n pa kennende; hij maalt zelf ook
veel te graag met de wind in plaats van
hele dagen met de Ruston-motor.
De molen wordt weer goed in orde gemaakt: nieuwe korte spruit, de voeghouten
aangelast, nieuwe staart enz. Er komt nog
een nieuwe houten roe van de standerdmolen uit Vorden. Zo wordt het weer een
prima molentje om mee te draaien.
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Dekkerwieken
In het begin van de jaren dertig hebben wij
al een dekkerwiek voor onze kleine speelmolen laten maken. Dat gebeurt op twee
einden en het is al een hele verbetering.
Mijn beide broers en ik malen er dan veel
gebroken haver mee voor de paarden; net
zo veel als maar kan, dan hoeft vader, of
de knecht die vader heeft, het niet meer te
doen.
Als wij van (de lagere) school afkomen dan
is dat voorbij en dan moeten wij aan het
werk. Voor de middag eerst in de bakkerij
van oom Hendrik helpen we met brood
bakken en bij alles wat nodig is in die tijd:
wittebrood, boerenmik (van roggebloem
die hier op de blauwe steen werd gemalen), krentenbrood, en als erom wordt ge-

De Agneta in Ruurlo met de opvallend
brede stroomlijnneuzen bij de Ten
Have-kleppen.
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Het Hert in Putten, verdekkerd in 1933
en zo in bedrijf gesteld op 30 oktober
van dat jaar. Deze molen had ook sterk
met zeilslag te kampen, vandaar dat er
aan de achterzijde van het hek, bij de
roe latten kwamen die dit tegen moesten gaan.

het is helemaal windstil en toch draait die
molen! JS)
“Ik heb in de oorlog ‘40-‘45 en daarna ook
nog wel eens met die molen gemalen.
Toen was er nog een meelhandel bij en
boerengemaal. Dan maalde ik boven en
onder waren ze aan het zagen.
Met die speciaal gemaakte brede neus
had de molen een goede trekkracht en
waren zeilen niet meer nodig.
Toen wij in 1958 onze nieuwe molen klaar
hadden kon ik de molen in Ruurlo vanaf de
stelling hier met een verrekijker goed zien;
nu niet meer met al die bomen.

Ten Have
Molenmaker Ten Have uit Vorden heeft
veel molens voorzien van kleppen maar
met een ander model neuzen die wel een
goede trekkracht hadden maar zonder zeilen op de andere roe vanwege zeilslag. Zo
maalden hier meerdere molens in de buurt
alleen met de kleppen en de stroomlijnneuzen volgens model Ten Have. De mo-

Zelf stroomlijn
In het midden van de jaren dertig laat vader zelf stroomlijnneuzen maken aan onze
oude molen. Gert te Have maakt ze aan
de houten roe die vader heeft gekocht en
komt uit de standerdmolen van Vorden.
Dat is de allereerste roe geweest waar de
molenmakers uit Aalten stroomlijn aan hebben gemaakt. Als die klaar is gaat de molen bij het proefdraaien al aan de haal!!!
We blijken het halve doek maar nodig te
hebben. Zeilslag doet zich niet voor. Dat zie
ik nu zo vaak, ook bij fokken. Men wijkt te
veel af van hoe het moet met als gevolg
veel zeilslag en niet trekken.

De afwijking
Toen Jan ten Have in 1942 de Agneta in
Ruurlo in huur had - pas later werd hij er de
eigenaar van - had hij met zijn vader Tinus
ten Have onder het zagen er de zelfzwichting afgemalen.
In hetzelfde jaar zijn op de Agneta Ten
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Have-kleppen aangebracht. De molen
had in 1939 al stroomlijnneuzen gekregen.
Deze waren, met de roe mee gemeten,
zo’n 80 cm breed en met een scherpe
neus (zie Molenwereld 2000-1) Ze stonden
alleen met de neus sterk naar voren en dat
verhoogde natuurlijk de trek.
Op de zeilroede hadden ze geen zeil meer
nodig en dat hebben ze, voor zover ik
weet, ook nooit gehad.”
(Om diezelfde rede wilde Arie Kluit in 1960
op de molen van Terbregge ook extra
brede fokken. Volgens hem waren zeilen
dan helemaal overbodig. Om die reden
kwamen er aan de opgekalefaterde roeden ook geen kikkers: niet meer nodig. De
Vier Winden maalde zo verbazend licht.
Op een vrijdagavond in maart 1972 stond
ik ter gelegenheid van de opening van het
watersportseizoen ‘s avonds met de molen
te draaien. Gaandeweg ging de wind liggen, maar de molen bleef tot mijn stomme
verbazing lopen, al werd het water van de
Rotte vrijwel spiegelglad. Ik hoorde een jongetje dat naar de voorbijvarende boten
stond te kijken tegen zijn vader zeggen: ‘Pa

De standerdmolen van Vorden, nog in
vol bedrijf. In 1920 werd de molen
aangekocht door een plaatselijk comité
om deze bijzondere en oude molen te
behouden. Helaas kon men het geld
voor het onderhoud niet opbrengen en
zo viel hij in 1930 toch in ‘s slopers
handen. Een roe ging daarna nog naar
Vragender.
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dellen eervan liggen nu nog bij Groot Wesseldijk in de werkplaats, meerdere malen
gezien.
Toen wij na de oorlog in plaats van onze
houten buitenroe een Potroe kregen, heeft
Tinus ten Have, een broer van Gerrit die opgehekt en gestroomlijnd. Maar de zeilen
sloegen niet. Ze lagen stilal liep de molen
nog zo hard.
Die Potroe was afkomstig van de Schuilenburger Molen bij Hellendoorn. Het achtkant
is een paar jaar geleden door Vaags gesloopt en staat nu in Meppel.
Wij hebben met die Potroe gemalen tot
aan de afbraak van de oude molen in
1958.

