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Bij de omslag voorzijde: De Veendermolen bij Roelofarendsveen
heeft de sokken erin: de hard malende molen bij het wegmalen
van het overtollige water in september 2001 (foto Barbra Verbij). 

Bij de omslag achterzijde: De korenmolen van Ellemeet is een heel
kleine, typisch Zeeuwse molen, zo klein, dat de buil een plaats
moest krijgen in de schuur achter de molen. ‘t Hert alias De Oos-
termolen is sinds 1857 eigendom van de bekende Schouwse mole-
naarsfamilie Dijkman. Eén van die molenaars, Jan Dijkman, was
een enorme liefhebber van zijn vak. Hij placht te zeggen: ‘Malen
op de wind is een goddelijk beroep’.
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Redactioneel
Dit nummer wordt ook aan de relaties van de Rijnlandse
Molenstichting. Hierin is dan ook weer de katern Rijnland
Molens is opgenomen.
De heer G.N. van der Meer maakt duidelijk dat de bouw
van de bekende twaalfkante stenen molens bij Rijpwete-
ring niet zonder strubbelingen gepaard is gegaan.
Het artikel over de korenmolen van Ottoland heeft een
tweetal reacties van uiteenlopende aard opgeleverd. 
De heer Van den Hoek Ostende weet na vele jaren het
raadsel van de onbekende molenaar op te lossen, terwijl
‘Pandsel’ de geheimen van de wipkorenmolen verder
doorvorst.
Dankzij goed samenspel met de drukker is het mogelijk om
in dit nummer de inhoudsopgave op te nemen van wat al
weer de vierde jaargang is.

Afsluitdatum van de kopij voor het januarinummer van de
Molenwereld: 5 december 2001 (N.B. vroeger dan gebrui-
kelijk in verband met de jaarwisseling)
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Model draaiorgel op oude boerenmelkwagen,
Muziek via b.v. CD - Speler, Z.G.A.N. Succes bij 
publiek, eventueel met kerst-draaiorgelmuziek 

meegeleverd. Prijs niet boven ƒ 2000,-
Info: 0341-417322.
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

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

Arbo-certificaat voor molen 
Eenrum

Ook molenbeheerders moeten zich aan
de spelregels houden in zaken als veilig-
heid. Een jaar geleden leverde de situatie
op een molen in de gemeente Zuidhorn
een boete op. Om problemen te vermij-
den schoven de Stichting De Groninger
Molen en de afdeling Groningen van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars aan tafel bij
de Arbodienst. Daarop is men aan de slag
gegaan met een risico-inventarisatie en
een plan van aanpak in samenwerking
met moleneigenaren en vrijwillige mole-
naars. Een vijftig molens komen hiervoor in

Molen in Ganzedijk: Gerda Koster
geeft vrijwillige molenaar in opleiding
instructie (foto H. Noot).

aanmerking, waarvan er inmiddels al een
stuk of tien zijn geïnspecteerd. Ook zijn
maatregelen genomen. De molen De Lelie
in Eenrum heeft zo als eerste molen in Ne-
derland een Arbo-certificaat gekregen dat
op 22 november is uitgereikt aan de voor-
zitter van De Groninger Molen.

Restauratie korenmolen Ganze-
dijk in voorbereiding

Ondanks dat vrijwillig molenaar Gerda Kos-
ter nog steeds draait met de molen van
Ganzedijk moet er wel het nodige aan ge-
beuren. Dat betreft vooral de balie en het
gevlucht. Op 29 augustus besloot de ge-
meenteraad van Reiderland het herstel
van de molen aan te dragen voor het
PRUP, periode 2003 - 2007. Het is dan uitein-
delijk de provincie Groningen die de keuze
maakt. Met het herstel is een bedrag van
350.000 gulden gemoeid.

Start restauratie molen Wester-
wijtwerd

De restauratie van de koren- en pelmolen
Zeldenrust in Westerwijtwerd komt op gang.
Begin dit jaar droeg molenaar Hazekamp
de molen over aan een stichting (zie Mo-
lenwereld 2001-3-59). Die is voortvarend
aan de slag gegaan en nu is het woord, of
liever de daad, aan molenmaker Doorn-
bosch. In de werkplaats in Adorp zal een
nieuwe kap worden gemaakt terwijl daar
tevens gewerkt gaat worden aan nieuwe
deuren, ramen en kozijnen. De oude kap
met het wiekenkruis zou al van de molen
gehaald zijn als het weer geen spelbreker
was geweest. Het weiland waar de kraan
moest staan was te drassig.

Nieuwe plannen voor hoogbouw
bij molen Edens, Winschoten. 

De woningbouwcorporatie Acantus heeft
een aanvraag om bouwvergunning inge-
diend voor een appartementencomplex in
vier bouwlagen op 75 m van molen Edens.
De hoogte van het gebouw is geprojec-
teerd op 12,90 m boven maaiveld. Een

dakopbouw op ongeveer 137 m van de
molen zal 14.80 m hoog worden. De stel-
linghoogte van molen Edens is 10 m. Op 30
mei 2001 heeft de gemeenteraad van Win-
schoten de notitie molenbiotoop vastge-
steld, waarin is bepaald dat -beh uitzonde-
ringen- in een zone van 240 m rond de mo-
lens de hoogte van nieuwe gebouwen en
nieuwe boombeplanting niet hoger mag
zijn de stellinghoogte. De vrijwillige mole-
naars hebben hebben het gemeentebe-
stuur laten weten, dat ze niet akkoord
gaan met dit bouwplan. Als het gemeen-
tebestuur het plan verder in procedure
brengt volgen er officiële bezwaren, waar-
schijnlijk ook van de molen- en andere or-
ganisaties die ook tegen eerdere plannen
hebben geprotesteerd. Bé Oomkens.

Aanbieding biotooprapport 
Molenstichting Drenthe

In augustus werd bij de molen van De Wijk
het biotooprapport van de Molenstichting
Drenthe door voorzitter A. Meijer van de
molenstichting en de samensteller, Johan
Rietmulder, aangeboden aan gedepu-
teerde mevrouw De Vries-Leggedoor. De si-
tuatie in ‘boomrijk’ Drenthe is zorgelijk. Van
de 36 molens is bij elf de biotoop zeer ma-
tig en bij veertien zelfs slecht tot zeer slecht.
Mevrouw De Vries daagde bij de aanbie-
ding de molenstichting uit om het hier niet
bij te laten en met een plan van aanpak te
komen en vervolgens de dialoog aan de
gaan met de afzonderlijke gemeenten
omdat die in de eerste plaats verantwoor-
delijk zijn. 
Of die aanpak een structurele biedt is ove-
rigens zeer de vraag. Het antwoord van
mevrouw De Vries heeft er veel van weg
alsof de provincie hierin geen taak ziet en
dat terwijl juist de sturende werking van de
provincie bij bestemmingsplannen zeer
groot is. Juist die sturende werking is onmis-
baar voor een structurele oplossing. Anders
blijft het dweilen met de kraan open: de si-
tuatie nu. Natuurlijk zijn er gemeenten die
het niet bij woorden laten. Niet voor niets
was voor de overhandiging van het rap-
port de molen van De Wijk gekozen omdat
de gemeente De Wolden voor deze molen
een molenbeschermingszone heeft inge-
steld. Toch blijft men afhankelijk van de
goede wil van gemeentebesturen. Alle
successen en tegenslagen ten spijt tekent
zich in feite maar een doeltreffende oplos-
sing af: regeling via de Monumentenwet
met een situatie waarin België een lichtend
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voorbeeld is: niet alleen een object kan
worden geklasseerd maar ook zijn omge-
ving. Als die richting al wordt ingeslagen
dan is het overigens al een halve eeuw te
laat. Maar beter laat dan nooit.

Inrichting molenomgeving bij
Molen De Weert in Meppel

Bij de ingebruikname van molen De Weert,
nu anderhalf jaar geleden, werd door het
bestuur van de molenstichting een plan
gepresenteerd voor de inrichting van de
molenomgeving.
Opzet van het plan is te komen tot een per-
manente buitenexpositie op het gebied
van molens in Nederland.
Het expositieterrein gelegen aan de mon-
ding van de Reest, zou niet alleen vanaf de
weg bereikbaar moeten zijn, maar ook via
het water.
Daartoe dient een vaste en drijvende stei-
ger in het water te worden aangebracht.
Deze steigers zouden tevens een opstap-
plaats voor kanovaarders kunnen worden.
In het plan is ook rekening gehouden met
een betere begaanbaarheid van de voet-
gangersstroken op de Eek molenbrug.
Op het terrein is tevens gelegenheid voor
de gemeente om aan het publiek duidelijk
te maken wat de bedoeling ±s van de
aanleg en het beheer van natuurvriende-
lijke oevers langs de Reest.
Al met al een ambitieus plan dat echter
onmogelijk door de molenstichting kan
worden be kostigd. Vandaar dat het plan in
eerste instantie bij de gemeente Meppel is
gedropt om te bezien, welke subsidiemo-
gelijkheden, bijvoorbeeld in het kader van
toeristische ont wikkeling, mogelijk zijn.
Om het niet alleen op het bordje van de
gemeente te leggen is het molenbestuur
ook zelf op zoek naar begunstigers voor het
plan.
Het eerste succesje is inmiddels binnen met
een forse bijdrage van het Prins Bernhard

Cultuurfonds Drenthe, waardoor het mo-
gelijk wordt gemaakt het eerder gepresen -
teerde schetsontwerp te doen vertalen in
een technischplan en een kostenraming.
De gemeente Meppel heeft inmiddels het
ingenieursbureau Grontmij te Assen op-
dracht gegeven het plan verder uit te wer-
ken.
De gemeente is op haar beurt een inspan-
ningsverplichting aangegaan, bij instanties
sympathie te winnen om uitvoering verder
op de rails te krijgen.
Het molenbestuur is met de bijdrage van
het Prins Bernhard Cultuurfonds uiteraard
zeer ingenomen mede gezien de voor-
beeldwerking die er van uit gaat naar
eventueel andere begunstigers. Stichting
Molen De Weert.

Verzet tegen bouw molen 
Doesburg

In Doesburg bestaan gevorderde plannen
voor de bouw van een molen als opvolger
van de in 1945 opgeblazen voorganger
(zie Molenwereld 2001-10-245,247. Niet ie-
dereen is daar gelukkig mee. De anonieme
actiegroep ‘Gezond Verstand Doesburg’
heeft her en der in het IJsselstadje pamflet-
ten opgehangen. De actiegroep vindt de
reconstructie van de molen geschiedver-
valsing, kitsch, te meer daar op de be-
oogde plaats voor de molen er nooit een
heeft gestaan. De actiegroep roept de
vraag op of het geld dat erin gestoken
moet worden niet beter besteed kan wor-
den aan hedendaagse zaken die voor
Doesburg en de Doesburgers veel belang-
rijker zijn.

Uitbreiding molenwinkel De Vlijt
in Wageningen

Het wordt voor de ambachtelijke mole-
naars steeds moeilijker om met malen aan

de kost te komen, waaraan onder andere
het teruglopen van het aantal ambachte-
lijke bakkerijen debet is. Om toch aan de
kost te komen is de particuliere verkoop
steeds belangrijker geworden. Voor sommi-
gen is de molenwinkel als inkomstenfactor
zo langzamerhand belangrijker dan de
molen. Daardoor krijgt die winkel ook een
steeds belangrijker plaats. Onlangs besloot
de Wageningse molenaar Hans Dobbe om
zijn elektrisch gedreven maalstoel op de
begane grond van de molen op te ruimen
en de ruimte bij de winkel te betrekken. De
winkel die nu alleen op vrijdag en zaterdag
is geopend gaat in januari ook op woens-
dag en donderdag open. De maalstoel is
verkocht aan molenaar Voogd in Ouddorp
en zal daar een plaatsje in de molen krij-
gen.

Reconstructie Stadswatermolen
in Zutphen?

In het stadscentrum van Zutphen heeft ooit
het indrukwekkendste watermolencom-
plex van Nederland gelegen. Ooit draai-
den hier niet minder dan zeven grote on-
derslagraderen aan beide zijden van de
Berkel. Ze zijn al lang geschiedenis, want op
2 juni 1887 werd de sloop en het overwel-
ven van de Berkel aanbesteed.
Begin november lanceerde de serviceclub
Kiwanis het plan om Zutphen weer een wa-
termolen aan de Overwelving te geven die
dan een plaats zou moeten krijgen naast
cafetaria Super Snack. Kiwanis heeft al
overleg gevoerd met de gemeente, het
waterschap Rijn en IJssel en het energiebe-
drijf NUON. Studenten van Hogeschool La-
renstein hebben in het kader van een af-
studeeropdracht inmiddels al voorwerk ge-
daan. Zo moet de stroomsnelheid ver-
hoogd worden door een veranderde stuw-
hoogte. Dit zou de doorstroming van het
water in de stad en daarmee het milieu be-
vorderen en zo passen in het waterplan
voor Zutphen. Verder zal de draaiende mo-
len ook een toeristische blikvanger zijn ter-
wijl de NUON overweegt om met de molen
energie op te wekken en wil in het gebouw
een educatief informatiecentrum inrichten.
Architect Ton Keijmel is al bezig met de
schetsontwerpen, terwijl ook een aanne-
mer is die de molen wil bouwen. Voor de te
bouwen molen is voorzien in één ondersla-
grad, zodat de unieke situatie van weleer
een wensdroom zal blijven. Misschien wil
men wel een plaatsje reserveren voor de
andere zes raderen...
De reactie van de gemeente Zutphen is
vooralsnog terughoudend te noemen, zo-
wel als het gaat om menskracht als om de
vereiste pecunia.

