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Van Ottoland naar
Genderen: ‘t is een wip

Dubbelbrand in 
Koedijk

Bij de sloop van Binnen -
 wegse molen No. 4



Bij de omslag voorzijde: De Zwakkenburger Molen bij Grijpskerk:
binnenkort dan toch de Sterkenburger...?
(foto H. Noot, februari 1992).

Bij de omslag achterzijde: Winteravondstemming bij de molen van
de polder Gelkenes onder Groot-Ammers. Opkomende volle maan
bij zonsondergang geeft een bijzondere sfeer 
(foto H. Korevaar, 30 januari 1999).
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Redactioneel
Allereerst en allermeest wenst het bestuur van de Stichting Molenwereld en
de redactie u een gezegend, voorspoedig 2002. Dit nummer opent de
vijfde jaargang. De Molenwereld groeit naar zijn eerste lustrum toe. Daar-
voor al, bij leven en welzijn in juni, komt het vijftigste nummer uit. Als bruintje
het trekken kan hopen we daar toch iets bijzonders van te maken. Voor de
lopende zaken hopen we het ingeslagen spoor te kunnen blijven volgen,
liefst volgens het patroon van steeds iets meer, steeds iets beter. Jaargang
2001 is in ieder geval meer geweest dan het jaar ervoor. Spraken we in ok-
tober vorig jaar de verwachting uit dat 2001 wel eens op 332 pagina’s zou
uitkomen dan heeft u kunnen constateren dat het er zelfs nog vier meer ge-
worden zijn 336; 48 pagina’s meer dan in 2000, gemiddeld meer dan dertig
pagina’s per nummer. De kopij is op dit moment hierbij het probleem niet.
We zouden nu zonder bezwaar naar veertig pagina’s per nummer kunnen,
zeker ook wanneer we de opmaak zouden aanpassen met meer en grotere
foto’s. Aan de andere kant willen we ook niet aan de prijs tornen: het blad
moet betaalbaar blijven. Zoals we eerder graag onder de honderd gulden
wilden blijven, zo willen we het nu vooralsnog onder de vijftig euro houden. 
Laten we wel wezen: De Molenwereld in de vorm van nu is financieel alleen
mogelijk dankzij de extra steun die wij ontvangen van donateurs en adver-
teerders. Ze mogen daarom best wel eens in het zonnetje gezet worden.
Zonder hun bijdragen had het blad nog steeds op de 24 pagina’s van 1998
gezeten. Toen ‘de vang opgehaald werd’ voor de Molenwereld stelde het
toenmalige stichtingsbestuur dat er voor de continuïteit, de levensvatbaar-
heid, 750 betalende abonnees/donateurs moesten zijn. DIE ZIJN ER NOG
STEEDS NIET!
Het scheelt wel niet veel en het moet zelfs mogelijk zijn omdat dit jaar te ha-
len. Maar het maakt allemaal duidelijk dat de Molenwereld niet kan bestaan
zonder samenwerking, samenwerking van en met abonnees, donateurs, ad-
verteerders, molenorganisaties, de redactie, de drukkerij en het stichtingsbe-
stuur; ieder op zijn of haar eigen wijze. Het is een samenwerking die ik als
geen ander haast dagelijks ervaar en waarvoor ik heel erg dankbaar ben,
zeker omdat ik mij op heel veel manieren afhankelijk weet. Daardoor durf ik
het jaar 2002 met vertrouwen ingaan, hopelijk ook een goed molenjaar.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het februarinummer van de Molenwereld: 
11 januari 2002; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

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

Zeven molens gesteund door
sponsorbingo loterij 

Dit jaar ontvangen zeven molenprojecten
een financiële bijdrage van de Sponsor-
Bingo Loterij. Dit heeft directeur Leo Ende-
dijk van vereniging De Hollandsche Molen
op 27 november bekend gemaakt in het
gemeentekantoor van Zuidhorn waar die
dag het officiële startsein is gegeven voor
de restauratie van de Zwakkenburgermo-
len te Grijpskerk. Dankzij deze bijdragen ko-
men restauraties financieel rond en kunnen
de betrokken moleneigenaren opdracht
voor herstel geven. De SponsorBingo Loterij
stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor
het molenbehoud, dat door De Holland-
sche Molen verdeeld wordt. Uitgangspunt
daarbij is dat De Hollandsche Molen vooral
‘verweesde’ molens waar niemand naar
omkijkt en molens van nationaal belang wil
ondersteunen. 
De Zwakkenburgermolen is voor 2001 het
belangrijkste project. De ernstig vervallen
molen aan het Van Starkenborghkanaal
ten westen van de stad Groningen staat al
ruim 45 jaar zonder wieken. Het restauratie-
plan voorziet in de verplaatsing van deze
kleine achtkante molen, waardoor de
Zwakkenburger weer een maalfunctie kan
krijgen. De totale kosten van het project
bedragen zes ton, waarvoor de rijksover-
heid en de gemeente Zuidhorn subsidies
beschikbaar stellen. Zonder de 200.000 gul-
den van de SponsorBingo Loterij zou het
herstel echter niet zijn doorgegaan en de
poldermolen gesloopt moeten worden. 
Het tweede molenproject dit jaar is de ver-
plaatsing en restauratie van de uit 1849
stammende Polslootmolen te Akkrum,
even ten zuiden van Grouw. Het gaat hier
om een bijzonder molentype, een spinne-
kop met een achtkante ondertoren, waar-
van er nog maar vier in Friesland voorko-
men. Verplaatsing van de Polslootmolen is
de enige redding; de molen staat namelijk

bijna geheel ingebouwd op een industrie-
terrein. Dankzij de bijdrage van de Spon-
sorBingo Loterij van 100.000 gulden kan de
Molenstichting De Lege (Fries voor laag)
Midden nu een begin maken met het her-
stel van molens in hun werkgebied. 
Voor twee molens van Vereniging De Zaan-
sche Molen werd uit de gelden van de
SponsorBingo Loterij 75.000 gulden beschik-
baar gesteld. Het gaat in de eerste plaats
om molen De Schoolmeester te Westzaan,
de enige nog in bedrijf zijnde windpapier-
molen ter wereld. De Schoolmeester on-
dergaat momenteel een ingrijpende res-
tauratie aan de droogschuur. De meerkos-
ten van dit herstel van ongeveer ƒ 50.000,-
zijn nu gedekt door de bijdrage van de
SponsorBingo Loterij. Vereniging De Zaan-
sche Molen werd met nog een tegenslag
geconfronteerd, namelijk de breuk van
een van de roeden van oliemolen De Zoe-
ker te Zaandam, enkele dagen voor het
bezoek van Prins Willem Alexander en zijn
verloofde Maxima aan de Zaanse Schans.
Het gaat hier om een van de meest draai-
ende molens van Nederland, die zich te-
vens in regelmatig bezoek van toeristen en
belangstellenden mag verheugen. Dankzij
de bijdrage van de SponsorBingo Loterij
van 25.000 gulden kan het herstel ter hand
genomen worden. 
Voor de completering van de molenromp
te Oude Molen (NB), ten zuidwesten van
het industrieterrein Moerdijk, werd 50.000
gulden beschikbaar gesteld. Deze stelling-
korenmolen staat al 35 jaar zonder wieken,
maar kan nu weer geheel maalvaardig
worden gerestaureerd. De toekenning uit
de gelden van de SponsorBingo Loterij on-
derstreept het belang van dit herstel. Het
bestuur van De Hollandsche Molen heeft
verder besloten uit het budget 2001 50.000
gulden te bestemmen voor groot onder-
houd aan de Braakmolen te Goor, welke
eigendom is van de vereniging. 
Tenslotte werd nog 25.000 gulden toege-
kend voor de reconstructie van een hori-
zontale molen in het Overijsselse Paasloo. In
1899 construeerde landbouwer Berend
Knol een dergelijke molen met cirkelvor-
mige gemonteerde verticale latten. Een
uniek molentje dat ruim vijftig jaar dienst
deed. Dit molentje wordt nu herbouwd,
waardoor in Nederland naast de ruim 1.000
verticaal draaiende molens, er ook een
exemplaar met een horizontaal draaivlak
voorkomt, de oudste vorm van windmo-
lens. Vereniging De Hollandsche Molen.

Restauratie Zwakkenburger -
molen eindelijk van start

Groninger molenvrienden hebben ruim
twintig jaar gewacht op de restauratie van
de kleine poldermolen van de Zwakken-
burger- en Ellertsvelderpolder even ten
zuidoosten van Grijpskerk, een van de kre-
peergevallen van de provincie Groningen.
De molen zal over niet al te lange tijd weer
in volle glorie te bewonderen zijn.
De opvatting van diverse Groninger kran-
ten dat dit de kleinste achtkante polder-
molen van de provincie zou zijn, moet naar
het rijk der fabelen verwezen. Dat is‘t Witte
Lam bij Zuidwolde met een vlucht van 13
meter.
De molen in kwestie die algemeen bekend
staat als De Zwakkenburgermolen, is ge-
bouwd in 1865. De molen heeft, als een der
weinige in Groningen, nooit zelfzwichting
gekend. De nog aanwezige bovenas is na-
melijk niet doorboord. De molen maalde
tot 1955 op windkracht, waarna een die-
selmotor zijn taak overnam. Enige tijd gele-
den is deze motor vervangen door een
nieuw gemaal dat iets dichter bij het Van
Starkenborgh Kanaal werd geplaatst. De
molen werd in 1955 ontdaan van zijn ge-
vlucht. Sindsdien is er aan molen niets meer
gedaan. Zelfs bij de Monumentenwet van
1961 was ‘vergeten’ de molen op de mo-
numentenlijst te plaatsen! Tot de gemeen-
telijke herindeling van 1990 stond de molen
precies midden op de gemeente grens tus-
sen Zuidhorn en Grijpskerk wat niet gemak-
kelijk is geweest in verband met subsidie-
mogelijkheden en aanverwante zaken.

De Zwakkenburger in februari 1992
met het inmiddels gesloopte mole-
naarshuis (foto H. Noot).
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In augustus 1981 heeft een onderhouds-
ploeg van de Vereniging Vrienden van de
Gronin ger Molens het verval afgeremd
door het aanbrengen van onduline-golf-
platen op het achtkant en de kap. Het
gaande werk is grotendeels nog aanwezig.
Sinds begin jaren ‘90 is de Molenstichting
Westerkwartier eigenaar en men stond ze-
ker niet stil om de restauratie voor dit mo-
lentje van de grond te krijgen. De stichting
zocht samenwerking met de huidige ge-
meente Zuidhorn en De Hollandsche Mo-
len maar toch bleef de financiering lange
tijd een groot struikelblok. Tien jaar lang
heeft deze stichting verwoede pogingen
gedaan de Zwakkenburger gerestaureerd
te krijgen. Telkenmale kreeg men nul op het
rekest - de financiering kwam maar niet
rond - en de moed zonk de bestuursleden
in de schoenen. “Dan maar slopen...”, viel
zelfs in Groningen te beluisteren. Nadat De
Hollandsche Molen vorig jaar begunstigde
werd van de Sponsor Bingo Loterij, kwam
de redding van de Zwakkenburgermolen
snel dichterbij. Deze landelijke molenver-
eniging ontving in dit kader een half miljoen
en koos deze molen uit als een van de res-
tauratieprojecten, die hiervan worden be-
taald. De royale gift van de SponsorBingo
Loterij met een bedrag van maar liefst
909.090 euro (twee ton) kwam dan ook als
een geschenk uit hemel.
De totale kosten van de restauratie zijn
272.727 euro (zes ton). Dat lijkt hoog, maar
de molen moet ook verplaatst worden, zij
het over een geringe afstand.
Was de kleine molenaarswoning vroeger
eenvoudig te bereiken over een paadje
langs de molen, nu heeft de huidige be-
woner een auto naast zijn huis staan. Hier-
toe zijn enkele kruipalen uit de grond ver-
wijderd en dan praat je nog niet over de
staart en het gevlucht. De verplaatsing
houdt in dat er ook veel grond- en funde-
ringswerkzaamheden gedaan moet wor-
den, vandaar de hoge kosten. Wanneer
de restauratie van de Zwakkenburgermo-

len zal zijn voltooid, zal de bezoeker niet
meer het smalle pad op hoeven, omdat
de molen een nieuwe plek krijgt aan de
weg langs het Van Starkenborgh Kanaal.
Naast de molen, die een publieksfunctie
zal krijgen, zal tevens een parkeergelegen-
heid worden gerealiseerd.
Op 27 november jl. werd in het gemeente-
huis van Zuidhorn (Gron.) door de Molen-
stichting Westerkwartier, de gemeente
Zuidhorn en De Hollandsche Molen het offi-
ciÎle startsein gegeven van de restauratie
van de ernstig vervallen Zwakkenburger-
molen te Grijpskerk (Groningen). Wethou-
der Hielema maakte in zijn welkomstwoord
bekend dat de gemeente Zuidhorn haar
eigen bijdrage heeft verhoogd van 75.000
naar 100.000 gulden.
Voorts dragen de rijksoverheid en diverse
andere fondsen financieel bij aan het pro-
ject. Wij zijn zeer benieuwd naar het resul-
taat, zeker voor de reizi gers van de boe-
meltrein Groningen-Leeuwarden, die vlak-
bij de molen langs rijdt! 
M.E. van Doornik/B.D. Poppen.