Ervaring
In die 65 jaar dat ik molenaar ben geweest
heb ik veel ervaring opgedaan met wieksystemen. Zo heeft de molen van Kwak in
Varsseveld een tijdlang Bilau-wieken gehad. Ik weet nog dat ze ermee draaiden.
Wijnveen uit Voorthuizen heeft ze er aan gemaakt. Als ik het goed heb zijn ze er in de
oorlog afgeschoten. Na de oorlog heb ik
hem nog zien draaien met twee einden.
Nadien is hij afgetakeld tot kale romp. Die
staat er nog en wordt, als ik het wel heb, gebruikt als een soort clubhuis voor de jeugd.
Voor wat betreft de wieksystemen ben ik
weer terug bij af: de stroomlijnneuzen.
Onze nieuwe molen kreeg in 1958 fokwieken, maar nu hebben we Van Busselneuzen. Die hoeven niet onder te doen voor
fokwieken, in tegendeel zelfs. Fokken zijn
duur aan onderhoud. Bij stormachtig weer
heeft de molen flink te lijden”
(De molen in Terbregge had bij storm inderdaad ook de neiging om zelfs bij stilstand
door de vang heen te lopen en het kruis
kon flink staan raggen. Daar werd altijd
heel secuur met veiligheidsmaatregelen
omgesprongen zodat het nooit problemen
gaf. Arie Kluit placht te zeggen: “Ik blijf ‘s
nachts bij storm het liefst rustig in mijn bed
liggen”. JS)

Hobby
“Ik heb ook veel ervaring opgedaan bij andere molenaars, molenaars waar ik stenen
heb gescherpt of in tijd van nood of ziekte
heb gewerkt. Je komt dan van alles tegen:
goed en slecht. In Schiedam, op De Vrijheid, heb ik ook een paar dagen gescherpt na het vertrek van molenaar
Kodde.
De opkomst van het ambachtelijk tarwe
malen voor de bakkers heeft mij goed gedaan. Ik heb met liefde gemalen; ook voor
de generatie die na mij komt. Bij onze molen hier had ik altijd - en nu nog - een paar
blauwe of kunststenen liggen als lesmateriaal.
In die 65 jaar heb ik altijd zoveel mogelijk
met de wind gemalen; het is voor mij een
hobby.”
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PAPIERMOLEN
Studie van de Middeleeuwse
windmolen in Vlaanderen
Onlangs publiceerde The International Molinological Society (TIMS) deel 16 in de reeks
Bibliotheca Molinologica. Het betreft ditmaal een studie over het staande werk van
de Middeleeuwse windmolen van de hand
van ons Belgische lid Dr. Yves Coutant.
De auteur is filoloog van beroep en promoveerde in 1990 aan de universiteit van Lille
op het 1100 pagina’s tellende (franstalige)
proefschrift “Terminologie en techniek van
de windkorenmolen volgens Vlaamse rekeningen uit de 14de en 15de eeuw”. Dit
proefschrift, dat door een jury werd bekroond met de hoogste onderscheiding,
bevat zoveel interessante gegevens over
de Middeleeuwse windmolen in Vlaanderen, dat besloten werd om delen ervan te
vertalen in het engels en als aparte TIMSuitgave te publiceren. Er is ruim drie jaar gewerkt aan de vertaling en voorbereiding
van de publicatie.
Dr. Coutant bestudeerde voor zijn proefschrift een groot aantal middeleeuwse molenrekeningen. Daarbij koos hij als tijdvak
de periode vóór het jaar 1500 en als geografisch gebied het oude Graafschap
Vlaanderen, dus inclusief delen van NoordFrankrijk en Zeeuws-Vlaanderen. Het is buitengewoon boeiend om te lezen hoe in dit
gebied, waar ook enkele van de oudste
molenvermeldingen en -afbeeldingen gesitueerd zijn, in de Middeleeuwen molens
werden geconstrueerd. Daarbij heeft de
auteur zich niet beperkt tot de standerdmolen, maar besteedt hij ook aandacht
aan de Middeleeuwse stenen molen.

Uit de studie komt naar voren dat de windmolen in de Middeleeuwen zich nog in een
experimenteel stadium bevond. Opvallend
daarbij is dat de constructie van sommige
onderdelen in de loop van de tijd duidelijk
gewijzigd is (zoals de teerlingen, de standerd en de steekbanden), terwijl andere
onderdelen in de loop van de eeuwen verrassend weinig verandering lijken te hebben ondergaan.
Het is de verdienste van Yves Coutant om
voor het eerst een helder licht te laten schijnen over de duisternis waarin de Middeleeuwse Vlaamse windmolen tot voor kort
gehuld was. Niettemin meent ook de auteur zelf dat zijn studie geenszins als afgerond aangemerkt dient te worden, maar
veeleer bedoeld is als een aansporing voor
verder onderzoek.
De uitgave telt 92 pagina’s, is geïllustreerd
met 65 afbeeldingen in zwart/wit en voorzien van een omslag in kleur.
Windmill Technology in Flanders in the 14th
and 15th centuries, Part 1: the external
structures of early post and tower mills is verkrijgbaar door overmaking van 16,- op
Postbankrekening 2528628 ten name van
TIMS, Zandoogjes 6 te 4814 SB Breda, onder
vermelding van “bestelling BM16”. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling
u franco toegezonden. Denkt u eraan om
uw adres op de overschrijving te vermelden of deze apart door te geven op bovenstaand adres.
Leo van der Drift, Secretaris TIMS

Brochure Eendrachtsmolen
In Molenwereld 1999-7-158 maakten we melding van het uitkomen van een brochure
over de Prinsenmolen een der beide watermolens die eigendom is van het Hoogheemraadschap van Schieland. Inmiddels heeft dit hoogheemraadschap, al weer
enige tijd geleden, een brochure in dezelfde trant als over de Prinsenmolen uitgegeven over haar andere watermolen, de laatst overgebleven molen van de negen
molens van de Eendrachtspolder onder Zevenhuizen. De tekst is kwalitatief aanmerkelijk beter dan die van het boekje over de Prinsenmolen. Toch ontbreekt ook nu een
‘misser’ niet. De afgebeelde staart van de Eendrachtsmolen is niet van deze molen,
maar van de Prinsenmolen.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij het Hoogheemraadschap van Schieland, Afdeling Communicatie, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam; tel. 010-4537200,
fax 010-4130694. jsb.
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Actueel

Fundering
van een standerdmolen
in Hoorn opgegraven
Bij opgravingen in het voorjaar van 2001
te Hoorn door de archeologische dienst
van deze gemeente zijn naast de te verwachten resten van een 17e eeuwse
scheepswerf met de daarbij behorende
bebouwingen, de restanten gevonden
(de teerlingen) van een standerdmolen.
Deze standerdmolen wordt op deze locatie voor het eerst getekend op de stadskaart van Guicciardini die omstreeks 1582
gemaakt moet zijn. De molen stond op
de Uyterdijk (nu A.B.C. genoemd), behorend tot de stadsuitbreiding van 1576.
De opgegraven teerlingen waren zonder
enige vorm van fundering op de ondergrond gezet. Ze waren in aanzienlijke

Meelmoolen (Ets Dirk
Lons, collectie Museum
Boymans-van Beuningen
te Rotterdam).