Herstel ijzeren watermolentje bij
Lienden

Ze zijn er bij honderden geweest, maar hun
aantal is de laatste jaren flink uitgedund:
de ijzeren weidemolentjes, door molenbe-
schermer ir. Wouter Cool om hun voorko-
men denigrerend aangemerkt als ‘schrik-

Stadswatermolens in Zutphen voor de afbraak.
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molens’. Dit in vergelijking met hun klassieke
voorgangers. De molenvrienden van toen
zagen ze liever verdwijnen dan komen. Nu
wordt er toch positiever tegenaan geke-
ken. Het polderdistrict De Betuwe heeft
nog zo’n molen in bedrijf voor het bemalen
van een stuk weiland in de Rijnuiterwaar-
den. De waaierpomp verkeerde in slechte
staat. Juist omdat dit soort molentjes inmid-
dels tamelijk zeldzaam is heeft het polder-
district te molentje laten herstellen. Het is
nog niet oud. Het polderdistrict schat dat
het van omstreeks 1975 is. 

College Nijkerk besluit tot sloop 
molenstomp Oostermolen

In Nijkerk woedt al geruime tijd heftige dis-
cussie over de inrichting van het Molen-
plein. Projectontwikkelaar Aprisco wil ten
behoeve van nieuwbouw veel historische
panden slopen, waaronder de onderbouw
van de Oostermolen, een molen waarvan
de geschiedenis teruggaat tot 1357. De
oorspronkelijke standerdmolen werd in
1842 vervangen door een grote achtkante
baliemolen, waarschijnlijk de eerdere pa-
piermolen De Herder uit Zaandijk. Deze mo-
len brandde op 7 oktober 1920 af, waarna
de stomp werd verbouwd tot maalderij. Er
is in Nijkerk jaren geleden sprake van ge-
weest om deze centraal in Nijkerk gelegen
molen te herbouwen, maar dat is bij praten
gebleven. In De Molenaar is ooit de sug-
gestie gedaan om hiervoor de sterk inge-
groeide Appelse molen voor te gebruiken.
De gemeente Nijkerk heeft de molenstomp
wel op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst maar dat zal niet baten. In de
vierde variant voor de inrichting van het
Molenplein komt de Oostermolen niet
meer voor. Het laatste woord hierover is
aan de gemeenteraad die in februari 2002
de beslissing neemt. Molenplein ... Molen-
weg?

Demontage molen Akersloot

Half oktober is de tijdens de jaarwisseling
van 2000-2001 uitgebrande korenmolen De
Oude Knegt gedemonteerd. De door de
verzekering uitgekeerde som blijkt helaas
niet voldoende om de molen te herbou-
wen in de vorm die men voor ogen staat.
Vandaar, dat plaatselijke vrijwilligers we-
derom de mouwen hebben opgestroopt
en zich van hun beste kant laten zien. Ver-
der zoekt men de steun van sponsors en
donateurs. Giften in natura zijn ook wel-
kom. Men wil de te bouwen molen ook op-
timaal beschermen tegen brand om her-
haling te voorkomen: In de directe omge-
ving van Alkmaar zijn nu in goed twee jaar
tijd drie molens zeer zwaar beschadigd
door brand. Als alles volgens plan verloopt
dan maalt de Oude Knegt III op Nationale
Molendag 2004 weer.

Sluismolen Koedijk uitgebrand

Zaterdagmorgen 17 november, even voor
vier uur ‘s morgens was de politie op weg
naar de maalderij in Koedijk van de We-
duwe J. Bos & Zonen, de huidige Stichting
Johannes Bos alwaar Bart Slooten actief is.
Er was in de maalderij ingebroken en brand
gesticht. Daarbij reden ze langs de Sluismo-
len en zagen daaruit ook rook opstijgen!
De brandweer van Koedijk was inmiddels
al bij de maalderij, de brandweer van Alk-
maar rukte met 25 man uit om de Sluismo-
len te redden en tegen tegen een uur of
zes was het vuur uit. Helaas is van de molen
niet veel meer over. De kap is plat, de romp
kaal, alle vloeren eruit, de oude electromo-
tor uit 1926 van de Eriksson installatie is ge-
sneuveld (het gietijzeren frame is ge-
scheurd). Het glas in de kamerwand is ge-
smolten, de banden om de schijflopen lig-
gen er allemaal af, kortom een grote ver-
woesting.  
Na de brand is met twee hijskranen het ge-
vlucht uit de molen gehaald, waarbij de
ene kraan de as ondersteunde, terwijl de
andere de buitenroede streek. Daarna
hebben ze samen de as met binnenroe uit
de molen gehesen. Hopelijk is er van het ei-
ken achtkant nog wat bruikbaars over,
maar erg hoopgevend ziet het er niet uit.
De bovenas met het wiel en de binnenroe
liggen naast de molen op de grond, de
buitenroe ernaast. De as lijkt verloren, in de
langsribben zit om de ca. 30-40 cm een
barst naar het hart. Het bovenwiel is ook
niet veel meer. De oorzaak is waarschijnlijk
brandstichting, gezien de brand ongeveer
tien minuten daarvoor bij de Maalderij van
Bos te Koedijk (1 of 2 kilometer verderop)
en naar verluid ook een brand in Bergen.
Bovendien is er iemand van de technische
recherche geweest en die heeft de molen
van binnen bekeken. Alle stroomverbruikers
waren uitgeschakeld (stekker uit stopcon-
tact) behalve een pas ingebouwde close-
in boiler, en die lijkt niet de oorzaak te zijn
geweest. Een eindoordeel van deze re-
chercheur is er nog niet, maar brandstich-
ting lijkt toch wel het meest voor de hand
liggende.  Een hard gelag voor de mole-

naars, vooral ook omdat de tweede mole-
naar, Cor Burger, net een kleine maand
zelfstandig als molenaar actief is na het be-
halen van zijn getuigschrift begin oktober.
Andreas de Vos. 

Tentoonstelling over molens in
Midden-Delfland

In het kader van de manifestatie ‘Kunst van
Midden-Delfland’ in de week van 14 t/m 22
september 2001 met als inspiratiebron dit
jaar ‘Leven van de Wind’ is er in de opka-
mer van het streekmuseum De Schilpen in
Maasland een tentoonstelling ingericht
met als onderwerp molens in Midden-Delf-
land. Aan de hand van kaartmateriaal en
foto’s worden alle molens, die er ooit ge-
staan hebben en nog staan, behandeld.
De tentoonstelling loopt in ieder geval nog
tot het einde van dit jaar, maar waarschijn-
lijk wel tot volgend voorjaar. Het museum
ligt aan de ‘s-Herenstraat in het centrum
van Maasland en is iedere zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur geopend. Erwin Esselink.

Bouw slaapzaal bij 
Veendermolen

De Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa
had nogal bezwaren tegen de bouw van
een nieuwe slaapzaal voor de zeilschool bij
de Veendermolen onder Roelofarends-
veen (zie Molenwereld 2001- 3-64). De ver-

Stomp van de Oostermolen in Nijkerk:
tot ondergang gedoemd?

De Sluismolen bij Koedijk in 1973: nog
met seinlamp (foto J.A. van Krimpen).
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eniging vond de slaapzaal met een grond-
vlak van elf bij dertig meter te groot en niet
passend in het agrarisch gebied. Na over-
leg met de zeilschool zal het gebouw vijf
meter korter worden en iets opschuiven
waardoor het gezicht op de molen beter
behouden blijft. De gemeente Alkemade
heeft het bouwplan inmiddels goedge-
keurd. Toch blijft de vereniging reserves
houden tegen het gebouw dat maar ge-
durende een beperkt aantal weken wordt
gebruikt. Met de bouw ervan kan nog niet
begonnen worden omdat het provincie-
bestuur eerst de wijziging van het bestem-
mingsplan moet goedkeuren.

Opnieuw verplaatsing Schaap-
weimolen?

Tijdens een lezing van de vereniging Oud
Schipluiden werd medegedeeld dat het
Hoogheemraadschap van Delfland de
Schaapweimolen te Rijswijk (opnieuw; hij
onderging in 1988 (!) ook al dit lot) wil ver-
plaatsen. Delfland heeft de gemeente
Schipluiden al gevraagd naar een ge-
schikte plek voor de molen, waarop Schip-
luiden met twee mogelijkheden kwam. Eén
daarvan is een oude molenlocatie aan de
Vlaardingervaart (Van De Schaapweimo-
len op de plek van de voormalige Noord-
molen van de Zouteveense polder werd
een montagefoto getoond. Het is natuurlijk
een schitterende plaats, maar of de molen
daar weer echt kan functioneren is de
vraag; waarschijnlijk is de opvoerhoogte te

groot.) De gemeente Rijswijk is natuurlijk
niet blij met de plannen, maar het pro-
bleem van Rijswijk is, dat er binnen de ge-
meente nauwelijks nog een plek aan te wij-
zen is waar de molen naar behoren kan
functioneren. Delfland wil de molen ver-
plaatsen in verband met de bouw van de
afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harna-
schpolder tegen de A4 aan bij Den Hoorn.
Weliswaar ligt de molen aan de andere
kant van de A4, maar vanwege het leg-
gen van transportleidingen ziet Delfland de
molen het liefst verplaatst. Het is de bedoe-
ling dat de AWZI in 2006 klaar is. Het is dan
de grootste van Nederland, die het afval-
water van de regio Haaglanden moet ver-
werken. Erwin Esselink.

Restauratie molen Moriaans-
hoofd stap dichterbij

De korenmolen De Zwaan van molenaar
A. Verhage in Moriaanshoofd ziet er verval-
len uit, vooral de staat van het gevlucht is
slecht en dat geldt ook voor het rietdek. De
totale kosten voor de restauratie van de uit
1886 daterende molen worden geraamd
op 730.000 gulden. Zeventig procent van
de subsidiabele kosten is door rijkssubsidie
gedekt: 469.000 gulden. Een simpel reken-
sommetje leert dat er nog een gat is van
zo’n 260.000 gulden. De gemeente ziet
geen kans om een extra bijdrage te leve-
ren. Daarop heeft Verhage zich gewend
tot de Stichting Renesse die bereid is een
ton bij te dragen. Het gat van anderhalve
ton hoopt men uit andere bronnen te dich-
ten zodat begin volgend jaar met de res-
tauratie begonnen kan worden.

Boek over de molens van Goirle

Op dinsdagavond 27 november heeft de
Heemkundekring De Vyer Heertganghen
een boek gepresenteerd over de molens
van Goirle met als titel: Molens in Goirle,
van dorpsfabriek tot levend monument. Er
is twee jaar aan dit boek gewerkt door de
Werkgroep Vrienden van de Molens van
de Stichting Akkermolens. Aan het boek,
150 pagina’s op A4-formaat, hebben niet
minder dan twaalf auteurs gewerkt. In het
boek staat niet zozeer de molentechniek
centraal, maar vooral de maatschappelijk
context van de molens en uiteraard de er-
bij betrokken mensen. Het boek is in een
oplage van 850 exemplaren gedrukt en de
prijs bedraagt ƒ 49,50.

Veel werk aan molens in het
Land van Heusden en Altena

Naast het in uitvoering zijnde herstel van de
molen van Wijk en Aalburg (zie Molenwe-
reld 2001-11) wachten nog enkele Altenase
molens dringend op groot herstel. De Zand-
wijkse wipmolen, op dit moment bemalen
door Arie Hoek uit Kinderdijk, moet drin-
gend gerestaureerd worden. Ook De
Oude Doorn in Almkerk moet dringend
recht worden gezet. Door dat het achtkant

steeds schever komt te staan in het voor
molenaar Van der Beek steeds moeilijker
de kap op de wind te zetten. Ook de
Hankse poldermolen wacht nog steeds op
nieuwe roeden en ander herstel. Molenaar
De Heus en de zoon van molenmaker Stra-
ver laten de molen ondanks alles nog wel
draaien! Bart Hoofs.

Problemen rond brug bij de
Hooydonkse Molen

De Hooidonkse Molen bij Nederwetten is
een prachtige watermolen op de Dom-
mel. Voor de vernieuwing van de stuw en
de brug bij de molen stelde de gemeente
in 1998 subsidie beschikbaar. De stuw is in-
middels vernieuwd, maar de vervanging
van de brug heeft meer voeten in de
aarde. Bezwaarprocedures, te hoge kos-
ten en een meningsverschil met de eige-
naren van de molen hebben ertoe geleid

dat er nog geen nieuwe brug is. De eige-
naren willen liever geen fietsers over de
brug, niet zozeer omdat het fietsers zijn,
maar omdat men dan ook de overlast van
bromfietsen voor lief moet nemen. De ge-
meente Eindhoven had hiervoor begrip en
wilde daarom meewerken aan alleen een
voetgangersbrug. In een raadscommissie-
vergadering van 14 november herinnerden
commissieleden aan de in 1998 gestelde
voorwaarden bij de subsidietoekenning:
een brug, ook voor fietsers en afspraak was
afspraak. De verantwoordelijke wethouder
nam hier op het voorstel terug.