Faillissement Molen De Hoop
Wervershoof B.V.

Er zijn molens die boegbeelden zijn ge-
weest van de wederopleving van het am-
bachtelijk molenaarsvak. De Hoop in Wer-
vershoof was er daar ook een van. Het be-
drijf (de molen is van de gemeente) werd
in 1977 in het leven geroepen als stichting
door 43 Echte Bakkers in Noord-Holland
met als molenaars Adrie Peereboom en
Jan Tollenaar. Beiden hebben ook een
grote rol gespeeld in het Ambachtelijk Ko-
renmolenaarsgilde. De zaken ontwikkelen
zich voorspoedig, zo zelfs dat er, om tege-
moet te komen aan het nijpend ruimtege-
brek, in 1992 een nieuw pakhuis bij de mo-
len wordt gebouwd. Ook beschikte men
over een eigen laboratorium om optimaal
in te kunnen spelen op de vragen van de
klant. Uit bedrijfseconomische overwegin-
gen wordt het bedrijf met ingang van 1 ja-
nuari 1997 omgezet in een B.V. met als mo-
lenaars-aandeelhouders Erik Dudink, André
Mes en Adrie Peereboom. Verschil in zake-
lijk inzicht leidde in mei 1999 tot het vertrek
van Adrie Peereboom, waarna Dudink en
Mes het bedrijf voortzetten. In de daarop
volgende jaren komt het bedrijf in zwaar

weer, zo zwaar zelfs dat de B.V. zelf haar
faillissement aanvraagt dat in november
door de rechtbank in Alkmaar wordt uitge-
sproken. Mr. D. van der Pol wordt tot cura-
tor benoemd. Hij acht een doorstart van
het bedrijf niet waarschijnlijk.

In ‘t kort

� Aan de Arbo-certificering (zie Molenwe-
reld 2001-12-307) zijn behoorlijke kosten ver-
bonden. De papieren rompslomp vergt al
snel een 1500 gulden per molen. Om die re-
den heeft de Stichting De Groninger Molen
aan het provinciebestuur ƒ 1000,- subsidie
per molen gevraagd.
� Naast molen De Hoop in Kropswolde
wordt een nieuwe molenwinkel met een
vloeroppervlak van 32 m2. Door de toene-
mende vraag van zowel particulieren als
ambachtelijke bakkerijen is de molen volle-
dig nodig voor de productie. AKG-mole-
naar Pot verkoopt niet minder dan zo’n 140
meelproducten, waaronder veel mixen
voor brood of cake.
� De gemeente Nunspeet heeft 50.000 gul-
den uitgetrokken voor het opknappen van
het plein voor de molen De Maagd in Huls-
horst. De klinkerbestrating rond de molen
wordt aangepakt; er worden parkeervak-
ken gemaakt. De verlichting wordt verbe-
terd en de beplanting wordt onderhanden
genomen.
� Op 28 november zijn de roeden gesto-
ken in molen C van de Raaksmaatboezem
onder Alkmaar-Oudorp. De molen werd in
maart 1999 door brand zwaar beschadigd.
Het herstel wordt uitgevoerd door molen-
maker Poland uit Broek op Langendijk.
� Eveneens op 28 november is de kap ge-
zet op de molen van de Veerpolder in
Haarlem.
� Sinds eind november draait de molen
van Ravenstein weer na bijna het gehele
jaar stilgestaan te hebben. Van het boven-
wiel waren twee kruisarmen gebroken en
dit leidde tot ingrijpend herstel van dit wiel
plus het bovenschijfloop. Daartoe is het bo-
venwiel geheel gedemonteerd. De kosten
bedroegen ongeveer 80.000 gulden.
� Eigenaar Emiel van Esch van de water-
molen in Spoordonk ontving in november
maar liefst twee prijzen voor de manier
waarop hij zijn molen in stand houdt: de
Brabantse Welstandsprijs en een eervolle
vermelding bij de Brabantse Monumenten-
prijs 2001.

Molenkalender

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

Tentoonstellingen
Vanaf 14 september: Tentoonstelling over
molens in Midden-Delfland in streekmu-
seum De Schilpen in Maasland.
Vanaf 27 oktober 2001: Werk van Jan Lu-
nenburg in het Historisch Centrum Ons Ver-
leden te Zevenhuizen.

Bij de Zwakkenburgermolen overhan-
digt de heer van Gerven, als afgevaar-
digde van vereniging De Hollandsche
Molen en mevrouw Loomans, namens
de SponsorBingo Loterij, de cheque
van ƒ 200.000,- aan mevrouw Martens,
voorzitster van De Molenstichting Wes-
terkwartier en wethouder Hielkema
van de gemeente Zuidhorn. Tevens was
hierbij aanwezig mevrouw van Loo,
echtgenote van de laatste molenaar
(foto B.D. Poppen).

Molen
De
Hoop
Wervers-
hoof.
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Z O E K E R
De heer Esselink uit Delft reageert op de
‘Zoeker’ uit het decembernummer: die
moet toch in Ommen gezocht worden. Het
Dorpsstraatje is de huidige Gasthuisstraat,
vroeger Achterstraat geheten, die aan de
noordwestkant van Ommen in een lange
bocht om het oude centrum loopt. De fo-
tograaf keek in noordoostelijke richting, zo-
dat op de achtergrond de nog bestaande
molen De Lelie te zien is. Omdat de molen
op een natuurlijke verhoging staat torent hij
boven zijn omgeving uit en lijkt daarom ho-
ger dan in werkelijkheid.’
Verder heeft de heer Esselink ook nieuws
over een onbekende molen uit ‘de ouwe
doos’ en schrijft: 
‘In Molenaar 1978-3-101 (herhaald in De
Molenaar 1981-37-1137) staat een foto af-
gedrukt, waarover menig molenliefhebber
zijn hoofd al gebroken heeft. Diverse oplos-
singen werden aangedragen (Ee, Holland-
scheveld), die alle niet bleken te kloppen.
De foto toont een malende Noord-Neder-
landse stellingmolen met een brug op de
voorgrond, waarop een man met een
hoedje staat. Erg oud lijkt de opname niet,
omstreeks 1930, en er zijn aanknopingspun-
ten genoeg, maar ook voor mij bleef de
molen een vraagteken. Totdat ik deze
week de bewuste foto weer eens onder
ogen kreeg en toen ging mij een lichtje
branden: De Krim! Na enig vergelijken blijkt

het te kloppen: het is de molen van Spiek-
man te De Krim, tegenwoordig gemeente
Hardenberg. Vergelijken we de foto bij-
voorbeeld met de afbeelding in ‘Molens in
Overijssel in oude ansichten’ nr.14, dan is
hetzelfde Sluis-reclamebord te zien, beves-
tigd onder tegen de stelling. De foto is ge-
maakt met de rug naar de Lutter Hoofdwijk
en de brug voert over de Meulewieke (Mo-
lenwijk), een zijkanaaltje van de Lutter
Hoofdwijk. Toevallig stond een andere foto
van dezelfde molen als Zoeker in Molenwe-
reld 10 van 2000. Als aanvulling op de ge-
gevens, die toen bij de oplossing vermeld
werden, heb ik nog een bericht uit de Pro-
vinciale Overijsselsche en Zwolsche Cou-
rant van vrijdag 24 maart 1899 over de
brand: 
‘De Krim, 22 Maart Heden avond ontstond
er brand in den molen van den heer S., die
weldra zóó toenam, dat er aan blusschen
niet meer te denken was. De eigenaar
redde zich met moeite. De molen is geheel
afgebrand, doch was tegen brandschade
verzekerd; het aanwezige koren, dat vrij
aanzienlijk was, echter niet. Als oorzaak
denkt men het heetloopen van de as.’ 

Hierbij plaatsen we een nieuwe; helemaal
‘zoek’ is die niet, want de molen heeft on-
miskenbaar Alblasserwaardse trekken. Wel-
licht is het de Zuidmolen bij Molenaarsgraaf

van de polder Giessen-Oudebenedenkerk.
Wie geeft zekerheid?

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

Op zaterdag 17 november werd de
Sluismolen in Koedijk door brand
zwaar beschadigd, evenals de maalderij
van de Fa. Wed. C. Bos Czn. Het leek
wel alsof het nog zichtbare Koedijkse
molenleven uitgewist zou worden. 

Bart Slooten

Op 30 augustus 1997 overleed de laatste
firmant van de Fa. Wed. C. Bos Czn te Koe-
dijk en tevens de laatst levende telg van dit
oude Koedijker meelmolenaarsgeslacht.
Op 30 januari 1847 was Cornelis Bos, ko-
mende van Hoogwoud, eigenaar gewor-
den van de meelmolen van Koedijk en op
die datum begon een bedrijf, dat tot 1997
door dezelfde familie op dezelfde plaats
zou worden voortgezet. De laatst levende
van dit geslacht was ongetrouwd en kin-
derloos en hij had bij zijn leven al zijn bezit-
tingen ondergebracht in een stichting die
zijn naam draagt: de Stichting Johannes
Bos. De doelstelling van de stichting is het
instandhouden van molens en maalderijen
en schrijver dezes heeft de eer in het be-
stuur van deze stichting te zitten en be-
heerder te zijn van het gebouwencomplex
van de maalderij dat naast zijn huis is gele-
gen. 

De stichting was verleden jaar begonnen
met het reorganiseren en restaureren van
de oude maalderij. Deze, zo is het plan, zal
weer ingericht worden als ouderwetse ste-
nenmaalderij, zoals hij van 1866 tot eind ne-
gentiende eeuw ook was geweest. Het ge-
heel zal een museale functie krijgen.
Het gebouw uit genoemd jaar was al gro-

De Sluismolen in de
sneeuw omstreeks 1950
(foto Ab Tin).

tendeels casco gerestaureerd toen het
een ramp overkwam.
In de nacht van vrijdag, 16 op zaterdag, 17
november jl. werd ik om 3:40 uur opge-
schrikt uit mijn slaap door geroep op straat.
Het raam geopend hebbend, zag en
hoorde ik twee fietsers in druk gesprek met
twee jongens met een auto, van wie een
zijn mobieltje pakte en druk stond te bellen.
Toen ik zijn blik volgde, zag ik waarom hij

aan het bellen was: bij de grotendeels ge-
restaureerde maalderij sloegen de vlam-
men uit het dak! Vlug aangekleed en met
mijn vrouw Henny naar buiten. Op dat mo-
ment kwam de vrijwillige brandweer (die
slechts op 400 m van ons zijn kazerne heeft)
er aan en nam de bluswerkzaamheden
voortvarend ter hand. Aan dit snelle, kor-
date optreden gepaard aan windstil weer
is het te danken, dat de schade beperkt
bleef tot driekwart van het dak (en de on-
vermijdelijke rook-, roet-, water- en vervolg-
schade). Het gebouw is gelukkig niet red-
deloos verloren gegaan.   Na een kwartier
blussen en een dito tijd nablussen was de
brand bedwongen. Tijdens het blussen za-
gen we 900 meter zuidelijker van achter de
huizen over het Noord-Hollands Kanaal
plotsklaps een rode gloed opstijgen.
‘Daar gaat de molen!’, riep er een en in-
derdaad: enkele seconden later kreeg de
brandweer de melding dat de molen van
de Sluispolder bij de vlotbrug van Koedijk
brandde. Hierheen spoedde zich de be-
roepsbrandweer van Alkmaar en ook hier
heeft de combinatie van snel handelen en
het windstille weer er voor gezorgd, dat het
ruim vier eeuwen(!) oude bouwwerk niet
geheel tot as is vergaan. Ik heb nog ge-
tracht de vrijwillig molenaar van de Sluis-
molen, Andreas de Vos, telefonisch te be-
reiken, maar die bleek achteraf in Den
Haag te zijn.

Foto van de Sluismolen in het tijdschrift De Prins der geïllustreerde bladen in 1926,
ter gelegenheid van het aanbrengen van de Eriksson-installatie.