Uitsnede uit de kaart van Hoorn door
Lodovicus Guicciardini (verschenen in
1582 bij Plantijn in Antwerpen).
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Tekening van de teerlingen zoals aangetroffen tijdens de opgraving aan het
A.B.C. te Hoorn.

mate scheefgezakt, verklaarbaar door
een ondergrond van vrij slappe blauwe
zeeklei (die tevens in de richting van de
dijk oploopt) in combinatie met het grote
gewicht van de molen.
Uit overleg met de heer N. Jurgens, provinciaal molenconsulent, bleek dat deze
molen waarschijnlijk tussen de 30 en 40
ton heeft gewogen, een hoogte zal hebben gehad van ca. 17 meter en een
vlucht van ca. 24 meter.
Bij de bouw van de scheepswerf is de molen verdwenen.
Tussen het fundatiehout van de werf, dat
voornamelijk bestond uit onderdelen van
gesloopte schepen, zoals spanten, dekplanken, delen van scheepshuid, boegdelen en rondhouten (masthout), zijn enkele balken aangetroffen die zo sterk afweken van het overige hout, dat we een
sterk vermoeden hebben dat deze van
de molen afkomstig kunnen zijn. Nader
onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Ook de teerlingen zijn voor een belangrijk
deel hergebruikt bij de bouw van de
scheepswerf. De noordelijke teerling was
bijna geheel gesloopt. De stenen afkomstig van deze teerling zijn teruggevonden
in de onderste lagen van de fundering
van de bijgebouwen van de werf.
De teerling aan de oostzijde is gebruikt als
fundering voor een teerbak die eveneens
bij de werf heeft behoord. Deze diende
als voorraadbak voor de teer, die werd
gebruikt voor het waterdicht maken van
de schepen.
De teerling aan de westzijde was nagenoeg gaaf. Daarentegen was de zuidelijke teerling gedeeltelijk gesloopt ten behoeve van een later aangelegde waterkelder.
C. Aay,
veldtechnicus Archeolologische Dienst
gemeente Hoorn,
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn.

De teerlingen van de standerdmolen,
de resten van de (vermoedelijke) teerbak en de fundering van bij de
scheepswerf behorende gebouwen (foto
Archeologische Dienst Hoorn).
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J.S. Bakker

Schaken
om een
moleneen
kroniek

De molen van Sassenheim, kort voor de afbraak. Rechts molenaarshuis dat toen
nog nagelnieuw was.

In 1868 koopt de in Pernis geboren Cornelis
Johannes Speelman (1831-1918) de in 1846
gebouwde korenmolen van Sassenheim.
Hij is familie van Pieter Speelman die in 1860
de korenmolen De Hoop in Overschie heeft
gekocht. Heeft de oom de neef geïnspireerd? Speelman, die het molenaarsvak
had geleerd op de molen van Poortugaal,
heeft niet veel plezier van zijn aankoop,
want begin 1869 wordt de molen door de
bliksem getroffen en brandt dan af. Het
heeft niet veel gescheeld of het jongste
kind, Hans, die nog in de wieg lag was bij
deze brand omgekomen, want het gezin
Speelman woonde in de molen. Vader
Speelman zit niet bij de pakken neer en
laat de molen herbouwen: op 18 februari
1869 wordt de eerste steen gelegd voor
een nieuwe molen. Voor de bouw is hoogst
waarschijnlijk gebruik gemaakt van de on-
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derdelen van een Amsterdamse korenmolen, wellicht de in die tijd gesloopte molen
De Hoop op het bolwerk Reguliers.
De nieuwe molen is, wat je noemt een kapitale molen, die open in het land staat
even ten zuiden van het dorp. De baliehoogte is 9,25 m, hetgeen hem doet behoren tot de hoogste dorpskorenmolen van
Zuid-Holland. De vlucht zal in de orde van
grootte van de 25, 26 m zijn geweest.
Cornelis Speelman maakt in 1869 ook in
een ander opzicht een nieuw begin. Hij
koopt dan een partij bloembollen en begint daarmee te telen en ook te handelen.
De firma C.J. Speelman & Zoon groeide zo
uit tot een van de grootste bedrijven in de
bollenstreek. De molen werd een steeds
vreemdere eend in het expanderende bedrijf, zodat hij in 1882 tot op de onderbouw
werd gesloopt. De manier van slopen wet-

Op 24 juli heeft staatssecretaris Rick van der Ploeg alsnog besloten om de korenmolen van Sassenheim, warvan op dit moment alleen de
onderbouw nog bestaat op
de rijksmonumentenlijst te
zetten. Daarmee kwam een
einde aan een beschermingsprocedure die niet minder
dan elf jaar en vier maanden
heeft gevergd!

tigt het vermoeden dat hij elders weer herbouwd is.
De molenonderbouw blijft staan in het expanderende bollenbedrijf en doet onder
meer dienst als woning voor de ‘schuurbaas’ van Speelman. Nadat het bedrijf van
Speelman is beÎindigt komt in het grote gebouwencomplex de zeefdrukkerij Mecanorma-Polyvroom. In 1989 koopt de gemeente Sassenheim het hele terrein voor
woningbouw. De molenonderbouw is dan
gedoemd te verdwijnen: de sloop staat
vast.
Deze dreigende sloop is een aanleiding
voor de oprichting van de Stichting Oud
Sassenheim, waarvan de oprichters met
lede ogen het verdwijnen van het erfgoed
in de gemeente aanzien en nu besluiten
niet bij de pakken neer te zitten. Al op 12
december 1989 verzoekt Oud Sassenheim
aan B & W om de molen te behouden. Het
gemeentebestuur staat niet te trappelen.
Duidelijk is dat er een plaatselijk een draagvlak voor behoud moet zijn. Zo wordt er in
de maanden april en maart 1990 een
handtekeningenactie gehouden waarbij
vrijwel alle Sassenheimer huisgezinnen (ruim
3000!) worden benaderd (zie De Molenaar
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1991-11-333,334). Ruim 75% van de benaderden is voor het behoud van de molen
en maar 5% negatief.