Molen Oirschot draait weer

Dankzij vrijwillig molenaar Leo Vaes uit
Moergestel is de Korenaar in Oirschot weer
draaiend te zien. Wim Verbruggen wijd en
zijd bekend als een vakmolenaar en scher-
per werd vorig jaar zomer getroffen door
ziekte. Dit zorgde ervoor dat het malen en
draaien moest worden gestaakt. Inmiddels
is Wim gelukkig weer aan de beterende
hand maar het draaien laat hij over aan
Leo Vaes. Vaes die het vak leerde op De

De verplaatsing van de Schaapweimo-
len op 29 september 1988. Molenmaker
Luuk Verbij toen: ‘Die hijsogen laten we
zitten: je weet nooit hoe ze nog eens
van pas komen .....’

De Hooidonkse Molen in Nederwetten
in 1924. Nazaten van de Middeleeuwse
molenaarsfamilie vestigden zich in
Helmond en namen daar de naam Van
Wetten aan.
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Doornboom in Hilvarenbeek en de Onver-
moeid in Oisterwijk slaagde onlangs voor
zijn diploma vrijwillig molenaar. Sinds kort
draait de Oirschotse molen weer elke don-
derdag. Het malen is gestaakt maar we
hopen dat dit wel weer wordt opgepakt!
Bart Hoofs.

Gedwongen stilstand voor molen
Rijkevoort

Molen Luctor et Emergo in Rijkevoort is aan
de roeketting gelegd. Het nog langer
draaien met de slechte windpeluw werd
onverantwoord. Inmiddels is er een restau-
ratieplan voor de lange termijn van 170.000
gulden. Op korte termijn is er  50.000 gulden
nodig om het hoogstnoodzakelijkste te re-
pareren. 
Dit betreft de windpeluw, voorkeuvelens en
baard. Harry Beijk zal op korte termijn deze
klus klaren. De molenaars Mari Goossens,
Robbert Verkerk en Sytske  Verheijen zijn nu
te gast op andere molens in het Land van
Cuijk, waaronder de Mariamolen in Haps.
Bart Hoofs.

Harrie van der Venne overleden

Harrie van der Venne was een van de vele
Limburgse molenaars die hun molen in het
oorlogsgeweld van 1944/1945 zagen on-
dergaan. Voor Van de Venne in Melick-Her-
kenbosch was dit dubbel triest, want hij
had in 1937 nog een standerdmolen laten
bouwen als opvolger van een molen die in
1924 was verbrand. Molenliefhebbers wa-
ren het, de Van de Vennes. Toch mocht
Harrie van der Venne op 80-jarige leeftijd

het genoegen smaken om voor de
tweede maal met een nieuwe standerd-
molen op de Waterschei te gaan malen,
want in mei 1999 werd een nagelnieuwe
standerdmolen in gebruik genomen op de
plaats van een meer dan een halve eeuw
eerder verwoeste voorganger. Helaas
heeft harrie van der Venne niet lang mo-
gen genieten van de nieuwe molen: eind
oktober 2001 overleed hij op 81-jarige leef-
tijd. Uitgerekend tijdens het begin van de
uitvaartmis op 31 oktober viel de elektrici-
teit in een groot deel van Melick uit zodat
ook de kerk zonder stroom zat met alle ge-
volgen van dien voor de geluidsinstallatie,
de verlichting en het orgel.

Lof voor Molenpark in Urmond

De gemeente Stein heeft de Evert Smitbio-
toopprijs gekregen voor het aanpakken
van de directe omgeving van de stan-
derdmolen van Urmond (zie het vorige
nummer van de Molenwereld). Aanvanke-
lijk was er veel kritiek van omwonenden op
het park-nieuwe stijl. Termen als ‘kaalslag’
en zelfs het ‘Hiroshima van Stein’ zijn geval-
len. Nu vindt men het park lichter, overzich-
telijker maar vooral veiliger. Niet alleen nam
het ‘uitgegroeide’ park het zich op en de
wind van de molen weg. Het werd gebruikt
als hangplek waarbij in het kielzog daarvan
vandalisme optrad. 

Nieuwe molenkaarten van Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer
drie molenkaarten uitgegeven; deze keer
van de Oostmolen bij Mijnsheerenland, de
Hoge Molen in Kinderdijk en van de ma-
lende Kyck over den Dyck in Dordrecht.
De kaart kost ƒ 1,- per stuk, te vermeerde-
ren met de porto (ƒ0,85 bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, A. Camus-
erf 38, 3315 BH Dordrecht, onder vermel-
ding van het gewenste (en bij overschrij-
ving vanaf een bankrekening: het adres).
Voor nadere informatie: tel. 078-6164297.

in ‘t kort

� De brand die op 21 februari 2000 bijna de
ondergang werd van de molen De Zwaluw
in Nieuwe Pekela kreeg een nare nasleep,
o.a. vanwege de aansprakelijkheid. Op 25
oktober stelde het gerechtshof in Leeuwar-
den Mulder Pot in het gelijk en sommeerde
stroomleverancier Essent ruim vier ton uit te
keren aan Pot. Daarnaast is er een conflict
met de gemeente en monumentenzorg
over de restauratiesubsidie.
� Begin november zijn de molenmakers
begonnen met het weer in orde maken
van de zelfzwichting aan de molen van De
Dellen onder Nieuw-Scheemda. Eerder,
begin augustus hadden de vrijwillige mole-
naars in een ultimatum gedreigd om de
molen en de nabij gelegen tjasker uit pro-

De in 1999 gebouwd standerdmolen
van Melick-Herkenbosch.

test stil te zetten wanneer herstel nog lan-
ger zou uitblijven.
� Waarschijnlijk begint de restauratie van
de korenmolen Nooit gedacht in Veenoord
halverwege volgend jaar. De eigenaar, de
Molenstichting Drenthe, wil de molen on-
derbrengen in een plaatselijke stichting.
� Namens de Lions Club Tubbergen droe-
gen voorzitter K. Helmers en secretaris H.
Borm op zaterdag 17 november een zit-
bank over bij de Grote Geesterse Molen in
het Overijsselse Geesteren.
� Molenmaker Vaags uit Aalten heeft de
opdracht gekregen de molen van Straupitz
in het Spreewald bij Berlijn geheel maal-
vaardig te restaureren. De uit 1810 date-
rende molen is sinds jaar en dag een kale
romp. Toch bezit hij nog een complete uit-
rusting als koren- olie en zaagmolen. Op
motorkracht wordt er nog steeds gezaagd
en zelfs olie geslagen! Op 26 november
gingen de Aaltense molenmakers naar Sp-
reewalde om de oude kap eraf te halen.
� Het waterrad van de papiermolen in het
Openluchtmuseum in Arnhem is gedemon-
teerd. De komende winter moet een nieuw
rad gemaakt worden in de werkplaats van
molenmaker Vaags in Aalten.
� Molenmaker Endendijk uit Terschuur is be-
gonnen met de restauratie van de be-
kende witte korenmolen De Vlinder in Deil.
De kosten worden geraamd op drie ton.
� Nagekomen: de stenen molenromp in
Malden bij Nijmegen blijkt in juni 1996 te zijn
gesloopt. De molen was in 1878 gebouwd

Korenmolen De Vlinder in Deil.
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met onderdelen van een molen van de
Zuidplaspolder. Na de onttakeling gingen
as, bovenwiel, bonkelaar en vang in 1956
naar de Kazandmolen in het West-Vlaamse
Rumbeke, gem. Roeselare.
� Half oktober hebben de molenmakers
Vaags uit Aalten nieuwe stroomlijnneuzen
gemaakt op de molen De Hoop in Oud-
Zevenaar van ambachtelijk molenaar Jan
Pijnappel.
� Leden van de Stichting Molens Zuid-Ken-
nemerland hebbenb het onderspanhoofd
van het derde zaagraam van de paltrok
De Eenhoorn bij Haarlem vernieuwd en te-
vens het complete gaandewerk nagelo-
pen.
� Half november is het achtkant van de
Veermolen bij Haarlem ter plekke in elkaar
gezet en is de kap geplaatst door molen-
maker Poland uit Oterleek.
� De Vijfhuizer Molen aan de ringvaart van
de Haarlemmermeer tegenover Vijfhuizen
moet in december een behandeling te-
gen houtworm en boktor ondergaan. De-
len van het achtkant en de kap zijn aan-
getast. Leden van de Stichting Molens Zuid-
Kennemerland hebben hiertoe een zolder-
verdieping ontdaan van de niet authen-
tieke betimmering.
� De Vereniging De Zaansche Molen heeft

Molenmakerij Saendijck opdracht gege-
ven een nieuwe roe binnenroe te steken in
De Zoeker te Zaandam, die op 22 oktober
zijn oude binnenroe afmaalde. De kosten
voor het herstel worden op 50.000 gulden
geraamd.
� De gemeenteraad van Rijnwoude heeft
het rode potlood gehaald door de verho-
ging van de onderhoudsbijdrage voor de
molens in deze gemeente (zie Molenwe-
reld 2001-6-162). Politiek oud zeer zou hier
niet vreemd aan zijn geweest.
� De gemeente Kloosterzande heeft
15.000 gulden uitgetrokken voor herstel
aan de standerdmolen van Groenendijk,
uit te voeren in 2002.
� De broodnodige restauratie van de stan-
derdmolen van Retranchement (zie Molen-
wereld 2001-5-121) laat nog even op zich
wachten omdat Monumentenzorg haar
fiat aan het financieringsplan voor de res-
tauratie heeft gegeven. 
� De standermolen van Bergeyk is nu elke
twee weken weer in bedrijf. Dit dankzij het
initiatief van Dick Zweers. De standerdmo-
len was voorheen weinig in bedrijf. Dankzij
Dick Zweers, Jaap Kuitert en Mark Dwars-
waard zit er weer leven in deze prachtige
molen. 
De standerdmolen no. 3 in Heusden is on-

langs voorzien van een nieuw hekwerk en
voorzomen. Molenmakerij Beijk vernieuwde
het hekwerk in Russisch larken. Een koppel
nieuwe (WK) zeilen volgt nog. Daarnaast
werden enkele treden van de trap en de
staven van het rondsel vast gezet. De mo-
len wordt zeer vaak malend of draaiend
gezien dankzij de enthousiaste mulders Ca-
miel Damen en Sven Verbeek. De molen
draait elke zondag.
� Wegens vertrek naar elders zal Erwin
Claes sens de beltmolen Johanna in Huij-
bergen gaan verlaten eind dit jaar. Erwin
liet vrijwel elke zondag de molen draaien
en vroeger ook malen. Zeker de laatste ja-
ren is er door de gemeente volop onder-
houd gepleegd en is de biotoop verbe-
terd. Zo is er een vacature voor een vrijwil-
lig molenaar in dit deel van West-Brabant. 
� De Witte Molen in Meeuwen is na het on-
langs slagen van Aart-Jos Hak en Jan de
Gelder op de molen van Woudrichem
voorzien van drie mulders. Voorheen
draaide en maalde Marco van Steenis al-
leen met deze grondzeiler. Beide heren
gaan hem assisteren totdat de Aalburgse
korenmolen weer gerestaureerd is. 
� Sinds vele jaren wordt er weer gemalen
met beide molens in Oss. Dankzij het initia-
tief van Mari van Breda is er weer tarwe op
de molens. Mari maalt op de voormalige
Philips-molen / Nieuw Leven. Een molen die
jarenlang geen stenen had. Op de Zelden-
rust werd eind zeventiger jaren nog volop
tarwe gemalen door voormalig beroeps-
molenaar Michel van Aarssen. Nu wordt er
ook bescheiden gemalen door Bennie Ver-
bruggen. 
� De Korenbloem in Ulvenhout is dankzij
een nieuwe vrijwillig molenaar weer weke-
lijks in bedrijf te zien. Deze vrijwilliger draaide
jaren lang op een Friese mounts, maar ver-
huisde naar Noord-Brabant. Dankzij de hulp
van Het Gilde van Vrijwillig Molenaars afd.
Noord-Brabant werd deze molen getipt. De
Korenbloem was voorheen eigendom van
de molenaarsfamilie Van der Westelaken.
Nu de molen in handen van een stichting is
draait de zoon van Van der Westelaken er. 

Molenkalender

10 maart:
Molendag Land van Cuijk 
(info: www.molens.net/landvancuijk/molendag).
22/23 juni:
Derde Brabants Molenweekend 
(info: www.molens.net/noord-brabant).