MOLENSACTUEEL
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Toen deze tweede brand begon, een
kwartier na de onze, dacht iedereen het-
zelfde: ‘Brandstichting!’ En we hadden het
helaas bij het rechte eind. Het onderzoek
van de technische recherche heeft aan-
getoond dat deze misdaad de oorzaak is
van beide branden. Bij de maalderij zijn ze
(of is hij) naar boven gegaan en hebben
daar een polyester mat in de brand gesto-
ken (al of niet geholpen met benzine of pe-
troleum). De daders moeten goed uitge-
rust op pad zijn gegaan: de bovenverdie-
ping was nog niet geheel afgetimmerd en
wie de trap opging, moest over een gat
van zo’n 70 cm stappen om heelhuids op
zolder te geraken. De heren hebben dat
keurig gedaan: en in een aardedonker ge-
bouw nog zonder verlichting is dat niet mo-
gelijk zonder een zaklamp. Voorbereid op
weg dus! Bij de molen hadden ze het wat
dat betreft gemakkelijker: deze met riet ge-
dekte binnenkruier is uiteraard een gemak-
kelijke prooi voor iedere brandstichter.
Meer moeite dan even een brandende
aansteker of lucifer bij het riet houden heeft
men niet hoeven doen. Ook hier heeft de
technische recherche brandstichting aan-
gewezen als de meest waarschijnlijke oor-
zaak. Dit, gepaard aan het feit dat beide
panden een kwartier na elkaar in de brand
raakten en een derde brand in het nabu-
rige Bergen nog iets later in de nacht,
maakt dat we hoogstwaarschijnlijk te ma-
ken hebben met dezelfde dader(s). De
molen is er slechter aan toe dan de maal-
derij: het ingebrande karkas geeft een
trieste aanblik. Een geluk is dat hij is ge-
bouwd van eikenhout en dat hij construc-
tief gezien is blijven staan. Waterschap Het
Lange Rond is als eigenaar overigens voort-
varend te werk gegaan. Reeds zaterdag
werden bovenas, bovenwiel en roeden
verwijderd en de maandag d.a.v. is de mo-
len geheel in blauw folie verpakt om hem
tegen verdere weersinvloeden te behoe-
den. Het Lange Rond heeft zich ten doel
gesteld de molen voor de herfst van 2002
weer geheel kant en klaar te hebben! Dat
zou prachtig zijn en het waterschap zou de

gemeenschap daarmee vlak voor zijn op-
heffing op 1 januari 2003 een mooi ge-
schenk hebben gegeven. 

Er is echter veel verloren gegaan door
deze trieste gebeurtenis. De bovenas is op
diverse plaatsen ingescheurd richting hart
en is voor hergebruik ongeschikt. De bin-
nenroede is door de hitte verbogen, maar
misschien nog te repareren. De oude Eriks-
son-installatie, een der laatste nog die in
wezen was, met een elektromotor uit 1926,
is reddeloos verloren geraakt. Het boven-
wiel is grotendeels verkoold. Het nog niet zo
oude teruggebrachte interieur is verloren.
De hitte is zo intens geweest, dat het glas-
servies gesmolten is en het aluminium kastje
van de teller op de bovenas als een (ge-
stold) plasje is teruggevonden! De molen
heeft zo’n vier en een halve eeuw over-
leefd, waaronder een brand van de nabu-
rige boerderij en een beschieting in de oor-
log. (Het stoomtrammetje Alkmaar-Bergen
aan Zee, de befaamde “Bello”, reed inder-
tijd vlak langs de molen en dit is in de oor-
log door Engelse jachtvliegers beschoten,
waarbij de molen werd getroffen). De Sluis-
molen heeft dus van alles overleefd en nu
helpt een of andere idioot hem met een
aansteker of lucifer binnen een half uur aan
zijn eind. Of eigenlijke moeten we zeggen
bijna aan zijn eind, want hersteld zal hij wor-
den! Hoe mooi dat ook is, veel historisch
materiaal en historische details zijn verloren
gegaan om maar te zwijgen van de niet
geringe kosten, die zo rond de 450.000 euro
(voorheen 1.000.000 gulden) liggen. Het
streven is dan tevens de molen weer be-
drijfsvaardig te maken, hetzij met de be-
staande vijzel die sinds 1948 in de schep-
radgoot ligt opgesteld, hetzij met een
nieuw te maken scheprad. 
Ook de maalderij wordt weer hersteld. Een
geluk bij een ongeluk was dat het gebouw
nog niet was ingericht en dat de nieuwe
houten vloer er nog (net) niet in lag. Maar

Het ‘resultaat’ van kwaadwilligheid bij de Sluismolen.

De zes waterschappen in Noord-Holland bo-
ven het Noordzeekanaal worden op 1 januari
2003 samengevoegd tot het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier, waarbij
tevens het grootste waterschap van Neder-
land ontstaat.

Een Eriksson-installatie is een elektromotor op
het wateropvoerwerktuig van de molen met
behoud van de mogelijkheid tot windaandrij-
ving, waarmee het ingenieursbureau Eriksson
te Rotterdam in 1925 een prijs won in de prijs-
vraag die in 1924 door de toen één jaar oude
vereniging De Hollandsche Molen te Amster-
dam was uitgeschreven om het economisch
rendement van de oud-Hollandse windmo-
len te verbeteren, zodat ze tegen de nieuwe
energiebronnen zouden kunnen concurre-
ren, omdat …onze Vereeniging voornamelijk
haar kracht zal moeten zoeken, niet in het
min of meer kunstmatig in het leven houden
van een bedrijfsvorm welke, hoe belangrijk
zijn instrument: de windmolen, uit aesthetisch
en cultuur-historisch oogpunt ook zij, in de
meeste gevallen niet meer in staat geacht
kan worden tegen de concurrentie van de
moderne techniek opgewassen te zijn, doch
wel in het zinnen op middelen, die het dezen
ouden bedrijfsvorm mogelijk zullen maken,
zich aan de eischen van het moderne be-
drijfsleven aan te sluiten”. Overigens was de
Sluispolder het eerste waterschap dat met 27
tegen 2 stemmen besloot over te gaan op
deze vorm van elektrische hulpbemaling. Dat
maakt het nog betreurenswaardiger, want
deze installatie was dus ook nog eens de
oudste.

casco was het zo goed als klaar en we lig-
gen weer maanden op achter door dit zin-
loze gedoe. Naast de maalderij bevindt
zich nog een knechtswoninkje uit 1871 dat
ook in restauratie is en het kantoor van de
stichting is. Het wordt weer geheel ingericht
in de stijl van eind negentiende eeuw. Ge-
lukkig is daar geen schade veroorzaakt.
Ook de grote houten maalderij van 28 x 9 x
9,5 m is gespaard gebleven. Je moet er
toch niet aan denken dat dit gebouw (met
zijn asbestplaten dak) in lichterlaaie was
opgegaan! Hoe dan ook, het komt wel
weer goed. Maar het is het zoveelste geval
van zinloos geweld, nu niet rechtstreeks te-
gen personen, maar tegen waardevol cul-
tuurbezit, waardoor indirect toch ook veel
mensen worden getroffen. 
Hopelijk komt nu eens een eind aan de
reeks (molen)branden die veroorzaakt
wordt door lieden zonder verstand of ge-
weten en hoeven vele goedwillende men-
sen niet weer op te bouwen wat enkelen
binnen korte tijd de vernieling in weten te
helpen. Er is zonder dat al genoeg te doen
in monumentenland! 

De Sluismolen in de rouw ter gelegen-
heid van het overlijden van de laatste
molenaar Jan Tin, De foto is genomen
op de dag van zijn crematie, 27 de-
cember 2000. Het geslacht Tin heeft
drie generaties op de Sluismolen ge-
malen, de eerste twee met de wind, de
laatste generatie, de twee broers Ab en
Jan, alleen elektrisch (foto Henk Otto).
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Vlaams molen -
gebeuren in 2001

Vier moleninhuldigingen in één
weekend

Tijdens het weekend van 8 op 9 september,
waarin Monumentendag viel, gebeurden
niet minder dan vier moleninhuldigingen in
West-Vlaanderen (en in de Henegouwse
enclave). 
Te Marke bij Kortrijk werd in de stenen Van-
nestesmolen een bakkerij- en molenmu-
seum geopend. Er blijven echter nog
steeds moeilijkheden met het bijzonder ge-
vlucht: de geklinknagelde haspelkruisroe-
den buigen door en zijn te zwaar voor de
bouten en de stroppen van de askop. 
De Hostesmolen van Ruiselede maalt op-
nieuw na een stilstand van veertig jaar. Al-
dus telt deze gemeente nu twee maal-
vaardige stenen stellingmolens: de tweede

Vannestesmolen in Marke, nu niet al-
leen met haspelkruis en zelfzwichting,
maar ook met een bakkerijmuseum.

molen, de Knokmolen, werd tot 1985 da-
gelijks in bedrijf gehouden door molenaar
Gerard Billiet. Eigenares is nu zijn weduwe
en vrijwillige molenaar is molenmaker Ro-
land Wieme uit Deinze. 
De derde ingehuldigde molen is de Mor-
tiersmolen van Zwevegem. Deze driezol-
der-staakmolen met een verdekkerd ge-
vlucht kreeg een nieuwe voet. De uitein-
den van de kruisplaten waren dermate
verrot dat instortingsgevaar dreigde. Het is
de laatste Belgische staakmolen met nog
een verdekkerd wiekenkruis.
Het grootste molengebeuren was echter
zonder twijfel de heropbouw van de Soetes
Molen van Komen (Waalse enclave in
Vlaanderen), die in mei 1997 door vanda-
len in brand was gestoken. Het werk werd
uitgevoerd door NV Molenbouw Thomaes
uit Beveren-Roeselare (opvolger van de
gebroeders Peel uit Gistel) en kon geheel
met verzekeringsgelden gefinancierd wor-
den. Op de openingsdag draaide de mo-
len evenwel nog niet: de kast was pas twee
weken voordien overgebracht uit het ate-
lier. Inmiddels is de afwerking al gebeurd en
kan vrijwillige molenaar André De Campe-
naere zijn taak na vijf jaar onderbreking
weer opnemen. 

Grondige aanpak van het met-
selwerk van Vlaamse molens

In Vlaanderen bestaat de gewoonte de
stenen rompen grondig te restaureren. Zo
was er b.v. de Rijsselendemolen van Ar-
dooie: die stond in 1999-2000 niet enkel uit-
wendig, maar ook inwendig volledig in de
steigers! Inmiddels is deze stenen bergmo-
len weer draaivaardig. Het binnenwerk is
echter nog niet teruggeplaatst: dat wordt
pas in 2003 voorzien. 
In buurgemeente Pittem wil men het nog
drastischer aanpakken: daar zijn er plan-
nen om de romp van de Plaatsmolen ge-
heel af te breken, als aanloop tot de res-
tauratie. Toegegeven, de toestand van de
kuip is uitermate slecht: de buitenmuur
brokkelt geheel af. Toch bestaat de vrees
dat door de sloop veel bouwhistorisch ma-
teriaal verloren zal gaan: de stenen stelling-
molen is immers inwendig nog compleet
en heeft ook nog zijn originele molenkap.
Binnenkort wordt gestart met de afbraak
van de Molen ter Zeven Weeën te Dender-
windeke, ook hier als eerste restauratiefase.
Het gaat hier om een typische Oost-
Vlaamse zetelkruier, met ajuinenkap en
oversteek boven de staart. De zichtbare
vroegere kuipverhoging zal bij de herop-
bouw zo getrouw mogelijk gekopieerd
worden!
Andere bovenkruiers die in de steigers
staan zijn de Heirbrugmolen van Lokeren
(die na jarenlange onttakeling weer ge-
completeerd wordt) en de Bekemolen van
Mullem (een stenen stellingmolen juist
naast een watermolen, maar evenwel
geen watervluchtmolen). De brede molen-
kuip van De Grote Macht te Moorsele
daarentegen is van zijn steigers bevrijd en
oogt weer mooi wit. 

Hostesmolen in Ruiselede met de
nieuwe aanbouw.

De onderschoorde Mortiermolen in
Zwevegem tijdens de werkzaamheden.

Lieven Denewet
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De toestand van de zeldzame
kettingkruiers in België

In België zijn nog slechts een handvol bo-
venkruiers met kettingkruiwerk bewaard.
Spijtig genoeg is het voortbestaan van dat
systeem niet overal verzekerd, ondanks de
“wettelijke bescherming als monument”. 
In Donceel (provincie Luik) is de vroegere
ajuinvormige kap bijna helemaal verdwe-
nen. Dat is uitermate jammer, want het
gaat hier om de enige nog overgebleven
windmolen met gevlucht in deze Waalse
provincie. Het binnenwerk is “nog aanwe-
zig”, maar de regen gutst door het open

bovenvlak naar binnen. De molen is nog in
private handen en bevindt zich op de bin-
nenplaats van een nederzetting, zodat ver-
koop (annex herstel) moeilijk valt.
De toestand van de molen op de Schelde-
dijk van Doel is al even onzeker als die van
het polderdorp zelf. Zo het dorp door de
Antwerpse havenuitbreiding zou moeten
verdwijnen, dan wordt een molenverplaat-
sing reëel geacht. Op zijn huidige, noch-
tans zeer markante standplaats, kan de
molen door de aanbouw van het restau-
rant niet meer draaien. Bovendien is het
binnenwerk uitgesloopt.
In Evergem krijgt de Gerardsmolen perma-
nente zorg. Na een uitgebreide restauratie
in de jaren ’80, wordt nu voorzien in een
vervanging van het geklinknageld ge-
vlucht. Dat de huidige Vlaamse minister
bevoegd voor monumenten ook de bur-
gemeester van deze Oost-Vlaamse ge-
meente is, kan zeker als een voordeel wor-
den beschouwd. In dezelfde gemeente
bestaat ook nog de romp van de Doornze-
lemolen, eveneens een vroegere ketting-
kruier. Die wordt nu gerenoveerd, maar he-
laas geheel molenvreemd (met o.m. een
glazen bovenkoepel als “panoramisch ter-
ras”). Maar we behielden de grootste “me-
tamorfose” tot het laatst. De geschiedenis
van de Bounke-Bounkemolen van Brecht
(nabij de autoweg Breda-Antwerpen) was
tot voor kort een verhaal van jarenlange
ontluistering en van het steeds doorgeven
in andere handen. Ook de gemeente
slaagde er niet in de molen aan te kopen.
Dank zij particulier initiatief lukt het nu wel: in
2000-2001 vormde molenmaker De Jongh
uit Veldhoven het wrak om tot een com-
plete molen. Op het eerste gezicht lijkt de
molen nog niet “af” te zijn, maar bedenk
dat hier geen staart en schoren voorko-
men! Aan de molen wordt ook een socio-
culturele bestemming gegeven. Gelukkig
beperkt zich dat tot de benedenverdie-
ping in de belt. De molen zelf zal draaien:
mede-eigenaar Luc Van Camp, die pal
naast de molen woont, is een gediplo-
meerde vrijwillige molenaar. 