Zet 1: Op de rijksmonumentenlijst?
Toch is daarmee het behoud van De Nijverheid, alias de Molen van Speelman allerminst verzekerd. Vandaar dat Oud Sassenheim op 20 maart 1990 plaatsing op de
Rijksmonumentenlijst aanvraagt. De eerste
zet in een procedure die zich meer dan elf
jaar zal voortslepen! Volgens de Monumentenwet moet de minister van WVC binnen
tien maanden na ontvangst van het verzoek beslissen. Dat liep een beetje uit, want
pas op 26 april 1991 werd een voor de
stichting negatief besluit genomen.

De molenstomp met aanbouwen. Rechts het helaas in 1990 gesloopte molenaarshuis.

De molenstomp in gebruik bij het
bollenbedrijf
N.V. C.J.
Speelman &
Zn. Eerder
was de molenstomp afgedekt met
een puntdak.

Zet 2: Commissie van beroep
De Stichting wilde zich hierbij niet neerleggen en ging in beroep. Dit beroep werd behandeld op 17 oktober 1991 door de WVCcommissie bezwaarschriften Wet-AROB. De
in januari 1992 door de Stichting Oud Sassenheim ontvangen uitspraak was merkwaardig. Allereerst is de commissie zeer ontevreden over de manier waarop de Minister is omgegaan met de volgens de wet
vereiste adviezen. Verder was het de
commissie “noch uit het verweerschrift (het
antwoord van het ministerie van WVC. c.q.
Monumentenzorg op de inhoud van het
beroep van de Stichting. JSB) noch uit het
ter zitting door de vertegen woordiger van
het ministerie naar voren gebrachte duidelijk geworden of het overigens door apellante (de Stichting. JSB) gestelde (on)juist is.”
De woordvoerder van Monumentenzorg
was dus niet in staat geweest de argumenten van de Stichting te ontzenuwen. Dit betekent, vreemd genoeg niet dat de Stichting in het gelijk gesteld wordt. De commissie adviseert dan de minister van WVC een
nader onderzoek in te stellen en een nieuw
besluit te nemen. Kortom, Monumentenzorg mag haar huiswerk overdoen. Op 7
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Na het slopen van alle bebouwing bleef een kale, dichtgetimmerde stomp op een
zandvlakte achter.

december 1993 schrijft Monumentenzorg
dat de Molen van Speelman niet op de
Monumentenlijst geplaatst zal worden.
Zet 3: Nogmaals de Commissie van beroep
Op grond van de aangevoerde argumentatie gaat de Stichting Oud Sassenheim
wederom in beroep tegen het besluit. Begin juli 1994 ontvangt de Stichting weer een
oproep voor de WVC-commissie bezwaarschriften awb. Beide partijen wisselen wederom papieren met argumenten uit, maar
de behandeling ervan op 23 augustus 1994
gaat formeel als een nachtkaarsje uit.
De juriste van Monumentenzorg ziet zich
geconfronteerd met een geïrriteerde voorzitter van de commissie, prof. mr. C.A.J.M.

Kortmann. Foutje: Monumentenzorg had
het bezwaar van de Stichting door moeten
sturen aan de Raad van State. Toch zal
deze misser achteraf van grote betekenis
blijken te zijn. ‘Als deze molen bewoond
zou zijn geweest, zou hem dat bijzonder en
daarmee beschermwaardig maken?’, zo
vraagt de prof. Kortmann. De juriste geeft
dat toe en daarmee spitst de zaak zich toe
op de bewoning van de molen en wordt
de toon gezet voor de komende zeven
jaar. Van die zeven jaar wist gelukkig niemand iets af.
Zet 4: Raad van State
Vervolgens wordt de zaak alsnog doorgestuurd naar de Afdeling Rechtspraak van
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Zet 5: ‘Nieuwe’ behandeling
Bij de Stichting Oud Sassenheim ontstaat
het vermoeden dat deze tactiek niets minder dan als doel heeft om zaken uit de procedure 1990-1995 onder het vloerkleed te
vegen. Daarom laat zij weten dit hele voortraject ook geldig te achten in de nieuwe
procedure. Het provinciebestuur van ZuidHolland weigert om dezelfde reden met
een nieuw advies te komen en verwijst
naar dat van 1990. De Raad voor Cultuur
(de opvolger van de Raad voor het Cultuurbeheer) doet dit in feite ook, zij het in
tegenovergestelde zin: negatief.
De uitslag van de nieuwe behandeling laat
lang op zich wachten. Rept de Monumentenwet van een termijn van tien maanden;
heeft het in 1991 dertien maanden geduurd voordat het tot een uitspraak komt,
nu zijn er niet minder dan dertig maanden
mee gemoeid totdat het tot een uitspraak
komt. Die is een enorme tegenvaller voor
de Sassenheimers. Op 23 januari 1998
wordt het verzoek opnieuw afgewezen...
De Stichting Oud Sassenheim meent dat
die negatieve uitspraak toch nog wel zoveel opening biedt om voor de zoveelste
maal in beroep te gaan. Bovendien is het
ongenoegen, zo niet de woede, over de
gang van zaken, de procedure, dermate
groot dat dit alleen maar stimulerend werkt
op het streven om het gelijk te behalen.
Zet 6: Voor de derde maal de Commissie
van beroep
Na de gebruikelijke schriftelijke ronde komt
op 2 maart 1999 de zaak aan de orde in de
Commissie bezwaarschriften die op 3 juni
1999 verslag uitbrengt. Ook nu is de uitslag
weer negatief...
De Stichting Oud Sassenheim is het met
deze uitspraak wederom oneens. Dat is
geen bewijs van extreme koppigheid,
maar de stichting is ervan overtuigd, dat de
door Monumentenzorg opgevoerde argu-

Restauratie van de molenstomp in 1993/1994.

deze Raad welke een zitting uitschrijft voor
29 mei 1995. Ter zitting komt de jurist van
Monumentenzorg met een pleitnotitie,
waarin in feite geen enkel nieuw aspect
naar voren wordt gebracht. Sommige zaken zijn door de Stichting al in een eerder
stadium ontzenuwd. De Raad van State
doet op 12 juni 1995 uitspraak: het besluit
van de Minister van WVC, c.q. Monumentenzorg van 26 april 1991 om de molenonderbouw niet te beschermen wordt vernietigd en de Staat der Nederlanden wordt
veroordeeld tot de kosten! Deze vernietiging vindt plaats op grond van het in feite
negeren van het advies van de Bezwarencommissie van november 1991. Prof. Kortmann was echt niet de enige die zich gepikeerd hoefde te voelen. Toch spreekt de
Raad van State geen inhoudelijk oordeel
uit. De minister mag ten derden male het
huiswerk over laten doen en moet opnieuw
een beslissing nemen, waarbij met nadruk

264

verwezen wordt naar het beroepsschrift
van de Stichting uit mei 1991.
Bij Oud-Sassenheim laait de hoop op dat
het lek nu boven is, maar niets is minder
waar. Er wordt dan een konijn uit de hoed
getoverd waarmee niemand rekening
mee heeft gehouden. De Rijksdienst start in
juli 1995 de hele procedure opnieuw op,
waarbij men in feite terug keert tot 20
maart 1990! Als het geen schaken is, dan
lijkt het verdacht veel op ganzenborden!