Tentoonstellingen

16 februari - 31 december 2001:
‘Wind/Kracht/Metingen’ in museummolen
De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34,
Schiedam.
Vanaf 14 september: 
Tentoonstelling over molens in Midden-
Delfland in streekmuseum De Schilpen in
Maasland.
Vanaf 27 oktober 2001: 
Werk van Jan Lunenburg in het Historisch
Centrum Ons Verleden te Zevenhuizen.

De standerdmolen van Groenendijk in 1984.
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DUITSLAND: Niedersachsen

Redding voor De Weite Molen in
Emden 

Windmolens op vestingwerken zijn er in
Duitsland niet zoveel. Maar in Emden heb-
ben er op meerdere bolwerken windmo-
lens gestaan en er staan er nog meer.
Maar nergens komt dat nog zo mooi tot zijn
recht als bij De Weite Molen op het Wei-
tenmühlenzwinger in Emden, te meer daar
de vorm van het bolwerk bewaard is ge-
bleven. De situatie doet sterk aan die van
de beide molens in Dokkum denken. De
Weizenmühle, zoals hij nu wordt genoemd,
is in 1810 gebouwd, maar heeft een lange
voorgeschiedenis. Al in 1594 stond op deze
plaats een standerdmolen die in 1703 om-
waaide. In 1711 werd een nieuwe acht-
kante molen gebouwd, een van de eerste
van Oost-Friesland. Sinds 1905 is de molen
eigendom van de familie Buismann, nu
Diedrich Buismann. In 1952 bleken de roe-
den zo slecht, dat tot onttakeling werd
overgegaan. Sindsdien moet De Weite Mo-
len het zonder roeden doen. In de romp
was tot 2000 het molenaarsbedrijf van Buis-
mann gevestigd. Diedrich Buismann wil nu
de molen restaureren en dat in eigen be-
heer doen om baas in eigen huis te kunnen
blijven. Als eerste stap werd op 11 maart
2000 de kap en de romp van de onder-
bouw afgehaald. Beide verkeren in deer-
niswekkende staat. Buismann wil in het pak-

huis naast de molen zes woningen inrichten
en een café. De opbrengsten daaruit ko-
men dan het herstel van de molen ten
goede. Het kan met de Weizenmühle alle
kanten op. Het is alleen te hopen dat het
de beste kant wordt. Er kan van alles mis-
gaan: bij de restauratie, bij het toekomstig
gebruik en bij de inrichting van de omge-
ving (biotoop). Als alle betrokkenen het
eens zijn over de gewenste hoge kwaliteit
dan kan De Weite Molen een molen wor-
den die een enorme meerwaarde biedt
aan dit deel van Emden. Als er nu fouten
worden gemaakt of zaken worden nagela-
ten dan zal dit later zeer moeilijk recht te
breien zijn. Laat De Weite Molen maar de
Duitse tegenhanger van de beide Dok-
kumse molens zijn: prachtig gerestaureerd,
malend in een historisch verantwoorde om-
geving.

Restauratie voor de molen van
Werdum

Het kleine maar fijne molentje van Werdum
achter de Oostfriese Waddenkust in de
kreis Wittmund moet een grote restauratie
ondergaan. Met zijn bouwjaar 1748 is het
voor die streek een heel oude molen. Hij
was met wind tot 1960 en op de motor tot
1971 in bedrijf voor molenaar Johann Bern-
hard Post. De kap van de molen is slecht,
evenals het gevlucht. Dat moet verande-
ren. Ook wil men de pelsteen die in deze
molen aanwezig was weer completeren.
Daarmee is een bedrag van 415.000 mark
mee gemoeid. De deelstaat Nedersaksen
stelt hiervoor 241.000 mark beschikbaar, de
landkreis Wittmund 107.000 mark. Een spon-
soraktie leverde 40.000 mark op terwijl er
voor 13.000 mark aan ‘molen-aandelen’
werden verkocht. Inmiddels heeft Torsten
Scheweling uit Marienhafe de opdracht
gekregen om de molen te restaureren. Als
alles volgens plan verloopt dan is de molen
in augustus 2002 klaar.

De nog malende Weite Molen in Em-
den, idylle uit het verleden en droom
voor de toekomst?

De Weizenmühle in 1992 (foto H. Rona,
coll. H. Noot).

De onderbouw van de Weizenmühle
(foto H. Noot, 26 oktober 2001).

De romp van De Weite Molen na demon-
tage (foto H. Noot, 26 oktober 2001).
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Herstel Lohmann-Mühle in Duis-
burg-Baerl

De in 1805 gebouwde Lohmann-Mühle in
Duisburg-Baerl, 40 km ten oosten van Venlo,
is van een unieke constructie. De romp be-
staat uit een houten achtkant dat later is
voorzien van een stenen ommuring, waar-
door op het oog een achtkante stenen
molen ontstond. Na de Eerste Wereldoorlog
kwam de molen tot stilstand en raakte in
verval. In 1957 trok de toenmalige ge-
meente Rheinkamp zich het lot van de mo-
len aan en volgde een restauratie. In 1963
kreeg de molen nieuwe wieken en in 1974
volgde een nieuwe restauratie. De molen is
nu eigendom van Heinz en Ute Lohmann,
nazaten van de laatste molenaar. Tijdens
Kerst 2000 stookten twee jongens een vuur-
tje in de molen, maar doofden dit niet zorg-
vuldig genoeg. Het resultaat was dat de
molen grotendeels uitbrandde. Plaatselijk
werd actie ondernomen om de molen te
herstellen. Zo kreeg molenmaker Vaags uit
Aalten de opdracht om voor de molen een
nieuwe kap en een nieuw wiekenkruis te
maken. Daartoe zijn op 13 november de
resten van de oude kap met de staart en
het wiekenkruis gedemonteerd.
Ook het vrij dunne metselwerk heeft door

de brand aanmerkelijk geleden. Dit zal
worden hersteld door het aannemersbe-
drijf Slotboom uit Winterswijk.

Kap geplaatst op molen Wardt

De molen van Wardt bij Xanten, ongeveer
50 km ten zuidoosten van Arnhem werd in
1862 gebouwd voor molenaar Hermanns.
Twee jaar later, in 1864 werd Theodor Har-
dering eigenaar, de overgrootvader en
naamgenoot van de huidige eigenaar. In
1907 nam Everhard Hardering de molen
van zijn vader over. Na de Eerste Wereld-
oorlog nam men afscheid van de wind en
werd er alleen nog maar op de motor ge-
malen. Aan het eind van de Tweede We-
reldoorlog kwam de molen weer kortston-
dig op windkracht in bedrijf omdat men
door de oorlogsomstandigheden geen
stroom meer kreeg. Na de oorlog kwam de
molen weer tot stilstand. Nog weer later
gaven de Harderings het zelf malen er he-
lemaal aan en men beperkte zich be-
perkte tot de handel. De veranderde om-
standigheden lieten hun sporen in de mo-
len na. Zo is de oorspronkelijke molenbelt
afgegraven om plaats te maken voor be-
drijfsruimten. De stenen gingen van de
steenzolder naar de maalzolder en werden
van onderen af met een elektromotor aan-
gedreven. Toch bleef de familie Hardering
de molen in stand houden, zeer gehecht
aan het familiebezit. Wel diende zich de
noodzaak van een grote restauratie aan.

Zo besloot de familie de molen in fasen uit-
wendig te herstellen.
Het is nu niet meer mogelijk om de oor-
spronkelijke situatie met belt te herstellen,
zodat hij voortaan als een baliemolen door
het leven zal gaan. De eerste fase is het
herstellen van de kap, maar die bleek zo
slecht dat hij bij molenmaker Vaags in de
werkplaats in Aalten grotendeels werd ver-
nieuwd. Op 26 oktober werd de vijftien ton
zware kap met een grote kraan weer op
de romp gezet en daarmee is de eerste
fase afgerond. De volgende fase zal het
herstel van de romp zijn.

DUITSLAND: 
Nordrhein-Westfalen

De nieuwe kap voor de Harderings -
mühle in aanbouw in de werkplaats
van molenmaker Vaags in Aalten.
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De ‘Zoeker’ uit het novembernummer, heeft
enige reacties opgeleverd, maar het kwart-
jes is nog niet definitief gevallen. De heer Vis-
ser uit Papendrecht heeft dezelfde foto en
heeft daarover de volgende gegevens:
‘Polder Herwijnen bij Gorcum; poldermolen,
gesloopt in 1937. Deze polder had niet min-
der dan 5 molens, 2—hoog. Ze maalden
alle uit op een acht kilometer lange voor-
boezem, die dwars door de Vurense polder
liep en uitmondde in de Waal. Drie molens
stonden op de grens Herwijnen—Vuren,
langs de Vurense Zeiving (de ondermolens).
Twee bij fort Vuren, de bovenmolens.Zii
brachten het water op de Waal. De afge-
beelde molen was er daar één van.’
De drie molens langs de Zijving waren: De
Hooglandse, De Laaglandse en de Mertse
Molen.
De heer Esselink uit Delft schrijft: ‘Ik twijfelde
er zelfs aan of de onbekende molen wel in
het Gelders rivierengebied gezocht moest
worden, maar ik zag in het boekje ‘Molens
in Gelderland in oude ansichten’ (van bo-
vengenoemde inzender drs. H.A. Visser)
één molen, waarvan het onderste deel
van het achtkant waarschijnlijk wel be-
kleed was met hout. Die molen is te zien op
blz. 146, de molen van de polder Enspijk in
afbraak. Zo te zien had deze molen geen
veldmuren. Bij nadere vergelijking bleken er
meer overeenkomsten, zoals het aantal en
de plaats van de ramen in de velden. Ook
de lijn van het achtkant komt overeen. Op
de foto van de molen in afbraak is duidelijk
het scheprad te zien, maar hier is iets
vreemds mee. Het water wordt opgevoerd
van rechts naar links, dus dan zou het

scheprad zich aan deze kant van de mo-
len moeten bevinden. Echter het scheprad
bevindt zich zo te zien aan de andere kant
van de molen. Om het scheprad toch nor-
maal te laten werken bevond het onder-
wiel zich op de normale plaats, maar liep
de wateras onder de draagbalk voor de
koning door naar de andere kant, waar
het scheprad erop aangebracht was. Het
scheprad bevond zich dus iets naast het
midden van de molen. Voor bewoning was
de molen dan ongeschikt, maar het had

als voordeel, dat de molen van onderen
niet zo wijd hoefde te zijn dan wanneer het
scheprad zich tussen onderwiel en buiten-
muur bevond. Of ik dit allemaal juist zie
weet ik niet zeker, maar een dergelijke con-
structie kende ik niet en komt bij mijn weten
niet (meer) voor. Er is nog een aanwijzing
dat de onbekende molen de molen van
Enspijk is, en dat is de merkwaardige plaats
van de voorwaterloop. In vergelijking met
normale schepradmolens zit deze aan de
verkeerde kant en merkwaardig dicht te-
gen het midden van de molen aan. Als mijn
theorie over de inrichting van de Enspijkse
molen klopt, dan verklaart dit volledig de
positie van de voorwaterloop: het schep-
rad aan de verkeerde kant van de molen,
tegen het midden aan. Mijn voorzichtige
conclusie is dan ook dat de onbekende
molen de molen van de polder Enspijk be-
treft die geografisch gezien niet eens zo ver
van Herwijnen lag. Ik heb de waterlopen bij
nog een paar molens in dit gebied beke-
ken en ook bij de molen van Beesd zien we
iets merkwaardigs (blz. 144). Zichtbaar is vol-
gens mij de achterwaterloop, die merk-
waardig genoeg niet overdekt de molen in
gaat. In vergelijking met normale schep-
radmolens zit de achterwaterloop aan de
verkeerde kant en ook meer naar het mid-
den. Het lijkt er dus op dat ook in deze mo-
len het scheprad zich op de hierboven be-
schreven afwijkende plaats bevond.’
Na een merkwaardige korenmolencon-
structie (Ottoland) in het rivierengebied
hebben we hier nu een merkwaardige wa-
termolen constructie bij de hand. Zijn er le-
zers die hier meer van weten?

Hierbij plaatsen we hierboven een nieuwe;
het zou in Ommen zijn, maar roept toch
vragen op? Wie helpt?

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

De foto van de
molen van En-
spijk uit ‘Molens
in Gelderland in
oude ansichten’.
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‘t Betere Werk

De onbekende 
molenaar

De heer J.H. van den Hoek Ostende uit Amsterdam reageert op de on-
bekende molenaar uit Molenwereld 2001-11-295, P. de Leeuw den Bou-
ter. De foto is vele jaren ooit eens geplaatst in de rubriek ‘Wie brengt me
thuis?’ in De Molenaar (wie weet toevallig welk nummer?), maar le-
verde toen geen reacties op. Nu dus wel en daar zijn we de heer Van
den Hoek Ostende dankbaar voor. Hij schrijft:

‘Pieter de Leeuw den Bouter kocht op 8 september 1803 de korenmo-
len te Ransdorp voor 2100 gulden van Maria Hadderas te Nieuwen-
dam. Pieter de Leeuw den Bouter, afkomstig uit Haastrecht, onder-
trouwde op 3 april 1795 te Amsterdam de eveneens uit Haastrecht af-
komstige Johanna de Ronde. Op 14 augustus 1800 werd hij als knecht
op korenmolen Het Schaap aan de Haarlemmertrekvaart bij het ko-
renmolenaarsgilde ingeschreven. Van deze molen die in 1803 af-
brandde was De Leeuw den Bouter sinds 1800 voor de helft eigenaar.
Op 11 april 1813 verkocht Pieter de Leeuw den Bouter de korenmolen
in Ransdorp voor 1500 gulden aan Antonie Rekourt te Nieuwendam. De
van voor 1600 daterende korenmolen van Ransdorp brandde in de
nacht van 4 op 5 december 1814 af.’