Het pompwindmolentje van 
Waregem

In Waregem staat in het Park Casier een
windmolentje dat tot voor kort aan de aan-
dacht was ontsnapt: het ontbreekt in alle
monumenten- of moleninventarissen. Het is
nochtans een zeer merkwaardig pompmo-
lentje uit circa 1875. Het oogt als een ‘hou-
ten windmolen zonder kast’: de wiekenas is
uitgevoerd als een krukas die een pomp-
stang doorheen de standaard of staak in
de stenen onderbouw aandrijft. Het betrok
destijds water uit de Gaverbeek om een
kasteelvijver te bevoorraden. 
De Vlaamse vereniging Molenzorg (eigen-
lijk de redacteur zelf van het tijdschrift Mo-
lenecho’s) stelde een motivatiedossier op
om het molentje te laten beschermen als
monument. Momenteel loopt de proce-
dure doorheen de diverse instanties. 
Eigenaar van het park met het molentje is
de stad Waregem. Molenzorg-Molenecho’s

kon de stad het belang van het molentje
doen inzien. Aangezien het dreigde neer te
vallen (het bovenwerk helde vervaarlijk
over, met o.a. een geplooide dwarsbalk op
de nok van de standerd) heeft de stedelijke
technische dienst het molentje in septem-
ber gedemonteerd en opgeslagen in hun
loods. De stad heeft inmiddels een restau-
ratie-ontwerper aangesteld. Het molentje
zou betrokken worden in een milieu-educa-
tief project, met o.m. de aanleg van een
rietveld. Of hoe door de alertheid van een
molenliefhebber een uniek pompmolentje
van de ondergang wordt gered…

Stoort de Vinkemolen de open
ruimte in Zwalm?

In Zwalm is beroering ontstaan rond de Vin-
kemolen, meer bepaald over de nieuwe
standplaats. Het gaat hier om een staak-
molen afkomstig uit Oosterzele, waar hij in
1983 omwaaide. De nieuwe eigenaar
Geert Wisse van de vzw Vinkemolen had
de toelating gekregen van de Vlaamse
Monumentendienst om de onderdelen
(die beschermd blijven als monument!)
voorlopig op te slaan bij zijn woning te Wij-
legem. Hij zocht een windgeschikte plek uit
op de Franskouter en kreeg ook diverse
gunstige adviezen om de molen daar te
plaatsen. Dat was echter buiten de plaat-
selijke burgemeester gerekend, die werkt
als directeur bij Monumenten en Land-
schappen (!). Hij liet namens de gemeente
bezwaar aantekenen en gaat zelfs in be-
roep tegen de gunstige beslissing van de
Bestendige Deputatie van Oost-Vlaande-
ren. Volgens hem zou de windmolen de
“open ruimte storen” en afbreuk doen aan
de veldslagsite. Buiten het feit dat het be-
wuste slagveld zich elders bevond, vonden
we het vooral “vreemd” dat een hoge mo-
numentenambtenaar een windmolen als
een storend obstakel in het landschap be-
schouwt… Zijn houding lijkt ingegeven te
zijn door “plaatselijke politieke motieven”.
Molenverenigingen zoals Levende Molens
en Molenzorg-Molenecho’s lieten niet na
bij deze gang van zaken een krachtig pro-
test te laten horen (o.a. door ondergete-
kende op het Kabinet van de Vlaamse Mi-
nister voor Ruimtelijke Ordening te Brussel).
We hopen dat het gezond verstand mag
zegevieren en dat de Vlaamse Ardennen
andermaal een molenrenaissance mag
beleven (zoals eerder in Huise, Wannegem-
Lede en Etikhove).

De nieuwe kast voor Soetes Molen in
opbouw bij N.V. Molenbouw Thomaes
te Beveren-Roeselare.

Kettingkruier Bounke Bounke in
Brecht.

Het bijzondere molentje Casier in Wa-
regem.
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DUITSLAND: Niedersachsen

Terug naar huis

De korenmolen van Utarp begon zijn car-
riëre in 1820 te Wirdum/Aland als watermo-
len. Daarna werd hij verkocht naar Ost-Vic-
torbur bij Aurich waar hij vanaf 1930 zijn le-
ven voortzette als korenmolen. Toen zijn
werk er daar op zat, werd hij opgekocht
door molenvriend Evers te Utarp, kreis Witt -
mund, en die plaatste hem als grondzeiler
in z’n tuin. Nu deze man wat ouder wordt,
vindt hij dat de molen maar weer een be-
tere bestemming moet krijgen.
Nu gaat hij weer naar Wirdum/Aland om
daar weer als watermolen te gaan functio-
neren op z’n oude standplaats! De streek

Aland heeft een zeer boeiende geschie-
denis. Hier heeft ooit een klooster gestaan
van de premonstratenzer orde. De monni-
ken die hier woonden, waren afkomstig uit
westelijk Nederland. Zij zijn van zeer grote
betekenis geweest voor dit gebied, zoals
de bouw van watermolens en een maje-
stueuze kerk in Mariënhafe met z’n be-
roemde Störtebeker türm. De toren is ge-
noemd naar de legendarische zeerover
Klaus Störtebeker. Dit was een soort Robin
Hoodfiguur. Harmannus Noot.

Twee nieuwe tjaskers: te Wee-
nermoor en te Grootegaste 

Ook in Oost-Friesland hebben tjaskers ge-
staan, in het Duits ‘Fluttermühlen’ ge-
noemd. Recent, in 1999 bouwde molenma-
ker Richard Kluin uit Ihrhove twee nieuwe
tjaskers in de buurt van Weener, zo’n twintig
kilometer ten oosten van Winschoten: een

De molen uit Ostvictorbur die sinds
1976 in Utarp staat (foto H. Noot).

in Weenermoor, de andere in Grootegaste.
De tjasker te Weenermoor is met 7,10 m in
vlucht gemeten hoogstwaarschijnlijk de
grootste die er is. Vandaar dat deze tjasker
ook voorzien is van een tweetal spandra-
den om doorhangen te voorkomen. De
tjasker van Grootegaste is hoogstwaar-
schijnlijk een replica van die te Midwolda/ -
Nieuw-Scheemda. De tjaskers zijn betaald
door een windturbine-exploitant. Met de
gemeente Weener was overeengekomen
dat er 10.000 mark per windturbine betaald
zou worden, dit ter compensatie van de ho-
rizonvervuiling. Er zijn zes turbines geplaatst,
dus dit heeft 60.000 mark opgeleverd. Har-
mannus Noot.

Innovatief herstel voor Meyers
Mühle in Papenburg

In 1888 liet Garrelt Vosberg in het Unten -
ende van Papenburg een nieuwe koren-
en pelmolen bouwen, de laatste molen die
in Papenburg nieuw werd gebouwd. Vos-
berg spaarde kosten noch moeite voor zijn
molen: hij werd heel modern ingericht en
kreeg kort na de bouw al een stoomma-
chine voor als de wind het liet afweten. In
geval van windstilte maalde hij ook voor
zijn collega’s tegen het halve maalloon.
Verder kreeg de molen niet alleen stenen
(2 koppel en een pelsteen), maar ook een
walsenstoel en twee centrifugaalbuilen
(Kom daar in Nederland maar eens om!). In
tegenstelling tot hetgeen men verwachten
zou werd er noch zelfzwichting noch een
windroos aangebracht. In april 1889 kwam
de nieuwe molen in bedrijf. Toch ging het
Vosberg niet voor de wind: op 17 decem-
ber 1901 werd hij failliet verklaard. Bij de
daarop volgende verkoping in juni 1902
werd Julius Samson uit Norden de nieuwe
eigenaar voor 40.000 mark. Hij ging de mo-
len niet zelf bemalen, maar verpachte

De paaltjasker van Weenermoor, ten noorden van Weener: spandraden moeten deze
paaltjaker recht van lijf en leden houden (foto Harmannus Noot).

hem aan de gebroeders Alfons en Georg
Goldenstein. Samson ging ook failliet en op
7 november 1905 werd de molen weer pu-
bliek verkocht. De hoogste bieder was
Christoph Meyer, die de molen per 1 mei
1906 aanvaardde. Zijn zoons Wilhelm en Jo-
hann zetten het bedrijf voort en vervingen
de jaren dertig de stoommachine door
een elektromotor. Als derde generatie
volgde weer een Christoph Meyer. In april
1953 werd de molen onttakeld vanwege

Meyers Mühle zoals hij er van 1888 tot
1953 uitzag.
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MOLENSACTUEEL

De onttakelde romp in april 1999 (foto
Harmannus Noot).

de slechte staat van de balie en het ge-
vlucht. Meyer had aan de stad in 1951 sub-
sidie gevraagd voor herstel, maar de moei-
lijke naoorlogse jaren zorgden ervoor dat
dit verzoek werd afgewezen. Toen Meyer
ouder werd beperkte hij zich tot de winkel-
verkoop van diervoeders bij de molen. In
de herfst van 1998 staakte Meyer, toen 91
jaar oud (!) zijn bedrijf en verkocht de mo-
len aan de stad Papenburg.
Het was wel duidelijk dat de molenromp
een waardevol historisch monument was,
te meer daar het binnenwerk grotendeels
intact was gebleven. Zo was de walsen-
stoel in de molen destijds de allereerste
walsenstoel in het Emsland en is nu de oud-
ste bewaard geblevene van Nedersaksen
is. De stad Papenburg zette een restaura-
tieprocedure in gang, waarvan de kosten

Meyers Mühle in oktober 2001, verge-
lijk deze foto met die van voor
1953.(foto Harmannus Noot).

op 850.000 mark werden geraamd. Holz-
bau Hass uit Norden verzorgde het molen-
makerswerk, waarbij natuurlijk het aan-
brengen van een nieuwe balie, de kap en
het gevlucht het meest in het oog liepen.
Op 12 augustus 2000 werd de nieuwe kap
geplaatst, terwijl op 16 augustus de roeden
werden gestoken. Op 2 juni 2001 droeg
burgemeester Ulrich Nehe de molensleutel
over aan Dieter Schämann, voorzitter van
de Papenburger Mühlenverein 2000: de
molen was klaar.
De molen heeft, als voor 1953, weer een
staart, maar die heeft geen functie meer.
De molen is voorzien van een moderne va-
riant van de windroos. Op de kap staat
een windwijzer, die zijn signaal doorgeeft
naar het (Engels) kruiwerk, bestaande uit
een elektromotor met tandwielkast. Op de
binnenzijde van de overring zit een tand-
krans waarop een door de elektromotor
aangedreven tandwiel loopt. Als de wind-
wijzer verdraait komt de elektromotor in be-
weging en kruit de molen zich op de wind.

Het kruirad en het veiligheidsnet 
aan het baliehek.

Het kruiwerk (foto Harmannus Noot).

De schakelkast is netjes weggewerkt
onder het boventafelement
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Van 
Ottoland

naar 
Genderen:

‘t is een 

w i pw i p

J.S. Bakker

In Molenwereld 2001-11
bleek de verwantschap tus-
sen De Jonge Sophia en de
grondzeiler-wipkorenmolen.
In het nummer daarop ont-
vouwt ‘Pandsel’ zijn gedach-
ten ten aanzien van dit type
molen. Wat hij niet kon we-
ten was dat een gesprek bij
de plaatsing van het achtkant
in Groot-Ammers nog een
bijzonder staart van een wip
zou opleveren in Genderen.

De molen van Genderen nog in welstand. Naast de molenaar de lorrie waar Bart
Brinkhuis over schrijft. De deur is versierd met twee toverknopen.

Molenfotograaf Henk van Steenbergen
zorgde voor een reproductie van een foto
van de wipkorenmolen van Genderen in
het Land van Heusden en Altena. Hij liet de
foto zien bij een bezoek aan de Zandwijkse

Molen bij Uppel en daar herkende een vrij-
willige molenaar van De Witte Molen in
Meeuwen de situatie: ‘Daar staat de on-
derbouw nog van, ingebouwd in een oude
maalderij aan de Genderensedijk’. Henk
van Steenbergen ging er kijken en stuurde
mij een foto en schreef: ‘Hier stond de mo-
len’. Het was duidelijk. 

Geschiedenis

Nederland kent nog enige wipkorenmo-
lens: in Hazerswoude, Weesp en Koudum.
Het zijn alle drie gewezen watermolens die
tot korenmolens zijn verbouwd. Het zijn bo-
vendien baliemolens. De wipkorenmolens
als grondzeiler zijn volledig verdwenen, uit-
gestorven. De laatste, de Thorense Molen
bij Leuth in de omgeving van Nijmegen,
verbrandde door oorlogsgeweld op 18
september 1944. Daarmee leken de laat-
ste sporen van dit uitgestorven molentype
verdwenen.
Dan duikt opeens, onverwacht, een molen-
voet op in Genderen. Over de geschiede-
nis van deze molen is niet veel bekend. Vol-
gens het verhaal zou hij gebouwd zijn met
de onderdelen van de watermolen die de

Bedrijf en techniek
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De molenvoet van dichterbij. De zware
balk boven de deur is een oud windpe-
luw. Het achterst deel met de versnij-
ding in het metselwerk is de latere aan-
bouw. (foto H. van Steenbergen).

polders Doeveren en Genderen bemaal -
de. Deze wipmolen verloor zijn bestaans-
recht door het graven van de Bergse Maas
in of omstreeks 1899. Bemaling voor de pol-
ders aan de noorzijde ervan was voortaan
overbodig. Bovendien stond de Doeve -
rense Molen in het tracé van de Bergse
Maas. De overbodige molen zou vervol-
gens als korenmolen in Genderen zijn her-
bouwd.
Toch is het de vraag of dit verhaal klopt,
want de Doeverense Molen was een flinke
wipmolen met een vlucht van 25,60 m en
een scheprad met een diameter van 5,70
m. De eigenlijke wipmolen in de korenmo-
len van Genderen, dus zonder de onder-
bouw was, veel kleiner, en zou een vlucht
van hooguit een zeventien meter hebben
gehad. Toch stemt de kop qua verhoudin-
gen met de ondertoren, waardoor een
watermolenverleden niet ondenkbaar is,
maar dan wel van een kleinere molen. In

De maalderij aan de Genderensedijk.
Het gepleisterde deel is de oude mo-
lenvoet.

ieder geval stond op deze plaats voor 1899
ook al een korenmolen. 
In 1913, toen de molen het eigendom was
van molenaar Mouthaan, bestond de wip-
molen nog als windmolen want dan brengt
Bart Brinkhuis een bezoek aan de molen en
geeft de volgende beschrijving: ‘Daar hing
een flinke vlucht aan. Er was weinig ruimte
onderin, maar vlak bij de molen stond een
lage loods en er liep een flinke lorrie op rails,
waar men 20 zak op kon laden. Dat is een
heel gemak.’ Die flinke vlucht voor een
wipkorenmolen klopt wel: 20 à 21 m. Ook
het verhaal van de lorrie klopt, want op de
foto van de molen staat een lorrie met zak-
ken voor de molen. Die is ten tijde van het
maken van de foto waarschijnlijk al buiten
bedrijf, want er zit maar een zeil op. Het is
dan ook niet verbazend dat de molen
korte tijd later is gesloopt: in 1915 was hij al
verdwenen.

De westelijke muur met het dichtge-
metselde raam. De rechterhoekpilaster
is afgekapt, de linker is nog compleet. 

De oostelijke muur met links de afge-
kapte pilaster en rechts de ‘ongeschon-
den’ tegenhanger.

Constructie

De opmerking van Bart dat er binnen wei-
nig ruimte was klopt ook; een algemeen
euvel bij dit type molen. Binnenwerks is hij
vier bij vier meter geweest. Achter de
openstaande deur zien we een trap naar
de zolder, waaruit af te leiden valt dat hij
maar één zolder heeft. Dat is ook af te lei-
den uit de zware muurankers onder het taf-
element, ter weerszijde van de deur in de
noord- en de zuidmuur, zoals uit de foto’s
blijkt. Daar moeten dus noord-zuid twee
zolderbalken hebben gelegen. Uit het ene
muuranker op de foto in de oostzijde valt af
te leiden dat er oost-west maar een balk
liep in het hart van de molen. Waarschijnlijk
was dit de draagbalk voor de spil.
De ondertoren zal een 3,5 m hoog zijn ge-
weest. De hoogte op de zolder moet heel
laag zijn geweest, omdat de constructie
voor de koker ook om hoogte vroeg. Toch
hebben de stenen waarschijnlijk wel op die

zolder gelegen, want er is geen spoor te
vinden van wat wijst op een halve zolder of
een maalstoel. Er was niet alleen weinig
ruimte onderin, maar ook bovenin! 
Gelukkig is er een goede beschrijving be-
waard gebleven van een vergelijkbare mo-
len in het rivierengebied en wel van de mo-
len van Est en Opijnen. Op die molen is de
‘vader’ van het moderne molenaarsbedrijf
in Nederland, J.H. Rijnenberg, leerling ge-
weest. Hij geeft een beschrijving van deze
molen waaruit we het volgende putten:
‘De berm (berg JSB) was niet hoog, ca. 2
meter. De stenen onderbouw was ca. 3
meter hoog. Deze had twee deuren, te-
genover elkaar, en hiermede betrad men
de werkvloer.
Deze ruimte is plm. 2,40 m hoog en het op-
pervlak zal nauwe lijks 5 x 5 meter zijn. In een
hoek de trap naar boven, en hier, op een
vierkante zolder, liggen twee koppel ste-

nen, een koppel Duit se voor tarwe en een
idem voor voedergraan. Deze stenen lig-
gen iets terug, om vooraan op deze zolder
wat plaats te winnen. Het muurwerk heeft
hier rondom ca. 0.60 m borstwering,
waarop een zeer zware muurplaat ligt. Op
deze muurplaat (afm. ca. 400 x 200) staat
de gehele verdere bovenbouw. (...) Het
graan werd zak voor zak naar de zolder ge-
hesen met het lui-werk, een eenvoudig zo-
genaamd sleepwerk. (...) Op de zolder was
niet veel plaats om graan te bewaren, dus
kwam alles van beneden, hoewel ook
daar de ruimte veel te wen sen overliet. De
zakken werden boven op een bankje ge-
zet en vandaar naar een der stenen ge-
dragen. Maar enkele stappen, doch toch
niet gemakkelijk. (...) De hierboven be-
schreven pasbalken waren, wegens hun
lage aanbrenging, een groot bezwaar.
Daar was de stapelplaats van de graan-
voorraden; menige zak scheurde aan de
schaarbout open. En aangezien de balk
met geleiders zich op hoofdhoogte be-
vond, maakte van tijd tot tijd dit lichaams-
deel op onzachte wijze kennis met deze
molenonderdelen, waarbij soms woorden
gehoord wer den, die voor publicatie niet in
aanmerking komen.
Beneden, in het vaste gedeelte van onze
wipmolen, was het klein. Een vierkante ste-
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nen onderbouw, waarin twee grote eiken
maalbakken. Het was er erg laag van ver-
dieping, ongeveer 2.40 m. hoog, waarvan
nog 30 cm. hoge balken afgingen.
Op de zolder lagen twee koppel blauwe
stenen, een l6der voer steen en een l7der
tarwesteen.
In de eerder besproken koker stond de ko-
ning, die op een blok op de vloer op een
taats met taatspot draaide. Maar in onze
wipmolen steunde de taats, twee meter la-
ger, van het spoorwiel verwijderd op de zol-
der. Dat komt overigens maar zelden voor.
Op ca. 2 meter hoogte was het spoorwiel
op de koning gespied.’
Rijnenberg noemt de vlucht van de molen
in Est tenminste 84 voet ofwel 26 m. Deze
molen was dus flink wat groter dan de mo-
len in Genderen. Verder zullen beide mo-
lens constructief veel op elkaar gelegen
hebben. In de Estse molen was plaats voor
een koppel zestiender en een koppel ze-
ventiender stenen. Daar was in Genderen
nooit ruimte voor dus zullen ze, als de mo-
len al twee koppel stenen had, en dat was
waarschijnlijk het geval wel twee maatjes
kleiner zijn geweest. De gemetselde voet
van de molen in Genderen was in oor-
sprong 2,80 m hoog vanaf de begane
grond.

Spoorwiel

Natuurlijk is er in een dergelijke molen geen
ruimte voor een groot spoorwiel en zal de
versnelling meer dan bij een bovenkruier in
de kop moeten worden gezocht, zoals bij-
voorbeeld blijkt uit de korenmolen van Ber-
gambacht. Deze molen is gebouwd ter
vervanging van een gesloopte wipmolen
die te dicht bij de weg stond. Waarschijnlijk
is het binnenwerk van de wip weer gebruikt
in de stenen molen omdat het qua over-
brengingen nogal afwijkt. Zo is de over-
brenging vanaf de as op de koning 60: 22 =
1: 2,73 en dat is heel snel voor een wipmo-
len. Het spoorwiel telt maar 53 kammen bij
een steek van 7,0 cm. De omtrek van het
wiel is dus 3,71 m, de diameter maar 1,18 m!
Dat is heel erg klein. Het (mogelijke) spoor-
wiel in de molen van Genderen zal wel van
een vergelijkbare maat zijn geweest.
Door de uitgekiende combinatie is de
overbrenging in de molen van Bergam-
bacht toch nog 1 op 5,35 en 1 op 5,55.

Al had de molen van Est nog een luiwerk,
bij die in Genderen lijkt dit heel moeilijk te
zijn geweest, omdat het spoorwiel in beide
gevallen (minimaal) zo’n twee meter bo-
ven de zolder zal hebben gezeten. Waar-
schijnlijk heeft de Estse molen daarom
geen deuren op het tafelement, die in
Genderen wel. Door de hoogte van de on-
derbouw is makkelijk aangeven of aanpak-
ken vanaf een wagen er niet bij! De molen
van Genderen moet een draak zijn ge-
weest om mee te werken, maar wel een in-
teressante draak.

Wat er nog is

Je moet het weten, want anders zie je het
restant van de molen niet, ingebouwd in

zijn opvolger, de maalderij. Aan de buiten-
kant zie je eigenlijk alleen maar de twee
hoekverzwaringen. Na de sloop van de
molen werd de achtermuur uit de molen-
voet gesloopten de voet ongeveer ander-
halve meter uitgebouwd en vervolgens
een paar meter opgemetseld en voorzien
van een gebroken kap. In het uitge-
bouwde deel is een versnijding in het met-
selwerk op 1,20 m hoogte, waarschijnlijk
een soort zoldertje voor de maalstenen.
Nog weer later is het pand zowel opzij als
van achteren uitgebouwd, maar dat is
voor de geschiedenis van de molen niet in-
teressant. In feite zijn alleen de beide zijmu-
ren en een groot deel van de voormuur re-
delijk intact. Het grondvlak van de molen-
voet is binnenwerks 4,05 bij 4,05 m geweest.
Aan de buitenzijde waren de hoeken van
de molen verzwaard met pilasters van on-

Het deurslot is nog van de oude mo-
len: zie de foto van de molen zelf.

Veel hergebruikt materiaal in de zolderbinten. De zwarte balk bovenaan lijkt een
deel van de staartbalk.

geveer 80 cm breed. Enkele pilasters zijn af-
gehakt aan de buitenzijde om vlakke mu-
ren te krijgen. De afstand ertussen is precies
drie meter. De in oorsprong smalle deur
aan de voorzijde (zie foto) is vervangen
door een dubbele inrijdeur. In de verdwe-
nen zuidzijde re tegenover heeft ook zo’n
deur gezeten met ook een deur op het taf-
element. De hoekverzwaringen waren in
oorsprong schoon metselwerk, terwijl het
onderste deel, zeg maar de spatmuur, ge-
teerd was. Dit teerwerk liep bij de pilasters
cirkelvormig op. In de oost- en de westzijde
zat geen deur. Wel zat in beide muren te-
genover elkaar een klein vierkant vierruits-
raam. In de westmuur kan men de plaats er
nog van terugvinden, in de oostzijde is er
een deuropening van gemaakt.
Daarnaast zijn er ook nog ‘losse’ herinnerin-

De in 1924 gesloopte korenmolen De
Hoop in Est en Opijnen.



gen aan het molenbestaan. Zo ligt in de
vloer naast de molen een -in stukken ge-
broken - Duitse steen. Het deurslot van de
molen is, ondanks de veranderde deuren
en deuropening, nog wel het oude deur-
slot van de molen van voor zo’n slordige
honderd jaar. Het is te herkennen aan het
trapeziumvormige model dat ook op de
foto voorkomt.
Verder zit er in het pand heel veel secun-
dair materiaal. Zo is de ‘latei’ boven de
deuren de windpeluw van de oude wip-
molen. Verder zit er in het gebouw veel
sloophout. Ik meenden zelfs verzaagde
houten molenroeden te zien, maar dat
blijkt volgens de foto’s toch niet het geval.
Een der balken is wel haast zeker de oude
staartbalk van de molen. Ik ben lang niet
overal geweest en kon niet alles goed zien.
Een en ander leidt wel tot de conclusie dat
er waarschijnlijk in het pand nog veel meer
molenresten zijn te vinden.
De nu aanwezige zolder in de molenvoet is
niet origineel. De balken zijn van oude hou-
ten telefoon- of elektriciteitspalen.

Historische waarde

Als laatste restant van het type molen heeft
de molenvoet in Genderen zeer zeker his-
torische waarde. Toch is het behoud ervan,
gelet op de situatie, niet reÎel. Daarvoor is
wat er nog aanwezig is te minimaal. Een
grondig bouwhistorisch onderzoek, liefst op
korte ter mijn, is wel gewenst. Wat er nu
aanwezig is moet meer kunnen opleveren
over de constructie van deze bijzondere
molen. Haast is ook gedwongen, omdat
de huidige eigenaar, garagehouder Aart
Vos, wil slopen om zo ruimte te krijgen voor
nieuwbouw.
Dat neemt niet weg dat reconstructie van
het verdwenen molentype met gebruik-

making van het molenrestant een bijzon-
dere verrijking van het Nederlandse molen-
bestand zou zijn, ook voor het vlakke pol-
der landschap bij Genderen. Nogmaals,
het is niet reÎel, al was het maar vanwege
de eraan verbonden kosten. Toch is wel fijn
dat we om vijf voor twaalf toch de gele-
genheid krijgen wat meer inzicht krijgen in
een molentype waar vrijwel niets van be-
waard is gebleven dan een handvol foto’s.

Duidelijkheid

Zo is er al doende wat meer licht gevallen
op de wipkorenmolen als grondzeiler. Men
zou een onderverdeling kunnen maken in:
• molens met een hoge onderbouw met
de stenen op een volledige steenzolder zo-
als bij de molens in Est en Genderen
• molens met een hoge onderbouw met
een stortzolder en aeen halve zolder voor
de stenen. Dit is het door Peereboom in het
vorige nummer van de Molenwereld ver-
onderstelde type; bestaan ervan niet zeker.
• molens met een lagere gemetselde ste-
nen voet: stenen op een halve zolder; ver-
der geen zolders aanwezig (vermoedelijk in
Stolwijk).
• molens met nauwelijks een stenen onder-
bouw met waarschijnlijk een kelder aan de
voorkant van de halve steenzolder (in Lek-
kerkerk).
Een wel heel bijzondere wipmolen is de Ko-
kermühle in het Duitse Walbeck. Hij wijkt in
tal van opzichten af van de Nederlandse
wipmolens met als opvallend technisch de-
tail onderaandrijving voor de stenen. Zou
De Jonge Sophia dan toch.... Het zou in ie-

De wipkorenmolen van Lekkerkerk,
deze had een kelder van ongeveer een
meter diep voor de maalbakken. der geval wat vragen oplossen.

Als er lezers zijn die nog historische informa-
tie en/of fotomateriaal, met name voor
wat betreft het interieur van grondzeiler
wipkorenmolens hebben dan zou het fijn
zijn als die dat dan beschikbaar willen stel-
len voor publicatie en/of nader onderzoek.
Een ding is bovenal duidelijk. Het zijn bijzon-
der lastige molens geweest om mee te
werken door hun gebrek aan opslag-
ruimte. Dit betekent veel sjouwwerk in een
lastige omgeving. Het ‘uitsterven’ van deze
molensoort is dan ook alleszins begrijpelijk.

De molen van Genderen gezien vanuit het zuidoosten. De molen staat in het kruis op
het noordoosten, evenals bij de andere foto trouwens. Dit is zeer ongebruikelijk, op het
gevaarlijke af. In dit geval is de verklaring simpel. In deze stand kon men gemakkelijk
met een wagen bij beide deuren komen. Stond de molen in het zuidwesten, dan was
de staart een hinderlijke sta-in-de-weg. Let ook op de verhoudingen van de molen.
Merkwaardig is ook de aanwezigheid van een vangstok: voor het land van Heusden en
Altena heel ongewoon; wellicht hangt het samen met de korenmolenfunctie.

De in 1944 verbrande Thorense Molen
was de laatste wipkorenmolen-grond-
zeiler van Nederland. Nog in 1941 was
hij gerestaureerd en verbusseld. Ter ge-
legenheid daarvan werd deze foto ge-
maakt.
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Van rompen en stompen (112)

J.S. Bakker

Bij de sloop
van  

Binnenwegse
molen No. 4 
In september/oktober van
2001 zijn in een maand tijd

drie molenstompen 
gesloopt, waarmee drie 

molengeschiedenissen in na-
tura werden weggevaagd.
Vooral die van de op 
15 oktober gesloopte 

Binnenwegse 
molen No. 4 onder 
Bleiswijk verdient 

bijzondere aandacht.

Kaart van de ‘geconcipieerde drooghmakerije’ uit 1700. De Hoefpolder en delen van
de Klappolder op Bleiswijks grondgebied zijn nog niet in het plan opgenomen.

De Binnenwegsepolder is de meest noord-
westelijke polder die op de Rotte uitslaat.
Oorspronkelijk behoorde deze polder tot
Rijnland en raakte zijn water kwijt via sluizen
in Spaarndam op het IJ (de uitwatering bij
Katwijk was er toen nog niet; beter: toen
niet meer). In 1373 wordt de uitwatering
van de Binnenwegsepolder verlegd in zui-
delijke richting, naar de Rotte. In de zeven-
tiende eeuw raakt de polder grotendeels
uitgeveend. In 1696 vragen de schout en
ambachtsbewaarders (‘gemeentebe-
stuur’) van Zegwaard octrooi aan de Sta-
ten van Holland om de polder droog te
mogen maken.(Zoetermeer was in het ver-
leden een ‘dubbeldorp’, met de Wallen-
wetering als scheiding. Het westelijk deel
vormde de gemeente Zoetermeer, het oos-
telijke Zegwaard. In 1935 werd de zelfstan-
dige gemeente Zegwaard opgeheven en
bij Zoetermeer gevoegd) Dat octrooi wordt
op 8 augustus 1698 verleend. De droogma-
king van de ruim 1100 ha grote polder blijkt
een te zware kluif voor het dorp te zijn. Een

jaar later, op 25 september 1699, zien zij van
het octrooi af. Het grote spookbeeld van
die tijd, één grote watervlakte in het hart
van Holland, op korte afstand van de zee-

Fragment van de kaart van Rijnland
van Melchior Bolstra uit 1746. Deze
kaart maakt in een oogopslag het be-
lang van de droogmaking van de Bin-
nenwegse polder duidelijk. Kort tevo-
ren was het gebied tussen de Rijn, de
Gouwe, de IJssel, de Maas, de Schie en
de Vliet voor een heel groot deel uitge-
veend, een gebied van tienduizenden
hectaren. Kwetsbare polderkaden voor-
kwamen dat dit gebied een grote wa-
tervlakte werd, die de aangrenzende
steden Leiden, Gouda, Rotterdam en
Delft zou kunnen bedreigen. Door met
droogmakingen deze watervlakte te
compartimenteren zou men het be-
zwaar van de kwetsbare polderkaden
oplossen. Zo ligt er in 1746 dan een
gordel van droogmakerijen tussen de
kuststreek en de Rotte: van west naar
oost: de Gecombineerde Starrevaart-
en Damhouderpolder, de Driemanspol-
der, de Binnenwegsepolder, en de Hon-
derdveertig Morgen. Al deze polders
lagen aan de noord- en zuidzijde in het
water! De kaart laat zien hoe de Bin-
nenwegsepolder de ontbrekende schakel
in deze ‘cordon sanitaire’ was en juist
daarom waren Schieland en Delfland
zo gebrand op deze droogmaking.
Toen deze polder werd drooggemaakt
was de Bleiswijkse Honderveertig Mor-
gen nog water: geen wonder dat men
de Hoefpolder in de droogmaking van
de Binnenwegsepolder betrok.
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weringen, brengt een gecombineerde ac-
tie van de hoogheemraadschappen Delf-
land en Schieland op gang en dat terwijl
de polder zowel buiten Delfland als Schie-
land ligt! Blijkbaar zat de angst er goed in!
De hoogheemraadschappen krijgen op 30
juli 1700 het octrooi van de Staten van Hol-
land, maar al snel, op 21 april 1701, draagt
Delfland zijn rechten en verplichtingen over
aan Schieland en geeft er 20.000 Caroligul-
dens bij toe. De droogmaking was zeker
niet als winstobject bedoeld. Het is heel
vreemd, maar ook Schieland gooit de
handdoek snel in de ring. Al op 6 mei 1701
draagt Schieland zijn rechten en verplich-
tingen over aan de stad Rotterdam, waar-
bij Schieland het Delflandse kapitaal door-
schuift en zelf gedurende tien jaar 3000 gul-
den plus 1185 gulden voor het elfde jaar zal
betalen aan de stad. 
Nu gold het droogmakingsoctrooi alleen
de Binnenwegsepolder zelf, helemaal op
Zoetermeers grondgebied gelegen. Het
bleek evenwel verstandig om ook twee
polders op Bleiswijks grondgebied in de
droogmaking mee te nemen: de polders
Voorhoef en Achterhoef en een deel van
de Achterklappolder. Hiertoe kreeg Rotter-
dam op 14 december 1701 aanvullend oc-
trooi. De droogmaking (en daarmee de
zeggenschap) paste uitstekend in het stre-

ven van Rotterdam om de zeggenschap
over haar ‘achterland’. Zo deelde de stad
al de lakens uit in het aangrenzende Moer-
kapelle met de polders De Honderd Mor-
gen of Wilde Veenen en de polder De Hon-
derveertig Morgen, welke laatstgenoemde
aan de Binnenwegsepolder grensde. De
Binnenwegsepolder zou de tweede droog-
gemaakte polder in Schieland worden (De
Honderd Morgen was de eerste) en als zo-
danig is de Binnenwegsepolder een van
de oudste droogmakerijen in Zuid-Holland.
Rotterdam bleef eigenaar van de polder
tot mei 1805. In die maand liet de stad alle
grond publiek verkopen. Daarna kreeg de
polder een eigen bestuur. Toch bleef de
Binnenwegsepolder in de volksmond nog
lang ‘de stadse droogmakerij’. De polder
hoorde waterstaatkundig bij Schieland,
maar administratief onder Rijnland. Aan die
bijzondere situatie kwam in 1856-1857 een
einde. Toen werd de polder ook bestuurlijk
onder Schieland gebracht.

De droogmaking

Nadat de droogmaking bestuurlijk was ge-
regeld werd de droogmaking met kracht
ter hand genomen. Die werd uiteraard uit-
gevoerd met windmolens. De bemaling zat

Molen 4 van de Binnenwegsepolder
met molenaarsfamilie Van der Steen.

De stomp van molen 4 (foto 25 juni
1969).

ingenieus in elkaar. Wanneer er een molen
zou uitvallen dan konden de meeste an-
dere blijven malen. Aan de zuidwestelijke
rand van de Binnenwegsepolder, tevens
de landscheiding tussen Rijnland en Schie-
land werden twee ondermolens gebouwd,
de molens 8 en 9. Zij maalden het water
naar de molens 6 en 7 die op een geza-
menlijke tussenboezem uitmaalden. Deze
tussenboezem voerde naar de molens 4 en
5 aan de Achterlaan die het water uitsloe-
gen op de uitgeveende plassen in Bleiswijk.
Dat kon natuurlijk niet zomaar. Vandaar,
dat er bij de Rotte nog drie bovenmolens
werden gebouwd bij het Bleiswijkse Verlaat,
de molens 1, 2, en 3. 
Als in 1772 de droogmaking van Bleiswijk
speelt dan moet de bemaling drastisch ge-
wijzigd worden. Uitmalen op de plassen is er
dan niet meer bij. In plaats daarvan wordt
een boezemvaart gemaakt die gemeen-
schap heeft met de boezem van Bleiswijk.
Hij voert langs de Achterlaan, door de Kruis-
weg, langs de Voorlaan naar en langs de
Rotte. Op kosten van de Bleiswijkse droog-
making wordt molen 1 verplaatst van de
Snelle bij het verlaat richting Moerkapelle,
waar 425 m ten zuiden van de Hollevoeter-
brug een molen wordt gebouwd. De
nieuwe No. 1 is een zeer snelle loper, die
daarom onder de molenaars de bijnaam
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Topografische kaart met de molens aan
het noordeind van de Rotte. De A1,
een bovenmolen, en A2, een middel-
molen van de polder Bleiswijk, stonden
tussen de 1 en de 3 van Binnenweg in.
Tot 1914 was de Rotte een waar mole-
neldorado. Gelukkig is de gang van de
Tweemanspolder bewaard gebleven als
herinnering hoe het eens was.

Molens aan de Rotte: Frans Hertog laat
molen 1 van de Binnenwegsepolder
gaan en Arie Hofman daarachter de A-
1 van Bleiswijk. De vaart voert het wa-
ter van de Binnenwegse molens achter
de kruisweg aan. Achter deze twee mo-
lens de molens van de Tweemanspolder
met rechts ervan aan de horizon de
andere twee Binnenwegse molens en
molens van de polder Bleiswijk (de A-
en de B-gang). De fotograaf stond met
zijn rug naar de zes molen van de
Honderd Morgen.

De Haas draagt. Door deze verplaatsing
wordt de nummervolgorde merkwaardig
want die wordt dan van noord naar zuid: 1,
3, 2. Om de verwarring compleet te maken
staan tussen deze molens ook nog eens de
molens A1 en A2 van de polder Bleiswijk.
De polder heeft niet overal hetzelfde peil.
Hij is verdeeld in vijf afdeling, die in totaal
bestaan uit 58 kavels: 54 Binnenwegse en 4
Hoefkavels. Ieder afdeling heeft zijn eigen
peil. Het zuidwestelijk is het laagst en ligt in
1905 5,35 m beneden NAP ofwel 5,01 m be-
neden Rottepeil. Het hoogste is dan 4,56 m
beneden Rottepeil. Via duikers laten de ho-
gere afdelingen het water aflopen op de
lagere, waarvoor uiteraard voorschriften
bestaan.

De molens

De negen molens zijn alle van het Zuid-Hol-
landse type en met staande scheprade-
ren. De vlucht varieert van 27,50 tot 27,90
m, ter wijl de schepraderen een diameter
van 5,95 m hebben bij een breedte tussen
de 55 en de 66 cm. Als gebruikelijk aan de

Rotte zijn de windborden smal, met uitzon-
dering van de beide ondermolens die in
vergelijking daarmee opvallend brede
windborden hebben. De molens onder-
gaan in de negentiende eeuw de voor die
tijd gebruikelijke verbeteringen. Tussen 1860
en 1883 worden alle houten assen vervan-
gen door ijzeren van uiteenlopende fabri-
katen, waar bij men zich na 1879 behelpt
met sloopassen. Dat was toen geen pro-
bleem meer. In diezelfde tijd krijgen de mo-
lens ook ijzeren waterassen.
IJzeren roeden blijven niet uit, maar de ver-
vanging vindt in veel kortere tijd plaats: tus-
sen 1881 en 1886 krijgen alle molens Pot-
roeden. Alleen al in het jaar 1881 worden er
veertien gestoken! Alleen de molens 1 en 3
moeten nog wachten tot 1886.

Sloop

In 1922 luidt de klok voor de windmolenbe-
maling. Er worden dan twee ruwoliegema-
len gesticht, een ondergemaal op de
plaats van molen 6 en een bovengemaal
aan de Rotte op de plaats van molen No.

1. De molens worden verkocht, zoals aan
de Rotte veelal gebruikelijk aan de mole-
naars. Die verkopen de molens dan door
aan slopers, hetzij voor totale, hetzij voor
gedeeltelijke sloop. In het laatste geval
wordt het achtkant dan afgezaagd op de
onderste bintlaag en voorzien van een plat
dak. Zo blijven van de molens 3, 4, 5 en 7,
terwijl men aan de gemalen kan zien dat
ze op molenfunderingen zijn gesticht.
Veel molenonderdelen vinden via slopers
nog hun weg naar elders. Er is zelfs nog een
complete Binnenwegse molen bewaard
en bovendien nog in bedrijf. Molen 8 ver-
huist in 1924 naar Aarlanderveen als opvol-
ger van de op 4 februari 1924 afgebrande
ondermolen No. 1.
Onderdelen van molen 6 gaan in 1923
naar de nog bestaande korenmolen van
Wolfshuis-Bemelen in Limburg. 
Ongetwijfeld zullen onderdelen van de Bin-
nenwegse molens elders emplooi gevon-
den hebben, maar dat is nauwelijks meer
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Het bovengemaal van de Binnenwegsepolder aan de Rotte
op de plaats van molen 1 (foto 19 januari 1985).

Het gemaal van de Binnenwegsepolder aan de Rotte bij
Moerkapelle tegenover het gemaal van de Honderd Morgen. 

na te gaan. Wel verzeilde Potroe 1477 van
molen 1 in korenmolen De Prins van Oranje
in Bredevoort en 1301 uit molen 6 naar de
standerdmolen van Volkel.
In de oorlog zijn de beide motorgemalen
geëlektrificeerd, de bezetters hadden die-
selolie elders dringend nodig. In het boven-
gemaal is nog steeds de uit de oorlog da-
terende improvisatieconstructie van diesel-
en elektromotor aanwezig, een heel bijzon-
dere combinatie die het behouden meer
dan waard is. 
Omstreeks 1960 werd direct aan de Rotte
tegenover het gemaal van De Honderd
Morgen een geheel nieuw gemaal ge-
sticht dat nu de bemaling verzorgt. Het be-
staat uit twee elektromotoren van 74 kW
die elk een centrifugaalpomp met een ca-
paciteit van 55 m3/min. aandrijven. Verder
heeft het ook nog een dieselmotor van 60
kW aan een centrifugaalpomp met een
capaciteit van 50 m3/min.
De waterstaatkundige structuur van de
molenbemaling is nog zeer goed te her-
kennen: vrijwel moeiteloos is de plaats van
de molens aan te wijzen, hetzij door de
aanwezigheid van de stompen, de voor-

malige gemalen of anderszins. 
Toch ziet het er voor de molenstompen
somber uit. De aanleg van de HSL leidde
tot de sloop van de stomp van molen 4. De
stomp van molen 5, nu bewoond door de
familie Van der Linde, kan wel blijven staan,
maar mag niet meer bewoond worden;
terwijl de stomp van molen 7, bewoond
door de familie Van de Weyer, waarschijn-
lijk moet worden gesloopt voor de aanleg
van een bedrijventerrein.

No. 4

Het bestek voor molen 4 werd in 1701 ge-
maakt door Huijg van Leeuwen, waarna
Claes Decker de bouw van de molen, met
uitzondering van het metselwerk aannam
voor 5050 gulden. In 1702 kwam de molen
in bedrijf. De navolgende molenaars zijn
bekend:

1 juli 1702- 2 december 1704: 
Cornelis Jaspers

3 december 1704- 1706: 
Pieter Cornelisz. 

1785- 12 februari 1801: 
Cornelis van der Wilk

1 maart 1801- 1808: 
Eldert van der Beek

1808- 1820: 
Jacob de Bruin

1821- 1834: 
Gerrit de Bruin

1835- 10 april 1872 :
Johannis Molenaar

11 april 1872- 31 augustus 1872: 
Wed. Jaapje Molenaar- de Groot

20 augustus 1872- 24 augustus 1888: 
Arent van der Knaap

20 augustus 1888- 27 december 1907: 
Marines de Graaf

1 januari 1908- 31 december 1908: 
Wed. Marines de Graaf

1 januari 1909- 31 december 1911: 
Arend de Graaf

1 januari 1912- 1 februari 1918: 
Pieter van der Steen

1 januari 1918- 1 juni 1922: 
Cornelis de Graaf
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Rechts molen 7, midden molen 4 en links molen 5 van de Binnenwegsepolder.

Verbeteringen

De nog bestaande molens van de Rotte
hebben alle gemetselde waterloopmuren
en -gewelven. Dat is van het begin niet zo
geweest: houten waterlopen en een hou-
ten krimp. Van lieverlee zijn deze houten
waterlopen vervangen door stenen. Dat
was een kostbare aangelegenheid; van-
daar dat de polderbesturen dit bij stukjes
en beetjes deden, soms per molen, maar
soms eerst een krimp en daarna een voor-
of achterwaterloop. In 1813 besteedde de
Binnenwegsepolder het maken van ‘een
steene bak (wielbak), krimp en waterloop’
voor molen ‘4’ in een keer aan. Alleen de
aanbesteding kostte al 16 gulden en acht
stuivers! Met het maken van de fundering,
uitgevoerd door Arie Verveen, kostte 590
gulden. De steenbakker Jan Smits leverde
voor 786 gulden en 3 stuivers 133.300 IJssel-
stenen. Voor het metselen waren niet min-
der dan 30 hoed kalk (een hoed is een in-
houdsmaat van bijna 1 m3,) en 90 ton tras
(een inhoudsmaat van ruim 121 liter; 8 ton
geeft 1 hoed) nodig. Metselaar Dirk Nijkerk
brengt 3 gulden en 5 stuivers per 1000 ste-
nen in rekening voor het verwerken van
131.450 stenen, al met al 427 gulden en 4
stuivers. De totale kosten laten een bedrag
van bijna 2,5 duizend gulden zien, voor
toen een enorm bedrag.
De polderlasten moesten zelfs met ƒ 2,- per
hectare verhoogd worden tot ƒ 12,- per
hectare en dat was dan nog maar voor
een van de negen molens! Dat vond men
toch echt al te gortig. Vandaar dat men
het maar bij één molen liet. De andere
acht hebben tot het einde toe met hou-
den waterlopen gemalen.
Later onderging de ‘4’ de gebruikelijke ver-
beteringen. Hij is een der eerste molens van
de polder met een ijzeren wateras. Die
wordt in 1862 als nummer 180 geleverd
door Wed. A. Sterkman uit Den Haag, later

Ondermolen 8 aan de Klapachterweg.
De ondermolens hadden voor de Rotte
zeer brede windborden.

beter bekend als De Prins van Oranje. Hij is
daarentegen de laatste molen die een ij-
zeren as krijgt. Die wordt in 1883 gestoken,
een sloopas van onbekende herkomst en
onbekend fabrikaat, deze was in 1882 ge-
kocht bij A. Korevaar. Het is heel vreemd,
maar twee jaar eerder, in oktober 1881 wa-
ren er voor de molen twee nieuwe Potroe-
den gekocht, de no’s 1296 en 1297 met
een lengte van respectievelijk 27,87 m en
27,76 m. Of zouden die pas in 1883 zijn ge-
stoken?

Van 8 naar 1: de Binnenwegse molen 8
verhuisde in 1923 naar Aarlanderveen
en is hier bij de ingebruikstelling te
zien. 

Molenaar-timmerman

Het was bij de droogmakerijen aan de
Rotte gebruikelijk dat een molenaar ook als
timmerman in dienst van de polder was
voor het onderhoudswerk aan de molens.
Zo had de polder Bleiswijk per twee gan-
gen een timmerman. Bij de molen van de
molenaar-timmerman stond dan een gro-
tere schuur die als werkplaats werd ge-
bruikt. Tot voor enige jaren stond bij molen
3 van de Tweemanspolder nog zo’n schuur.
Die is inmiddels gesloopt en vervangen
door een nostalgisch bouwsel.
Zo verzorgden ook de molenaars van mo-
len 4 van de Binnenwegsepolder het on-
derhoudswerk aan de molen en daarom
stond ook bij deze een werkschuur, maar
die is al sinds jaren gesloopt.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat
zoons van De Graaf kozen voor het tim-
mermansvak. Arie de Graaf is in molenkrin-
gen het meest bekend geworden. Hij ves-

tigde zich als molenmaker in Gouda en ver-
wierf grote reputatie vanwege zijn vak-
manschap. Dirk de Graaf vestigde zich als
timmerman in Moerkapelle, zijn woonhuis
met de werkplaats lag pal tegenover de
‘kraamkamer’ van de Molenwereld. Kees
de Graaf bleef het dichtst bij huis hij ves-
tigde zich als timmerman aan de Kruisweg,
gemeente Bleiswijk. Ook bij hem verloo-
chende het molenaarsbloed zich niet. In de
oorlog bouwde hij op zijn werkplaats een
molentje om de werktuigen aan te drijven.

Sloop

Nadat de gemalen het werk van de mo-
lens hadden overgenomen besloot het
polderbestuur op 30 mei 1923 de nog over-
gebleven molens te verkopen. In septem-
ber 1923 werden zij publiek verkocht. Mo-
len 4 werd verkocht aan Frans Hertog, mo-
lenaar van molen 1 aan de Rotte. Zijn mo-
len werd gesloopt voor het bovengemaal
en daarom moest hij verhuizen. Daarna
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volgde sloop ‘volgens het gebruikelijke re-
cept’: afzagen op de eerste bintlaag. Of
dit al direct gebeurde is mij niet bekend.
Sommige molens aan de Rotte bleven nog
jaren staan in allerlei gradaties van ontta-
keling. Zo werd de molen naast de 4, de 5
in 1926 gesloopt.
De gemaltraiteerde 4 doet dan nog bijna
tachtig jaar dienst als woonhuis. Frans Her-
tog heeft tot zijn dood in 1932 in de molen
gewoond. Zijn vrouw Willempje Hertog-Ver-
sloot bleef er wonen tot kort voor haar
overlijden in 1949. Vanaf 1948 woont Klaas

van de Bos in de ‘4’. Hij was een zoon van
Leen van de Bos, de laatste molenaar van
molen 4 van De Honderd Morgen in Moer-
kapelle. Klaas van de Bos was getrouwd
met een dochter van Siem Hertog, een
zoon van eerder genoemde Frans Hertog.
In 1957 kopen de dames Van Oort en Smits
de molenstomp. Nadat een der beide da-
mes overleden is wordt de stomp verkocht
aan de Nederlandse Spoorwegen voor de
aanleg van de HSL. In afwachting van de
finale wordt de stomp van de 
‘4’ verhuurd aan Leon van Vliet uit Moerka-

pelle. Die moet in mei 2001 de molen verla-
ten, waarna de stomp wordt dichtgetim-
merd. In oktober 2001 velt de sloper dan
het eindvonnis. Precies drie eeuwen nadat
Huijg van Leeuwen het bestek opstelde
wordt het resultaat definitief uitgewist, al zit
de houten fundering nog in de grond: zand
erover!

(Met dank aan de heren L. v.d. Bos te Rot-
terdam en A. Dekker te Zevenhuizen voor
het beschikbaar stellen van gegevens over
en een foto van de molen.)

De dichtgetimmerde ‘4’ van
Binnenweg, wachtend op de
sloop (26 mei 2001).

Na een dag slopen,
15 oktober 2001.

Dirk Nijkerk
maakte in 1813
knap metselwerk:
de muur van het
pothuis.

Na een tweede dag slopen,
16 oktober 2001.

Een lege plaats en
een berg puin;
wachten op de
HSL.
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Molencontactdag
Nieuw licht over een oud
onderwerp en enige don-

kerte over een nieuw onder-
werp, dat waren in het kort
de ingrediënten van de 21e
Molencontactdag, vrijdag 23
november jl. gehouden in
het Provinciehuis van Gel-

derland te Arnhem.

Het was niet geheel verwonderlijk dat waar-
nemend voorzitter van De Hollandsche Mo-
len, Jaap de Zeeuw, tijdens zijn welkomst-
woord tegenover de goed gevulde zaal zijn
zorgen uitte over het sterk toegenomen
aantal molenbranden van de afgelopen 10
jaar. Nog geen week eerder was er immers
wéér een molen afgebrand (Sluismolen,
Koedijk) en – om zelf een bruggetje te ma-
ken naar het eerste onderwerp van die dag

– wat valt er nog te onderhouden als een
molen in de as is gelegd? 

Meerjarenonderhouds -
programma’s

Nico Jurgens is sinds kort technisch mede-
werker van DHM, maar verrichtte recent als
molenconsulent van de provincie Noord-
Holland (‘Welke pet heb ik nu eigenlijk
op?’) een onderzoek naar de onderhouds-
behoefte van de Noord-Hollandse molens.
Gewapend ‘met zaklantaarn en notitie-
blokje’ inspecteerde Jurgens zo recent
bijna alle Noord-Hollandse molens en de
resultaten daarvan waren op schrift ge-
steld in een rapport.
Hoewel Jurgens aan de hand van histori-
sche voorbeelden duidelijk maakte dat
molenonderhoud van alle tijden is, toonde
hij de aanwezigen dat zijn rapport wel de-
gelijk nieuwe perspectieven biedt. Door
een bepaalde systematiek aan te brengen
in de onderhoudsbehoefte (o.a. op basis
van preventie, reservering en herbouw-
waarde) had Jurgens een verzamelstaat
opgesteld waarin eenvoudig viel af te le-
zen wat er de komende jaren per molen
aan onderhoudskosten besteed zou moe-
ten worden. Mede op basis hiervan trok
Jurgens de conclusie dat er per molen ge-
middeld 38.000 gulden aan onderhouds-
kosten benodigd is.
Wellicht klonk e.e.a. velen in de oren als
oude wijn in nieuwe vaten, maar richting
de subsidieverstrekkers (en daar moeten
we het per slot van rekening van heb-
ben…) zal dit onderzoek zeker zijn vruchten
afwerpen.

Datzelfde geldt in feite ook voor het onder-
zoek van ir. R. Steenbergen die de onder-
houdsbehoefte van de Overijsselse molens

in kaart had gebracht en die vervolgens
het spreekgestoelte beklom. Hij ging zeer
gedetailleerd in op de specifieke aspecten
van molenonderhoud waarbij o.a. ook de
grootte van de molen ter sprake kwam:
‘Waarom krijgt een tjasker evenveel onder-
houdssubsidie als bijvoorbeeld een kapi-
tale molen als De Gooyer in Amsterdam?’,
zo hield Steenbergen zijn gehoor voor en
dat bleek stof tot nadenken… 
Aan de hand van twee praktijkgevallen
(De Olde Zwarver in Kampen en de Braak-
molen in Goor) wist hij aannemelijk te ma-
ken dat regelmatig onderhoud per saldo
goedkoper is dan restaureren.
Qua jaarlijkse onderhoudsbehoefte becij-
ferde hij een bedrag van ca. 30.000 gulden
per jaar per molen, waarmee hij zo’n 8000
gulden onder het door Jurgens becijferde
bedrag bleef; een gevolg van de lagere
loonkosten in het oosten des lands ten op-
zichte van die in het westen? 
Met zijn stelling ‘Onderhoud plegen is niets
meer of minder dan de juiste activiteit op
het juiste moment voor de juiste kosten uit
te voeren’ wist Steenbergen voortreffelijk
tot de kern van de zaak door te dringen.

De hierop volgende een discussie leverde
weinig nieuwe inzichten op, ware het niet
dat de show gestolen werd door molenei-
genaar vd Camp van de Desiré in Megen.
Zijn hilarische betoog over zijn worsteling
met de ambtelijke molens van de ge-
meente Oss met betrekking tot het onder-
houd van zijn molen ontlokte bij menige
aanwezige een grijns op het gezicht, waar-
bij overigens in het midden wordt gelaten
of dit nu kwam uit humor, schaamte of
woede…

Na de middagpauze werd eenieder offi-
cieel verwelkomd door een (inderdaad
enigszins verlate) gedeputeerde van de

...Kan je niet meer doen dan met een gulden voor een tjasker.

Met een gulden voor De
Gooyer....(foto mevr. F. van den Hoek
Ostende-Suyver, 1992).
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H.J.A van Vugt Molensteenfabriek
Zomereik 10  5682 HH Best (NL)
Tel\Fax: (+31) (0) 499-395454

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

Wij kunnen u ook van dienst zijn met:

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

Bel voor inlichtingen vrijblijvend met:

provincie Gelderland, de heer Peters, die
wist te melden dat er per molen per jaar
zo’n 12 tot 15.000 gulden voor onderhoud
benodigd is. Nog eventjes en dan….

ARBO-wetgeving

Het middagprogramma bood minder aan-
leiding tot lachen: de heer S. Gjaltema
hield een voordracht over de nieuwe
ARBO-wetgeving en daar moesten we het
– om het maar eens even kort door de
bocht te formuleren – dan maar mee
doen. Recent liet Gjaltema een werk aan
een Groninger molen stil leggen, omdat er
tijdens het vernieuwen van een stelling
geen beveiliging was voor vallende delen.
De molenmaker kreeg een boete en de
gemeente kreeg als eigenaar van de des-
betreffende molen een soortgelijke nota in
de bus…
Of we het nu leuk vinden of niet: Bij (restau-

ratie)werkzaamheden aan een molen
dient voortaan een ‘Veiligheids- en Ge-
zondheidsplan’ aanwezig te zijn (en wat u
zich daar bij moet voorstellen, laat ik maar
even aan uw eigen fantasie over) en voor
iedere draaiende molen (of dit nu be-
roepsmatig of vrijwillig gebeurd) moet een
‘Risicoinventarisatie’ zijn gemaakt…

Het is niet verwonderlijk dat deze voor-
dracht tot de nodige ‘verhitte’ reacties uit
de zaal leidde: ‘Is het nog wel verantwoord
om bezoekers toe te laten?!’, ‘Bij een
‘goede’ beveiliging is mijn molen geen mo-
len meer!’, ‘Men moet molens niet gelijk
stellen aan nieuwe machines en werktui-
gen’, ‘Wat kost zo’n risicoinventarisatie wel
niet?’, ‘Een leuning van een stelling is toch

altijd te laag?!’ enzovoorts….
Gjaltema sprak sussende woorden en
waarschuwde voor koudwatervrees…

Aan schrijver dezes daarom de eer voor
het schrijven van een ‘sussende’ slotalinea:
Een jaar of zes geleden was de hele mo-
lenwereld in rep en roer vanwege de op
komst zijnde ‘HACCP-wetgeving’. Inmid-
dels is naar aanleiding hiervan – en door
goed overleg van alle betrokken partijen –
een ‘HygiÎnecode’ tot stand gekomen die
(hoewel we het in het diepst van ons hart
wellicht niet willen) toch best werkbaar is
voor zowel de vrijwillige als de beroepsmo-
lenaar. Wanneer alle betrokkenen op tijd
(nu dus!) rond de tafel gaan zitten over de
ARBO-wetgeving, dan valt hier wellicht ook
wel een realistisch en dus werkbaar plan uit
de distilleren. Sterker nog: Op de molen-
contactdag werd zelfs de eerste molen
(De Lelie te Eenrum) gepresenteerd met
een ‘risicoinventarisatieplan’. Dat het wer-

ken op een molen hierdoor steeds minder
leuk wordt – zoals een deelnemer mij na af-
loop influisterde – ben ik stiekem wel een
beetje met hem eens… (meer subjectieve
gedachten omtrent de ARBO-wetgeving
vind u elders in dit nummer in de rubriek
‘Het Moderne Molenleven’).

De molen van de heer Van de Camp in
Megen (foto J.A. van Krimpen, 1976).

De Lelie in Eenrum, de eerste molen
met een Arbo- certificaat.

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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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



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

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

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 2001-12,

* Een premie van € 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2003.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2003.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�

Arbo adelt
Vanwege het hoge aantal doden en gewonden dat
jaarlijks op onze molens te betreuren valt naar aan-
leiding van de erbarmelijke Middeleeuwse werkom-
standigheden, heeft de Arbo-dienst recent gemeend
om de duimschroeven eens fors aan te draaien. Dat
is goed voor de economie en de werkgelegenheid: de
overheid kan als nooit tevoren hoge boetes innen
van al die achterlijke molenmakers, molenaars en
moleneigenaren, terwijl tientallen ambtenaren een
dagtaak krijgen met de controle op de naleving van
de nieuwe regelgeving. Het ‘werkvolk’ kan zich on-
dertussen prima vermaken met het behangen van
molens met hekjes, schotten, plexiglasplaten en an-
dere accessoires.     
We hebben er lang over gedaan, maar na 100 jaar
conservatisme kan nu eindelijk de zelfzwichting
aan haar opmars in Nederland beginnen. In het
hekwerk klimmen om een zeil vast te maken, is
vanaf heden namelijk streng verboden (want veel te
gevaarlijk; hoeveel doden kost dit wel niet per
jaar?!) en wekelijks een hoogwerker laten komen is
helaas veel te duur. Een overijverige ambtenaar uit
het zuiden des lands zocht nog naar een ‘schikking
in der minne’, maar moest helaas toegeven dat zijn
alternatief volkomen onwerkbaar was. Op de voor-
zijde van de roede had deze man grote ringen laten
lassen waar de molenaar tijdens het opzeilen zijn
‘klimtuigje’ aan vast moest binden (nee, dit verzin
ik niet!!), maar zoals gezegd bleek dit niet te func-
tioneren (en hoe zou dat nou toch komen?..).
Zelf had ik onlangs op de stellingzolder een bord
gehangen ‘kinderen aan de lijn’ met bijpassend
bord, want stellingleuningen schijnen per definitie te
laag te zijn. Helaas, na een fikse aanvaring met
zo’n andere ambtenarendienst (de kinderbescher-
ming) moest ik in samenwerking met de Arbo-
dienst een even duur als lucratief alternatief beden-
ken: onder mijn stelling bevinden zich sinds kort
een twaalftal airbags; Het kost een paar centen,
maar dan heb je ook wat (en bovendien leuk voor
de kinderen).
Volgend jaar wil ik nog snel een keer parachute-
springen voordat dit definitief verboden wordt en
mocht u van alpinisme houden (trekt me persoon-
lijk iets minder) dan zou ik ook maar haast ma-
ken…
Jammer dat het molenaarsvak niet ‘hip’ is, dan kon-
den we wekelijks onze kunsten vertonen in een
programma als ‘TMF-action’: een uiterst hip pro-
gramma op mijn favoriete puberzender TMF
waarin de stoerste en gevaarlijkste sporten wekelijks
de revue passeren en waarbij ‘een zeil voorleggen’
verbleekt tot zondagmiddagvermaak voor tere ziel-
tjes…

Ondertussen zitten we er maar mee, tenminste…
Vorige week zag ik op TV een verslag van het con-
gres van de nieuwe partij ‘Leefbaar Nederland’.
Eén van de doelstellingen van die partij is het in-
krimpen van de Nederlandse bureaucratie met
25%. Ik denk bijna dat ik volgend jaar mei….

WvdL   

Het moderne molenleven