De herstelde molenromp in de nieuwe
wijk. Bij het ontwikkelen van het
bouwplan is goed rekening gehouden
met de molenbiotoop: regeren is vooruitzien!
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De nieuwe gevelsteen: HERBOUWD IN ......

mentatie niet correct is en het daarop gegronde oordeel dus ook niet. Al met al een
reden om weer in beroep te gaan. Dat
brengt de Sassemers nu bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.
Zet 7: de rechtbank
Op 18 april 2000 komt de zaak daar voor.
Wederom spitst de zaak zich volledig toe
op de bewoning van de molen. Het gaat in
het kader van dit artikel veel te ver om
hierop inhoudelijk in te gaan, hoe interessant de materie ook is, want het dossier
over de bescherming is inmiddels zo’n tien
centimeter dik!
De uitspraak van de rechtbank van 22 mei
2000 is vernietigend, zeker voor het besluit
om de molen niet op de rijkslijst te plaatsen.
Het beroep van de Stichting Oud Sassenheim wordt gegrond verklaard, terwijl de
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Staat der Nederlanden het door de stichting betaald griffierecht aan de rechtbank
moet vergoeden. Dat betekent niet dat de
Molen van Speelman nu automatisch op
de rijksmonumentenlijst komt te staan,
want de rechtbank eist dat er een nieuwe
beslissing moet worden genomen op het
bezwaarschrift, waarbij de rechtbank uitdrukkelijk bepaalt dat Monumentenzorg
‘indien hij wederom besluit niet tot aanwijzing over te gaan, met inachtneming van
hetgeen de rechtbank (...) heeft overwogen nader te motiveren waarom hij hiertoe
geen aanleiding ziet.’ Tevens wordt Monumentenzorg in overweging gegeven ‘om
verdere onnodige vertragingen in de afwikkeling van deze al jaren slepende kwestie te vermijden’.
Al met al duurt het dan nog een jaar voordat het nieuwe besluit er is. Op 24 juli deelt
het Ministerie van OC en W mee
dat het besluit van 14 juni 1999 is herroepen
en het bezwaar van Oud Sassenheim gegrond is verklaard. De molen van Sassenheim komt alsnog op de rijkslijst. De conclusie is ‘dat de onderhavige molenromp van
algemeen belang is wegens cultuurhistorische en typologische waarden. (...) Hoewel de minister in eerste instantie van mening was dat de molenromp onvoldoende
monumentale waarden bezit, komt de minister thans terug op zijn eerdere besluit om
de romp niet aan te wijzen. Een hogere
waardering op het punt van de zeldzaamheid van dit subtype molen heeft de doorslag gegeven, op grond waarvan aanwijzing op rijksniveau toch kan worden gerechtvaardigd.’
Die hogere waardering is gebaseerd op de
waardestelling: ‘De onderbouw van de
Molen van Speelman is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en typologische waarde als voorbeeld van een
goed bewaard gebleven molenromp van
het type achtkante stellingmolen. In ZuidHolland komt dit molentype weinig voor zodat de onderhavige molenromp voor ZuidHolland een zekere zeldzaamheidswaarde
bezit. Het feit dat de korenmolen kennelijk

vanaf een vroeg stadium een periode van
bewoning heeft gekend leven, ongeacht
het ontbreken van duidelijke, fysieke blijken
daarvan in de romp, een extra score op
voor wat betreft het punt van de zeldzaamheid van het object. Immers, bewoonde korenmolens kwamen in het algemeen in ons land weinig voor. Daarnaast
vormen de visuele kwaliteit en de relatieve
gaafheid van het bouwkundig casco van
de molenromp argumenten voor een
waardering op rijksniveau.’
(Aangaande de ontkenning van die fysieke blijken is en blijft de Stichting Sassenheim het oneens, maar eind goed, al
goed. De Haagse rechtbank liet zich daarover, vriendelijk gezegd, ook genuanceerder over uit: dat wat de stichting ‘ter zitting
heeft gesteld aangaande de bouw van de
onderhavige molen (over de woonfunctie
JSB), mede in vergelijking met de door de
verweerders gemachtigde ter zitting genoemde andere molens, haar niet op voorhand onjuist voorkomt’.)
Uiteraard is de vreugde in Sassenheim op
26 juli bijzonder groot: de vlag bij de molen
werd gehesen en vlaggenlijnen hangen
vanaf de romp naar de grond. Het is een
enorme slijtageslag geweest, maar het
eind kroont het al.