Het is dus niet duidelijk in welke molen Pieter de Leeuw den Bouter zich
op papier liet vastleggen. De korenmolen van Haastrecht, de voor-
ganger van de latere stenen molen van Oskam, zou een wipmolen zijn
geweest.

Slippertjes

De heer van Hoorn uit Spaarndam atten-
deert ons erop dat de molen van de Lau-
werpolder, die als woonmolen een plaats
zal krijgen bij Anna Paulowna (Molenwe-
reld 2001-11-280), niet De Zilvermeeuw,
maar De Zeemeeuw heette.

Verder is er iets mis gegaan in het artikel
over De Arend in hetzelfde nummer op
pagina 292. Daar staat ‘80 voet balie is 80
x 0,312 = 24,12 m’. Nu is hier een ver-
keerde voetmaat gehanteerd, want er is
uitgegaan van de Schielandse voet die 2

mm korter is dan de Rijnlandse. Het gaat
om de Rijnlandse voet en die is geen
0,312 m, maar van 0,314 m lang (ezels-
bruggetje: gelijk aan 1⁄10 van het getal pi,).
Het moet dus zijn 80 x 0,314 = 25,12 m.

Pieter de Leeuw den Bouter.

Papiermolen

Themanummer Molinologie over bouwhistorie

Het zal de lezers van dit blad inmiddels be-
kend zijn dat in molenkringen het thema
bouwhistorie steeds meer aandacht krijgt,
en niet ten onrechte. Door een nauwkeu-
rige bestudering van een molen of molen-
restant komen immers vaak zeer interes-
sante wetenswaardigheden boven water.
De geschiedenis van de betreffende mo-
len krijgt daarmee een extra dimensie, en
voorts draagt de verkregen kennis bij om
tot historisch verantwoorde restauraties te
komen.
Naar aanleiding van een in juni 1995 ge-
houden excursie rond dit thema heeft de
vereniging “TIMS Nederland en Vlaande-
ren” onlangs een publicatie over vier con-
crete voorbeelden van bouwhistorisch on-
derzoek uitgebracht. De bedoelde molens
zijn alle in het oosten van de provincie
Noord-Brabant gesitueerd. 

Paul Groen geeft een uitgebreide beschrij-
ving van de reconstructie van het olieslag-
werk in het kader van de restauratie van
Holtens Molen te Deurne. Door bestudering
van in de molen achtergebleven sporen en
vergelijking met andere oliewerken in de
omgeving konden aandrijving en plaatsing
van het olieslagwerk in Holtens Molen met
grote nauwkeurigheid worden hersteld. De
restauratie van de molen is inmiddels een
feit. Nico Jurgens laat aan de hand van
twee voorbeelden zien hoe men vroeger
molenonderdelen van elders bij de bouw
van een nieuwe molen gebruikte. Door een
uitgebreide analyse van de gebruikte ma-
terialen bleek het mogelijk om te achterha-
len van welk type molen de tweedehands
onderdelen afkomstig waren. Zo zijn in de
stenen bergmolen aan de Kerkstraat te
Zeeland onderdelen van een standerdmo-

len verwerkt, terwijl in de molen te Beugen
delen van een wipmolen te vinden zijn. 
Robbert Verkerk toont aan dat in de koren-
molen “Luctor et Emergo” te Rijkevoort
bijna een complete achtkante houtzaag-
molen is verwerkt. Met behulp van mo-
derne technieken wist hij deze houtzaag-
molen nagenoeg geheel te reconstrueren!
De publicatie verscheen als themanummer
van het blad Molinologie (Nr. 15), telt 56 pa-
gina’s en is rijk geïllustreerd met foto’s, teke-
ningen etc. in zwart/wit. Te bestellen door
overmaking van 8 Euro (Hfl. 17,50) op Post-
bankrekening 6 104 927 ten gunste van
TIMS – Nederland, Hondsdraf 17, 3738 TB
Maartensdijk, onder vermelding van “be-
stelling Molinologie 15”. Bankrekeninghou-
ders dienen tevens hun adres te vermel-
den.
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Molensactueel

Sponsoractie 

voor molen 
Bunschoten

gestart

In december 1967 werd de korenmolen van Bunschoten gesloopt. Daarmee leek de minstens
vier eeuwen oude molengeschiedenis van het dorp definitief ten einde te zijn. Nu maakt men

zich op voor een nieuw begin.

J.S. Bakker

De in 1932 onttakelde molen De Hoop in Bunschoten nog in vol bedrijf.

In Bunschoten heeft de Stichting Botterwerf
Spakenburg in de jaren 1992 - 1998 met
groot succes geijverd voor het behoud van
het Botterwerfcomplex in Spakenburg. Na
de voltooiing van de restauratie vatte de
stichting het plan op om de in 1967 ges-
loopte molen van Bunschoten te herbou-
wen. Een molen bepaalde immers eeuwen
lang met de kerk het silhouet van de land-
tegenhanger van Spakenburg. Voor dit
doel is een zelfstandige stichting in het le-
ven geroepen die in het jaar 2000 de plan-
nen ontvouwde (zie Molenwereld 1998-10-
197 en 2001-1-5).

Geschiedenis

In 1556 stond er al een korenmolen in Bun-
schoten. In de negentiende eeuw blijkt die
tevens gort te pellen. In of kort voor januari
1863 brandde de molen af: vuur gevan-
gen. De herbouwde molen maakte het
niet lang: in 1899 werd de molen om on-
duidelijke redenen gesloopt en vervangen
door een andere molen, gebouwd door
de Gebr. Wijnveen uit Voorthuizen. Dit nu in
Ede gevestigde bedrijf onderhield nauwe
relaties met Gebr. De Boer uit Oostzaan,
molenslopers bij uitnemendheid. Laatstge-
noemden zullen vrijwel zeker de leveran-
cier van de molen zijn geweest. Helaas is
de herkomst onbekend. De Zaanstreek ligt
voor de hand, maar dat valt constructief
sterk te betwijfelen; alhoewel Noord-Hol-
land toch wel waarschijnlijk is.

De bijzondere kruilier van de Bunschoter molen. Volgens de reconstructietekening
moet de nieuwe molen het doen met een ordinair kruirad.
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De nieuwe molen heeft twee koppel ste-
nen en is vrij breed van bouw. Een opval-
lend detail is de kruilier van een heel bijzon-
der model. Toch krijgt hij bij de bouw nog
houten roeden zoals uit foto’s van de ma-
lende molen overduidelijk blijkt. In 1912
komt er een motor bij de molen.
In 1925 wil de eigenaar en bouwer van De
Hoop, C.H. Kelderman van zijn molen af. Hij
is oud en heeft geen opvolger. Het lukt hem
blijkbaar niet om een passende opvolger te
vinden, want na zijn overlijden wordt de
molen op 13 oktober 1927 geveild. De
nieuwe eigenaren Huijgen en Van Twillert
plaatsen in 1929 een dieselmotor en dan is
het met malen op de wind snel gedaan. In
1932 volgt onttakeling tot kale romp nadat
De Hollandsche Molen nog een vergeefse
herstelpoging heeft gedaan. In 1967 volgt
de sloop van de overblijvende romp nadat
Monumentenzorg had laten weten dat
herstel, waarvan de kosten geraamd wer-
den op 125.000 gulden, niet voor subsidie in
aanmerking kwam.
Nu wil men in Bunschoten de gemiste kan-
sen van 1932 en 1967 goed maken. Op dit
moment start de stichting met een spon-

De reconstructieteke-
ning van de te her-
bouwen molen. Deze
voorziet echter in
een achtkant met
drie bintlagen, terwijl
uit de sloopfoto’s en
een bouwtekening
zonneklaar blijkt dat
het originele acht-
kant er maar twee
had. Het is volslagen
onbegrijpelijk
waarom men voor
zo’n a-historische 
en kostenverhogend
model kiest en dan
gaat het echt niet 
om een paar 
gulden. 

soractie. Bij de sponsoring onderscheidt
men diverse soorten sponsors met nave-
nant eraan gebonden voorrechten:
kroonsponsors (donatie minimaal 
E 50.000,-);
gewone sponsors (donatie minimaal 
E 25.000,-); 
objectsponsors (donatie minimaal 
E 5.000,-); overige sponsors. 
Voor nadere informatie:
Stichting Korenmolen De Hoop 
Bunschoten / Postbus 206  3750 GE 
Bunschoten / tel. 033-2991478. 
e-mail: 
a.terbeek@bunschoten-spakenburg.nl.

De Stichting heeft onlangs een kalender
met veel afbeeldingen van de molen uit-
gegeven. Deze kalender kost ƒ 25,- ex
verzendkosten. De kalender kan besteld
worden door het overmaken van ƒ 30,-
op bankrekeningnummer 3124.28.588 ten
name van Stichting Korenmolen De
Hoop Bunschoten. Na ontvangst van het
bedrag word de kalender toegezonden.

‘Coalitie tegen lange tenen’
Ditmaal een oproep voor steun voor een zo breed moge-
lijke coalitie tegen vervelende mensen in ons verder zo vre-
dige molenwereldje. Nu niet meteen gaan denken: ‘Ja
maar WvdL, jij bent zelf ook ontzettend vervelend!’. Dat
kan wel kloppen, maar ik benadeel u daar niet persoon-
lijk mee, dat wil zeggen: mits u niet in het bezit bent van
lange tenen en over die lange tenen gaat het volgende:
Om reden die ik hier later nog eens uiteen zal zetten, was
ik onlangs op zoek naar een nieuwe molen om lekker on-
gestoord mee te kunnen malen. Veel eisen stelde ik niet,
behalve dan dat de betreffende molen het liefst zo een-
zaam mogelijk in het land moest staan (Lees: een molen
zonder buurman).
Zonder veel moeite vond ik een schattig wip-watermolen-
tje op zo’n veertig kilometer afstand van mijn woonplaats.
Het betreffende molentje heeft nog geen twintig meter
vlucht, maar maalt nog wel als hoofdbemaling voor een
polder en de molenaar wil er vanwege zijn leeftijd wel
vanaf. Na een paar bezoeken was ik er al helemaal aan
verknocht en mijn aanstelling als (tweede) molenaar leek
slechts een formaliteit.
En toen gebeurde het: in onderhavige streek opereert een
man die zich de functie van ‘opper-molengoeroe’ heeft
aangemeten en als zodanig ook het laatste woord heeft
over de aanstellingen van molenaars (of hij doet op zijn
minst alsof). Bij het vallen van mijn naam werd mijn
aanstelling als molenaar derhalve abrupt weggewuifd en
de reden luidde: WvdL schrijft irritante columns!!
Laat ik niet verzanden in allerlei emotionele bespiegelin-
gen, maar gewoon eens nuchter de feiten op een rijtje zet-
ten: 
1: Ik wil volkomen belangeloos met die molen gaan ma-
len;
2: Ik draag hiermee kosteloos bij aan het molenbehoud;
3: Eveneens kosteloos wil ik zo de polder op peil houden;
4: De molenstichting die eigenaar is van de molen krijgt
voor mijn gemalen uren geld van het hoogheemraadschap,
dat weer ten goede komt aan het onder houd van de mo-
len(s) en 
5: Ik help iemand – die om begrijpelijke reden wil stop-
pen – van die molen af.
Ondanks deze toch zeer steekhoudende argumenten
wordt mijn aanstelling als molenaar geweigerd, omdat ik
u (zoals op dit moment) maandelijks wat fijn leesplezier
bezorg. Er is maar één conclusie mogelijk: de bovenver-
melde, hele vervelende man stelt zijn eigen ego-profiel bo-
ven het molenbehoud en is bovendien in het bezit van
zeer lange tenen.
Daarom vraag ik bij deze uw steun voor een zo breed mo-
gelijke coalitie tegen vervelende mensen met lange tenen
in de molenwereld, met als doel deze zo spoedig mogelijk
op non- actief te stellen. Om u niet geheel belangeloos
voor mijn karretje te laten spannen, heb ik een kerstca-
deautje voor u! Kent u ook vervelende mensen in de mo-
lenwereld? Verklaar dan in een kort essay van maximaal
500 woorden waarom deze volgens u op non-actief moe-
ten worden gesteld. Onder de leukste inzendingen wordt
een boekenbon verloot.

Vredige kerstdagen wenst u,

WvdL
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Re g en ,  w i n d  e n
d e  mo l e n  i n  d e
Ve ende r p o l d e r

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

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

De wateroverlast van half september jl. heeft laten zien
dat de Veendermolen door alle restauraties weer een 
volledig maalvaardige molen is, waar gelukkig ook 

echt gebruik van wordt gemaakt, en niet alleen rondjes
toerend voor toeristen in de zomer als er geen water is, 

of voor de lol.