Het eind???
Ondertussen was er in Sassenheim ook van
alles gebeurd. Het meest opmerkelijke was
de houding van het gemeentebestuur. Er
zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest
en in Sassenheim heeft dit geleid tot een
andere samenstelling van B&W. Het nieuwe
College staat niet meer achter het oude
bouwplan op het Polyvroomgebied en er
wordt een nieuw voorbereid. Op 20 juni
1990 wordt een raadscommissievergadering gehouden, waarin het lot van de molen van Speelman aan de orde is. Nu blijkt
het roer volkomen om. Het College van
B&W stelt nu voor de romp te behouden en
deze in te passen in de opnieuw op te zetten bouwplannen. De commissie neemt dit
voorstel met algemene stemmen over!
In 1993 draagt de gemeente de molen
over aan de Stichting De Molen van Sassenheim die wordt opgericht vanuit de
Stichting Oud Sassenheim. In datzelfde jaar
wordt begonnen met de dringend noodzakelijke restauratie van de molenonderbouw. Dit lijkt verre van slim, want die is nog
geen rijksmonument. Alle werk wat is uitgevoerd kan dus niet subsidiabel meer zijn.
Dat zou wel het geval zijn als men het geduld had om met de restauratie te wachten tot de molen op de monumentenlijst
stond. Het is juist de slepende procedure
die de oorzaak is van deze noodsprong,
want anders is het niet.
De woningbouw op het Polyvroomterrein is
inmiddels voltooid en zo staat er nu in deze
nieuwbouwwijk een molenruïne als een
soort steen des aanstoots voor veel bewoners. Het heeft er veel van weg dat de
buurt zich zal gaan keren tegen die ‘oude
rotte molen, waarmee niets gebeurd.’ Vanwege de herinneringen aan de zijden
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draad waaraan de molen in 1990 hing besluit de stichting om dan toch maar de restauratie te beginnen om een negatieve en
contraproductieve stemming in de Sassenheimse gemeenschap te voorkomen. De in
1994 voltooide restauratie wordt grotendeels door bijdragen in geld en natura van
sponsors en door de gemeente betaald.
Dat is een enorme krachtsinspanning geweest, waardoor de Stichting zwaar op de
proef is gesteld.
Uitgerekend daardoor kan in het beschermingsbesluit van 24 juli worden opgenomen: ‘de visuele kwaliteit en de relatieve
gaafheid van het bouwkundig casco van
de molenromp (vormen) argumenten voor
een waardering op rijksniveau.’ Het vooruit
grijpen op de bescherming is dan toch nog
ergens goed voor geweest, al zal het bij het
bestuur van de betrokken stichtingen wat
wrang overkomen.
Na de restauratie van het casco pakt men
het interieur en de omgeving van de molen aan. Om de molen in stand te kunnen
houden moeten er ook inkomsten zijn en
vandaar dat de molen wordt verhuurd
voor peuterdagopvang: De Speelmolen.
Toch koestert men in Sassenheim de hoop,
dat de molen weer helemaal volwaardig
wordt: daar is het toch allemaal om begonnen. Dat de slepende procedure zowel
qua duur als inhoudelijk een enorme uitputtingsslag is geweest hoeft geen betoog.
Het is toch al een wonder dat men niet bij
de pakken neer is gaan zitten en de moed
heeft opgegeven. Daarom is het te hopen
dat de Stichting De Molen van Sassenheim,
en op de achtergrond de Stichting Oud
Sassenheim door de uitspraak van 24 juli
met nieuwe moed en nieuw elan bezield
worden ‘om het karwei af te maken’.

De moraal

crete historische waarden aan te tonen,
van welke aard ook, die plaats- en regiooverstijgend zijn. Als de historische waarde
voornamelijk plaatselijk is dan hoort daar
een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst bij. Als die waarde vooral regionaal is
dan is de provinciale monumentenlijst het
aangewezen middel. Vandaar, dat in de
kwestie Sassenheim de woonfunctie zo belangrijk is geweest. De Nijverheid in Sassenheim onderscheidt zich hierdoor landelijk
van de bulk van de achtkante dorpskorenmolens en dat heeft de doorslag gegeven.
Het is met name de bewijsvoering hieromtrent die de periode 1994-2001 heeft getekend, al is het beslist niet het enige geweest.
Die andere zaken betreffen vooral de beschermingsprocedure.
Er zijn ook vragen ontstaan. Een van de
kwesties die speelden werd gevormd door
de adviezen van lagere overheden als provincie en gemeente. In de uitspraak van 24
juli wordt nog eens benadrukt dat de minister ‘slechts op zwaarwegende gronden’
van die adviezen kan afwijken. Anders gezegd: als provincie en gemeente het behoud van een monument voorstaan door
plaatsing op de rijkslijst dan moet de minister wel heel goede gronden hebben om
van dit advies af te wijken.
Dat roept grote vragen op; allereerst naar
de bedoeling van die adviezen. Zijn die inhoudelijk? (de historische waarde) Of betreffen die het (doorkruisen van) gemeentelijk beleid? (een aanwijzing tot monument kan bijvoorbeeld de ruimtelijke ontwikkeling stremmen of zelfs blokkeren. Als
het om inhoudelijke adviezen gaat dan komen onmiddellijk kwaliteitseisen om de
hoek loeren. Zo’n advies kan immers niet
meer dan een simpele mening omvatten,
maar ook een goed onderbouwd motief.
Verder kan men zich afvragen of bijvoorbeeld een gemeente voldoende kennis in
huis heeft om een potentieel rijksmonument op zijn merites in landelijk verband te
beoordelen. Kortom, het laatste woord in
het beleid bij monumentenprocedures is
beslist nog niet gezegd.
Wil men bij een beschermingsaanvrage
kans van slagen hebben dan zal men met
grote zorgvuldigheid en kennis van zaken te
werk moeten gaan. Als dat nagelaten
wordt dan kan zelfs ‘het schaken om een
molen’ in de kiem gesmoord worden: mat in
één zet.

Natuurlijk is het besluit van 24 juli allermeest
van belang voor Sassenheim. Toch zou het
wel eens zo kunnen zijn dat, met name, de
uitspraak van de Haagse rechtbank van
heel groot belang kan zijn voor het aanwijzingsbeleid van molenrestanten als monument. De discussie heeft in de loop van de
procedure een ook sterk principieel karakter gekregen. Daarbij valt onder meer te
denken aan de kwaliteit van de waardestelling, de adviezen van lagere overheden
of de verantwoording
van een genomen
besluit. Het zou allemaal veel te ver
gaan om hier diep op
A L M E N U M
Houthandel
in te gaan.
Een ding is wel heel
Zagerij
Voor molenrestauraties
erg duidelijk geworImport
den en de ‘molenweEIKENEN
BILINGA
STAMMEN
IN
VOORRAAD
reld’ doet er goed
In te zagen volgens bestek en tekening
aan dit ter harte te
nemen: als men een
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als dit minder is dan
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
een complete romp,
Larix • Azobé • Noord Noors Grenen
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Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
goed aan heel con-
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Het moderne molenleven