Water, wind en molens

Woensdag 19 september brak records met een zelden geëvenaarde hoeveelheid re-
gen: 10 mm per uur. In een paar dagen tijd valt 65 à 75 mm regen, normaal de hoe-
veelheid voor de hele maand september. Het water in de sloten steeg dan ook snel: de
gemalen konden het water niet aan en her en der dreigde een noodsituatie. In Rijnland
betekende dat een beroep op de molens: de een na de ander kwam in bedrijf. Pieter
den Haan beschrijft zijn ervaringen op de Veendermolen bij Roelofarendsveen, terwijl fo-
tografe Barbra Verbij een impressie in beeld geeft van de strijd van wind tegen water. Het
kan allemaal weer doordat mede dankzij de inspanning van de Rijnlandse Molenstich-
ting er meer molens echt kunnen malen dan in tientallen jaren het geval is geweest.

Pieter den Haan

In het weekend van 15 september wordt
al duidelijk dat we het erg nat gaan krij-
gen, maar goed voormalen wil niet lukken.
Zondag is het zulk beroerd maalweer dat
ik er niet eens aan begin en als het ‘s mid-
dags beter wordt kan ik maar een paar
uurtjes malen voor de wind wegvalt. De
avonden erna is het ook niks met de wind.

Woensdag: water

Woensdag 19 september valt er ongelofe-
lijk veel water en ‘s middags word ik op
kantoor gebeld met het verzoek te malen.
Gelukkig kan ik weg. Half vijf malen: de
polder staat dan al bijna 30 cm hoven
peil. De zuidoostenwind is warrelig en
krimpt steeds wat. Tegen achten loopt het
rondvol (met volle zeilen) best. Het wordt
wat droger en ik neem mij voor de nacht
door te gaan als de wind wil houden.

Maar de fut gaat al gauw wat uit de wind
en dan is het opletten met zon lucht. Dat
is een van de weinige dingen die Leen
van den Berg, de laatste beroepsmole-
naar op de Veender mij wol heeft verteld:
een zuidooster slinker wordt een noord-
wester stinker! Verder vond hij altijd van
welke lucht dan ook dat ik die ‘vandaag
wel niet op mijn kop zou krijgen’ en kon je
het mooi zelf uitzoeken. 
Het valt allemaal mee maar bij twaalven
loopt het al niet hard meer en tegen
tweeën gaat de molen staan hangen en
is het over. Na het uitspannen het bedroe-
vende resultaat op de peilschaal gezien:
tegen molen en gemaal in gerezen.

Donderdag: buien

Donderdag zit ik tot ‘s middags met be-
sprekingen op kantoor maar met wat
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werk mee ben ik al onderweg naar huis
als ik weer gebeld wordt met het ‘maal-
verzoek’. Ja, dat begreep ik ook wel; zo
snel mogelijk aan de gang. Inderdaad er
meer wind en uit het noordnoordwesten.
Van werken komt voor mij niets, en voor
de molen weinig terecht. Rondvol loopt
het met een heldere lucht schitterend: zon
tachtig enden. Maar daar komen de
buien en met een molen met fokwieken is
dat geen feest. De eerste paar gaan er
langs maar tegen negenen krijg ik de eer-
ste. Wat ik ervan zien kan, zo in het donker,
lijkt me mee te vallen. 
Aan het begin van het najaar moet ik er
altijd weer een beetje aan wennen om in
het donker te malen, want dat doe ik ‘s
zomers zelden. Omdat er zoveel water is,
nu bijna veertig op peil, besluit ik tegen
het stemmetje in het achterhoofd in om er

1. Wassenaar in het water, althans de Zuidwijkse pol-
der. De Zuidwijkse Molen is paraat.

2. Kolkend stroomt het water uit de Vrouw Vennemolen.
Het is nauwelijks te geloven dat deze water- en wind-
machine een paar jaar geleden feitelijk niet anders dan
een wrak was.

3. De Veendermolen maalt als een vorst.

2

1

3
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door te gaan. Naar dat stemmetje moet
je dus gewoon wel luisteren, want tegen
het einde van de bui loopt het al aardig
hard, maar het gaat nog. Als de wind dan
een rake tik geeft en opeens heel even op
vier zeilen tegelijk slaat dan word je klein
achter zon grote molen die rondvol met zijn
fokken staat te loeien. De wind slaat er met
een klap meteen in terug en de molen
krijgt grootse plannen. Die gaan niet door
want ik stond er op te wachten en heb de
vang er al op. Ik wacht verder met twee
volle onder de vang de rest af Na de bui
blijft de wind en komt er een mooi rauw en
helder stuk waarmee het met twee schuine
een uurtje schitterend doorloopt maar dan
wordt het alweer minder en moet ik weer
houden om bij te leggen en na elven
wordt loopt de lucht steeds verder dicht en
trekt de molen het rondvol net wel / net

niet. Als het nog minder wordt en ik het
achter me wat zie lichten besluit ik uit te
spannen. Ik vind de lucht maar niks en ik
heb voor de volgende middag geregeld
dat ik thuis kan zijn en dan moet het mor-
gen maar. Met zwichten, bijleggen, zwich-
ten, bijleggen gebeurt er ook niet veel. Bij
het uitspannen een paar centimeter lager
maar in de Veenderpolder is dat niets om-
dat je dat ‘van boven’ ruimschoots weer
aangereikt krijgt.

Vrijdag: het eerste gewin is
kattengespin

Vrijdag is het schitterend malen, rondvol
flink stappen; wat geeft hij dan een water!
We gaan nu pas een beetje ruimen maar
het water weg krijgen lukt weer niet. Het
feest loopt rond etenstijd af en in de sche-

mer houdt het helemaal op. We zijn weer
terug bij ongeveer 25 cm op peil. Intussen
flink overleg tussen het waterschap en di-
verse collegas; zaterdag moet ik naar een
cursus en wat werken. Gelukkig is buur-
man Bax van de Hoogmadese wip einde-
lijk bereid van zijn principe niet met een
grote fokkenmolen te willen malen afge-
stapt; hij heeft er zelfs erg veel zin in.

Zaterdag: de overwinning

Jaloers hoor ik in de loop van zaterdag
van Bax hoe hij met een flink doorlopende
molen de dag met 10 onder peil kan af-
sluiten.
Zo is bij elkaar gemiddeld zon acht uur per
dag over vier dagen het gemaal door de
molen uit de brand geholpen en bewezen
hoe nuttig voormalen toch kan zijn!

4. De peilschaal bij de Veendermolen wordt nauwlettend
in de gaten gehouden: 5,05 m onder NAP.

5. Een hard draaiend molenscheprad, zoals hier bij de
Zuidwijksemolen, is prachtig, zowel om te zien als te ho-
ren; en dan nog het geluid van de wieken in volle vaart. 

6. Een boenstoep, een vaatkast en bruisend water: een mo-
lenplaatje.

4

6

5
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De Stommeermolen is in de laatste fase van de restauratie aangeland die van
deze watermolen, de grootste van Noord-Holland (!) weer een echt werkende
molen heeft gemaakt. Na 72 jaar ijdel nietsdoen verzet de molen weer water.
Rest nu alleen de afwerking nog de finishing touch... 
De rietdekker is bezig, maar kon niet eerder beginnen omdat de molen eerst
geïsoleerd diende te worden tegen het lawaai van Schiphol. Bij controle, toen
de steiger er stond voor het isolatiewerk, bleek dat de beide roeden totaal 
waren doorgeroest en dat terwijl ze pas zo’n dertig jaar oud waren! Had de rust
dan zo geroest? 
Misschien heeft 
het euvel zich 
pas goed 
gemanifesteerd 
toen de molen 
er weer aan moest 
gaan trekken, werken voor 
de kost, dat wil zeggen vele kubieke 
meters water  per minuut zo’n vier à vijf meter 
opvoeren. 
Konden de wieken die energie niet meer opbrengen? 
Hoewel het een reuzentegenvaller is, zit de 
Rijnlandse Molenstichting niet bij de pakken 
neer. Er is inmiddels een plan opgesteld voor 
het maken van een nieuw wiekenkruis met het 
wieksysteem Van Bussel. De kosten bedragen 
ongeveer 150.000 gulden Door het onverwachte 
karakter van deze gebeurtenis is herstel niet 
begroot en daardoor is er vanzelfsprekend nu 
geen  subsidie beschikbaar.  Maar het is natuurlijk 
wel heel  zuur om de Stommeermolen net voor 
een miljoen opgeknapt te hebben die dan nu 
door deze tegenvaller stil zou staan. Dat kan 
toch niet? Dus de schouders er maar 
weer onder...

Zware tegenvaller aan de 

Stommeermolen 
in Aalsmeer

Rijnlandse 
Molendag

Op 28 oktober
werd de Rijn-
landse Molendag
gehouden. On-
danks de zwakke
wind draaiden
veel molens. Ze
trokken niet al-
leen belangstel-
ling vanuit de di-
recte omgeving,
maar molenlief-
hebbers uit alle
delen van het
land waren naar
de Rijnstreek ge-
komen om al die
tientallen draai-
ende molens te
zien: Rijnland
uniek in molens!
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Voor het overmaken van uw hulp kunt u
gebruik maken van de bij dit blad inge-
sloten acceptgirokaart. 
Uiteraard kunt ook zonder gebruik 
ervan te maken uw bijdrage storten op
bankrekening no. 5665.47.163 t.n.v. de
Rijnlandse Molenstichting te Voorhout. Al-
leen met uw steun houden we de mo-
lens malend!!!

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

Help ons van de wind te leven!!!

BO
N

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

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

� ƒ 40,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

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

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

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

Mo l e n k a l e n d e r  2 0 0 2
Onlangs is de kalender ‘Molens in Neder-
land 2002’ uitgekomen, een pracht-kalen-
der met, uiteraard, platen in kleur van mo-
lens en wel in allerlei soorten en uit allerlei
windstreken. Het begint goed met werkelijk
een prachtige foto van de Akkerslootmo-
len bij Rijpwetering. Daarnaast zijn er nog
twaalf foto’s, bij iedere maand een. De
meeste molens, alle koren- of watermolens,
zijn malend afgebeeld. Onder deze twaalf
molens treft men ook een waterradmolen
en een windturbine aan. De meeste foto’s
zijn van de hand van J.L.J. Tersteeg uit Rid-
derkerk, de overige van H. Noot uit Haren.
De eigenlijke kalender is twee-koloms,
waarbij ruimte is voor eigen notities. De zon-
dagen zijn in rood aangegeven. Aangege-
ven zijn ook de feestdagen, verjaardagen
van het koninklijk huis en - dat maakt de ka-
lender wel tot een heel bijzondere molen-
kalender - allerlei molenaangelegenheden
zoals de Jaarvergadering van De Holland-
sche Molen, de molenruilbeurzen en di-

verse molendagen. Op de twee laatste
bladen treft men een korte beschrijving
van de afgebeelde molens aan plus infor-
matie over de Vereniging De Hollandsche
Molen, die, nu in eigen beheer, de kalen-
der uitgeeft. Het formaat is 32 bij 24 cm, iets
kleiner dan de eerder verschenen om de
prijs van de verzending per post binnen de
perken te houden. De kalender is voorzien
van een spiraalband waardoor omslaan
gemakkelijk en uitscheuren overbodig is.

De kalender kost, afgehaald bij De Hol-
landsche Molen, Zeeburgerdijk 139, Am-
sterdam ƒ 17,50. Toezending per post is ook
mogelijk. Hiervoor dient men dan ƒ 22,50
over te maken op postbankrekening
113590 t.n.v. De Hollandsche Molen te Am-
sterdam o.v.v. ‘Molenkalender 2002’. Ook is
het mogelijk de kalender bij de heer J.L.J.
Tersteeg af te halen, Spuistraat 589 Ridder-
kerk-Bolnes, maar dan dient men wel even
van te voren te bellen: tel. 0180 41 11 21. 

Papiermolen

F O R U M

De Arend als Noletmolen?

Zou het technisch mogelijk en/of historisch
verantwoord zijn om de doorsnede-teke-
ning van molen de Arend als basis te laten
dienen voor de bouw van de Noletmolen in
Schiedam? Men zou op die manier meer-
dere vliegen in een klap slaan, namelijk:

De hoogste molen ter wereld zou her-
bouwd worden;
Schiedam zou weer de hoogste molen ter
wereld krijgen(niet om Princenhage te pes-
ten, uiteraard); 
De Noletmolen zou op deze manier iets
wezenlijks aan het Schiedamse molenbe-
stand toevoegen.

Volgens mij zou het mogelijk moeten zijn,
aangezien de Arend, net als de meeste
Schiedamse molens, een laat achttiende-
eeuwse moutmolen is en herbouw in het
centrum van Rotterdam vrijwel onmogelijk
is. Daarbij komt nog dat een Noletmolen
van 35 meter hoogte evenmin historisch
verantwoord zou zijn. Ik zou graag willen
weten wat een autoriteit op het gebied
van authenticiteit hier over te zeggen
heeft. Met vriendelijke groet, 
Danny Bertou

P.S.: Als men de molen op deze manier zou
herbouwen, hoop ik wel dat men zo wijs is
hem gewoon De Arend te noemen.

Dit laatste zou wel heel bijzonder zijn: Nolet
is gevestigd aan de westzijde van de Bui-
tenhaven in Schiedam en daar moet ook
de molen moeten komen te staan. De
bouwer van De Arend, De Kuyper, zit aan
de oostkant van diezelfde haven ... 
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Pandsel

Luiwerk

Een luiwerk zoals op standerdmolens voor-
komt, vormt geen oplossing omdat daar de
stenen in het kruibare deel van de molen
liggen, in tegenstelling tot de wipkorenmo-
len. Daar liggen de maalstenen in de vaste
ondertoren, Ten einde het probleem van
het verticale graantransport op te lossen
gebruikte men de molenkar. Het aange-
voerde graan lag al minstens 1.20 m hoog
en deels nog veel hoger opgetast. Het lijkt
erop alsof veel, maar niet alle, wipkorenmo-
lens in ieder veld van de ondertoren een
‘zakkendeur’ op het ondertafelement had-
den. Daar doorheen ging dan vanaf de
molenkar het te malen graan de molen in. 

Stortzolder

En daarna? Molens met naar verhouding
hoge veldmuren, zoals de wipkorenmolen
van Meerkerk, hadden waarschijnlijk een
stortzolder, een steenzolder lijkt mij onwaar-
schijnlijk. In dit laatste geval kom je toch
nog weer hoog in de toren met het gaan-
dewerk, maar helemaal uitsluiten doe ik
het niet. In de stortzolder zaten de karen
van de maalstenen en daar draaide het
gaandewerk, terwijl de steenspillen er
doorheen gingen naar de halfzolder bene-
den waarop de stenen lagen. Op die stort-
zolder moet het een krappe en bij veel
maalgoed, propvolle bedoening zijn ge-
weest, maar het was te doen. Bij zo’n in-

richting heeft de draagbalk van de ko-
ningsspil waarschijnlijk op het ondertafele-
ment gelopen.
Met betrekking tot de foto van de Haar-
molen (op blz. 293) lijkt het mij mogelijk dat
deze inderdaad een verdiepte vloer had,
maar daarvoor biedt deze ene foto te wei-
nig houvast. Om voldoende werkhoogte te
hebben pasten molenmakers deze tech-
niek wol neer toe. Maar het was geen een-
voudige opgave het meel weer op de kar
te krijgen!
De foto van de Stolker molen lijkt niet één-
twee-drie in dit verhaal te passen. De linker
molenaar staat daarvoor “te laag”! Mis-
schien is dat met opzet gedaan? Het is
echter ook denkbaar dat deze molen niet
een “volledige” stortzolder had, maar
slechts over ongeveer de helft, namelijk
aan de kant waar de halfzolder was. In
deze Stolwijkse situatie pakte de molenaar
binnen de zakken aan door de zakkendeur
en zette ze direct op de stortzolder, de
hoogte benuttend waarop ze werden
aangereikt.
Sommige van deze wipkorenmolens, zoals
de molen te Langerak aan de Lek, hadden
behalve 2 (?) zakkendeuren in (de 2) an-
dere velden van de ondertoren een ge-
wone deur, die toegang bood tot de be-
gane grond. Daar kon je het graan ook
aanpakken, maar dan moest je er mee lo-
pen. Bekijken we de foto in Molenwereld
2001- 11-295 van De Jonge Sophia, dan
zien we links de gewone toegangsdeur en
rechts bij de staart zon hoge zakkendeur.
Wellicht stond daar een trap voor omdat
de ruimte achter de stenen anders (van
binnenuit) niet bereikbaar was. Dat het ui-
terlijk van de Ottolandse korenmolen sterke
wipkorenmolentrekken vertoont ben ik he-
lemaal met de schrijver eens.

De korenmolen De Kievit in Meerkerk, gebouwd in 1836 en na een periode van
verval op 30 maart 1936 afgebrand als laatste wipkorenmolen-grondzeiler van Zuid-
Holland. De molen had minstens drie deuren op het tafelement en onder die deu-
ren ook nog een deur op de begane grond. Op de achtergrond de nog bestaande
molen Den Bonk van de polder Lakerveld.

We rken  op
de  w i p

Enkele gedachten over de inrichting van de wip-
korenmolen n.a.v. Het artikel ‘De raadselromp van
Ottoland’ in het vorige nummer van de Molenwe-

reld stemt wel tot nadenken over het werken in
een wipkorenmolen. Bestudering van gepubli-
ceerde foto’s van wipkorenmolens, grondzeilers,

leidt bij mij tot de gedachte dat deze molens geen
luiwerk hadden. Daarvoor bood de ondertoren

geen enkele ruimte.
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De molen van Hardinxveld, gesloopt in
1910. Met een deur op de begane
grond en een op het tafelement, te ver-
gelijken met de situatie bij de molen
van Ottoland. De staartconstructie ver-
toont treffende overeenkomsten met
die van de molen in Stolwijk (zie het
vorige nummer van de Molenwereld,
pag. 294).

Spoorwiel

Nog een enkele opmerking met betrekking
tot het gaandewerk. Door de piramide-
vorm van de ondertoren was er in de wip-
korenmolen, zeker bij de grondzeiler geen
plaats voor een groot spoorwiel. In dat ge-
val moest de versnelling van de as op de
spil liefst zo groot mogelijk worden. Maar
die relatief grote draaisnelheid van de spil
bij een wipmolen gaf wel de gelegenheid
tot een klein spoorwiel, normale schijflopen,
en dus een normale versnelling op 15der, of
16der stenen. Deze stenen lagen dan wel
tamelijk krap tegen elkaar aan, maar ook
dat kwam en komt meer voor (in de molen
van Oostvoorne bijvoorbeeld.
Hoe de molenaars ze loshaalden om te
scherpen? Het zou kunnen dat daartoe en-
kele balken demontabel waren en mis-
schien is dat ook (een deel van) de oor-
zaak dat in de Ottolandse molen geen
(nauwelijks) sporen van de inrichting te zien
zijn.
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Portret

Niet rond, geen acht
maar twaalf!

G.N. van der Meer

Vrijwel alle stenen molen in Nederland hadden of hebben
een ronde romp, enkele zijn er achtkant (de Keetmolen in

Ede of de Nooitgedagt in Woudrichem), zelfs rond op acht-
kant komt voor (Gieterveen), maar de twee watermolens aan

de Poeldijk in Rijpwetering zijn uniek: hun grondvorm is
twaalfkantig. Dat is niet vanzelf gegaan...

De twaalfkante trasmolen op de Oostenrijkse toren in Delft (tekening van H. Thier,
1768).

Wanneer op 5 mei 1744 toestemming
wordt gegeven om de Lijkerpolder in com-
binatie met een gedeelte van de Grote
Veenderpolder te vervenen en droog te
maken, is er bij lange na nog geen besluit
genomen over de bemaling van deze toe-
komstige polder.
Naar mate de vervening vordert wordt er
uitgebreid gedebatteerd en gekissebist
over de toekomst van de Mopmolen; moet
deze nu wel of niet ingepast worden in de
bedoelde polder, zo niet, hoeveel molens
moeten er dan worden gesteld? Twee, of
misschien wel drie? Eindelijk, vijfendertig
jaar later, bij besluit van 22 oktober 1779,
valt de beslissing; twee rondemolens zullen
er gesteld worden nabij de Koppoel en de
Kleipoel, op de westdijk van de Lijkerpolder.

Foutje?

Het is Claas Vis, gemachtigd ambtenaar
van het Hoogheemraadschap van Rijn-

land, die de verantwoording krijgt voor alle
bouwaangelegenheden binnen deze ver-
vening, dus ook voor de molens.
De winter van 1779-1780 is koud en hevig,
de bouw ligt stil en men wacht op beter
weer. Ambtenaar Claas Vis, die een man is
met een breed werkterrein binnen Rijnland
en beperkt in zijn vervoersmogelijkheden,
bezoekt de bouwlocatie tijdens de winter-
stop op de Poeldijk en constateert tot zijn
grote verbazing dat de reeds opgetrokken
fundamenten niet zijn gemaakt voor
ronde, maar voor twaalfkantige molens.
Een type molen, dat hem, ondanks zijn
functie, totaal onbekend is. Ambtenaar Vis
laat dit niet over zijn kant gaan, de bouw
wordt gestaakt, ondanks het feit dat het in-
middels beter weer is geworden.
Claas Vis gaat een proces aan tegen de
verantwoordelijke bestuursleden der verve-
ning; Comelis Aangeenbrug (secretaris van
het Ambacht Alkemade), H. van den Boo -
gaard (stichter van de boerderij op Voor-
weg 1 te Nieuwe Wetering), Jacob van

Bentem, Gerrit de Jong, Izaãk Abraham en
Gijsbert van der Lip worden onmiddellijk ter
verantwoording geroepen.
Waarom heeft men, ondanks artikel 26 van
het reglement in.dato 5 mei 1744, opzichter
Vis hier van niet op de hoogte gesteld?
Waarom is men van de ronde molen afge-
weken? Wat zijn dan wel de argumenten
voor een twaalfkantige molen?
Genoemde heren weten niet beter of Vis is
op de hoogte gesteld van dit voornemen,
maar niets is minder waar. De nog maar juist
aangestelde Baljuw (burgemeester) Jan
Bezuijen, die in Amsterdam woonachtig is,
komt persoonlijk ter vergadering en heeft
heel wat uit te leggen aan de genoemde
opzichter van het Hoogheemraadschap.

Uitleg

Op de vraag van opzichter Vis waar de Wel
Edele Heren dan wel geïnformeerd zijn voor
twaalfkantige molens en waar nog meer
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De beide twaalfkante Lijkermolens tijdens een winderige, zomerse dag, zo’n zeventig jaar geleden; op de voorgrond molen 2 op
de achtergrond molen 1.

van deze molens te vinden zijn, geeft de
Baljuw als antwoord, dat het gebruik van
twaalfkantige molens voor watermolens
ongewoon is, maar dat dit formaat van ste-
nen molens toch niet gehéél onbekend is,
naar gegevens die hij ontvangen heeft,
moet er een zelfde twaalfkantige trasmo-
len (= molen waarin tufsteen of gebrande
klei tot tras gemalen wordt ter bereiding
van metselspecie) buiten Delft staan.
Deze Delftse molen was een vijftien jaar
eerder gebouwd: In 1766 vragen Jan de
Bruyn en François Ruykhaven aan het
stadsbestuur van Delft om een trasmolen te
mogen bouwen op de Oostenrijkse toren.
Dit was een Middeleeuwse vestingtoren op
de huidige Zuidwal bij de Hamtunnel, waar
eerder De Roos had gestaan. De toren
kwam vrij nadat De Roos in 1679 was ver-
plaatst naar de Westvest (Phoenixstraat),
waar hij nog staat. Zodoende kon na ne-
gentig jaar de Oostenrijkse toren weer een
molenlocatie worden. In 1811 wordt deze
‘stenen twaalfkante windtrasmolen’ in de

Delftse Courant te koop aangeboden en
kort daarna gesloopt, vermoedelijk in 1817. 
De informatie die de bestuursleden heb-
ben gekregen is afkomstig van kundige
metselaarsbazen. Zo kan een ronde molen

Gedenksteen in Lijkermolen 1 aan de
Kleipoel. Livinus Haeck

Oud 12 Iaaren
Heeft op den 18 Mey 1780
aan deze Moolen den eersten

Steen gelegen en ...
Gecombineerde

Lycker-Veenderpolder
Schout Cornelis Haeck

Secretaris A.H.E. van Banchem
Gecomitteerdens
jan Bezuyen

Baltes Ambagtsheer en
Jacobus van Tol
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niet zo dicht gemetseld worden als een
kantige, en een kantige molen kan makke-
lijker op de wind worden gezet. Met deze
kennis omtrent de technische gegevens, zo
beredeneert de Baljuw, moet men beden-
ken dat men, met eenparig goed vinden
van alle hoofdingelanden, tot dit besluit is
gekomen.
Dijkgraaf en Hoogheemraden blijven ach-
ter hun opzichter Claas Vis staan. Zij geven
in niet mis te verstane bewoordingen te
kennen dat, volgens artikel 26 van het re-
glement uit 1744, wel degelijk alle besluiten
met hem besproken dienen te worden.
Baljuw Jan Bezuijen, de meest verantwoor-
delijke persoon van deze veenderij, zoekt
de oorzaak van dit misverstand bij zijn voor-
ganger, Baljuw Bax.
De berichtgeving omtrent deze kwestie is
naar alle waarschijnlijkheid niet goed door
gekomen wegens de ziekte en het overlij-
den van deze baljuw Bax.
Zoals altijd, nemen gedane zaken geen
keer, ook hier niet. De inmiddels gevor-
derde bouw van beide molens, en de
reeds betaalde en gearriveerde materia-
len, noden om door te bouwen tot twaalf-
kantige molens.
Dit, op eigen initiatief genomen besluit van

Gezicht op molen 1 vanuit molen 2.
Links, achter de VW-kever stond een
eeuw geleden nog een molen: de ko-
renmolen van Rijpwetering.