WvdL geeft advies
Al sinds het bestaan van het fenomeen ‘molenbehoud’
(toch alweer de nodige decennia) klinkt onophoudelijk
de roep ‘dat er te weinig geld is’. In vele gevallen zal
dit best terecht zijn – ik zal mij er hier verder niet over
uitlaten – maar soms lijkt het alsof er eigenlijk teveel
geld is. Dat geld wordt dan bij voorkeur besteed aan
‘adviezen’. Goed, tegen een degelijk bouwhistorisch
onderzoek heb ik helemaal niets, maar waarvoor het
geld in respectievelijk Weert en Hoonhorst (zie de vorige editie van uw lijfblad) nu besteed is, is mij een volkomen raadsel. In eerstgenoemde plaats gaat men voor
25.000 gulden (!) onderzoeken hoe een aantal gemeentemolens in een stichting moeten worden ondergebracht. Ongelofelijk: Molens onderbrengen in een stichting! Nee, daar hebben we nu echt nog nooit van gehoord! In Hoonhorst gaat men voor 15.000 gulden (!)
onderzoeken hoe een molenromp hergebruikt kan worden. Jawel: Een molenromp hergebruiken! Dat is toch
werkelijk nog nooit vertoond in Nederland! Wat ik
maar wil zeggen: Stel dat dit advieswerk nu eens 100
gulden per uur kost (Neemt u van mij aan: dat uur‘loon’ is anno nu helemaal niet uitzonderlijk), dan
worden er dus binnenkort 400 uur (10 full-time-werkweken dus!) gestoken in het in kaart brengen van de
meest platgetreden paden in de molenwereld!
Nog zoiets: Met zo’n adviesbureau heb ik persoonlijk
ook al de nodige ervaringen. In de praktijk komt het er
op neer dat deze organisatie precies datgene op papier
zet wat de opdrachtgever wil. Uit zeer betrouwbare
bron weet ik dat zo’n bureau recent kon ‘aantonen’ dat
een molen absoluut geen windbelemmering zou ondervinden indien deze door hoge flatgebouwen zou worden omgeven(!). In Sprang-Capelle weet men er ongetwijfeld over mee te praten (slaat u er eveneens de vorige editie van uw lijfblad maar weer op na). Iedere minimaal ingewijde molenliefhebber weet dat obstakels
binnen een straal van 100 meter rond een molen
schadelijke gevolgen opleveren voor de windvang, maar
zo niet in dit Brabantse plaatsje. Volgens het bureau
volstaat slechts een molenberg van twee meter hoog en
het aanbrengen van platte daken op de nieuw te bouwen huizen. Iedereen weet immers dat er in SprangCapelle slechts dwergen wonen… Ik vraag mij af:
Hoeveel geld zou zo’n ‘advies’ wel niet hebben gekost?…
Tijd om in te grijpen dus. Vanaf heden ben ik onbeperkt beschikbaar voor het geven van molendeskundige
adviezen. Mijn uurloon bedraagt slechts 90 gulden,
dus in feite ben ik spotgoedkoop. Voor alle molinologische zaken kunt u mij inhuren en mijn eerste opdrachten heb ik reeds binnen:
- advies draairichtingen van Arubaanse molens
- advies koeien vangen in Ermelo en
- advisering van twee Amsterdamse taxatiebureaus
(eigenlijk ook een soort adviesbureaus) op het gebied
van taxering van nog af te branden windmolens.
En nu nooit meer zeuren dat er te weinig geld is voor
molenbehoud!
WvdL
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan
borg voor.....

kwaliteit en deskundigheid.
Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724
Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Bouw ‘75 B.V.
Workum 0515-542133

J.K .Poland B.V.
Broek op Langedijk 0226-333440
Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743
Wintels
Denekamp 0541-351210
Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-353508

Coppes
Bergharen 0487-531239
Herrewijnen VOF Spijkenisse
Bos
0181-634558 Almkerk 0183-401218
Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

Beijk B.V.
Afferden 0485-531910
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Behoud

Onderzoek

vochtdoorslag
stenen molens
Op 18 april ging in Zeist het onderzoek van start,
dat een passend antwoord moet geven op het aloude
probleem van vochtdoorslag bij stenen molens
Voorgeschiedenis onderzoek
Op 2 december 1998 kwam te Kinderdijk in
het Gemeenlandshuis van de Overwaard
van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden onder voorzitterschap van staatssecretaris Rick van der
Ploeg het convenantoverleg regio West bijeen. Deelnemers aan dit overleg zijn het
Ministerie van OC&W, de provincies Noorden Zuid-Holland en de gemeenten Haarlem en Leiden. Reden voor het bijeenkomen op deze locatie was de wens van de
staatssecretaris om de onderhoudsproblematiek van het ‘werelderfgoed Kinderdijk
zelf van nabij waar te kunnen nemen.
Geconstateerd werd dat met name de
vochtproblemen van de molens door regendoorslag als zorgelijk zijn te beschouwen. Alle pogingen tot dusver ondernomen om de problemen bij de molens in Kinderdijk het hoofd te bieden hebben tot
weinig resultaat geleid.
De vertegenwoordiger van Leiden was
eveneens bekend met deze problemen,
omdat molen De Valk te Leiden, in gebruik
als molenmuseum, na een grondige restauratie nog erger bleek te lekken dan tevoren.
Gezien de gelijksoortige problemen in Kinderdijk en Leiden werd ter plekke besloten
nogmaals bij elkaar te komen om te bezien
of door gezamenlijke actie effectiever naar
oplossingen gezocht zou kunnen worden.
Inmiddels heeft dit contact geleid tot de
oprichting van de “Coördinatiegroep
vochtproblematiek Zuidhollandse molens”,
waaraan door circa twintig betrokkenen
afkomstig van het genoemde Hoogheemraadschap, de provincie Zuid-Holland, de
Technische Universiteit Delft, de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, de gemeenten
Leiden en Schiedam en een adviesbureau,
een molenmaker en een molenmetselaar
wordt deelgenomen. De coördinatiegroep
is inmiddels diverse keren bij elkaar gekomen en het overleg kan als zeer vruchtbaar worden beschouwd.

Lek nog niet boven
Waar de groep mee worstelt is, dat ondanks alle adviezen en bij molens uitgevoerde restauraties letterlijk het lek nog niet
boven water is. Vandaar dat besloten is om
de krachten te bundelen voor het starten

268

De ‘latex-nicht’
in Gouda om
het met WvdL
te zeggen.
Noodmaatregelen moeten de
schade beperken, maar een
definitieve oplossing is er
nog niet.

van een onderzoek, dat uiteindelijk moet
uitmonden in een protocol, waarin af te lezen is op welke wijze bij voorkomende omstandigheden gehandeld moet worden.
Hierbij zal tevens moeten worden bepaald
welk laboratoriumonderzoek als onderdeel
van het protocol standaard dan wel in bijzondere gevallen dient te worden uitgevoerd.
Regendoorslag is een veel voorkomend
verschijnsel bij molens. Molens zijn dynamisch belaste constructies, waardoor haarscheuren in het metselwerk kunnen ontstaan. De vochtopname wordt hierdoor
vergemakkelijkt. Bovendien leidt de conische vorm van de molenromp tot een
hoge vochtbelasting. Daarnaast de hoge
windbelasting door de ligging in het open
veld en de wegens veranderd gebruik gestelde hogere eisen aan het klimaat binnen. Veel onderzoek is gedaan en steeds
weer zijn nieuwe technieken toegepast.
Het resultaat is in de meeste gevallen teleurstellend.
Soms is op korte termijn succes geboekt bijvoorbeeld door te hydrofoberen. Na enkele jaren komt het vocht echter in verhoogde mate terug. Het via haarscheuren
naar binnen gekomen vocht kan immers
niet meer naar buiten, dus zal zijn weg naar
binnen moeten zoeken met alle gevolgen
van dien. Door de afsluiting van het metselwerk is herstel dan echter veel moeilijker
geworden. Inmiddels wordt hydrofoberen
in veel gevallen daarom als techniek afgeraden. De vorming van zouten (gipskorsten
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of calciumcarbonaat afzettingen) op de
buitenkant van de molen mede als gevolg
van luchtverontreiniging is tevens oorzaak
van afsluiting van het
metselwerk. Afgifte van water door verdamping aan de buitenzijde wordt hier
eveneens door bemoeilijkt.
Door het in kontakt staan van de fundering
en de daarop gemetselde muur met het
grondwater vindt transport van zouten
plaats. Gevolg is een toename van de hygroscopiteit van de muur. Bovendien slaan
de zouten neer in de droogzones van de
muur. O.a. het naar buiten drukken van
voegmortel of schilfers van stenen kan hiervan het gevolg zijn. Afsluiting van de muur,
zoals met hydrofoberen in het verleden gebeurde, heeft veel schade aangericht.
Juist moet worden gestreefd naar maatregelen, die droging via de buitenwand bevorderen.
Indringend vocht heeft niet alleen tot gevolg, dat het binnenklimaat verslechtert.
Ook een toenemende vorstschade is het
gevolg. Door volumevermeerdering van
het in de poriën van de steen en/of de
mortel opgenomen water wordt schade

Inwateren kan van een molenromp een
ruïne maken zoals hier bij de molen
van Benthuizen bij het begin van de
restauratie. Deze molen was aan de regenkant bepleisterd. Het leek wel of het
middel op den duur erger was dan de
kwaal.

aan het metselwerk toegebracht. Al met al
moet de conclusie zijn, dat fundamenteel
onderzoek moet worden verricht teneinde
eens en vooral een methodiek te ontwikkelen, waarmee de toenemende vochtproblematiek van het molenbezit een halt
wordt toegeroepen.

Het onderzoek
Het onderzoek zal in drie fasen dienen te
worden uitgevoerd.
De eerste fase zal zijn een inventarisatie
van wat reeds aan onderzoek is verricht en
de resultaten daarvan. Een historisch onderzoek naar de bouwgeschiedenis, waar
onder de conserveringsbehandelingen,
van 25 van de 100 in Zuid-Holland geregistreerde molens in de afgelopen 25 jaar is
hiervan een onderdeel.
Hierdoor kan lering worden getrokken uit
de theoretische kennis die is opgebouwd
over historisch metselwerk en praktijkvragen die zich met restauratie en conservering van molenrompen hebben voorgedaan.
Voor de 25 molens houdt dit in het in kaart
brengen van:
bouwhistorie van deze molens, w.o.
een beschrijving van de bouwkundige
gebreken;
de wijze waarop de bouwkundige gebreken al dan niet zijn verholpen;
de wijze waarop de vochtproblematiek
zich heeft gemanifesteerd;
de gekozen restauratietechniek c.q.
vochtbestrijding met het onderliggend
rapport;
de resultaten van de restauratie, met
name hierbij het in kaart brengen van
de succesfactor bij de vochtbestrijding;
de kennisleemte die moet worden ingevuld met nader onderzoek.
De tweede fase van het onderzoek zal zich
voornamelijk richten op de invulling van de
kennisleemte, die in de eerste fase van het
onderzoek is geconstateerd. Hiervoor zullen
mogelijk vervolgonderzoeken moeten worden uitgezet bij daarvoor gespecialiseerde
instituten. Verwacht wordt dat experimenteel onderzoek hier deel van zal uitmaken.
Op dit moment is nog geen inschatting te

Vochtdoorslag is geen kwestie van ouderdom. Sommige heel oude molens
hebben er vrijwel geen last van, andere,
piepjong, zoals de Nooit Gedagt in
Woudrichem wel. Bepleistering moet
hier de oplossing geven.

maken over de reikwijdte van deze fase
van het onderzoek.
Het derde deel zal zijn de neerslag van de
voorgaande twee fasen in een protocol,
dat de handreiking zal vormen bij de aanpak van restauratie van molenrompen en
de bestrijding van de vochtoverlast.
De onderzoeksopdracht voor de eerste
fase van het onderzoek is vorm gegeven
door een deelwerkgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van de RDMZ, het
Hoogheemraadschap Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden. RDMZ

Fragment uit
het bestek
van 1741 voor
het metselwerk van de
Kostverlorenmolen in
Rotterdam:
‘... iedere
laeg aen de
binnenzij van
den toorn
een duym
hoogst werken voor het
doorslaen van
de Molen.’
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Z o e ke r
De ‘Zoeker’ uit het septembernummer, de
standerdmolen, wordt door de heer D.
Posthumus uit Huins thuisgebracht als een
standerdmolen in Udenhout, die daar in
1884 was gebouwd. Eerder stond hij in
Udenhout-Zandkant. In 1922 verdween hij
door sloop uit het landschap.
Verder komt de heer Arie van den Bos uit
Leidschendam terug op de Rijnlandse wipmolen in Molenwereld 2000-9. Volgens hem
kan het de molen van de Rietvinkpolder
niet zijn, want dit was een stenen molen
van het kaliber van de Knipmolen onder
Voorschoten. Van den Bos heeft de molen
nog zien malen in 1932, 1933, toen hij op de
bovenmolen van de Driemanspolder
woonde. De molen stond bekend als ‘t Molentje van Olsthoorn. De molen van de Rietvinkpolder stond trouwens verder van het
boezemwater af (de Vliet) dan deze wip.
Hierbij plaatsen we een nieuwe, een uit de
kluiten gewassen weidemolen in NoordHolland, maar waar? De kerk op de achtergrond is hierbij wellicht een goede aanwijzing.
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303,
e-mail jsbakker@cistron.nl
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1. Door het nemen van een abonnement.

Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd 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.

!
S
I
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A
GR

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.

"

BON
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.