Onder: gezicht op molen 2 vanuit mo-
len 1.

een metselaar en enkele hoofdingelan-
den, heeft er voor gezorgd, dat binnen de
grenzen van Alkemade twee unieke wind -
watermolens staan, die op geen enkele
andere plek ter wereld te vinden zijn.

De kosten van beide molens

Het is nauwelijks voor te stellen, nu wij leven
in een tijd dat een reparatie van enige be-
tekenis aan dergelijke molens tegenwoor-
dig snel tussen vijftig- en honderdduizend
guldens bedraagt, dat de bouw in die tijd
met zulke geringe bedragen gerealiseerd
kon worden.
In het boek “Memorieën” van het jaar 1781
staan de bouwkosten voor deze twee
unieke molens te samen geboekt voor een
bedrag van 27.764,- karolusguldens, nog
geen 14.000 gulden per stuk!
Bewaard gebleven bewijzen van betaling
geven meer informatie over namen van
aannemers, materialen, soort en aantallen
van metselstenen welke bij de bouw ge-
bruikt zijn.
Op 4 juni 1781, wanneer de molens bij een
gunstige wind staan te draaien om de on-
stane plas water van 580 hectare opper-

vlakte binnen de bedijking droog te malen,
vindt de eindafrekening plaats van deze
beide molens.
Op deze dag ontvangen Pieter Opdam en
Sijmon Paddenburg (getrouwd met Ja-
coba Opdam) als timmerlieden en aanne-
mer uit handen van de Baljuw van Alkem-
ade, in kwaliteit als penningmeester van de
veenderij, de laatste betaling van 13.100,-
gulden in voldoening van en voor het ma-
ken en compleet opleveren van twee
twaalfkantige vijzel-wind-watermolens. Als
mede met de leverantie van al het hout,
lood, metaal, ijzer, staal mitsgaders verwers
(= schilders), glazenmakers-, netdekkers-,
zeilenmakers- en touwwerk en voorts alles
ingevolge de acte van bestek en aanne-
mingen van dato 12 oktober 1779. Metse-
laar Hendrik Maat wordt eveneens op deze
datum uitbetaald in voldoeninge van het
arbeidsloon voor het metselwerk tot de
gansche voltooijing in gevolge de Acte
van Bestek Hij ondertekent als bewijs van
ontvangst met een kruisje.

Ook de toen geldende daglonen komen
bij deze laatste afrekeingen nog in beeld;
Leendert van der Meer ontvangt, zoals in
de kantljn staat vermeldt, voor twee da-
gen werk als hulp bij de insteek van een
nieuwe roede (wieken) zestien stuivers per
dag, voor nog eens 21⁄2 dag aan de vijzel
gewerkt, twee gulden.
Leendert, waarschijnlijk een manusje van
alles, werkt ook nog zeven dagen ‡ 16 stui-
vers aan de watergang, goed voor 5:12:0,
is 5 gulden, 12 stuivers en nul penningen.

Rijnlands mooie polderlandschap bij
Rijpwetering met links Lijkermolen 1
en rechts 2.
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Volgens de kwitantie, bestemd voor de
beide aannemers Sijmon Paddenburg en
Pieter Opdam, bestond het aantal en soort
van gebruikte stenen uit

210.000 Rode Mopsteen, no. 18: 9:7:0   per 1000
180.000 Hondsteen, 9:7:0   per 1000
104.000 Waalse glazuur, No. 5: 13:5:0 per 1000
14.000 klinkers, No. 4: 19:7:0 per 1000

Tesamen: 8035:18:0 

De stenen werden dan niet gelegd in de
vorm zoals Claas Vis eiste, maar de kwaliteit
van het metselwerk heeft er in ieder geval
toe bijgedragen dat de molens aan de
Poeldijk er nu al bijna 225 jaar staan en nog
steeds het werk kunnen doen waarvoor ze
zijn gebouwd!

De molenvijzel van Lijkermolen 1.

Lijkermolen 1, met 2: ‘veelzijdige’ mo-
lens. Dankzij de grote restauraties die
de Rijnlandse Molenstichting heeft la-
ten uitvoeren nog steeds op hun taak
berekend.

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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T ouw t j e  d ’ r om ;  k l aa r  i s  K ee s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?

Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magiclip. Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiks-
vriendelijk bewaren in ordners, een tweerings-, of beter een vierringsband; die keus laten wij aan u.
Voordelen: 
- Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
- Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
- Gemakkelijk in-, en uitnemen van losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
- Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften op A4-formaat (297x210 mm).

De prijs?
Abonnees of donateurs betalen ƒ 9,95 exclusief porto, niet-abonnees ƒ 12,45 voor 1 set van 12 clips.

Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/of donateur 1 set van 12 stuks wilt ontvangen, dan dient u 
ƒ 12,35 (inclusief porto) over te maken op Postbankrek. no 4506935 of 
bankrek. no. 3750.30.867 t.n.v. Stichting Molenwereld te Moerkapelle.
Wilt u 2 sets dan ƒ 22,30, of 3 sets 
ƒ 33,05, 4 sets ƒ 43,-. Als u 5 sets wilt dan betaalt u ƒ 50,- of 
wilt nog meer sets, dan betaalt u het gewenste aantal maal ƒ 10,-.
Niet-abonnees dienen respetievelijk ƒ 14,45; ƒ 26,30; ƒ 39,05; ƒ 51,- 
en gewenste aantal x ƒ 12,- te betalen. Voor abonnees in België 
zijn de bedragen 230 Bfr., 410 Bfr, 610 Bfr, 790 Bfr en 
gewenste aantal x 185 Bfr.
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-353508

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

J.K .Poland B.V. 
Broek op Langedijk 0226-333440

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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Stadzicht en molenzicht in Tholen 187
Kanjersubsidie voor de Oranjemolen in Vlissingen 65
Geld voor leskisten 65
Veel werk aan molens in het Land van Heusden en Altena 310
Start restauratie korenmolen Wijk en Aalburg 125
Meer geld voor De Twee Gebroeders in Aalburg 155
Restauratie van de kap van de Aalburgse molen bijna 
gereed 281
Nieuwe molenkaart Almkerk 217
Toch hoge geluidswal bij molen Bavel 155
Toch geluidswal bij molen Bavel 217
Herstel getijmolen Bergen op Zoom dichterbij 217
Herstel korenmolen Best weer snel op gang? 218
Realisering houtzaagfunctie van Holtens molen Deurne in
stroomversnelling 282
Optimisme in Eerde 218
Collse Molen wordt weer oliemolen 218
Film over molenruzie 8
Meerjarenonderhoudsplan voor molens Goirle 95
Boek over de molens van Goirle 310
Vertraging restauratie korenmolen Heeze 39
Grote plannen met korenmolen Huybergen 124
Elderse Molen in Mierlo op rijkslijst? 124
PRUP in Mierlo 249
Nieuwe eigenaren voor De Korenbloem in Mill 124
Problemen rond brug bij Hooydonkse Molen 310
Wisseling van de wacht op De Twee Vrienden 39
Molen Oirschot draait weer 310
Vochtdoorslag molen Oisterwijk 218
Start restauratie korenmolen Oudemolen 282
Bureaucratie nekt restauratieplan molen Princenhage 65
Biotoopzorgen rond molen Princenhage 155
Vervolg treurspel Keersopper Molen Riethoven 96
SeuntiÎns blijft vechten voor Keersopper Molen 283
Gedwongen stilstand voor molen Rijkevoort 311
Horecavoorziening bij Spoordonkse Molen 96
Molen Sprang-Capelle op molenberg 218
Molen Terheijden draait weer (maar vraag niet hoe) 96
Molen Udenhout op Loonse monumentenlijst 39
Schilderij gevonden van voorganger korenmolen Ulvenhout 282
Dodelijk ongeval op de Volmolen in Waalre 66
Bepleistering molen Woudrichem 39
Toch subsidie voor molen Woudrichem 125
Toch teruggave BTW herbouw Nooitgedagt Woudrichem 283
Molen Wouw in de schijnwerpers 39
Windvaan van gemeentehuis naar molen 66
Nieuw: meldpunt bedreigde monumenten in Limburg 187
Van vrijwillig molenaar tot zeilmaker 66
OZB en niet-commerciële monumenten 155
Mogelijk verplaatsing voor de Sint Anthoniusmolen in Kessel 156
Restanten watermolen Lomm blijven definitief bewaard 66
Harrie van de Venne overleden 311
Molen Nederweert-Roeven naar gemeente 66
Herstel Friedese Molen in Neer begonnen 218
Inbedrijfstelling Janssenmolen in Oirsbeek 283
Hotel De Plasmolen uitgebrand 219
herstel voor de watermolen van Swalmen?? 155
Raadselachtige molen bij Tienray 96
Verdeelde meningen over omgeving molen Urmond 39
Lof voor molenpark in Urmond 311
Nieuwe eigenaar voor de Franse Molen in Valkenburg 67
Molenstichting voor Weert 219
Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege voor 
Adriaens 67
Braziliaanse Derckxroeden 219
Van Tienhovenmolen weer maalvaardig 156
‘Verlinkste’ molen op Aruba 219
Herbouw molen Steinbach 219
Modelmolen in Nieuw-Zeeland 126
Windmolens onder water 250
Goed voorbeeld doet goed volgen 8
Najaarsbijeenkomst TIMS Nederland en Vlaanderen 8
Fotoserie verdwenen molens 96
Rompenserie Stichting Levende Molens 126
Nieuw: website met rompen en verdwenen molens 156
Korenmolenaarscursus 157
Nieuwe Molenkaarten Tersteeg 219
Molenkalender Henk van Velzen 219
Nieuw kantoor De Hollandsche Molen 243
Abonnementsprijzen 2002 244
Tentoonstelling Jan Lunenburg in Zevenhuizen 283
Biotoopprijs 2001 303
Nieuwe molenkaarten van Van Steenbergen 311

Het moderne molenleven
WvdL’s retroperspectieve bui 9
Moderne (molen)ziekten 48

Goede tijden, slechte tijden (1) 75
Goede tijden, slechte tijden (2) 110
Beste jan en Arie 140
Beeldkwaliteit Schiedam 163
Bio, Eko, Skal en aanverwante ellende 225
WvdL geeft advies 266
Verdachte meeling... 297
Coalitie tegen lange tenen 318

Molens Rijnland
Water voor de Moppemolen 71
Vaarwel Hennepoelmolen 72
Doelstelling 74
Ingeslagen weg 74
Wilck en Wiericke waardeert watermolens 159
Hoop doet leven 160
De Nieuwe Hofmolen 161
Geridderd bestuurslid 161
Verlies met winst 162
Foto’s 162
Een hart voor de Mop! 162
Ze doen het weer! 221
Molenaarsavond 224
Rijnlandse Molendag 224
Ze doen het bijna weer! 224
Regen, wind en de molen in de Veenderpolder 319
Water, wind en molens 319
Zware tegenvaller aan de Stommeermolen in Aalsmeer 322
Rijnlandse Molendag 322

Papiermolen
Molens in Nedersaksen 40
150 Zaanse Molens 76
Op kracht van stromend water 76
Van zadelsteen tot zetelkruier (2) 111
Mensen rond Dordts laatste molen 136
Schiedams molenrijkdom te boek 136
Duizend Zaanse molens uitgebreid 198
Jubileumboek Zijper molens 199
Molens grenzeloos 239
Møllernes Danmark 255
Studie van de Middeleeuwse windmolen in Vlaanderen 259
Brochure Eendrachtsmolen 259
Uit alle windstreken 300
Themanummer ‘Molinologie’ over bouwhistorie 316
Molenkalender 2002 323

Portret
Vier meter molenlandschap (3a) 
J.S. Bakker 13

Vier meter molenlandschap (3b) 
J.S. Bakker 49

De Veendermolen van bouw naar herbouw 
J.S. Bakker 78

Vier meter molenlandschap (4a) 
J.S. Bakker 101

Herbouw van De Adriaan in Haarlem vrijwel voltooid 
J.S. Bakker 128

Malen op de Maasdijking. 
J. den Besten 138

Groot molenfeest in Axel
Frans Weemaes 228

De Arend: van hoogste vlucht tot diepste val (1) 
J.S. Bakker 288

Niet rond, geen acht maar twaalf! 
G.N. van der Meer 326

Van rompen en stompen
Gaten vullen 
J.S. Bakker 234

De raadselromp van Ottoland 
J.S. Bakker 293

Vragende Lezers

Zoeker
Standerdmolen De Oude Molen in Varsseveld 20
Molen Ringpolder bij Stroet 45
??? 69
??? 97
Molen Sluispolder Hauwert 127
Molen Nessepolder Alphen a/d Rijn 173
??? 201
Standerdmolen Udenhout 227
Weidemolen 270
??? 285
Ommen 316



BON

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

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

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

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

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

De

�

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:




