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Vivat Orange, het
Oranjehuis in molens

Gaten vullen

Alblasserwaardse speel-
molens van weleer



Bij de omslag voorzijde: Ter gelegenheid van het huwelijk van prins
Willem Alexander en Maxima zullen ongetwijfeld veel molens in de
vreugd hebben gestaan. Tijdens het bezoek van het prinselijk paar
aan Rotterdam vorig jaar was de molen de Distilleerketel in Delfsha-
ven op zijn Rotterdams versierd (foto: Peter Paul Klapwijk).
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Redactioneel
Het huwelijk van de kroonprins op 2 februari is de aanleiding om in
een uitvoerig artikel stil te staan bij de band tussen het koningshuis
en de molens. Die is beslist niet alleen beperkt tot het optreden van
prins Claus en eerder prinses Juliana als beschermheer c.q. be-
schermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen. In een
der eerste nummers an de Molenwereld wezen we al op de wel-
licht doorslaggevende rol van (toen nog) koningin Juliana bij het
behoud van het Kinderdijkse molencomplex, waarvan het voort-
bestaan een halve eeuw geleden aan een zijden draad hing, nu
onvoorstelbaar. Omgekeerd wijzen de vele molennamen die ge-
relateerd zijn aan het vorstenhuis op een nauwe band vanuit die
hoek. In andere ‘molenlanden’ (molenmonarchieën?) kom je dat
eigenlijk niet tegen, een reden te meer om eens te kijken naar het
verband tussen molennamen en het Oranjehuis.
Koning Willem I bracht ooit een bezoek aan de hellendscheprad-
molen A-1 van de polder Bleiswijk om zich op de hoogte te stellen
van de bijzondere kwaliteiten van deze molensoort. De A-1 stond
er toen in ieder geval beter voor dan nu. Het artikel ‘Gaten vullen’
in het afgelopen septembernummer leverde een bloedstollende
reactie van de eigenaar op.
Verder is er heel veel wetenswaardigs te melden over diverse ‘Zoe-
kers’, maar alle vragen zijn nog niet opgelost. Natuurlijk is ook weer
heel veel molennieuws, goede, minder goede en zelfs spannende
berichten.
Al met al is het februarinummer weer helemaal vol gekomen, zo
vol, dat ondanks vier pagina’s meer er toch een aantal berichten
moest blijven liggen. Wat in het vat zit verzuurt niet!

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het februarinummer van de Molen-
wereld: 8 februari 2001; kort nieuws (Molensactueel) mag een
weekje later.
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

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

Lichtend voorbeeld in Hunsingo

In de afgelopen tijden is de Nederlandse
molenwereld opgeschrikt door veel molen-
branden. De Entreprise te Kolham, Molen C
van de Zeswielen, De Oude knegt te Aker-
sloot, de Sluismolen bij Koedijk om maar
voorbeelden te noemen.
Als een herbouw mogelijk zou zijn, dan blijft
de vraag: hoe heeft het houten achtkant
oorspronkelijk eruit gezien? Foto’s, bijvoor-
beeld van vrijwillige molenaars, kunnen in-
formatie verschaffen, maar volledig is het
niet.
Ook de Molenstichting Hunsingo e.o., die
acht molens - zeven poldermolens en een
korenmolen - in het gebied ten noordoos-

ten van de stad Groningen in bezit heeft
(de enige stichting van ons land met uitslui-
tend ‘zelfzwichters’: niet één molenzeil
komt eraan te pas!) tobt met dergelijke
vragen. Uiteraard hoopt Hunsingo dat haar
molens niets zullen overkomen, maar men
weet maar nooit. Een (gelukkig mislukte)
poging tot brand stichting op de Noorder-
molen te Noorddijk was de aanleiding om
complete gegevens van achtkanten in
kaart te brengen.
Martin van Doornik, vrijwilliger op De Jonge
Hendrik in Den Andel, is benaderd met de
vraag of hij het karwei op zich wilde ne-
men. Een doodgewoon kladblok bij het
meten van de eerste molen, De Zilver-
meeuw te Onderdendam bleek al gauw
onhandig. Nu wordt er gewerkt met een
checklist, waarin een lijst staat van alle
achtkantonderdelen: van kardoezen tot
achtkantstijlen toe. In een tweede kolom
ernaast komen de maten te staan, alles
keurig gerangschikt per zolderverdieping.
Dit werkt efficiënter.
Men moet niet vergeten dat de achtkant-
stijlen in Groningen vaak ter hoogte van de
tweede zolder een soort van uithollingen
(voor de fraaie taillevorm) hebben, die vrij
moeilijk te meten zijn.  Zo heeft het acht-
kant van de Wilhelmina in Noorderhooge-
brug geen ondertafele ment, maar is voor-
zien van verlengde achtkantstijlen. Zij rusten
op gietijzeren platen op de stenen onder-
bouw. Het was bij de bouw in 1907 twee-
dehands afkomstig uit Hoogezand. Nadat
de checklists ingevuld en uitgewerkt zijn,
worden de achtkanten op schaal 1 : 30
met oost-indische inkt getekend op A 3 for-
maat papier. De linkerhelft toont de bin-
nenkant, de rechterhelft de buitenkant. De
gegevens van het gaande werk van alle
Groninger molens zijn al sinds 1984 bekend.
Het is een hele klus, maar het loont de
moeite. Eigenlijk is het raadzaam dat het
opmeten en tekenen van zes- en achtkan-
ten plus de kappen landelijk navolging
krijgt. Martin van Doornik.

Molen Bellingwolde eindelijk op
het goede spoor 

De restauratie van de molen van Belling-
wolde heeft heel wat voeten in de aarde
gehad. Het verval en het uitblijven van de
restauratie was de dorpsbewoners een
doorn in het oog (zie Molenwereld 2000-1).
Nu wordt er door molenmaker Doornbosch
uit Adorp druk aan gewerkt. De kap krijgt

een nieuwe windpeluw en een nieuwe
korte spruit. Tijdens de werkzaamheden is
aan het licht gekomen dat ook één der
voeghouten aan zowel de voor- als ach-
terzijde behoorlijk is ingerot, evenals de
steunders. Er moet nog een beslissing wor-
den genomen over de oplossing: of aan-
lassen of een Renoforsbehandeling. 
De stelling/steenzolder krijgt een geheel
nieuwe plankenvloer. 
Verschillende zolderbalken zijn voorzien van
sleutelstukken. 
De roeden worden weer voorzien van fok-
ken met regelbare neusremkleppen (te be-
dienen via de doorboorde as). Inmiddels is
er een splinternieuwe stelling aangebracht.
Het complete muurwerk wordt uitgestukt
en weer opnieuw ingemetseld door met-
selbedrijf Blokzijl uit Blijham. 
Hierna zal de molen weer geheel wit wor-
den worden gemaakt. H. Noot.

Het door Martin van Doornik opge-
meten en getekende achtkant van de
Wilhelmina in Noorderhoogebrug.

De molen van Bellingwolde tijdens de
restauratie (foto H. Noot).
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Opknapbeurt voor molen van
Fransumerpolder 

De molen Eolus van de Fransumerpolder
aan het Aduarderdiep ondergaat op dit
moment een vrij ingrijpend herstel. In 1998 is
er gekeken naar wat er allemaal aan de
molen moet worden gedaan. De kosten
daarvan werden geraamd op 250.000 gul-
den. De eigenaar van de molen, de Molen-
stichting Westerkwartier, kon de totale finan-
ciering hiervan niet rond krijgen en daarom
besloot men zich te beperken tot het meest
noodzakelijke. In oktober zijn de molenma-
kers van Dunning aan het werk gegaan met
het werk aan de kap, waar onder andere
een voeghout problemen gaf. Met dit her-
stel is ongeveer 50.000 euro gemoeid. De
molen van de Fransumerpolder is een van
de weinige molens in het noorden die nog
daadwerkelijk is ingeschakeld voor de be-
maling. Sinds het overlijden van haar man,
de bekende Bernard Dijk op 19 juni vorig
jaar, bemaalt Riek Dijk-Rienks de molen al-
leen, ondanks haar 76-jarige leeftijd. Des -
noods springen vrijwillige molenaars bij.

Restauratie molens Garnwerd en
Den Andel

De Molenstichting Winsum heeft de herstel-
werkzaamheden voor de molens De
Meeuw in Garnwerd en De Jonge Hendrik
in Den Andel op een rijtje gezet. Het was ei-
genlijk pijnlijk dat de eerstgenoemde mo-
len niet kon draaien tijdens het kennisma-
kingsbezoek van prins Willem-Alexander en
Máxima aan de provincie Groningen van-
wege een rot windpeluw. Men had de ge-
meente Winsum wel om een subsidie ge-
vraagd, zodat de molen zou kunnen
draaien, maar volgens secretaris Lemstra
van de stichting werd dit verzoek per ke-
rende post geweigerd. De Stichting zal het
werk waarmee een bedrag van 7.000 euro
is gemoeid nu zelf laten uitvoeren zodat de
molen toch weer snel kan draaien.
Ook het verhaal van de restauratie van De
Jonge Hendrik is een soort lijdensweg. Hier-
mee is een bedrag van ruim 100.00 euro ge-
moeid, waarvan 70% via monumentenzorg
beschikbaar komt. De rest moet waarschijn-
lijk geleend worden. Vanwege het gebrek
aan financiën zal het herstel gefaseerd wor-
den uitgevoerd. Het betekent wel dat de
molen pas in 2006 weer kan draaien! De vrij-
willige molenaar had de eer het uit de krant
te mogen vernemen! Over de bevordering
van de betrokkenheid gesproken!
Dit jaar wordt allereerst de balie vernieuwd.
In verband met de subsidiëring moet dit
werk uiterlijk 1 mei klaar zijn. 
Al met al bekruipt je soms het gevoel dat
een hele gemeenschap niet meer in staat
(?) is om de last van een molen te dragen,
vroeger kon de molenaar het alleen af.

Restauratie molen Veelerveen
schiet op 

Het molenmakersbedrijf Molema uit Heili-
gerlee werkt hard aan het herstel van de

korenmolen van Veelerveen. De totale res-
tauratiekosten worden geraamd op ruim
90.000 euro. Daarvoor krijgt de kap een
compleet nieuw voorkeuvelens, inclusief
windpeluw, voeghouten etc. Verder wordt
er een nieuwe staart met schoren aange-
hangen. Onder de achtkantstijlen komen
nieuwe slofstukken. De molen heeft name-
lijk geen ondertafelement; dit komt in het
noorden en het oosten van het land wel
meer voor. De stelling wordt vrijwel geheel
vernieuwd. Molema maakt ook nieuwe
roeden die voorzien worden van fokken.
Molensteenmaker Hans Titulaer levert een
kompleet nieuw koppel kunststenen. Op 25
januari is de herstelde kap weer op de mo-
len gezet.
Voor komend voorjaar, bij beter weer, staat
een algehele schilderbeurt op het pro-
gramma. H. Noot.

Bouw van een molen in 
Blauwhuis

In het Friese dorpje Blauwhuis, ongeveer
acht kilometer ten westen van Sneek,
stond de Marmoune die de Lens- en Atse-
buursterpolder bemaalde. Deze molen,
met een vlucht van 86 voet een der groot-
ste watermolens van Friesland, werd in 1928
gesloopt en vervangen door een elektrisch
gemaal. Het molenaarshuis bestaat nog
steeds.
Nu heeft men in Blauwhuis het plan opge-
vat om op de plaats van de Marmoune
weer een molen te bouwen. Die gelegen-
heid deed zich voor toen Simon Jellema
vernam van de sloop van een Duits acht-
kant van een molen met een vlucht van
bijna 25 m. Restauratie vond men aldaar te
kostbaar en het zou dus op sloop uit-
draaien. Men hoefde voor het achtkant
niets te betalen, maar daartegenover

De molenmakers Arnold Sportel (op de windpeluw) en Erik Ufkes werken aan de
kap van de molen van Veelerveen in de werkplaats van Molema in Heiligerlee (foto
H. Noot).

De omstreeks 1928 gesloopte Mar-
moune van Blauwhuis.

moest men uiteraard welf zelf zorgen voor
de demontage en het transport. Al in
maart vorig jaar kwam het achtkant aan in
IJlst, waar het ligt opgeslagen. De nieuwe
Marmoune zou natuurlijk zijn oude functie
weer kunnen krijgen van voor 1928, maar er
wordt ook gepraat over herbouw als olie-
molen. Die molensoort is in Friesland uitge-
storven en daarom zou hiervoor veel te
zeggen zijn. Het prijskaartje is voor een olie-
molen ook aanmerkelijk hoger. De finan-
ciën zullen uiteraard de grote factor zijn
voor het al of niet slagen van het plan. In-
middels zijn er in het dorp informatieavon-
den gehouden en daar kreeg het plan
veel bijval. Inmiddels is ter plaatse een
werkgroep gevormd die zich gaat inzetten
voor de realisatie van de plannen.

Onderzoek naar historische
waarde van Leeuwarder molens

Leeuwarden verloor in 1919 met de ge-
deeltelijke sloop van de korenmolen Het
Lam zijn laatste complete bedrijfsmolen.
Een paar stompen en rompen bleven er
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over, maar ook daar is inmiddels veel van
verdwenen wel bleven er nog twee resten
van oliemolens, te weten van De Een-
dracht aan de Dokkumertrekweg en De
Haan aan het Zuidvliet. Vooral voor laatste
molen leek het doek helemaal gevallen
(zie Molenwereld 2001-3-60). Desondanks
heeft de gemeente Leeuwarden besloten
om de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg opdracht te geven een onderzoek in
te stellen naar de historische waarde van
beide molens. De plaatselijk hotelschool
zou De Eendracht een horecafunctie willen
geven. Natuurlijk zou een complete recon-
structie van de oliemolen historisch de
voorkeur verdienen omdat deze molen-
soort in Friesland en Groningen is uitgestor-
ven. Het is de vraag of in dat geval de ho-
recafunctie zich laat rijmen met de histori-
sche waarde van de oliemolen. 

Lichtpuntje voor molenstomp
Ureterp

De stomp van de korenmolen van Ureterp
(zie Molenwereld 2001- 6-148) zou aanvan-
kelijk voor oudejaarsnacht afgebroken
worden omdat de eigenaar, de Rabo-
bank, narigheid vreesde bij het jaarwisse-
lingsgeweld. Nu is de Stichting Behoud
Oud-Ureterp in gesprek met de bank om
het molenrestant te behouden. De Stich-

De korenmolen van Ureterp met het
molenaarshuis nog in welstand.

ting moest voor de aankoop van de molen
minstens 100.000 gulden op tafel leggen
maar het lukte niet om het bedrag op de
gestelde datum bijeen te krijgen. De Rabo-
bank wil toch wel meewerken aan het be-
houd van de molen en heeft daarom be-
sloten het molenrestant vooralsnog niet te
slopen zodat de inspanningen voor het be-
houd van de molenvoet voortgezet kun-
nen worden; wordt vervolgd dus.

Verplaatsing molen 
Warniahuizen

De Stichting Molens De Lege Midden wil de
spinnekopmolen bij Warniahuizen verplaat-
sen. Met 15 meter vlucht is dit de grootste
spinnenkopmolen van Friesland, ook al
staat de molen dan sinds enkele jaren zon-
der wieken. Het werken is hem overigens al
sinds omstreeks 1950 ontzegd. Zo ontbreekt
bijvoorbeeld ook de vijzel. De molenstich-
ting wil de molen nu verplaatsen naar Het
Eiland aan de Wijde Ee. Daar kan de molen
na restauratie ook weer een functie krijgen.
De stichting is momenteel ook betrokken bij
de verplaatsing van de Polslootmolen on-
der Akkrum (zie Molenwereld 2002-1-3).

Westermolen maalt laatste zak
maïs

Op de windkorenmolen ‘Westermolen’ is in
de laatste week van het oude jaar de laat-
ste zak maïs gemalen voor het plaatselijke
veevoederbedrijf Feijen. Onder het toe-
ziend oog van alle (zes) vrijwillige mole-
naars op de Dalfser molen, leden van het
stichtingsbestuur en vrijwilligers van de mo-
lenhulpdienst, stortte de directeur van het
bedrijf, Tonny Feijen, de maïs in de kaar bo-
ven de stenen. Aan een prettige samen-
werking van circa tien jaar kwam daarmee
een einde.
De directe aanleiding hiertoe zijn de stren-
gere milieueisen waaraan ook de Dalfser
korenmolen moet gaan voldoen in het ka-
der van de wet productaansprakelijkheid.
Die eisen zijn vastgelegd in de ‘Hygiëne-
code voor windmolens, watermolens en
ambachtelijke maalderijen, malend voor
menselijke consumptie’, van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook
de Westermolen moet daaraan voldoen
omdat er tarwe wordt vermalen waarvan
het meel in de molen wordt verkocht aan

Als blijvende herinnering ontving de heer Feijen, directeur van Feijen BV, uit han-
den van de heer Kloosterman een ingelijste poster van De Westermolen (Foto
Stichting Westermolen).

mensen die zelf brood of pannenkoeken
bakken, en aan bakkers. Om maïs te kun-
nen blijven malen zou aan nóg meer voor-
schriften voldaan moeten worden. Op ad-
vies van de molenaars besloot het bestuur
daarom hiermee te stoppen.
Namens de Stichting Westermolen dankte de
waarnemend voorzitter van de Stichting Wes-
termolen, Ben Kloosterman, de heer Feijen
voor de fijne samenwerking en goede ver-
standhouding. Hij merkte nog op dat zowel
de Westermolen als de firma Feijen bijna
twee eeuwen oud zijn. De Westermolen
werd in 1818 gebouwd en Gerhardus Jo-
hannes Otto Feijen was in 1821 met een ros-
molen en twee korenmolens de grondleg-
ger van de huidige moderne veevoeder-
fabriek. Als blijvende herinnering bood hij
een ingelijste poster van de Westermolen
aan. De heer Feijen, die de zak maïs met
een transportfiets naar de molen kwam
brengen, bracht de goede samenwerking
op voortreffelijke wijze in dichtvorm tot uit-
drukking en hoofdmolenaar Huub Paes
memoreerde onder meer de geregelde
maïstransporten met heftruck en kisten van
de fabriek naar de molen en omgekeerd. 
Gedurende circa 10 jaar hebben de vrijwil-
lige molenaars van de Westermolen op
een koppel ‘voer’stenen en met de wind
voor Feijen maïs gemalen, gemiddeld zo’n
5.000 kg per jaar. Voor de molenaars was
het een mooie gelegenheid zich verder
praktisch in het malen te bekwamen en de
firma Feijen was er heel blij mee, vooral ook
omdat zij daarmee daadwerkelijk bijdroeg
aan het in bedrijf houden van de molen,
van groot belang voor de instandhouding
van het monument. 
Toch kunnen de molenaars voortaan als er
voldoende wind is onverkort blijven malen,
want onlangs kon met een plaatselijke
warme bakker een overeenkomst worden
gesloten voor het leveren van meel. De
Dalfser bakker stelde zich daarbij garant
voor de afname van al het meel dat ge-
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malen wordt van de door hem aan te le-
veren tarwe, ongeacht de losse verkoop in
de molen. 
Om aan de Hygiënecode te kunnen vol-
doen, moeten er echter wel de nodige
voorzieningen in de molen getroffen wor-
den. Zo moet er een warmwatervoorzie-
ning komen in de keuken en in de toilet-
ruimte onderin de molen. Er moeten bak-
ken komen voor de opslag van het meel
en voorzieningen voor de opslag van de
tarwe. Aan het kaar, via welke de tarwe op
de steen stroomt, moet een magneet ko-
men voor het opvangen van ijzerdelen en
dergelijke. De betonvloer onderin de mo-
len moet vanwege mogelijke stofontwikke-
ling een stenen vloer krijgen of plavuizen.
Gloeilampen en TL-balken moeten met
een kunststofkap worden afgeschermd en
nog tal van andere voorzieningen moeten
getroffen worden. Ook moeten er proce-
dures worden opgesteld en vastgelegd
met betrekking tot het malen, opslag van
graan en meel, schoonhouden van de zol-
ders en de begane grond en van de on-
derhoudswerkzaamheden.
Alle aanpassingen zullen gefaseerd wor-
den ingevoerd omdat niet alles in een keer
mogelijk is en er ook flinke kosten mee ge-
moeid zijn. Die kosten zullen nog extra toe-
nemen als binnen niet al te lange tijd ook
aan de Arbowetgeving zal moeten wor-
den voldoen. Voor heel veel molens in ons
land zal dat de doodsteek worden omdat
de strenge regels die in deze wet worden
gesteld voor molens in de praktijk moeilijk
toepasbaar zijn. Op de Westermolen gaat
men zich echter eerst met de Hygiëne-
code bezig houden. Ben Kloosterman.

Restauratieplan voor 
Bolwerksmolen

Ondanks het feit dat de gemeente Deven-
ter van de Bolwerksmolen af wil heeft zij ar-
chitect J. Kreek uit Diepenveen opdracht
gegeven een restauratieplan op te stellen
voor deze zaagmolen. De achterliggende
gedachte is niet zozeer het herstel op zich,
maar om duidelijkheid te verschaffen te-
genover potentiële kopers, vooral omdat
het om een groot bedrag gaat. Molenaar
Frans Bos denkt zelfs in de richting van een
miljoen gulden. Voorasl de fundering van
de molen baart veel zorgen. Verder moet
er ook veel aan de kap gebeuren. 

Herstel Stenen Muur bij molen
Hasselt

Sommige waterkeringen die het zwaar
voor hun kiezen zouden kunnen krijgen
werden in het verleden aan de waterkant
voorzien van een stenen muur. De Stenen-
dijk bij Hasselt ontleend daar zijn naam
aan. Bij de molen is deze historische stenen
muur nog aanwezig, maar is afgedekt met
grond. De gemeente heeft nu de Grontmij
opdracht gegeven onderzoek in te stellen
en te komen met een kostenraming voor
het terug brengen van deze historische wa-
terkering bij de molen in oude vorm. 

Bezoekerscentrum bij molen
Markelo

Bij de molen De Hoop in het Overijsselse
Markelo moet een bezoekerscentrum ko-
men (zie Molenwereld 2001-9-208). Met de
bouw hiervan is bijna 175.000 euro ge-
moeid. Inmiddels is hiervan ruim 80.000 euro
aan overheidssubsidies toegezegd, afkom-
stig van gemeente, provincie en ook de
Europese Unie. De Stichting Vrienden van
de Molen van Buursink heeft daarnaast
van allerlei fondsen nog eens bijna 65.000
euro weten los te krijgen, zodat er nog een
30.000 euro gevonden moet worden. In-
middels heeft Diederik Roeterdink voor het
ontwerp gezorgd, dat voorziet in gebouw
met houten wanden en oud-Hollandse
dakpannen. Dat plan heeft inmiddels ook
de goedkeuring van de autoriteiten gekre-
gen zodat weinig de bouw meer in de weg
staat. Het gebouwtje biedt plaats voor de
ontvangst van een vijftigtal personen. Het is
dan ook een welkome aanwinst bij de mo-
len die jaarlijks door zo’n 4000 mensen
wordt bezocht. In het pand komt een vaste
expositie over de weg van het graan:
zaaien, oogsten, malen en bakken. In de
molen wordt nog vrij veel graan gemalen
van en voor hobby-boeren in de omgeving
van Markelo en Goor.

Bezorgdheid over Mallumse 
Molen

De Historische Kring Eibergen en de Vrien-
denkring Mallumse Molen zijn bezorgd over
het lot van de Mallumse Molen en het na-
bijgelegen Muldershuis sinds het vertrek
van beheerder Hebels. Het huis staat leeg
en men is bang voor vandalisme. De Stich-
ting De Mallumsche Molen heeft inmiddels
een nieuwe exploitant, T. Lacet, aangetrok-
ken en de herinrichting van het Muldershuis
wordt voorbereid. Men hoopt voor de
plannen zelfs Europese subsidies aan te
trekken. In ieder geval moet het landelijke
karakter bij de molen en het huis gehand-
haafd blijven.

Herbouw korenmolen Ermelo
stap dichterbij

Op 30 augustus 1990 gaat molen De Koe in
Ermelo na blikseminslag in vlammen op. Al-
leen de onderbouw blijft behouden. In
1997 blijkt Monumentenzorg zelfs geen be-
zwar te hebben tegen de afgifte van een
sloopvergunning; de gemeente Ermelo
wel. Tot sloop komt het evenwel niet. Veel
inwoners van Ermelo blijven hopen op het
herstel van De Koe die zo’n belangrijke
plaats in het dorpsbeeld heeft ingenomen.
Ook het gemeentebestuur is veel aan de
herbouw van de molen gelegen. Na niet
minder dan 3,5 jaar moeizaam onderhan-
delen met de eigenaar, de familie Van der
Linden, bereikt men overeenstemming. De
gemeente koopt eind 2000 het terrein
(2500 m2) met wat erop staat voor 1000
gulden per meter, ofwel 2,5 miljoen gulden.
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor

De ondergang van De Koe in Ermelo
in 1990 (foto Bert van der Velden).

de herbouw van de molen. Wethouder Bil-
der zet zich persoonlijk in voor het oprichten
van een molenstichting en wil zo spoedig
mogelijk de fondsenwerving ter hand ne-
men. Bilder is ook heel optimistisch over het
verwerven van een gebruikt achtkant:
‘Overal in het land liggen houtgeraamtes
van molens opgeslagen’. Dat kon wel eens
tegenvallen, maar een ding is wel duidelijk:
als het geld er komt, komt De Koe er ook.

Actie voor de Oostermolen

Het bericht dat het gemeentebestuur van
Nijkerk de Oostermolen heeft laten vallen
(zie Molenwereld 2001-12-309) is in Nijkerk in-
geslagen als een bom. Nijkerker Hans van
der Meer nam het initiatief tot de oprichting
van de Stichting De Oostermolen die als
einddoel een gecompleteerde Oostermo-
len heeft. Zo wil men de Oostermolen ook
op de rijksmonumentenlijst zien te krijgen,
maar gelet op de ervaringen van de laatste
jaren (Sassenheim) zal dat niet meevallen
om het maar eens voorzichtig te zeggen.
Het is in ieder geval niet te hopen dat men
het daarvan laat afhangen. De jonge stich-
ting haalt werkelijk alles uit de kast om sloop
van De Oostermolen te voorkomen. Zo
heeft men een huis-aan-huiskaartenactie
gevoerd waarmee inwoners van Nijkerk hun
adhesie konden betuigen met het behoud
van de molen. Ook is er een aselecte tele-
fonische enquête uitgevoerd onder ruim
200 adressen. 85% bleek tegen de sloop van
De Oostermolen te zijn en 3% stemden met
de sloop in. 11% had geen mening. Verder
stond de stichting met een promotie  kraam
op de markt. Een eigen website
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(www.go.to/Oostermolen) verstrekt niet al-
leen informatie over de molen, maar biedt
ook de mogelijkheid tot communicatie.
Ook de Stichting Stadsgezicht Nijkerk is te-
genstander van de sloop van de molen
Er blijkt in Nijkerk van alles in beweging te ko-
men, ook politiek. Wethouder Wulfsen heeft
aangekondigd met twee extra modellen te
komen voor het voorkeursplan Oosterpoort
tijdens een extra raadsvergadering op 18
februari. Het voorkeursplan van het ge-
meentebestuur is het plan dat voorziet in de
sloop van de molenstomp

De Oostermolen in Nijkerk. Brand-
stichting in de oude eierhal links werd
de molen in 1920 noodlottig.

Nieuwe fundering voor 
korenmolen Wilnis

Veen klinkt in en dat levert als resultaat op
dat het grondniveau daalt. Vaak gaat dit
hand in hand met peilverlagingen. Houten
paalfunderingen kunnen boven de grond-
waterstand uitkomen en verrotten. Deze
problemen gingen ook spelen bij de koren-
molen van Wilnis. De spaarbogen van de
funderingsmuur werden zelfs zichtbaar en
er vielen zelfs bakstenen uit! Er moest dus
nodig iets aan gedaan worden. Zo komt
de molen nu op een nieuwe fundering met
een betonnen ringbalk te staan waarop hij
rust. Om die ringbalk te maken moest de
molen met hydraulische vijzels wat om-
hoog gebracht worden. Op zich kan dat
allemaal, maat terwijl de molen nog op de
vijzels stond wilde men op korte afstand
van de molen beginnen met het heien
voor een schuur. Het gevaar was niet denk-
beeldig dat de molen van zijn tijdelijke dra-
gers zou afrollen, vandaar dat de ge-
meente Ronde Venen ingreep en het hei-
werk tijdelijk stillegde.

Snel herstel molen Koedijk

In een tijd van ellenlange en moedbene-
mende procedures doet het weldadig aan
als iets snel in orde komt. In de vroege mor-
gen van 17 november werd de Sluismolen
bij Koedijk als gevolg van brandstichting
zeer zwaar beschadigd. Het is onvoorstel-
baar dat in deze tijd alles zo snel geregeld
kan worden dat dijkgraaf Thea de Roos al
op maandag 7 januari het officiële startsein
heeft kunnen geven voor het herstel met
het timmeren van ‘de eerste plank’. Dank-
zij de medewerking van de gemeente Alk-
maar en de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg konden de vereiste vergunningen
en bestekken bijzonder snel in orde worden
gemaakt. De aanbesteding van het herstel
vond al in december, een goede maand
na de brand plaats! Het werk is gegund
aan molenmaker Gebr. Poland uit Heerhu-
gowaard in samenwerking met het Aanne-
mingsbedrijf Anbo uit Alkmaar. De firma
Sprenkeling, ook uit Heerhugowaard, ver-
zorgt het rietdekkerswerk. De molen zal
weer geheel maalvaardig worden ge-
maakt en krijgt daartoe, als vanouds, een
scheprad. Al heel lang geleden, in 1948,
was het scheprad met de wateras en het
onderwiel uitgesloopt, waarna in de water-
loop een elektrisch gedreven vijzel was ge-
legd. Als alles volgens plan verloopt dan
kan de Sluismolen aan het eind van dit jaar
voor het eerst sinds meer dan een halve
eeuw, weer water verzetten. De molen zal
ook tevens bewoonbaar worden ge-
maakt. Met het herstel is een bedrag van
een half miljoen euro gemoeid.

Bouw ontvangstruimte bij 
korenmolen Bleskensgraaf

De nieuwe eigenaren van de korenmolen
De Vriendschap in Bleskensgraaf, Jan Dor-
resteijn en zijn vrouw, willen de molen open-

De korenmolen De Vriendschap in
Bleskensgraaf met de koker tussen mo-
len en wagenschuur.

stellen voor het publiek. Een probleem hier-
bij is dat de molen bewoond is en de molen
feitelijk alleen toegankelijk is via het woon-
gedeelte. Dorresteijn en zijn vrouw zijn - be-
grijpelijk - op hun privacy gesteld en willen
dit liever niet. Vandaar, dat de oude en in
slechte staat verkerende wagenschuur
naast de molen nu is gesloopt om plaats te
maken voor een ontvangstruimte in oude
vorm. In die ontvangstruimte komt een win-
keltje, een videohoek en een koffiehoek.
Vanaf de verdieping van de nieuwe ex-wa-
genschuur momt men met een loopplank
in de molen. Nu is dat niet helemaal nieuw,
want in de tijd dat de molen nog volop in
bedrijf was liep er ook ook een koker tussen
de molen en de wagenschuur; blijkbaar om
een wagen te lossen of te laden buiten de
woning in de molen om. De gemeente
graafstroom heeft 25.000 gulden beschik-
baar gesteld voor de bouw van de ont-
vangstruimte. Voor de restauratie van de
molen zelf is de financiering nog niet rond.

Nieuwe trap voor De Put

Begin november 2001 heeft molenmakerij
Verbij uit Hoogmade diverse onderhouds-
werkzaamheden aan de standerdmolen
De Put in binnenstad van Leiden uitge-

Het aanhangen van de nieuwe trap aan
De Put in Leiden (foto Ph. Pijnnaken).

voerd. De werkzaamheden omvatte een
geheel nieuwe trap, een nieuw stormschild
en het verhelpen van het naar voren han-
gen van de kast.
De eikenhouten trap - nog geen 15 jaar
oud - was op diverse verbindingsplekken
aan het rotten. De nieuwe azobe trap is
zwaarder uitgevoerd dan de voorganger,
omdat deze tijdens het malen nogal
schrankte. Voor de veiligheid van bezoe-
kers is de leuning aangepast. Tevens zijn er
trekstangen aangebracht die de staart-
balk verbinden met de daklijsten, wat de
molenconstructie ten goede komt. Voor de
werkzaamheden aan de trap moest de
molen onderstut worden. 
Hierdoor kwam aan het licht dat de kast 4
cm ruimte had op de stormpen. Aangezien
dit een draaiconstructie is, die niet met het
oog te zien is, is besloten een sleepring aan
te brengen die om de standerd heen glijdt
en de kast achterover houdt. Tevens zijn er
nieuwe sleggen onder de voegburriebal-
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ken geplaatst, zodat het gewicht van de
kast goed verdeeld wordt. 
Eind november werden de werkzaamhe-
den opgeleverd.
Molen De Put, herbouwd in 1987, is eigen-
dom van de gemeente Leiden, die het on-
derhoud voor haar rekening neemt. Stich-
ting molen De Put zorgt voor de exploitatie
en overige onderhoud zoals de zeilen. Mo-
lenaar Philip Pijnnaken laat de molen ieder
weekend met zijn leerling-molenaar Eveline
draaien en als de wind mee zit ook malen.
Voor actueel Put nieuws en over gegevens
van alle 9 Leidse molens kan men naar de
site van molen De Put, te vinden op
www.molen.pagina.nl > molen De Put Lei-
den. Philip Pijnnaken.

Verplaatsing molen Nieuwerkerk

De veranderde relatie tussen molen Wind-
lust en de IJsseldijk (zie Molenwereld 2001-1-
10 e.v.) maken een (zij het geringe) ver-
plaatsing en een verhoging van de molen
noodzakelijk. Het was aanvankelijk de be-
doeling om met een grote bok de molen
op te tillen en op de nieuwe staalconstruc-
tie te plaatsen die al ruim een jaar gereed
is. Helaas blijkt dit in de praktijk niet moge-
lijk, vandaar dat men omgezien heeft naar
een andere methode. Aannemer Bresser &
van ‘t Wout uit Waddinxveen heeft een
nieuw plan ontwikkeld. Er wordt een hulp-
constructie gemaakt, gedeeltelijk rusten
op de dijk en gedeeltelijk op tien extra
hulppalen, elk met een draagvermogen
van zeventig ton. Op die hulpconstructie
komen twee stalen liggers van 80 cm hoog
vanaf de dijk tot even voorbij de nieuwe

De romp van de Windlust in Nieuwer-
kerk a/d IJssel met op de voorgrond
de betonnen ringbalk en de staalcon-
structie waar de molen op komt te
staan. De romp zelf staat al op een be-
tonnen draagvloer met hijsogen. 

fundering. Met hydraulische vijzels wordt de
molen vanaf de liggers vier meter omhoog
gevijzeld. Vervolgens wordt de molen dan
over de liggers naar zijn nieuwe stand-
plaats geschoven, waar men hem op de
staalconstructie laat zakken. De hulpcon-
structie wordt daarna verwijderd, waarna
de romp wordt afgewerkt. Zo komt er om
de staalconstructie een muur te staan.
Als deze verplaatsing achter de rug is dan
hoopt de molenstichting nog dit jaar te
kunnen beginnen met de eigenlijke restau-
ratie van de molen waarvan men hoopt
dat hij over drie jaar weer draait.
De Stichting Molen Kortenoord gaat onver-
minderd voort met acties voor het grote
doel. Zo stond men in december met een
‘centenkraam’ in het winkelcentrum Rei-
gerhof, waar men niet alleen buitenlandse
en Nederlandse munten inzamelde, maar
ook setjes met centen van 1948 tot 1980
verkocht naast de gebruikelijke verkoopar-
tikelen als molenwijn, molenmokken etc. 

Voorzitter Stichting De Molen van
Sassenheim overleden

Op 5 januari overleed op 73-jarige leeftijd
na een langdurige periode van ziekte toch
nog onverwachts de heer J.D.F. Harden-
berg, voorzitter van de Stichting De Molen
van Sassenheim. Op 10 januari vond de
crematie plaats in het crematorium Ocken-
burgh in Den Haag. De heer Hardenberg
heeft zich sterk gemaakt voor het behoud
van de molenstomp van de korenmolen
De Nijverheid, plaatselijk beter bekend als
de Molen van Speelman, in zijn woon-
plaats. De dreigende sloop van de molen
leidde tot de oprichting van de Stichting
Oud Sassenheim die zich o.m. ging inzetten
voor het behoud van het eigene van Sas-
senheim. De heer Hardenberg was ook
voorzitter van deze stichting, waaruit de
molenstichting voortkwam. Hij heeft zich
sterk ingespannen voor het behoud van de

De sensationele verplaatsing van De Vlieger in Voorburg op 17 oktober 1989.

molen, niet alleen in de hectische periode
waarin het voortbestaan ervan aan een zij-
den draad hing, maar ook in de langdurige
en slepende procedure erna voor de
plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Ge-
lukkig heeft de heer Hardenberg het wel-
slagen hiervan nog mee mogen maken,
zomer vorig jaar.

Onrust rond De Vlieger

In Voorburg is er deining ontstaan rond de
molen De Vlieger. In 1989 werd deze molen
overgeplaatst naar het poldergebied Es-
sesteijn. Onlangs bleek dat het gemeente-
bestuur plannen had om dit poldergebied
waar de molen en een kinderboerderij
staan te verkopen aan een stichting uit
Den Haag, de Stichting Rustica. Achter
deze stichting staat Brinkel Beleggingen,
c.q. de belegger Rob Brinkel. Toen het ge-
meentebestuur een voorstel aan de raad
in die zin deed richtten verontrustte Voor-
burgers vervolgens het actiecomité Be-
scherming Molengebied Voorburg op on-
danks geruststellende opmerkingen van
Brinkel dat hij met gebied geen commer-
cieel doel nastreeft. Intussen is het voorstel
aan de gemeenteraad ingetrokken, maar
het actie-comité blijft alert.

Financiering restauratie molen
Moriaanshoofd nog niet rond

De kosten van de broodnodige restauratie
van de korenmolen De Zwaan in Moriaans-
hoofd worden geraamd op 333.000 euro.
Via Monumentenzorg subsidieert het rijk
hiervan 213.000 euro. Verder dragen ook
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de
Stichting Renesse daarin bij, maar er is nog
altijd een tekort van 22.500 euro. In een
commissievergadering drong de heer P.
Mans namens de Stichting tot Behoud van
Molen De Zwaan aan op een eigen bij-
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drage van de gemeente Schouwen-Dui-
veland om het tekort aan te vullen zodat
de restauratie kan beginnen. Mans kreeg
van wethouder Veerhoek nul op het rekest:
geen geld van de gemeente voor de mo-
len. In plaats ervan kreeg de stichting wel
een waarschuwing: als er niet snel zaken
worden gedaan dan loopt men het ge-
vaar dat de rijkssubsidie vervalt. Als doekje
voor het bloeden kreeg Mans te horen dat
men maar moest aankloppen bij de land-
inrichtingscommissie Schouwen-Oost.

Leskisten molenstichting Noord-
Brabant verder uitgebreid. 

Nu een jaar zijn de leskisten ontwikkeld
door de molenstichting Noord-Brabant in
gebruik. Inmiddels zijn ze verspreid over de
gehele provincie Noord-Brabant en kun-
nen ze worden gebruikt door leerkrachten
in het basisonderwijs. De molenaar die een
dergelijke kist in zijn beheer heeft kan hier-
mee naar scholen gaan en leerkrachten
vragen hiermee te gaan werken. Met dit
alles willen de werkgroepleden Emiel van
Esch en Paul Terwindt de kennis en interesse
voor wind- en watermolens bevorderen en
de jeugd al vroeg kennis laten maken met
deze materie. De kisten zijn daarvoor uitge-
breid voorzien van materialen en docu-
mentatie. Om de kinderen ook te laten zien
hoe een wind- en watermolen werkt zijn
beide heren gestart met een cd-rom. In de-
cember 2001 werden de opnamen ge-
maakt voor een watermolen op de molen
van Emiel van Esch in Spoordonk. Van Esch
laat hier het maalproces zien op zijn eigen
watermolen. Voor het windmolengebeu-
ren werd korenmolen De Doornboom in Hil-
varenbeek bezocht. Deze beltmolen is nog
wekelijks in bedrijf voor het malen van
tarwe- en roggemeel. Met name vanwege
de authentieke sfeer werden hier de opna-
men voor de windmolen gemaakt. Inmid-
dels wordt er volop gewerkt aan het vol-
tooien van deze CD-rom. Hij zal binnenkort
in elke leskist zitten en zodoende de gebrui-
kers nog verder ondersteunen. Overigens
zijn er nog enkele leskisten te leen voor (vrij-
willige) molenaars uit Noord-Brabant. 
Bart Hoofs.

Alle Brabantse molens voorzien
van een teller 

Sinds 1 januari 2002 zijn alle molens die een
teller hebben aangevraagd bij de Bra-
bantse monumentenwacht voorzien van
een teller. Voorheen waren alleen de parti-
culiere en stichtingsmolens voorzien van
een officiële teller. de subsidie die daarvoor
stond werd nooit volledig opgemaakt. 
Een reden voor de molenstichting Noord-
Brabant om de provincie Noord-Brabant te
verzoeken de regeling te herzien. Na veel
gepraat en gelobby, met name door de
voorzitter Johan Vos, is de regeling voorzien
voor alle molens in Noord-Brabant. De
enige eis is dat de eigenaar lid is van de
Brabantse monumentenwacht. Deze in-
stantie, in de persoon van Rinus Feijen, is de

organisatie die de tellers plaats en contro-
leert. Inmiddels zijn op vele plaatsen tellers
geplaatst. 
De oude tellers die door allerlei oorzaken
problemen gaven zijn vervangen door
nieuwe. Hopelijk stimuleert deze regel het
nog meer draaien en/of malen van de mo-
lens. Mocht het vastgestelde subsidiebe-
drag niet voldoende blijken dan zal de pro-
vincie hier voor 2003 een nieuwe voorstel
doen. 
Met het bereiken van dit resultaat heeft de
molenstichting een belangrijk doel verwe-
zenlijkt en krijgt de stichting meer en meer
draagkracht. Iets wat de provincie als dui-
delijke eis stelt in haar steun naar deze club
toe! Bart Hoofs.

International Folkfestival met
molenliederen

Op 24 januari werd in het theater De Vorst
in Tilburg het International Folkfestival ge-
houden. Voor dit festival maakten de
Vlaamse muzikanten Flor en Florejan Ver-
schueren (vader en zoon) van een aantal
oude molenliederen/balladen een mix van
klassieke, jazz- en Vlaamse volksmuziek on-
der de titel ‘t Molenkot. In de teksten komt
de korenmolenaar in zijn schelmenstreken
te voorschijn die hem eeuwenlang een be-
ruchte reputatie hebben gegeven als op-
lichter en rokkendief. Verschueren ging
voor teksten en gegevens te rade bij het
‘Antwerpse Liedboek’ en het boek ‘Molen
en molenaar te kijk gesteld’ van Paul Huys.

Molendag Land van Cuijk

Het is maart 2002 al weer vier jaar geleden
dat de vereniging Molenvrienden Land
van Cuijk haar molendag organiseerde.
Gezien de grote belangstelling vooral van
de molenaars op de totnogtoe gehouden
dagen, heeft het bestuur van de vereni-
ging gemeend dat het weer eens tijd werd
een dergelijke dag te organiseren. 
Op zondag 10 maart 2002 zal voor de vijfde
keer de Molendag Land van Cuijk plaats-
vinden.

Dankzij de medewerking van de molenaars
zijn onderstaande molens - onder voorbe-
houd - geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Oploo - De Korenbloem (standerdmolen)
Oploo - Watermolen
Beugen - Martinus (beltmolen)
Oeffelt - De Vooruitgang (beltmolen)
Cuijk - Jan van Cuijk (beltmolen)
Gassel - Bergzicht- (achtkant, beltmolen)
Haps - Mariamolen (zeskant, beltmolen)
Sint Hubert - Heimolen (beltmolen)
Wanroy - De Hamse Molen (standerdmolen)
Rijkevoort - Luctor et Emergo (stellingmolen)

Voor nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot het secretariaat van de vereni-
ging Molenvrienden Land van Cuijk. Tele-
foon 0485-322460 of www.molens.net/land-
vancuijk/molendag. 
Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk

Vuurwerkslachtoffer(tje) 
in Almkerk

Het vuurwerkgeweld bij de jaarwisseling
vervult menige molenliefhebber met zorg.
Het afbranden van De Oude Knegt in Aker-
sloot vorig jaar en eerder De Hoop in Stiens
liggen nog vers in het geheugen. Gelukkig
waren er dit jaar geen slachoffers onder de
grote molens, wel onder de kleine. Aan de
Borchgravestraat in Almkerk stond in de
tuin van de familie Van Herwijnen het mo-
del van een wipmolen gemaakt naar voor-
beeld van de molen van de polder Den
Duyl, waar de vader van de heer van Her-
wijnen molenaar en hijzelf machinist was.
Het molentje is in de oudejaarsnacht met
vuurwerk opgeblazen. Sommige onderde-
len kwamen in een tuin twee huizen ver-
derop terecht. De man die het molentje
bouwde heeft er meer dan een jaar aan
gewerkt. Letterlijk en figuurlijk is het in een
klap vernield. Ook al is het geen echte mo-
len, het is toch een hard gelag voor de ma-
ker en de eigenaar.

Bakelse standerdmolen stil gezet 

Noodgedwongen heeft molenaar Wy-
brand van Zwol de Bakelse standerdmolen
Willibrordus stil moeten zetten. Van Zwol
werd enkele jaren geleden benoemd als
mulder. Nadat hij jarenlang draaide en
maalde in Heusden (nr. 3), Kaatsheuvel (De
Eendragt) en Sprang Capelle kwam hij we-
gens verhuizing hier terecht. De Willibrordus
draaide toen bijzonder weinig dit tot grote
ergenis van o.a. de Peelllandse molenstich-
ting. Nadat Van Zwol de molen weer draai-
vaardig had gemaakt werd het malen zelfs
weer opgepakt. Iets wat eigenlijk niemand
voor mogelijk hield gezien het bos rondom
de molen. In al die jaren maalde de molen
elke zondag en werd er steeds gelobbyd
voor een verplaatsing. Inmiddels is het ge-

De molen van Bakel met een biotoop
als de doos van Pandora.
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boomte alleen maar toegenomen en er
werd tot overmaat van ramp de westzijde
van de molen verder dicht gebouwd. Ook
de onderhoudstoestand van de molen
ging danig achteruit. Dit en de onverant-
woorde biotoop (zicht op bewolking e.d.)
heeft Wybrand doen besluiten om deze
standerdmolen stil te zetten. Hopelijk gaat
nu de gemeente Bakel en Milheeze na-
denken over het lot van deze bijzondere
standerdmolen. Daarnaast verdient een
enthousiaste molenaar als Van Zwol het
niet om zo te moeten stoppen met een
boeiende hobby. Bart Hoofs.

Bisschopsmolenbiotoop

Vrijwillig molenaar Agterbos heeft bezwaar
aangetekend bij de gemeente Etten-Leur
in verband met de bouw van een woon-
zorgcomplex aan de Bisschopsmolen-
straat. De Woonstichting Etten-Leur gaat
het kloosterbejaardencomplex San Fran-
cesco afbreken om op die plaats twee ap-
partementengebouwen neer te zetten ter
vervanging van het te slopen Eilzabeths-
huis. Het laagste van de twee nieuwe ge-
bouwen komt op 35 meter afstand van de
molen, maar is nog altijd dertien meter
hoog. Dit bij een baliehoogte van zes me-
ter. Agterbos tekent niet alleen bezwaar
aan, maar doet ook een suggestie: zoek
het niet in de hoogte, maar in de opper-
vlakte. Het terrein is er groot genoeg voor.

Getijmolen Bergen op Zoom 
restauratiecentrum

De gemeente Bergen op Zoom wil van de
vervallen getijmolen af (zie Molenwereld
2001-9-217). Gegadigden moesten hun
plannen voor de molen inleveren. Uiteinde-
lijk bleven er twee aannemers/projectont-
wikkelaars over: Aannemersbedrijven Cau-
wenborgh en Van den Bergh Bouw. Het

De Bisschopsmolen in Etten een halve
eeuw geleden met op de achtergrond
de panden die plaats moeten maken
voor het zorgcentrum.

eerst genoemde bedrijf wil van de molen
een opleidingcentrum voor restaurateurs
maken; het andere dacht meer kantoor-
en woonruimte. Een plan om in de molen
een horecabedrijf in combinatie met een
visserijmuseum te maken viel al eerder af.
Het College van B&W van de markiezen-
stad zag het meest in de plannen van Cau-
wenborgh en diens architect J. Weijts zodat
op 27 november het besluit die kant uit viel.

Mariamolen Haps 200-jaar! 

Dit jaar bestaat de bekende zeskante ko-
renmolen in Haps 200-jaar. Om hier op ge-
paste wijze bij stil te staan werd vooraf-
gaand aan de traditionele gezamenlijke
maaltijd de (vrijwillige) molenaars en part-
ners uit het Land van Cuijk hier ontvangen.
Molenaar Don Werts heette eenieder wel-
kom op deze sfeervolle molen. Een molen
die in- en uitwendig nog de sfeer van vroe-
ger uitdraagt en een bezoek meer dan
waard is ! Bart Hoofs.

Onderhoudszorgen in Heeze 

Al jaren is molen Sint Victor een van de kop-
lopers bij de Brabantse vrijwilligers met de
asomwentelingen. Jaar in jaar uit draaien
de vrijwillige molenaars Gerard Sturken-
boom en Leo van Someren een 120.000,
130.000 omwentelingen. Daarnaast maalt
de molen en is menig molen in het Eindho-
vense voorzien van een molenaar die hier
zijn opleiding heeft gekregen. Je zou den-
ken dat het dan met het onderhoud snor
zit. Helaas laat de eigenaar, de gemeente
Heeze en Leende, het hier danig afweten.
Inmiddels is de molenberg danig verzakt
dat het nodig is met een trap de hekken in
te klimmen. Ook het hekwerk is door ach-
terstallig onderhoud zodanig slecht dat in-
klimmen niet meer verantwoord is. Juist
voor een instructiemolen mag je anders
verwachten. Door deze zaken komt nu ook
de opleiding voor vrijwillig molenaars in ge-
vaar. De Sint Victor heeft naast een plaat-
selijk (monumentaal) belang ook een re-
gionaal belang. Laten we hopen dat de
gemeente Heeze en Leende hiervan door-
drongen wordt en snel tot actie overgaat !
Bart Hoofs.

Weer een echte witte molen in
Meeuwen 

De bekende grondzeiler aan de provincia-
leweg in Meeuwen zal als het aan de
nieuwe vrijwillige molenaars van deze mo-
len ligt weer snel netjes wit worden. 
Jan van Gelder en Aart-Jos Hak inmiddels
geslaagd voor het diploma vrijwillig mole-

naar bemannen deze korenmolen sinds 1
december 2001. Al tijdens hun opleiding in
Sprang-Capelle en Woudrichem werden
plannen gesmeed om de molen in eigen
beheer van onderhoud te voorzien. Dankzij
bereidwillige werkgevers en handige
plaatsgenoten uit Meeuwen gaat nu veel
onderhoud zelf plaats vinden. Als eerste is
de maalzoldervloer weer voorzien van
brede houten delen onder de maalbak-
ken. Tevens is er met oude (brede) grenen
delen een molenaarshut getimmerd. Een
secundaire arbeidsvoorwaarde voor de
(vrijwillig) molenaar ! 
Inmiddels zijn ook enkele roosterluiken ver-
vangen a.g.v. rot door een lekkende kap.
De kap is bij de restauratie uitgevoerd in
gepotdekselde delen en die leveren nu de
lekkage op.
Nog dit voorjaar willen de vrijwillige mole-
naars de romp eigenhandig witten. Aller-
eerst zal de romp door een voeger hersteld
moeten worden. Al met al levert dit eigen
werk veel besparing op voor de Molen-
stichting Land van Heusden en Altena. Een
stichting die de eindjes aan elkaar moet
knopen en onlangs nog bij de restauratie
van de molen in Wijk en Aalburg werd ge-
confronteerd met een financieel gat. De
stichting bestaat dit jaar dertig jaar en
heeft het beheer over de molens in dit ge-
bied tussen Waalwijk en Gorinchem. De
bemensing en onderhoud van de molens
wordt geregeld door Jan den Besten en
daarbij geholpen door Gijs de Kemp. 
De Kemp is beroepsmatig werkzaam voor
de Utrechtse molenstichting en gaat lang-
zamerhand het werk van Den Besten over-
nemen in het Land van Heusden en Altena.
Bart Hoofs.

Brandbrief molen Nispen

De Heemkundekring de Heerlijckheid Nis-
pen heeft een brandbrief aan het ge-
meentebestuur geschreven over de toe-
stand van de korenmolen van Nispen. In
november 1999 is met de restauratie be-
gonnen, maar er zit maar weinig schot in.
De molen kan al sinds een jaar of zes niet
meer draaien en de toegankelijkheid van

In het museum Het Markiezenhof be-
vindt zich een prachtige maquette van
de vesting Bergen op Zoom. Dankzij
die maquette kunnen we zien hoe de
getijmolen eens functioneerde.
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De molen van Nispen met de Van Riet-
wieken nog in vol bedrijf.

de molen is op dit moment slecht. De mo-
lenbelt vertoont verzakkingen en de aan-
wezigheid van allerlei bouwmaterialen be-
derft het gezicht op de molen. Door de
stagnatie viel ook de viering van het 150-ja-
rig bestaan van de molen in 2000 eigenlijk
ook in het water.
Het grote probleem is dat bij het werk de
een na de andere tegenvaller aan het licht
is gekomen, hetgeen uiteraard zijn weer-
slag heeft gegeven in de financiën.
De molen van Nispen geniet grote be-
kendheid vanwege de aanwezigheid van
het wieksysteem Van Riet, dat zich op deze
molen als enige heeft weten te handha-
ven. Het was tevens de eersteling. Een Bra-
bantse molenaar vond het destijds weinig
origineel en vond het afgekeken van Bilau
en Dekker. Hij vond het daarom juiste om
maar te spreken van Riebildekwieken!
Minder bekend is een andere technische
bijzonderheid van deze molen. De stenen
lagen niet, zoals gebruikelijk, op de steen-
zolder, maar als bij een pelmolen, onder de
zolder. Of deze situatie nog aanwezig dan
wel ‘weggerestaureerd’ is weet ik niet.

Verplaatsing Sprangse 
standerdmolen 

Inmiddels geheel ingesloten door in aan-
bouw zijnde huizen in het nieuwbouwpro-
ject “Landgoed Driessen” zal naar alle
waarschijnlijkheid de Sprangse standerd-
molen worden verplaatst en op een berg
geplaatst. Met alle mogelijke middelen en
energie heeft vrijwillig molenaar Chiel
Treffers het biotooplot van de molen aan-
getrokken. Nog tot voor kort lag de molen
goed vrij in de akkers en voorzien van pas-
sende bebouwing. De molen met boom-
gaard en woning en voormalige maalderij
van Jan Volkers gaven een mooi tijdsbeeld
van een maalderij. Inmiddels is Jan Volkers
gestopt met zijn veevoederhandel en is de
kenmerkende sfeer rondom de molen
weg. Zeker als de molen wordt verplaatst

en verhoogd is een van Brabants mooiste
standerdmolenbiotopen verpest. In Moer-
gestel; Bergeijk; Roosendaal; Boekel en Op-
loo zijn de molens zo ingebouwd dat je niet
meer kunt spreken van een waardige bio-
toop. Ook de nog vrijliggende standerd-
molen van Wanroij wordt door industrie-
bouw bedreigd. Vrijwillig molenaar Jos Ver-
berk en Jan Selten vechten voor de mo-
lenbiotoop maar of dit lukt... 
De Sprangse molen wordt op een berg ge-
bouwd. Moeten we inmiddels ook het type
beltstanderdmolen gaan gebruiken gezien
de molens van Beuningen en Geel (België)
die inmiddels ook op bergen staan ? Daar-
naast zal de kast van de molen moeten
worden gerepareerd. Na de laatste restau-
ratie door Vaags is hier niets aan gedaan.
Ook het enige koppel stenen (fabrikaat
Kees Leende) is door scheurvorming on-
bruikbaar geworden voor de tarwemaal-
derij. Het is te hopen dat als de molen
wordt verplaatst dit voor de molen waardig
wordt en nu ook eens korte metten wordt
gemaakt met allerlei achterstallig onder-
houd die telkenmale bij restauraties over-
geslagen werd. Bart Hoofs.

Geen woning in molen 
Zevenbergen?

De gemeente Moerdijk heeft een nega-
tief advies afgegeven richting Monumen-
tenzorg ten aanzien van het verzoek van
vrijwillig molenaar Patricia Witkamp om
‘haar’ molen, de Fleur in Zevenbergen te
gaan bewonen. Als argumenten worden
aangevoerd dat de gemeente dit, gelet
op de brandveiligheidseisen, onverant-
woord vindt. Bovendien zou het ministerie
van OC&W (Monumentenzorg) in strijd vin-
den met de algemene beleidslijn dat mo-
lens vanwege hun publieke functie niet be-
woond dienen te zijn. Zowel Patricia Wit-
kamp als moleneigenaar Wim Toonders zijn
teleurgesteld en kunnen weinig begrip op-
brengen: noch voor het besluit, noch voor
de aangevoerde argumenten. De be-
doelde molen heeft tientallen jaren als een
kale romp gestaan en is in 1999 ‘draaivaar-
dig’ hersteld. Er is toen, op het bovenwiel
na, ook geen binnenwerk aangebracht.

Uitreiking molenpenning 2001
Molenstichting Limburg

Tegen de achtergrond van de schitte-
rende Gitstappermolen, nabij Vlodrop,
vond zondag 7 oktober jl. de uitreiking
plaats van de Molenpenning van onze
stichting. Het was pas de tweede maal dat
de penning werd uitgereikt, maar de kleine
ceremonie ademde reeds de sfeer van tra -
ditie. Bij het zachte gemurmel van de Rode
Beek, en het ‘geknars’ van de loom ma-
lende molen-stenen was het niet moeilijk
zich verbonden te voelen met de molen-
historie die onze stichting levend wil hou-
den. Ook het schitterende herfstweer
droeg daar in niet geringe mate aan bij.
Dit jaar is de penning uitgereikt aan Piet
van Bussel en Jan Ficq. In zijn laudatio sprak

Armand Cremers namens het bestuur van
de Molenstichting Limburg zijn grote waar-
dering uit voor het werk dat beide heren
voor de bescherming en het behoud van
de Limburgse molen hebben verzet. Jan
Ficq moest bij de uitreiking helaas verstek
laten gaan, maar nog tijdens de cere -
monie kon hij door Cremers telefonisch van
de toekenning van de penning op de
hoogte wor den gesteld, en zo toch enigs-
zins delen in de feestvreugde. De bijdragen
die Van Bussel en Ficq aan de verwezenlij-
king van het doel van de Limburgse Mo-
lenstichtïng hebben geleverd zijn divers. Zo
hebben zij beiden jarenlang deel uitge-
maakt van het bestuur van de Molenstich-
ting Limburg, vanaf het moment van de
oprichting, dat inmiddels al bijna dertig jaar
geleden plaatsvond. Van Bussel heeft tal
van restauraties met zijn technische advie-
zen begeleidt, terwijl Ficq vooral op be-
stuurlijk vlak bezig was beslissingen en fi-
nanciën rond te krijgen.
De laatste jaren zijn zij als adviseurs aan de
stichting verbonden waardoor hun exper-
tise nog altijd inzetbaar is bij het vinden van
oplossingen voor problemen met de mo-
lens.
De zittende bestuursleden kunnen zo nog
altijd delen in de kennis en ervaring van
Van Bussel en Ficq, hetgeen voor de mo-
lens van Limburg een gunstige zaak is.
Het bestuur heeft de gelegenheid om
beide mannen voor hun inzet te eren dan
ook graag en met beide handen aange-
grepen. De locatie van de uitreiking was ui-
terst toepasselijk, omdat Van Bussel bij de
restauratie van de Gitstappermolen een
belangrijke adviserende rol heeft ge-
speeld.
De molenpenning, circa 5 centimeter in
diameter, heeft de vorm van een molen-
steen. Het gegroefde oppervlak van de
ene zijde spreekt voor zich, de andere zijde
draagt het vignet van de Limburgse Mo-
lenstichting. Bij wijze van randschrift zijn de
namen van de laureaten gegraveerd. 
Molenstichting Limburg

Nieuwe molenkaarten 
Van der Drift

De heer P.G.M. van der Drift heeft 10 ge-
kleurde molenkaarten (nrs. PD.2001-1 t/m
2001-10) aan te bieden. Het betreft kaarten
van de volgende molens:
Schipluiden - Groeneveldse Molen, 
Abbenbroek - De hoop, 
Alkmaar - Geestmolen, 
Heumen - Joannusmolen,
Afferden - De Drie Waaien, 
Augustinusga - boktjasker,
Nijetrijne - De Reiger, 
Mildam - Tjongermolen, 
Wedderveer - spinnekop, 
Wetsinge - Eureka.
Deze kaarten zijn te bestellen door 6,35 over
te maken op postbankrekening 5681468
t.n.v. P.G.M van der Drift te Nootdorp.
Bij betaling per bank uw adres apart opge-
ven. Voor nadere informatie: P.G.M. van
der Drift, Veenweg 59,
2631 CJ Nootdorp, tel. 015-3108742.
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in ‘t kort

l De restauratie van de koren- en pelmo-
len Hollands Welvaart in Mensingeweer is
door meerwerk zo’n kleine 2000 euro duur-
der geworden dan verwacht. De ge-
meente De Marne, eigenaar van de mo-
len, lost dit op door dit bedrag ten laste van
het onderhoudsbudget onder te brengen.
l In de werkplaats van Doornbosch in
Adorp zijn de molenmakers begonnen aan
het maken van een nieuwe kap voor de
molen Zeldenrust in Westerwijtwerd. Ten gun-
ste van deze restauratie werd op 22 de-
cember in de kerk in Westerwijtwerd een be-
nefietconcert uitgevoerd voor de molen.
Naast de opbrensten daarvan kreeg het
bestuur van de molenstichting op 8 decem-
ber van het SNS Fonds Middelstum een che-
que van 15.000 gulden voor de restauratie.
l Over de geschiedenis van Penninga’s
Molen in Joure is een boekje van 48 pagi-
na’s verschenen. De prijs bedraagt ƒ 11,-
en het is verkrijgbaar aan de molen. Het is
ook te bestellen via tel. 0513-413470
l De gemeente Staphorst stelt 4537 euro
beschikbaar voor het herstel van het ge-
vlucht van de korenmolen De Leyen al-
daar. In december 2000 brak de nog hou-
ten roe (!) van deze molen. De totale kos-
ten worden geraamd op 27.000 euro,
waarvan eigenaar Erik van Amstel 9200
euro voor zijn eigen rekening neemt.
l De korenmolen van het Gelderse Rijswijk
moet een flinke restauratie ondergaan. De
noodzaak ervan is acuut geworden door
de breuk van een spruit in november. Er
moet voor zo’n twee ton aan euro’s aan
De Hoop worden vertimmerd. In 2003, bij
het 200-jarig bestaan, moet de molen klaar
zijn. Het is dan ook de bedoeling dat er een
boekje over de geschiedenis van de molen
uitkomt.
Commissaris van de koningin J. Franssen
hoopt op vrijdag 24 mei de herstelde Vliet-
molen bij Lexmond weer in gebruik te stel-
len. Deze molen werd in november 2000 bij
eeen brand zeer zwaar beschadigd.
l Molen De Hoop in Hellevoetsluis staat tij-
delijk zonder roeden. De uit 1963 date-
rende Bremer-roeden zijn overgebracht
naar de werkplaats van molenmaker Her-
wijnen in Spijkenisse voor een grote op-
knapbeurt. Daarnaast zullen ook andere re-

paraties aan de molen worden uitgevoerd.
l Recent is de houten lange spruit bij de
Groeneveldse Molen onder Schipluiden
vervangen door een ijzeren exemplaar.
l Sinds kort staat de standerdmolen De
Hoed in Waarde ‘s avonds in de schijnwer-
pers. De verlichting brandt iedere avond
vanaf het donker worden tot elf uur toe.
l De Stichting Eerdse molen heeft op 6 ja-
nuari een boekje gepresenteerd: ‘Sint An-
thoniusmolen in de frontlinie’. De stichting
streeft ernaar de in de oorlog zwaar be-
schadigde molen van Eerde te herstellen
(zie Molenwereld 2000-11- 241).
Het plan om bij de molen Johanna in Huy-
bergen op de plaats van de melkfabriek
zorgwoningen te bouwen in combinatie
met de vestiging van een kinderboerderij is
financieel niet haalbaar gebleken. Wel blijft
het gemeentebestuur van Woensdrecht er
naar streven om de toeristische aantrekke-
lijkheid van de molen te verhogen (zie Mo-
lenwereld 2001-5-124).
l De gemeente Beek heeft 4500 euro uit-
getrokken om het 200- jarig bestaan van
de Sint Hubertusmolen in Genhout te vie-
ren. Er wordt een groot feest voorbereid
dat gepland staat voor 25 augustus. Tijdens
dit feest staan oude ambachten centraal.

Molenkalender

9 maart: Jaarvergadering Vereniging De
Hollandsche Molen.
10 maart: Molendag Land van Cuijk (info:
www.molens.net/landvancuijk/molendag).
24 maart: 11e West-Brabantse Molendag.
20 april:Molenruilbeurs Utrecht.
28 april: Tweede Vlaamse Molendag,
11 mei: Nationale Molendag.
11 mei: Zwitserse Molendag.
8/9 juni: Groninger Molenweekend.
22/23 juni: Derde Brabants Molenweekend
(info: www.molens.net/noord-brabant).

Koren- en pelmolen Zeldenrust in Wes-
terwijtwerd aan de vooravond van de
restauratie (foto H. Noot).

De Sint Hubertusmolen in Beek-Klein
Genhout.

14 juli:West-Vlaamse Molendag.
25 augustus: Viering 200-jarig bestaan mo-
len Beek- Genhout.

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.
15 december - 28 februari 2002: Tentoon-
stelling over papierfabriek De Eendracht te
Wormer in het Molenmuseum te Koog a/d
Zaan.

Niedersachsen
Herbouwplannen voor molen Bad
Zwischenahn

Van de Kirchmühle in Bad Zwischenahn (on-
geveer vijftig kilometer ten oosten van Win-
schoten) op de hoek van de Mühlestraße
en de Diekweg staat sinds 1934 alleen nog
maar de stenen onderbouw. Deze molen
heeft een geschiedenis van zes eeuwen.
De eerste Kirchmühlen waren standerdmo-
lens. In 1851 werd een 8-kante baliemolen
gebouwd, die in 1893 blijkt uitgerust te zijn

De stomp van de Kirchmühle alias de
Mühle Grimm in Bad Zwischenahn
(foto H. Noot).
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als koren-, pel en oliemolen. Deze molen
brandde op 7 juli 1893 na blikseminslag af,
mar werd herbouwd. In 1924 werden er
twee ijzeren roeden gestoken, maar daar
was men niet erg gelukkig mee. Al in 1931
brak er een af, waarna molenaar Grimm
het windmolenaarsbestaan voor gezien
hield. De andere roe ging er ook uiten drie
jaar later verhuisde de eigenlijke molen
naar Upgant-Schott bij Aurich in Oost-Fries-
land waar hij de plaats innam van de afge-
brande molen van molenaar Sterrenberg.
Grimm richtte in Zwischenahn in en bij de
stomp een maalderij in (de familie Grimm is
vanaf 1881 tot op heden eigenaar van de
Kirchmühle). Begin 2001 werd de molen-
stomp op verzoek van eigenaar Dieter
Grimm op de monumentenlijst geplaatst
met als motief dat het waarschijnlijk om de
oudste molen van het Ammerland (de
streek ten zuiden van Oost-Friesland) ging.
Op 26 september 2001 werd een molen-
stichting in het leven geroepen die de her-
bouw van de molen wil realiseren. 
Er is wel een probleem: de oude molen had
twee verdiepingen en pal achter de molen
staat een silopand. Herbouw in de oude
vorm is dus uitgesloten. Daarom wil men de
onderbouw met drie verdiepingen verho-
gen tot vijf zodat de balie boven dit ge-
bouw uitsteekt.

Vakantiebungalows bij de molen
van Nesse

Moleneigenaar Rudolf Diesem van de mo-
len van Nesse (ongeveer 30 km ten noor-
oosten van Emden) heeft een terrein van
0,7 ha achter de molen van Nesse verkocht
aan een Zuidduitse projectontwikkelaar die
daar achttien vakantiebungalows gaat
bouwen. Met de bouw hoopt men in maart
2002 te beginnen. Er is overeen gekomen
dat de huizen qua bouwstijl bij de molen zul-
len passen (baksteen, pannendak). Diesem
wil in de molen een horecabedrijf vestigen.
De molen van Nesse is een prachtmodel
molen en vormt met het molenaarshuis er-
naast een heel mooi ensemble. De molen
heeft de eer een der eerste molens van
Oost-Friesland met Potroeden te zijn ge-
weest. 
Voor de oorlog raakte molenaar Enno Hey-
ken uit Ostermarsch verzeild op de molen
De Noord op het Oostplein in Rotterdam.
Daar zag hij wat hij nog nooit had gezien: ij-
zeren roeden! Dat zag Heyken ook wel zit-
ten en direct maakte Arie Kluit met Heyken
een afspraak bij Pot waar laatstgenoemde
prompt twee roeden bestelde op 22 mei
1932. De roeden, de nrs. 2691 en 2692 met
een vlucht van 22 meter werden gestoken
door molenmaker Dirks uit Emden, die de
Duitse vertegenwoordiger van Pot werd.
Via Dirks zijn zo nog een flink aantal Oost-
friese molens van Potroeden voorzien. 
Vrijwel direct na Enno Heyken bestelde ook
Heyno Heyken uit Nesse twee Potroeden
op 27 juni 1932, de nrs 2694 en 2695.
Door de kennismaking met Heyken heeft
Arie Kluit nog een tijd in Oost-Friesland ge-
werkt, niet alleen op de molen van Oster-
marsch maar ook bij Heyno Heyken op de

molen van Nesse en zelfs nog met de stan-
derdmolen van Dornum. 
Toch waren de roeden voor de Heykens
niet de eerste Potroeden in Oost-Friesland.
Die eer gaat naar Peter Fleetjes uit Monke-
boe die op 14 mei 1928 een roe bij Pot be-
stelde en die ook weer via Dirks in Emden
werd geleverd. Zo bezien is het wel vreemd
dat de Heykens niet van het bestaan van ij-
zeren roeden wisten omdat Dirks al in 1928
een Potroe in Munkeboe stak, de eerste in
Oost-Friesland. 

Nordrhein-Westfalen 
Prijs voor dissertatie over molens in
het Münsterland

Twee jaar promoveerde dr. Peter Theiflen
op de geschiedenis van de molens in de
omgeving van Münster met Mühlen und
Müller in Münsterland. Het proefschrift le-
verde Theiflen niet alleen een promotie
‘summa cum laude’ op aan de filosofische
faculteit van de Wilhelms-Universität Mün-
ster, maar ook nog eens de Jodocus Her-
mann Nünningprijs op, een geldprijs van
5000 mark die eens in de drie jaar beschik-
baar wordt gesteld door het Landeskundli-
ches Institut Westmünsterland in samenwer-
king met de Kreissparkasse Borken. Eind vo-
rig jaar verscheen van de dissertatie een
handelseditie, waarin we uitvoeriger op het
bekroondewerk hopen in te gaan.
Vlaanderen

Vlaanderen
Website Molenecho’s

Op zaterdag 9 maart presenteert de
Vlaamse vereniging Molenzorg-Molene-
cho’s van 14.00 tot 16.00 uur haar website
wwww.molenechos.org in feestzaal Sonne-
hof in Zwijnaarde bij Gent. Toegangsprijs
2,50.

Er zal niet alleen een demonstratie van en
een toelichting op de website gegeven
worden, maar er wordt ook een molenruil-
beurs gehouden. Tevens bestaat de gele-
genheid om de molen te bezichtigen. 

Antwerpen
Hoop op herstel voor de 
Goormolen in Turnhout

De Goormolen Turnhout zou wel eens de
grootste molen van de Vlaamse provincie
Antwerpen kunnen zijn, ware het niet dat hij
in 1953 werd onttakeld. Wat bleef is alleen
de romp met de kap. Hij is met zijn bouwjaar
1786 ook ongetwijfeld een van de oudste
stenen molens van de streek. De molen zou
een sieraad voor de stad Turnhout kunnen
zijn. De kans daarop is recent vergroot nu
de molen onlangs een nieuwe eigenaar
heeft gekregen die de molen weer maal-
vaardig wil restaureren. 

West-Vlaanderen
Nieuwe start voor Beeuwsaertmo-
len Bikschote

De molen van Bikschote vormde met het
woonhuis en de maalderij van de familie
Beeuwsaert een gaaf industrieel-landelijk
complex, monumentaal zeldzaam in zijn
soort. In januari 1976 was de molen door
een storm zeer zwaar gehavend. Het her-
stel zou nog een kwart eeuw op zich laten
wachten. De zaak kwam in een stroomver-
snelling toen de gemeente Langemark-
Poelkapelle de molen aankocht. Vorig jaar
december demonteerde Molenbouw Tho-
maes uit Beveren-Roeselare de molen als
eerste stap op weg naar compleet herstel.
De voorganger van de bestaande Beeuw-
saertmolen werd tijdens de eerste Wereld-
oorlog die West-Vlaanderen zo zwaar teis-
terde in april 1915 in brand geschoten. In
1921 volgde herbouw met onderdelen van
molens uit Roesbrugge en Leisele. In 1959
werd de molen stilgezet. Na 1976 leek er
voor de Beeuwsaertmolen geen toekomst
meer in Bikschote. Zo stond het een twintig
jaar geleden min of meer vast dat de mo-
len zou verkassen naar Dranouter. Daar
kreeg men evenwel de zaak niet rond en zo
bleef de molen toch voor Bikschote behou-
den.

Groot herstel voor de Sint Jans-
huismole in Brugge

De Sint-Janshuismolen geniet bekendheid
tot ver buiten de grenzen. Het zou wel eens
een van de drukst bezochte molens van Eu-
ropa kunnen zijn. Eind vorig jaar onderging
de molen vrij ingrijpende herstelwerkzaam-
heden, uitgevoerd door de molenmakers
Wieme uit Petegem a/d Leie. De roeden
werden uit de molen gehaald voor een
grote beurt. Tevens werden de kruisplaten,
de steekbanden en de staart vernieuwd.

De molen van Nesse (foto H. Noot).
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Papiermolen

Zaanse molenbranden

J.S. Bakker

Onlangs verscheen van de hand van Ron
Couwenhoven Zaanse molenbranden. 

Molens branden best. Dat is niet alleen een
treurige ervaring van de laatste jaren, maar
een ervaring van eeuwen. Zeker in een tijd
waarin blusmiddelen in onze ogen griezelig
primitief waren was een brandende molen
snel ten dode opgeschreven. Bovendien
waren juist de Zaanse molens bijzonder
brandgevaarlijk: geheel van hout en vaak
gedekt met riet. Platbranden draaide ook
echt uit op platgebrand. Na een brand
stond vaak niet veel meer overeind. Het is
eigenlijk verwonderlijk dat het nog vaak re-
delijk goed afliep.
Het betekende niet alleen dat men ook
heel erg beducht voor brand was, maar
ook dat men de risico’s zo goed mogelijk
wilde dekken. Zo blijkt er al in 1663 een on-
derlinge verzekeringsmaatschappij te be-
staan voor oliemolens, naderhand ge-
volgd door allerlei andere contracten,
waarvan het Olieslagerscontract dat van
1727 tot 1912 bestond het bekendste was.
Natuurlijk probeerden dergelijke onderlinge
verzekeringsmaatschappijen zoveel moge-
lijk risico’s uit te sluiten, tot uiting komend in
voorschriften. 
Veel archiefbescheiden van deze verzeke-
ringen in de Zaanstreek zijn bewaard ge-
bleven in het gemeentearchief van Zaan-
stad. Daarnaast zijn er ook andere informa-
tiebronnen. Het is de verdienste van Cou-
wenhoven dat hij die papierwinkel heeft
onderzocht en verwerkt in Zaanse Molen-
branden.
Het is wat moeilijk om de structuur van het
boek te vinden, vooral omdat de versla-
gen van de molenbranden en de aanver-
wante zaken door elkaar heen lopen. Het
levert in ieder geval een ontdektocht met
verrassingen op. 
Een van de grootste is ongetwijfeld de rela-
tie tussen een doppensteen en het ont-
staan van brand. Daarvan is een verslag
opgenomen van de Westzaner peller Jan
Dekker, de eigenaar van De Jonge Dolp-
hijn die nu in Joure staat, bijzonder interes-
sant maar niet erg duidelijk ten aanzien
van het scherpsel.
Verder blijkt ook hoe problematisch het
voor de brandweer is om bij de vaak moei-
lijk bereikbare molens te komen. Als men er
dan komt dan ligt de zaak al plat. De or-
ganisatie van de brandweer is een verhaal
apart: van plichtbrandweer tot de ‘jonge-
herenspuit’. Incidenten van en met de
brandweer zijn er genoeg en te over, al
was het maar het ontbreken van sigaren.
Incidenten van andere aard zijn die met en
van verzekerden.

Soms krijgt men ook meer inzicht in het mo-
lenbedrijf zoals uit de schade-expertise van
de lading (de koopmansgoederen) van de
doppenmolen De Halve Maan in Zaan-
dam in 1897.
De lezer krijgt ook een indruk van de on-
mogelijke situatie van de molens voor de
verzekering in de natijd: de economische
waarde van de laatste overgebleven mo-
lens is bijkans nul, terwijl herbouw/herstel
vaak kostbaar is en economisch niet haal-
baar. Na 1878 is er in de Zaanstreek dan
ook geen molen meer na brand nieuw her-
bouwd. 
In boek zijn veel foto’s opgenomen. Helaas
is de kwaliteit vaak wisselend, ten dele
waarschijnlijk het gevolg van scannen met
een te lage resolutie.
Een kroniek van Zaanse molenbranden
1572 - 2001 sluit het boek af. Er worden niet
minder dan 440 branden en blikseminsla-
gen vermeld, waaronder 81 aanvullingen
en verbeteringen op de lijst in Boorsma’s
Duizend Zaanse Molens. Alleen het afbran-
den van de schuren en de onderbouw van
De Jonge Prinses in juli 1969 miste ik. Een
prima molen- en persoonsregister plus een
notenapparaat sluiten het boek af. Het ver-
hoogt de gebruikswaarde van het boek
aanmerkelijk. Iemand die geïnteresseerd is
in de lotgevallen van de Zaanse molens zal
dit boek niet willen missen.
Eerder verscheen van de hand van Cou-
wenhoven in dezelfde uitvoering: 250
Zaanse Molens (zie Molenwereld 2001-7/8-
198) en ijs en weder dienende verschijnt in
oktober 2002: Het Olieslagerscontract. De
boeken worden interactief ondersteund
via de website www.duizendzaansemo-
lens.nl 

Zaanse Molenbranden is in eigen beheer
uitgegeven door de Stichting Archief Ron
Couwenhoven, die zich onder andere be-
zig houdt met het bevorderen van publica-
ties over de historie van de Zaanstreek, en
de firma Feniks Design uit Zaandam. Het
boek is niet via de reguliere boekhandel
verkrijgbaar, maar kan besteld worden
door het overmaken van a 18,15 op bank-
rekening 4114.70.078 t.n.v. Stichting Archief
R. Couwenhoven te Zaandam. 
Bij betaling s.v.p. adres vermelden.

Nieuwe toeristische 
molengidsen verschenen

Onlangs zijn in de bekende serie ‘Op Mo-
lenpad in...’ een tweetal nieuwe toeristi-
sche molengidsen van de hand van drs.
Hans Ouweneel verschenen: ‘Op Molen-
pad in Midden-Brabant’ en ‘Op Molen-
pad in de provincie Utrecht’ terwijl als op-
volger van de in 1998 verschenen titel
‘Op Molenpad in de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden’ de geactualiseerde
nieuwe viertalige molengids ‘Molens van
Kinderdijk en de West-Alblasserwaard’ is
uitgekomen 

In ‘Op Molenpad in Midden-Brabant’ (52
pagina’s in full-color, A5-formaat) wordt
nader ingegaan op de 44 resterende ko-
renmolen in Midden-Brabant. Dit is glo-
baal gezien het gebied tussen Tilburg,
Den Bosch en Eindhoven. In het kort wor-
den de bouwwijze, historie, bijzonderhe-
den, versieringen en bezoekersinformatie
beschreven met van elke molen een nog
niet eerder gepubliceerde kleurenfoto.
De provincie Utrecht telt nog 33 molens.
In de nieuwe, eveneens 52 pagina’s tel-
lende full-color A5-formaat toeristische
molengids ‘Op Molenpad in de provincie
Utrecht’ volgens dezelfde opzet en even-
eens geschreven voor een breed publiek,
wordt nader ingegaan op de rijke ver-
scheidenheid aan polder- en korenmo-
lens in deze provincie.
De 60 pagina’s tellende ‘Molens van Kin-
derdijk en de West- Alblasserwaard’ is ook
op dezelfde manier opgezet. Van alle 41
beschreven polder- en korenmolens wor-
den in het kort de bouwwijze, historie enz.
weergegeven.

In de molenreisgidsen worden ook toeris-
tische tips gegeven om het bezoek aan
de molens te combineren met andere
cultuur-historische uitstapjes.

‘Op Molenpad in Midden-Brabant’ (ISBN
90-76947-02-3), ‘Op Molenpad in de pro-
vincie Utrecht’ (ISBN 90-76947-03-1) en
‘Molens van Kinderdijk en de West-Alblas-
serwaard’(ISBN 90-76947-04-X) zijn verkrijg-
baar bij de regionale VVV kantoren,
boekhandels en horecabedrijven met
een A4-raamposter van de cover en te-
vens bij de uitgever door overmaking van
a 9,07 (incl porto) per deeltje op postgiro
6966832 ten name van Hanova Media
Productions te Noordhoek met vermel-
ding van het gewenste.
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-353508

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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Taal en cultuur

Vivat Orange
het  Oranjehuis   in molens

J.S. Bakker

Veel moleneigenaren brachten de gehechtheid aan het vorstenhuis tot uitdrukking in de
naam van hun molen, hetzij door het direct vernoemen van een lid van het vorstenhuis, 

hetzij door een naam die op een andere manier gerelateerd is aan het Oranjehuis. 
Het kroonprinselijk huwelijk is een goede aanleiding om hierop in te gaan. 

Het blijkt zelfs mogelijk om een soort stamreeks in molens op te stellen, 
beginnend met koningin Beatrix.

Het huwelijk van prinses Juliana en prins
Bernhard, de grootouders van de brui-
degom van nu en daaraan voorafgaand
de verloving leverde in Nederland een on-
gekende uitbarsting van enthousiasme op
voor het vorstenhuis. 

Beatrixmolen

Toen op 31 januari 1938 prinses, nu konin-
gin, Beatrix werd geboren laaide het en-
thousiasme opnieuw op. In Winssen werd in
die tijd de korenmolen geveild: op 19 janu-
ari was de inzet, op 2 februari de toeslag.
De nieuwe eigenaar, A.J. van den Berg,

De omstreeks 1835 gebouwde Beatrix-
molen op zijn oude plaats in Winssen.
In 1988 werd de vervallen molen door
molenmaker Coppes uit Bergharen
verplaatst en gerestaureerd (foto J.A.
van Krimpen, mei 1976).

was zo enthousiast over de geboorte van
het prinsesje dat zijn nieuw verworven bezit
de naam Beatrixmolen kreeg, de naam die
deze grote korenmolen in de gemeente
Beuningen nog steeds draagt. Dat is eigen-
lijk ook de laatste keer geweest dat ie-
mand van het vorstenhuis is vernoemd. Tot
een Prins Claus is het nooit gekomen, ook al
is hij de beschermheer van de Vereniging
De Hollandsche Molen en onze molens een
warm hart toedraagt.
De ouders van de koningin zijn beide in mo-
lens vernoemd, zowel prinses Juliana als
prins Bernhard.

Juliana en Prins Bernhard

Op 30 april 1909 werd prinses Juliana gebo-
ren. Dat was de aanleiding voor molenaar
Remijn in ‘s-Heerenhoek op Zuid-Beveland
om zijn standerdmolen voortaan Juliana te
noemen. De molen bestaat helaas niet
meer, want hij brandde op 29 mei 1937 af
als gevolg van blikseminslag. 
In 1924 brandde de standerdmolen van
Melick-Herkenbosch af. Molenaar Van de
Venne maalde met een motormaalderij in
het dorp Melick. Toen de motor aan ver-
vanging toe was besloot Van de Venne om
op de plaats van de afgebrande molen
een nieuwe te bouwen, zij het dan dat een
bestaande standerdmolen uit Someren
werd overgeplaatst. Op 17 april 1937 werd
de molen officieel in gebruik genomen en
kreeg bij die gelegenheid de naam Prins
Bernhard. Enige maanden eerder was de
echte Prins Bernhard in het huwelijk getre-
den met prinses Juliana. Die gebeurtenis zal
wel hebben bijgedragen tot de naamge-
ving. De molen met de naam van de prins

Korenmolen Juliana in ‘s-Heerenhoek.
De foto is uiteraard genomen voor de
fatale blikseminslag in 1937, maar de
molen was, afgaande op deze foto, toen
al buiten bedrijf.

De Prins Bernhard van Melick-Herken-
bosch die daar maar kortstondig heeft
gestaan van 1937 tot 1945.
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De Prins Bernhard die nog maar kort-
stondig bestaat: sinds 1999.

heeft het evenwel niet erg lang uitgehou-
den, want eind februari 1945 wordt de mo-
len door Duitse troepen opgeblazen in de
strijd om Roermond. Molenaar Van de
Venne vindt daarbij de dood omdat hij bij
de molen wil blijven. 
Toch blijft de gedachte aan de molen le-
ven en in 1993 wordt het initiatief opgepakt
om de verwoeste molen te herbouwen. De
plannen slagen en in mei 1999 wordt de
nieuwe molen, ook weer een Prins Bern-
hard, in bedrijf genomen. 
De ouders van prinses Juliana, zowel konin-
gin Wilhelmina als Prins Hendrik, zijn ook in
molens vernoemd, koningin Wilhelmina
zelfs meerdere malen.

Koningin Wilhelmina en Prins
Hendrik

Omstreeks het kroningsjaar van koningin
Wilhelmina, 1898, zijn nog verscheidene
windkorenmolens nieuw gebouwd.

De Wilhelmina in Horssen. Na de sloop
werden onderdelen van deze molen ge-
bruikt voor herstel van de in de oorlog
uitgebrande molen van Gronsveld.

Nieuwe en bestaande molens kregen de
naam van de jonge vorstin, zoals de in 1897
gebouwde Wilhelmina in het Gelderse
Horssen. Deze molen werd helaas in 1957
gesloopt. In het Brabantse Dongen staat
nog steeds de in 1893 gebouwde Koningin
Wilhelmina.
Stichters van de kolossale Schiedamse
brandersmolens in de achttiende eeuw
moeten veel op gehad hebben met het
gedachtegoed van de patriotten, althans
afgaande op molennamen als De Vrijheid,
De Meiboom, De Batavier en De Washing-
ton. De laatstgenoemde molen had blijk-
baar een tijd stilgestaan, want in april 1898,

De Koningin Wilhelmina in Dongen, in
1893 gebouwd, waarschijnlijk met on-
derdelen van een watermolen uit
Nieuwkoop.

het kroningsjaar, geeft het stadsbestuur
toestemming om De Washington, ‘thans
genaamd Wilhelmina’ opnieuw in bedrijf te
nemen. Van Washington naar Wilhelmina:
de stichters van de molen zullen zich in hun
graf omgedraaid hebben. In plaats van
‘hun’ vrijheidsheld de naam van een lid
van het door hen verfoeide Oranjehuis. De
Wilhelminamolen heeft de nieuwe naam
niet lang gedragen: in 1903 viel hij in slo-
pershanden.
In het Groningse Noorderhoogebrug staat
nog steeds een Wilhelmina, een enorme
korenmolen met een baliehoogte van
maar liefst 12,90 m, de hoogste molen in
het noorden van het land. Deze molen
werd in 1907 gebouwd door G. Nienhuis als
opvolger van een in het jaar ervoor afge-
brande molen. De molen kreeg als naam
De Leeuw. Pas later is die veranderd in Wil-
helmina. Het waarom en wanneer is mij
niet bekend, in tegenstelling met de vorige
molens is er daardoor ook geen zekerheid
over de relatie tussen de naam en het vor-
stenhuis.
In 1901 trouwde koningin Wilhelmina met
prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
(1876-1934). Het Walcherse dorp Westka-
pelle telde toen drie molens: De Dijkmolen,
De Fondsmolen (nu De Noorman) en De
Roos. De molenaar van de in 1773 ge-
bouwde molen op de Westkapelse Zeedijk
veranderde de naam van zijn molen in
Prins Hendrik en liet die naam op de baard
schilderen. Evenals de Prins Bernhard zou
de Prins Hendrik oorlogsslachtoffer worden.
Hij werd vernietigd bij het bombardement
op de Westkapelse Zeedijk op 3 oktober
1944 voor de bevrijding van Antwerpen. 
Ondanks de magnifieke ligging op de Zee-
dijk is het nooit tot herbouw van de Prins
Hendrik gekomen. De eigenaar, Adr. Min-
derhout, kocht in 1950 de molen van Oost-
kapelle en zette daar zijn bedrijf voort.
Door eb en vloed dreef de koningspil van
de Prins Hendrik buitengaats en spoelde

De Wilhelminamolen in Schiedam aan
de Broersvest die kort tevoren nog De
Washington heette. Achter de Wilhelmi-
namolen achtereenvolgens De Een-
dracht en De Batavier.
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Deze luchtfoto maakt de bijzondere
standplaats van de Westkapelse Zeedijk-
molen duidelijk; een standplaats die
hem in oktober 1944 noodlottig zou
worden. Links op de foto de tweede
Westkapelse korenmolen, De Roos, ook
vernield bij de bombardementen van
oktober 1944. Daar kwamen toen 47
van de 50 onderin de molen gevluchte
burgers om het leven doordat de mo-
len een voltreffer kreeg. De mensen
raakten in de molen beklemd door het
puin voor de deuren en verdronken,
een van de grootste tragedies uit de
geschiedenis van de oorlog in Zeeland
zeker de grootste uit de molengeschie-
denis.

De Prins Hendrik op de Westkapelse Zeedijk.

vervolgens aan in Zeeuws-Vlaanderen.
Daar kwam deze spil weer in een molen te-
recht, maar met een heel andere functie.
Hij werd verzaagd en vervolgens als trap-
treden verwerkt in de trap van de molen
van Retranchement die in de oorlog zwaar
was beschadigd.

Emma

Nu wordt het moeilijker om de stamreeks in
molens voort te zetten, want de vader van
koningin Wilhelmina, koning Willem III is
nooit vernoemd. Dat geldt niet voor zijn
echt genote. In 1886 liet Adrianus Rom-
bouts in Nieuwkuyk een nieuwe molen
bouwen. Die bleef aanvankelijk naamloos,
maar toen in 1890 koningin Emma (1858-
1934)na het overlijden van koning Willem III
regentes werd gaf Rombouts zijn molen de
naam Emma, de naam die deze molen
nog steeds draagt.

De Emma van de familie Rombouts in
Nieuwkuyk.

Willem II

Een Willem III ontbreekt dus, maar een Wil-
lem II is er wel degelijk geweest. Op 16 april
1841 werd aan de Krommendijk in Dor-
drecht de eerste steen gelegd voor een
stenen korenmolen die de naam Willem II
zou gaan dragen. De bouwer noemde zijn

Willem II in Dordrecht, overduidelijk
in zijn nadagen.

molen naar de koning die een half jaar eer-
der aan het bewind was gekomen. 
Na de Eerste Wereldoorlog raakte de Wil-
lem II door de stadsuitbreiding van Dor-
drecht meer en meer ingebouwd. Zo
kwam er een blok huizen van drie verdie-
pingen op nog geen dertig meter afstand
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van de molen die oorspronkelijk nog vrij op
de wind had gestaan. De nieuwbouw nam
zo de wind van de Willem II en daarmee
ook diens leven. Begin 1934 gaf molenaar
A. de Haan zijn strijd voor het behoud van
de molen op en verkocht de molen aan
een bouwonderneming die de molen in
april 1934 verkocht aan een sloper. Het re-
sultaat laat zich raden.

Willem de Eerste 

In Dordrecht stond ook de Willem I, maar
dan aan de andere kant van de stad bij de
Weeskinderendijk. Het was een dubbele
oliemolen, gebouwd in 1832 op de plaats
van zijn voorganger, de oliemolen De Witte
Arend. Het bouwjaar wijst erop dat de mo-

De Dordtse Willem de Eerste.

len zijn naam dankt aan de toen rege-
rende koning Willem I (1772-1843), de va-
der van Willem II (1792-1849). Op de zij-
wand van de Dordtse oliemolen stond met
levensgrote letters WILLEM DE EERSTE. Na
1883 heeft de Willem de Eerste waarschijn-
lijk dienst gedaan als korenmolen totdat de
sloper hem omstreek 1885 ‘vond’.

In hetzelfde jaar als de Dordtse Willem de
Eerste werd in Den Haag een zaagmolen
aan de Loosduinseweg met dezelfde
naam gebouwd voor rekening van Arnol-
dus van Gogh Jzn. Na het overlijden van
diens zoon H.H. van Gogh in 1894 kwam
deze paltrok buiten bedrijf en werd vervol-
gens gesloopt.

Prins Willem

In Oostburg werd in 1851 een nieuwe ko-
renmolen gebouwd die de naam Prins Wil-
lem kreeg, waarschijnlijk vernoemd naar
de oudste zoon van koning Willem III, ge-
boren in 1840 en overleden in 1879. De

De onttakelde Prins Willem in Oostburg (foto M. van Hoogstraten 1959/uitg. Stich-
ting Levende Molens).

Oostburgse molen werd in 1948 na oorlogs-
schade onttakeld. Een roe ging toen naar
de standerdmolen van Retranchement,
dezelfde molen die de tot traptreden ver-
zaagde spil van de Prins Hendrik kreeg. In
1959 werd de Oostburgse molen helemaal
gesloopt.

Prins Maurits of Korenaar

De stamreeks kunnen we niet verder door
trekken. Wel zijn er nog incidentele ‘ver-
noemingen’ in relatie tot het Oranjehuis. Zo
is de Loosduinse korenmolen wel Prins Mau-
rits genoemd omdat Prins Maurits in 1595
de toestemming verleend heeft voor de
herbouw van de in de 1568 verwoeste mo-
len ‘tot geryff van syne ondertaenen’. In
1721 werd op de vierkante voet van de
molen uit 1595 een ronde stenen molen ge-
bouwd, de molen die er nog steeds staat,
maar nu meer bekend staat onder zijn an-
dere naam: De Korenaar.
(zie foto pagina vier van het omslag)

Koning William

Prins Maurits (1567-1625) werd als stadhou-
der opgevolgd door zijn halfbroer Frederik
Hendrik (1583 - 1647). Diens zoon, de latere

stadhouder Willem III (1650-1702) vinden we
wel terug in een molennaam. 
Op 13 september 1690 kreeg Jan Claesz.
Schouten de windbrief voor een tabak-
stamper annex veerzager die gebouwd
werd bij de Gouw in Zaandam-O. Schouten
gaf zijn nieuwe molen de naam Koning Wil-
liam. Kort tevoren, in 1688, had in Engeland
de Glorious Revolution plaatsgevonden,
waarbij stadhouder Willem III met zijn vrouw
Mary Stuart waren gekroond tot koning en
koningin van Engeland: vandaar Koning
William. In 1743 werd de Koning William ver-
bouwd tot enkelwerks oliemolen. In 1860
werd hij dubbelwerks gemaakt. Daarvoor
was de molen eigenlijk te klein uitgevallen
hetgeen resulteerde in een weinig konink-

De Koning William in Zaandam-O.
Zijn formaat maakt wel duidelijk dat
hij ondanks zijn dubbel werk toch niet
‘je ware’ was.
(foto coll. K. Tanger).

lijke bijnaam: De Scheet. Na een paar jaar
stil en zelfs nog zonder roeden te hebben
gestaan werd de molen in 1910 gesloopt. Er
is trouwens nog een Zaanse molen geweest
wiens naam verband hield met Willem III, zij
het indirect en niet zonder meer aantoon-
baar, maar wel waarschijnlijk.



5de jaargang 2002 nr. 248

De Jonge Prins

Op 24 mei 1673 kreeg Gerrit Waligsz. Booy
een windbrief voor de bouw van een
zaagmolen. Hij noemde zijn nieuwe paltrok
De Jonge Prins en daarmee refereerde hij
waarschijnlijk aan de gebeurtenissen van
het voorgaande jaar, het roemruchte
Rampjaar: ‘De Republiek aangevallen
door Engeland, Frankrijk, Munster en Keu-
len. Het land reddeloos, de regering rade-
loos en het volk redeloos’.In 1650, met het
overlijden van prins Willem II begon het eer-
ste stadhouderloze tijdperk. De situatie in
1672 leidde tot een omwenteling waarbij
prins Willem III de stadhouderlijke functies
kreeg. Willem III was geboren in 1650, inder-
daad in 1672 ‘de jonge prins’. De molen
van die naam werd in 1745 gekocht door
Lourens Hooglander. Mensen die eniger-
mate bekend zijn met de geschiedenis van
de Zaanse molens weten wat dit betekent:
sloop. Hooglander was wat de Gebr. De
Boer in de negentiende eeuw waren.

De Prins(en) van Oranje

Prins van Oranje is een vrij populaire molen-
naam. Op dit moment zijn er zelfs nog twee
molens die deze naam dragen, korenmo-
lens in Bredevoort en Buren. Er hebben er
evenwel meer gestaan: in Zaandam-W
een paltrok, ook wel De Jonge Prins ge-
noemd, gesloopt in 1872. In Wormer stond
ook een Prins van Oranje, een meelmolen
die al in 1743 werd gesloopt. De prins der
prinsen onder de molen-Prinsen van Oranje
was wel de kolossale Haagse zaagmolen
van die naam, gebouwd in 1857 voor reke-
ning van de firma A. van Gogh Jzn & Zn. Af-
gaande op de vorm van de romp etc. zal
de molen door een Zaanse molenmaker

De Oranje-Nassau in Overschie: zeker niet lest-best (tekening architect D. Verheul).

De Prins Van Oranje in Den Haag met
op de achtergrond de in december
1894 gesloopte korenmolen De Haan.

zijn gebouwd. Omstreeks 1910 werd de
molen gesloopt voor stadsuitbreiding (Ch-
rispijnstraat/Elandstraat).
De Prins van Oranje duikt in dit blad veel-
vuldig op, maar niet zozeer als molen-
naam. Die Prins van Oranje heeft ook nooit
wat uit te staan met de troonopvolger,
maar alles met de ijzergieterij van die
naam, de grootste leverancier van molen-
assen, die tot aan de liquidatie in 1897 in to-
taal zo’n kleine 1500 boven- en waterassen
heeft gegoten. Daarvan doen er nog hon-
derden dienst. Er zijn dus aan merkelijk
meer molens met de naam De Prins van
Oranje IN de molen dan er OP.
Het is trouwens een fabeltje dat deze gie-
terij ontstaan zou zijn uit een kanongieterij
voor Prins Maurits. 
De fabriek werd in 1840 gesticht door A.
Sterkman. Op 4 september 1840, precies
op het moment waarop de eerste steen
werd gelegd klonk het eerste saluutschot
dat de geboorte van een troonopvolger,
de eerste zoon van koning Willem III ver-

kondigde. Sterkman vroeg en kreeg nu
toestemming om zijn nieuwe gieterij De Erf-
prins van Oranje te mogen noemen. Op
18-jarige leeftijd kreeg prins Willem (1840-
1879) de titel De Prins van Oranje, de naam
die de fabriek ook in het vervolg ging dra-
gen. Sterkman overleed in 1846 waarna zijn
weduwe en een zoon het bedrijf voortzet-
ten onder de naam Wed. A. Sterkman & Zn.
In mei 1866 werd het bedrijf omgezet in een
N.V. die de naam van de fabriek ging dra-
gen: De Prins van Oranje. Die naam kwam
voortaan ook op de molenassen te staan,
maar men bleef de oude nummering
voortzetten. De jongste bestaande Sterk-
man-as is die in de molen van de Sloot-
gaardpolder uit 1866(391). In ringmolen K
van de Schermer ligt Prins van Oranje-as
382, maar het zou mij niet verbazen als dit
392 moet zijn.

De Oranje-Nassau

Dan zijn er nog molens wier naam indirect
met het Oranjehuis heeft te maken zoals
de nog bestaande Oranjemolens in Vlissin-
gen en Willemstad. Er is één Oranje-Nassau
bekend en die stond in Overschie, maar zijn
bestaan was zeer kortstondig. 
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Daar stond aan de Schie een vrij kleine
zaagmolen: De Jonge Nicolaas. Eigenaar
J. Helmer liet die in 1896 afbreken en ver-
vangen door een grotere. Die brandde in
1899 af. Helmer zat niet bij de pakken neer
en kocht molen 6 van Schieland, een ge-
wezen boezemmolen. Die werd nu op de
plaats van zijn voorganger aan de Schans
als zaagmolen opgebouwd en kreeg de
naam Oranje-Nassau. Het was een voor
die tijd moderne zaagmolen met riemaan-
drijving, te vergelijken met nu De Salaman-
der in Leidschendam. Binnen een week na-
dat de molen had proefgedraaid brandde
hij op vrijdag 19 juli af, kort voor de defini-
tieve oplevering. Boze tongen beweerden
dat dit niet toevallig was: bij het proefza-
gen zou gebleken zijn dat de molen niet
deugde. Herbouw bleef nu in ieder geval
uit. Ondanks zijn kortstondig bestaan heeft
de Oranje-Nassau wel de eer om de laat-
ste in Nederland gebouwde grote boven-
kruier-zaagmolen te zijn geweest.

De Oranjeboom

De Oranjeboom mag wel tot de meest
populaire molennamen worden gerekend,
ook als is er op dit moment nog maar een
molen welke die naam draagt: de koren-
molen van Nieuwe Tonge. Maar er zijn er
veel meer geweest. Alleen al in de Zaans-
treek stonden er niet minder dan elf! De
laatste molen van die naam werd daar in
1941 omgehakt. Amsterdam had er twee
plus nog een Oranjestam. Die naam werd
trouwens ook gebruikt voor de hierboven al
genoemde Oranjemolen in Vlissingen.
De Oranjeboom kwam verhoudingsgewijs
veel voor in de grote steden in het westen
van het land. Amsterdam noemden we al,

maar er waren ook Oranjebomen in Delft,
Dordrecht, Leiden en Rotterdam.
Op de plaats van De Oranjeboom in Lei-
den stond eerder de molen Het Kalf. In
1734 werd op de plaats van deze stan-
derdmolen een grote stenen molen ge-
bouwd, nog een zolder hoger dan de nog
bestaande molen De Valk bij het station.
De bouwers, Hendrik van der Heide en Ary
Opstal, gaven de nieuwe molen niet de
naam van zijn voorganger: Het Kalf werd
nu De Oranjeboom. In de Franse tijd stond
de naam Oranjeboom in een kwade reuk,
vandaar dat de molen toen weer zijn oude
naam Het Kalf terugkreeg. Nadat in 1813
de Fransen waren vertrokken werden de
bordjes weer verhangen en bleef de mo-
len tot zijn laatste dagen De Oranjeboom
heten. Na de sloop in 1904 kwam zijn ge-
velsteen met de erop afgebeelde Oranje-
boom in de meelfabriek De Sleutels die
door de eigenaren van deze molen is ge-
sticht en is dar nog steeds te zien. 
Ook een enkele dorpskorenmolen kreeg
de naam Oranjeboom: de molen van
Nieuwe Tonge noemden we al, maar ook
de in 1940 gesloopte korenmolen aan de
Vliet in Voorschoten heette zo.

Prinsenmolen

Ook een toevallige gebeurtenis kon de
aanleiding zijn voor een ‘Oranje-naam’. De
polder Berg en Broek in Hillegersberg bij
Rotterdam werd op de Rotte uitgemalen
door twee grote achtkante watermolens,
een bij het Bergse Verlaat, De Uilmolen ge-
heten en de andere halverwege richting
Terbregge: de Prinsenmolen. De laatste zou
zijn naam te danken hebben aan een be-
zoek dat stadhouder prins Willem IV om -
streeks 1747 aan deze molen gebracht zou
hebben. Hij verbleef wel in de deftige uit-
spanning De Oranjeboom in Hillegersberg.
Een vaartocht op de Rotte behoorde dan
tot de genoegens. Tijdens zo’n boottocht
zou de prins de molen een bezoek hebben
gebracht en sindsdien is het nog steeds de
Prins z’n molen, Prinsenmolen, soms ook af-
gekort tot Prinsmolen of zelfs De Prins. De
molen is bekend worden vanwege het
wieksysteem waarmee hier omstreeks 1940
is geëxperimenteerd en dat nog steeds be-
kend staat als de Prinsenmolenwiek. In dit
overzicht is de Prinsenmolen eigenlijk de
enige watermolen met een naam die ge-
relateerd is aan het koninklijk huis. Dat is op
zich niet zo verwonderlijk want bij de naam-
geving voor deze soort molens speelden
heel andere uitgangspunten.

Vivat Orange

De Middelburgse branderijmolen van die
naam is een mooie hekkensluiter. Met de
bouw van deze molen is in 1747 begonnen
en op 1 februari 1748 kwam hij in bedrijf.
Het was een kolossale achtkante molen
met een baliehoogte in de buurt van de
zestien meter en vier zolders onder de ba-
lie, ongetwijfeld de grootste Zeeuwse mo-
len. De indeling was gelijk aan die van de

De Oranjeboom in Leiden die een tijd
de naam van zijn voorganger, Het Kalf,
voor lief moest nemen.

De Vivat Orange bij de Koepoort in
Middelburg.

Schiedamse molens met de stenen op een
maalstoel op de baliezolder. De nieuwe
molen kreeg de naam Vivat Orange, Leve
Oranje. 
Die naam moet niet los worden gezien van
de woelingen in die tijd. Na het overlijden
van de stadhouder-koning Willem III (zie De
Koning William) was geen nieuwe stadhou-
der aangesteld. Op 17 april 1747 begon-
nen 20.000 man Franse troepen aan een
succesvolle opmars in Zeeuws-Vlaanderen.
Het leek wel een herhaling van het ramp-
jaar. Ook nu ontstonden er weer woelin-
gen, eerst in Zeeland vervolgens in Holland.
Ze zorgden ervoor dat de Friese (en Gro-
ningse) stadhouder nu algemeen erfstad-
houder werd: Willem IV. Men verwachtte
dat hij orde op zaken zou stellen: vandaar
Vivat Orange, blijkbaar ook voor de Mid-
delburgse molen welke in die tijd werd ge-
bouwd bij de nog bestaande Koepoort op
het Koepoortsbolwerk.
Na 1763 wordt de naam Vivat Orange niet
meer gebruikt. Was de Oranjegezinde
geest van 1747 onder invloed van de patri-
ottenbeweging weer terug in de fles? Het
kapitale karakter van de Vivat Orange blijkt
wel uit een veiling in 1857. Voor de nog be-
staande Seismolen, ook geen kleintje,
wordt 5100 gulden geboden, voor de Vivat
Orange 7200 gulden. Korte tijd later wordt
de molen verbouwd tot oliemolen, waarbij
in 1869 stoom de taak van de wind over-
neemt. In 1873 volgt dan de totale sloop.
Kantstenen van deze oliemolen liggen nog
op het Noordpoortbolwerk.

De naam Oranjeboom heeft als naamsre-
latie tussen molen en vorstenhuis de oudste
papieren: meerdere van deze molens zijn
in de zeventiende eeuw gebouwd. Het
heeft er evenwel veel van weg alsof de
Zaandammer Koning William in 1690 de
eerste molen is geweest die concreet is ver-
noemd naar een lid van het Oranjehuis.
Pas in 1832 vinden we een volgende ‘ver-
noeming’ in de Haagse en Dordtse molens
Willem de Eerste. Vanaf omstreeks 1900
wordt vrijwel elk lid van het vorstenhuis ver-
noemd met de koningin in 1938 als hekken-
sluiter; voorgoed...?
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Z O E K E R
De heer Den Besten uit Loenen a/d Vecht
reageert met een heel interessant verhaal
op de ‘Zoeker’ uit het januarinummer en
schrijft: de ‘Zoeker’ uit Nr.1 van januari 2002
is beslist de Zuidmolen van de polder Gies-
sen Oude Benedenkerk. We zien hem hier
vanuit de zuidzijde en achter de onderzijde
van de trap is de Middelmolen te zien. De
molens malen hier uit het oosten. Ik heb
deze foto eerder gezien, lang geleden! Bij
het scheprad staat Chris van Bussel en de
foto is genomen door Jhr. F.L.J. van Rijcke-
vorsel, volgens mijn herinnering. De uitbouw
van de toren bij het scheprad verschafte
meer ruimte voor de hulpstoommachine
die het scheprad kon aandrijven, exact zo-
als bij de voormalige Wielmolen te Hoor-
naar. (zoals is te zien op mijn tekeningen en
foto’s op blz. 20 en 21 van het boek ‘De
molens van de Alblasserwaard en de Vijf-
heerenlanden’, in het sublieme hoofdstuk
van Arti Enkelaar. Op blz. 46 van genoemd
boek in een hoofdstuk van Gerrit Keunen, is
te zien hoe de Zuidmolen er bij stond na de
ramp van voorjaar 1942. 
Omdat ik nogal eens tussen 1939 en 1948
bij de zeer sympathieke molenaar van de
Middelmolen, wijlen Kees Prins, op bezoek
ging, weet ik nog wel hoe de Zuidmolen
sneuvelde. Bij een door de molenaar ver-
keerd ingeschatte bui uit het Noordwesten
stond de Zuidmolen nog met vier volle, ter-
wijl Kees Prins al met vier halve maalde. De
Zuidmolen was met gebruik van de knep-
pel door meer dan een persoon wel stil te
krijgen, echter zo dat de bovenas achter
de hals afbrak. 
Kort daarop fietste ik met Bastiaan (Sjaan)
de Heus, eigenaar van molen Nooit Vol-
maakt in Gorkum naar de Zuidmolen, om
een van de gebroken (halve) Potroeden te
bekijken om deze te kopen als staart voor
zijn molen, hetgeen ook geschiedde. Na
het ongeval werd de toren van de molen
weer dicht gemaakt en maalde Jan Ver-
schoor, toen als hulpmachinist tijdelijk ge-
charterd met de stoommachine nog tot de
bouw van een nieuw gemaal naast de
molen, waarna deze in 1951 werd ges-
loopt. Ik was er meermalen bij als Jan met
stoom maalde!
Ook de heren Van Veen uit Alphen a/d Rijn,
vrijwillig molenaar en huurder van de Mid-
delmolen en de heer Van der Plas uit
Brandwijk zijn van mening dat deze ‘Zoe-
ker’ de Zuid- of Achterste Molen is.
De heer Esselink uit Delft reageert op de
‘Zoeker’ uit het novembernummer die vol-
gens de heer Visser in Herwijnen stond. ‘Vol-
gens mij kan dat toch niet kloppen. De pol-
der Herwijnen had weliswaar 5 molens,
maar dit waren vanouds allemaal wipmo-
lens. Alleen de Hooglandse molen werd na
een brand in 1878 herbouwd als achtkant,
waarvoor een molen uit de Zuidplaspolder
gebruikt werd. Daar komt bij, dat de an-
dere 4 molens al ver voor 1900 verdwenen
waren. De beide bovenmolens bij Vuren
waren al omstreeks 1860 gesloopt toen het

stoomgemaal, gebouwd in 1856/57, (ein-
delijk) aan de verwachtingen voldeed. In
dezelfde tijd werd ook de Mertse molen,
één van de drie ondermolens, afgebroken.
In 1880 werd de Laaglandse molen voor
sloop verkocht, zodat alleen de Hoog-
landse molen nog overbleef en deze molen
lijkt niet op de onbekende molen. Ik had ei-
genlijk wel een reactie van Jan den Besten
verwacht, want hij heeft de Hooglandse
molen nog vanuit zijn jeugd gekend. Ik las in
een nummer van De Gelderse Molen: ‘De
heer den Besten herinnert zich nog hoe de
molen jarenlang overhek stond met de zei-
len er nog op. De molenaar weigerde na-

De gehavende Zuidmolen na het ongeluk; foto uit De molens van de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden.

melijk uit protest deze eraf te halen....’
De heer Visser uit Papendrecht reageert
zelf ook. Naar zijn mening is de molen uit
Molenwereld 2001-11 beslist niet de molen
van Enspijk. Die molen is veel te ‘dik’ in ver-
gelijking met de molen uit nummer 11.
Verder reageren ook de heren Den Besten
uit Vreeland (zoals Vreeland al verwachte)
en Knegt uit Hellouw. Hun bevindingen ko-
men deels overeen met het boven-
staande, maar het raadsel blijft onopge-
lost, ook technisch. Zij schrijven: Nogmaals
de ‘Zoeker’ uit het novembernummer 2001.
(Nr.11). Wij menen ten stelligste dat dit niet
de voormalige achtkant van de polder En-
spijk uit de Tielerwaard is. Bij de samenstel-
ling van een ‘Diaserie Tielerwaard’ door
Jan Knegt en Jan den Besten in maart 2001
werd ook de dia van de afbeelding uit Mo-
lenwereld 2001-12 opgenomen van de
echte Enspijkse achtkant in afbraak tijdens
de sloop in 1951. (En niet in 1937.) Op onze
veel scherpere sloopfoto zijn de duisplan-

ken aan de bovenzijde van het rietdek
crËme geverfd en de vangstok zwart, terwijl
de foto uit ‘Zoeker’ nr.11. zwarte duisplan-
ken en een licht gekleurde vangstok ver-
toont. Dus net andersom! Op onze dia van
de sloopmolen is duidelijk een stuk van het
scheprad te zien, dat het water van rechts
naar links maalde en zo te zien achter het
goed zichtbare schaarbint staat. Dan zou
het onderwiel voor het schaarbint hebben
gezeten en inderdaad de wateras onder
het schaarbint hebben doorgelopen.
Nog een dia uit onze serie toont de En-
spijkse molen nog voor de sloop, nog in het
riet, doch met reeds verwijderde weeg-
planken. Deze opname doet, evenals de
sloopfoto duidelijk zien, dat de Enspijkse
molen toch wel een andere, dikkere molen
was dan de ‘Zoeker’uit nr. 11. 
De mening dat deze ‘Zoeker’een van de
twee voormolens van de polder Herwijnen
was, die stonden nabij het fort Vuren is on-
juist hetgeen we absoluut zeker weten. De
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De molens van de polders Molenaarsgraaf en Giessen Oude Benedenkerk. Links de wipmolen, de Westeindse Molen, van de pol-
der Molenaarsgraaf. Deze molen werd in 1928 gesloopt, de andere molen van deze polder, de stenen Kerkmolen bestaat nog
steeds. Dan de nog bestaande Middelmolen en daarnaast de Zuidmolen waarvan in maart 1942 de as brak, zoals beschreven
door Jan den besten. De rechtse molen, de Kraakmolen, is zijn glorie al kwijt. Deze werd gedeeltelijk gesloopt in 1890, het jaar
waarin de Zuidmolen er een stoommachine bijkreeg.

twee voormolens waren namelijk wipmo-
lens, die in 1878 door een stoomgemaal ter
plaatse werden vervangen. De Hoog-
landse Molen, ook genoemd, was de
derde ondermolen van de polder Herwij-
nen, die onder Vuren stond. 
Het was de voormalige Zuidplasmolen Nr.
6, een grote achtkant, die op 7 april 1878 te
Moordrecht werd gekocht ter vervanging
van de toen afgebrande Hooglandse wip-
molen. Op zijn nieuwe standplaats deed hij
dienst tot 1937, toen hij door het dieselge-
maal Herovina aan de Waaldijk te Vuren
werd vervangen. De verminkte molen-
stomp doet nog steeds als woning dienst.
Wat betreft de plaatsing van het scheprad
in de Enspijkse- en de voormalige zeer
grote achtkant van Beesd, kan ik de me-

ning van de heer Esselink uit Delft wel voor-
zichtig delen, want die is zeer aannemelijk. 
Echter de ‘Zoeker’uit Nr. 11 is beslist niet de
Enspijkse molen. Er is wel een wipmolen ge-
weest, waar het scheprad aan de ‘ver-
keerde’kant van de toren zat. Dus als je
voor de toren stond, aan de uitstroomzijde
van het scheprad, zat dit aan de linkerzijde
van de toren en niet rechts, zoals overal el-
ders. En dan doel ik niet op de Linkse Molen
van Over-Slingeland, doch op de Pomp-
molen van de polder Neder-Boeikop, die
Arti Enkelaar beschrijft in ‘De Molens van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden’
(1993) en van welke molen Arti een zeer
goede plattegrondtekening heeft vervaar-
digd; als Afb. 2.11 te zien op blz. 14. De mo-
len had een zeer lange wateras die van

buiten naar binnen onder het schaarbint
door liep, zodat het waterwiel (onderkam-
rad) met de wielbak aan de zijde van het
schaarbint zat, waar normaliter zich de
woonkamer bevindt bij bewoonde wipwa-
termolens.
De achtkant alias de ‘Zoeker’ uit nr. 11 kun-
nen we nog niet identificeren, hoewel een
en ander wel zou wijzen op een molen er-
gens uit de Tielerwaard, of daar omtrent.’
In vervolg hierop een suggestie van mijn
(jsb) kant: Kan die ‘Zoeker’ niet een van de
molens van de dorpspolder Buurmalsen
zijn. Die zijn ook in of rond 1937 gesloopt.
Het probleem is dat ik van deze molen
noch het type weet, noch een afbeelding
ken. Het ‘Van Herwijnen’ zou dan de fami-
lienaam van de molenaar kunnen zijn. Het
gebruik van de hoofdletter ‘V’ in het foto-
onderschrift kan trouwens ook in die rich-
ting wijzen. Wie kan hier meer licht over ge-
ven?
Dan komt de heer Meesters uit Breda terug
op een foto uit de rubriek ‘Wie brengt me
thuis’ van bijna twintig jaar geleden uit De
Molenaar. Die molen is destijds thuis ge-
bracht als de molen van Seriem, kreis Wit-
tmund, in Oost-Friesland. De heer Meesters
schrijft: ‘De onbekende molen uit ‘De Mo-
lenaar’ 1982-43-1381 is een molen te
Worpswede, in Duitsland deelstaat Nieders-
achsen. De afbeelding in lijkt in scene ge-
zet, doch is natuurgetrouw. Hij zal ongetwij-
feld tussen 1905 en 1910 gemaakt zijn. Op
de binnenroede heeft de molen zelfzwich-
ting. Op een prentbriefkaart van voor 1915
heeft de molen al op beide roeden zelf-
zwichting. Op deze prentbriefkaart wordt
de molen omschreven als ‘Mühle im Moor’.
Er bestaan meerdere kaarten van deze
molen in Worpswede. Voor alle duidelijk-
heid: het betreft niet de nog bestaande
molen aldaar, dat is een grondzeiler. Moge-
lijk dat het de molen van het tegen Worps-

De Zoeker uit Molenwereld 2000-1: de Vlietmolen van de Broekpolder?
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wede aan gelegen Ostersode betreft.’
Zo kunnen zaken soms nog laat terecht ko-
men. Dan nog reen ‘gouwe ouwe’, althans
een suggestie. In Molenwereld 2000-1-15
heeft een ‘Zoeker’ gestaan van een stenen
Zuid-Hollandse watermolen. Deze is nog
niet ‘gevonden’. Een heel voorzichtige sug-
gestie van mijn (jsb) kant: Is dit niet de in
1753 gebouwde Vlietmolen van de Broek-
polder aan de Boonervliet onder Maas-
land. Deze molen werd in 1904 gedeeltelijk
gesloopt en verbouwd tot stoomgemaal.
Door het opspuiten van de Broekpolder
verloor het gemaal zijn functie en werd
1965 voor ƒ 1,- aangeboden aan Na-
tuumonumenten. Deze organisatie achtte
de te verwachten herstelkosten te hoog en
zag van de koop af, waarna in 1966 sloop
volgde. Helaas ontbreekt het mij aan ver-
gelijkingsmateriaal: de aanwijzing is de (vrij
ongebruikelijke) plaats van de stichtings-
steen.

Hierbij plaatsen we een nieuwe ‘Zoeker’,
ongetwijfeld uit Noord-Holland, maar
waar? (Eén van de beide molens van de
Broekermeer bij Broek in Waterland???)

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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Gaten vullen???

Het artikel ‘Gaten vullen’ in Molenwereld
2001-9 leverde een onthutsende reactie op
van Hans Spruit uit Bleiswijk. De heer Spruit is
eigenaar van een unieke molenstomp, de
A-1 van de polder Bleiswijk. Uniek, omdat in
deze molen de basis van een hellend
scheprad nog compleet aanwezig is. 
Hans Spruit is opgegroeid in het zomerhuis
naast de molen G-2 van de polder Bleiswijk.
Zijn opa had in 1915 deze molen bij een
openbare verkoping gekocht en zijn vader
vertelde vaak over een groot hellend rad
onder in de molen dat er spookachtig uit-
zag. Spruit schrijft:
‘Toen ik later lid werd van het Gilde van Vrij-
willige Molenaars heb ik aan diverse leden
gevraagd of zij wat wisten over het hel-
lende scheprad maar niemand wist er iets
van, totdat Gerard Ottevanger (toen nog
zéér jong) mij in verbinding bracht met de
heer De Kramer uit Leidschendam. Dit
bleek een schot in de roos. Die wist er niet
alleen heel veel van, maar hij had ook nog

Het achtkant van de ondermolen in
Berkenwoude voor de sloop (foto jsb,
12 april 1971).

afbeeldingen. De Kramer vertelde mij dat
hij, ongeveer een jaar voor mijn bezoek, sa-
men met Cor Boele (van molen 3 van de
Tweemanspolder) een bezoek had ge-
bracht aan het restant van hellendschep-
radmolen A-1 en dat in de kelder van deze
molen bijna al het metselwerk voor het hel-
lende scheprad nog aanwezig was. Door
toeval kon ik dit molenrestant in 1971 aan-
kopen.
Ongeveer een maand na de aankoop - ik
was met mijn vader op de molen aan het
werk - kwam de heer Korpershoek van Mo-
numentenzorg - die ons, op weg naar Den
Haag, vanaf de A12 op het dak van de mo-
len had zien werken - met een ambtenaar
van bouwtoezicht kijken en vragen wat de
plannen waren. Ik vertelde, dat ik wat er
nog over was van de molen in zo origineel
mogelijk staat wilde vertellen. ‘Dat kwam
goed uit’, zei hij, ‘want hij was met zijn assis-
tent Keunen een onderzoek begonnen
naar wat er nog over was van de hellend-
schepradmolens’. Kort daarna werd voor-
gesteld om het molenrestant - dat op de
rijksmonumentenlijst werd geplaatst - te
completeren. Als particuliere eigenaar
moest ik dan (in 1971) 50.000 gulden zelf bij-
dragen. Wat ik er meer in zou investeren zou
ik terug krijgen. De herbouw zou dan in on-
geveer twee jaar (zeg 1974) klaar zijn.’
De optimistische verhalen zorgen ervoor
dat Spruit in 1971 zich gaat inzetten voor
het compleet herstel van de A-1. Hij en zijn
gezin getroosten zich hiervoor ongelooflijke
grote opofferingen, om niet te zeggen ont-
beringen zowel in persoonlijke als financiÎle
zin, maar het loopt uit op een desillusie.
Spruit weigert namelijk te buigen voor een
‘dictaat’ over de eigendom van de molen:
die moest maar in een stichting worden on-
dergebracht. Spruit: ‘Eerder (voor 1983)
was nooit sprake geweest over de eigen-

De A-1 in Bleiswijk, prachtig gelegen
in het laatste open gebleven polder-
landschap (foto jsb, 19 januari 1985). 

dom of het onderbrengen in een stichting.
Ik moet dankzij deze kwestie nog vaak te-
rugdenken aan een uitspraak van mijn va-
der: ‘De overheid heeft geen geheugen
en geen geweten!’ Dankzij de hulp van
een paar ambtenaren die dit wel hadden
en enkele zeer goedwillende mensen heb
ik na zeer lange procedures althans een
deel van het geïnvesteerde geld terugge-
kregen. In 1996, na 25 jaar na de (helaas
mondelinge) toezeggingen van Monu-
mentenzorg , is er pas een deel uitbetaald
van al het geld dat ik in de molen heb ge-
stoken, desondanks is de gevolgschade
enorm, zowel financieel als moreel.’
Hans Spruit is nu, na dertig jaar (!) verbitterd
en moegestreden en de kans dat de A-1
ooit weer een echte molen met hellend
scheprad wordt is op dit moment eigenlijk
nul. In deze tragedie, een der grootste die
ik (jsb) op molengebied ken, speelt de mo-
len van Berkenwoude een bijzondere rol.
Nogmaals de heer Spruit: 

‘Eind 1971 hoorde ik van molenaar wijlen
Cor Boele dat in Berkenwoude een groot
molenachtkant gesloopt zou gaan wor-
den, dat mogelijk op mijn molen zou pas-
sen. Het bleek alsof het ervoor gemaakt
was, alle maten klopten tot op de centi-
meter en het achtkant was erg gaaf! Ik heb
toen geprobeerd om het te kopen, maar
dat lukte niet ondanks dat ik er véél geld
voor geboden heb (75.000 guldens, uiter-
aard guldens van 1971. jsb.). Steeds was er
weer een andere smoes (van de kant van
de provincie en Monumentenzorg!).
Toen begin 2000 Jan Hofstra van de provin-
cie mij belde of ik zin had om de week erop
naar het achtkant van de Berkenwoudse
molen te gaan kijken, dat sinds de sloop in
1971/1972 is opgeslagen onder het viaduct
in Boskoop. Zo afgesproken en wij zijn er
met zijn drieën heengegaan (mijn zoon Jo-
han had er ook vrij voor genomen). In Bos -
koop werden we opgewacht door een
vriendelijke ambtenaar van Wegbeheer
die ons begeleidde naar het achtkant on-
der het viaduct. Hoe dichter we bij het
achtkant kwamen, des te erger werd de
muffe rottingslucht die ons tegemoet
kwam!
Toen we in de ruimte kwamen waar het
achtkant opgeslagen was bleek een groot
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deel in het water te liggen en het in 1971
nog klokgave achtkant was vrijwel geheel
WEGGEROT!!! De begeleidende ambte-
naar vertelde dat er een muurtje met een
deur vóór gemetseld was om de stank van
het rottende hout enigszins weg te houden.
Het viaduct boven het achtkant lekte. Ven-
tilatie was er niet, dus alles is ook nog eens
verstikt! We hebben, zover mogelijk, hier-
van foto’s gemaakt. Blijkbaar heeft men lie-
ver een gaaf achtkant laten wegrotten
dan het te verkopen voor een molen in
particulier eigendom!’

Het in Boskoop opgeslagen achtkant
van de Berkenwoudse molen. Uiterst
links en boven: het kozijn voor de deur
in de ‘antistankmuur’.

Nogmaals het op-
geslagen achtkant:
Het donkere hout
is drijfnat en ver-
zadigd van water.
Het andere hout
was zeer vochtig;
bijna overal sloeg
je met gemak er
grote stukken af.
Als je op de
zwarte korbeel in
het midden met je
vinger drukte dan
liep het water er
spontaan uit.

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
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Stommeermolen: 
in de brand, uit de brand?
In Molenwereld 2001-9 stond een verhaal
over de roeden van de Stommeermolen
dat niet geheel juist was, maar ik vind dat
niet zo erg. Financieel is het wel een tegen-
valler maar persoonlijk ben ik er niet eens zo
ongelukkig mee. Ik was al niet zo gerust om
mijn roeden. De walshuid zat er zelfs nog op
zodat er steeds weer roest door de teer en
verf kwam. In mijn tijd is het middenstuk al
twee keer opnieuw behandeld en weer
komt er roest doorheen. De roeden waren
helemaal luchtdicht afgelast en niet voor-
zien van kikkers, zeilogen, zeilarmen en zeil-
klampen. Er was dus van uit gegaan dat de
molen wel nooit meer zou draaien. Deze
onderdelen heb ik er allemaal zelf weer op-
gezet en daarbij geconstateerd dat de
platen helemaal niet zo extreem dik waren.
Vanuit twee keerklosbouten is een ver-
moeidheidscheur onstaan, waarbij de ene
al zover was dat de roede al voor 50%
doorgescheurd was. Ik schat nog één dag
malen en het was gebeurd. In de bouwvak
heb ik voor het laatst gemalen. Op een ge-
geven moment hoorde ik dat er een roe-

den bij elke windvlaag begon te zingen.
Toen gezien dat er bij de ene keerklosbout
allemaal vieze roeststrepen zaten. Door de
scheuren was er water in de roe gekomen
die ook weer via de scheur naar buiten
liep. Al met al is dit goed afgelopen. Verder
begonnen de kluften en de windborden
ook tekenen van verval te vertonen. Het
malen met deze roeden viel mij overigens
best mee. Dankzij de “klap” kon er bij wind-
kracht 3 al water uitgeslagen worden. Door
de klap te sluiten kon de molen zover wor-
den belast dat er bij windkracht 5 nog met
vier volle zeilen kon worden gedraaid. Ik
heb slechts eenmaal met twee halve zeilen
kunnen draaien en slechts twee á drie
maal met vier halve zeilen. Het zal ook wel
niet voor niets zijn geweest dat het polder-
bestuur in 1927 had besloten om de molen
aëroplanisch” te maken. Door de asbreuk
kon dit plan niet tot uitvoering worden ge-
bracht. Inmiddels is de biotoop een stuk
slechter geworden dan in 1927 en de op-
voerhoogte groter. Nu dus de kans om het
plan van het polderbestuur tot uitvoering te

brengen. Ik beschouw deze zaak dan ook
een beetje als in de brand-uit de brand.
Wat wel vervelend is dat alles zo lang moet
duren. Toen de Waterloosmolen afbrandde
stond er 10 weken na de opdracht weer
een nieuwe molen te malen. Nu zijn we drie
maanden verder en nog steeds niks. Bij de
huidige organisatievormen is het maar
goed dat we niet meer afhankelijk zijn van
windkracht.

Jan Hofstra

De Stommeermolen kort nadat in 1970
de nu te vervangen roeden waren ge-
stoken: wel mooi voor het oog, maar
niet om mee te draaien, laat staan te
malen (foto J.A. van Krimpen).

Molenboek met stijl
In het najaar van 2001 verscheen een op-
volger van beroemde en al lang uitver-
kochte boeken als ‘Molens’ van Stokhuy-
zen, ‘Molens van Nederland’ van Besselaar
en ‘Kijk op Molens’ van Balk. Het is een uit-
stekende opvolger en Willem Roose bewijst
de molenminnaars hiermee een grote
dienst, Maar het is zeker geen geactuali-
seerde versie van één van de boven ge-
noemde boeken. Het heeft een onder-
scheidend karakter en dat blijkt onmiddel-
lijk bij het openslaan: veel, aantrekkelijk op-
gemaakte tekst, gelardeerd met grote fo-
tos, maar geen ‘kijkboek’. Het is een boek
om voor te gaan zitten als je een beeld wilt
krijgen van het molenbestand en —be-
houd in Nederland. Het eigene blijkt ook uit
de schrijfstijl en de woordkeus: Roose toont
zich vaardig in het op eenvoudige, heldere
wijze uiteenzetten van soms ingewikkelde
zaken op historisch, waterbouwkundig en
molentechnisch gebied. Roose is een insi-
der, en dat proef je goed. Een greep uit de
inhoud: Hoofdstuk 1: ‘Opkomst en onder-
gang’ Hierin geeft Roose onder andere
een eigen, interessante, visie op het ont-
staan van de standaard- en torenmolens.
Hoofdstuk 5. ‘Poldermolens’, naast da klas-
sieke uiteenzetting geeft hij ook het per-
spectief aan van poldermolens die voor

noodbemaling worden ingezet. 
Hoofdstuk 8. ‘Molenbehoud 1960-2000’ is
een boeiend verhaal over trends en ont-
wikkelingen die aan het huidige ‘molen-
beeld’ ten grondslag liggen.
De hoofdstukken 9 en 10 zijn, voor wie enige
kennis van de molenwereld heeft, het boei-
endst. Na in de voorafgaande hoofdstuk-
ken als het ware de basis gelegd te heb-
ben, schetst hij helder de niet geringe pro-
blemen en bedreigingen voor de toekomst
van onze molens. De strijd om de ruimte die
de molenbiotopen raakt, brandstichting en
vandalisme, herbestemming en zinvolle
functies, maar ook het ondergewaar-
deerde aspect van restauratie-inzichten en
—visies, komen duidelijk een evenwichtig
aan bod. Het boek besluit met een register
op plaatsnamen maar bevat helaas geen
zakenregister. Naast mijn waardering voor
de tekst heb ik toch een kritische opmerking
over het fotowerk. het ziet er té gelikt uit!
Ademt de tekst een grote realiteitszin, de fo-
to’s geven een romantisch beeld van in
fraaie, zomerse landschappen, onder een
blauwe hemel, met volle zeilen draaiende
windmolens, die er ook nog eens vlekkeloos
bij staan. Prachtig om te zien, maar niet al-
tijd de (rauwe) werkelijkheid weergevend,
Een échte aanrader, dit boek ‘Molens in Ne-

derland’. A.N. Peereboom.

Willem Roose: ‘Molens in Nederland’ foto’s
van Herman Scholten (en enkele anderen).
Uitgeverij Atrium, i.o.v Icob b.v. Alphen aan
den Rijn. ISBN 906113 933 3
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Alblasserwaardse 

speelmolens
van weleer

Het artikel van Arie Hoek in Molenwereld 2001-11-298 over witte of
bruine zeilen op de Kinderdijkse molens , waarin een foto uit 1941
met Arie’s vader bij een speelmolentje, wekte me op om bij-
gaande foto’s te sturen van een Alblasserwaardse speelmolen, die
ik in 1994 vervaardigde. Zien we tegenwoordig bij heel veel molens
een door vrijwillige molenaars vervaardigde Zaanse spin , (waar-
door de omgeving van molens door heel ons land ‘verzaanst’) zo
stonden er bij veel Alblasserwaardse molens in de jaren ‘20 en ‘30
nog typisch streekeigen speelmolentjes. Bij meerdere Kinderdijkse
molens waren ze te zien en ook bij de Giessen-Bovenkerkse stenen
schepradmolen - reeds lang een peperbus - stond er ook een. Dit
gaf me rond 1970 het idee zo’n molentje eens te schetsen en na
vele jaren kwam het er van om een exemplaar te maken, zoals
hierbij is te zien.
Ter zijde nog opgemerkt, dat ook ik tussen de jaren 1938 en 1946 de
Kinderdijkse molens nooit anders zag dan met witte zeilen! Arie
Hoek had wel degelijk gelijk!

Jan den Besten

De in 1994 door Jan den Besten ge-
maakte Alblasserwaardse speelmolen. In
tegen stelling tot de Zaanse spin heeft
die gewoon hekwerk.

Onder: de speelmolen van Den Besten
van de staartzijde gezien.

Boven: de in 1928 onttakelde molen
van de polder Giessen- Oudebovenkerk
te Giessen-Bovenkerk met ervoor het
wit geverfde speelmolentje met wind-
vaan en staart. Er was nogal wat varia-
tie in dit soort molentjes.
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Wipkorenmolen

Molenaar Vierboom (r) bij zijn koker-
molen. De staartconstructie lijkt op die
van een standerdmolen. Let op de lage
gemetselde onderbouw die een indeling
als in de tekening onmogelijk maakt.

Tekening van de Thorense Molen in Susanne Sommer Mühlen am Niederrhein.

De heer Meesters uit Breda attendeert
ons erop dat in het boek van Susanne
Sommer Mühlen am Niederrhein een
doorsnedetekening is opgenomen van
de Thorense Molen bij Leuth (zie Molen-
wereld 2002-1-17). In de tekening wordt
aangegeven dat het de Thornsche Mühle
bij Zyfflich is. Nu ligt Zyfflich weliswaar in

Duitsland, maar op nog geen twee kilo-
meter van de bewuste molen zodat ie-
dere vergissing uitgesloten is. 
Nu is de tekening wel niet helemaal ac-
curaat, maar geeft toch een beter inzicht
in de molen dan de interieurtekening op
pagina 72 in De molens van de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden. De koker-

constructie kan niet kloppen, terwijl de
gemetselde onderbouw veel lager is dan
de tekening doet vermoeden. Waar-
schijnlijk was er dus een soort lage kelder
bij de maalbakken, zoals bijvoorbeeld
ook aanwezig was in de korenmolen van
Lekkerkerk. Ook lijkt de spil uit twee (ge-
koppelde) delen te bestaan waarbij de
tekenaar het bovenste deel ‘spill’ noemt
en het onderste ‘konninck’. Was dit zo uit-
gevoerd in verband met overkruien?   JSB.

Forum
Wip of geen wip? Naar aanleiding van het
wipkorenmolen-verhaal wil ik even opmer-
ken dat de tekening van die molenaar Pie-
ter de Leeuw den Bouter net zo goed in een
gewoon achtkant kan zijn gemaakt. In
Noord-Holland zijn veel korenmolens name-
lijk ook van een halfzolder voorzien voor de
maalstenen: onder andere De Stofmolen in
Wijdenes, De Krijgsman in Blokker, De
Vriend schap in Weesp, de molen van
Nieuwe Niedorp, De Hoop in Den Oever, De
Otter in Oterleek. Dit zijn zowel stellingmo-
lens als grondzeilers. Aangezien de vloer
waar De Leeuw den Bouter op zit van hout
is, is de kans groot dat het een stellingmolen
betreft. Wat voor molen was het waar hij in
Ransdorp op maalde ? Dit is misschien wel
te achter halen. Wat betreft het verhaal
van Peereboom, is het niet zo geweest dat
de wipkorenmolens gewoon geen stortzol-
der hadden maar dat er gewoon bijna
geen opslagruimte in de molen was net zo-
als bij de standerdmolens het geval is? 

Ranko Veuger 

Ik situeerde De Leeuw den Bouter op grond
van zijn familienaam in de Krimpener-

waard. Daarom ging ik er vanuit dat de
molen welhaast een wipkorenmolen moest
zijn, te meer daar de twee koppel stenen
erg dicht bij elkaar liggen. Voor wat betreft
de Krimpenerwaard bleek ik er met mijn
veronderstelling niet naast te zitten: De
Leeuw den Bouter kwam immers uit Haast-
recht. Wat ik niet wist dat was zijn mole-
naarsbestaan in Noord-Holland. De Am-
sterdamse korenmolens hadden hun ste-
nen als regel op de klassieke plaats liggen:
de steenzolder. Het zou inderdaad kunnen
dat De Leeuw den Bouter is getekend in de
molen van Durgerdam en dan liggen zo-
wel de opties van de wipmolen als de
achtkant open. Het type van deze molen is
mij niet bekend. Toen De Leeuw den Bouter
de Durgerdamse molen verkocht was hij 42
jaar oud. Mogelijk is hij daarna weer elders
molenaar geworden en dateert de teke-
ning uit die tijd en komt alles opnieuw open
te liggen.
De veronderstelling over de afwezigheid
van een stortzolder deel ik. Zeker in de tijd
van het boerenloongemaal ging het vaak
om kleine klussen graan, waarbij de boer
met zijn graan naar de molen kwam en
bleef wachten tot het gemalen was. In
zo’n situatie is de behoefte aan een stort-
zolder niet groot. Toen later het handelsge-

maal opkwam moet dit soort molens een
soort gruwel voor de molenaar zijn ge-
weest, vandaar ook mijn opmerking over
het uitsterven van deze molensoort aan het
eind van het artikel over de molen van
Genderen in het januarinummer.
Voor wat betreft de halve zolders in Noord-
Holland: Het is niet toevallig dat bijna alle
genoemde baliemolens overgeplaatste
Zaanse molens zijn. Die hebben in het (bo-
ven-)achtkant maar twee bintlagen en bij-
gevolg maar één zolder tussen balie en
kapzolder. Nu is het mogelijk om spoorwiel
en stenen etc. op die ene zolder onder te
brengen, maar dat is dam toch een
krappe bedoening zoals bijvoorbeeld te
zien is in de korenmolen De Eendracht in Al-
phen a/d Rijn. Door de stenen op een
halve zolder op de baliezolder te leggen
creëer je een grote stortzolder boven de
stenen. Aangezien deze molens zijn ge-
bouwd in een tijd en in een streek waarin
het handelsgemaal (met veel grotere par-
tijen) de boventoon voerde was dat een
heel groot voordeel. Het bedrijf bepaalt in
principe de molen en niet omgekeerd; iets
wat in deze tijd maar al te vaak wordt ver-
geten door een te grote fixatie op de mo-
len als instrument. JSB.
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‘uit alle windstreken’ 
Internationaal kookboek van korenmolen De

Distilleerketel, Delfshaven  

In Molenwereld 2001-11-300 kondigden we
het boek ‘uit alle windstreken’ aan. Op 29
november overhandigde de heer Harre-
man, voorzitter van de deelgemeente
Delfshaven het eerste exemplaar van het
boek aan burgemeester Opstelten van
Rotterdam. Een merkwaardig molenboek,
dat is het. Niet zozeer de molen staat cen-
traal, maar de internationale cliëntèle van
de molenwinkel, werkelijk uit alle windstre-
ken. Niet minder dan 35 mensen komen
aan het woord. Ze vertellen uit hun leven,
de confrontatie met Nederland en de Ne-
derlandse cultuur met de onvermijdelijke
cultuurschok. Daar blijft het niet bij: elk van
hen geeft ook ‘een recept van thuis’ met
de achtergrond ervan; duidelijke recepten
voor ‘cake & gebak’, maar ook voor
hoofd, bij en nagerechten, variërend van
oer-Hollandse griesmeelpudding met bes-
sensap tot het Chileense pancutras & ha-
rina tostada. Van iedere gesprekspartner
is een foto in kleur opgenomen.
Uiteraard komt de molen ook aan bod:
met een korte geschiedenis en veel (zwart-
wit)foto’s, foto’s van de Distilleerketel van
vroeger en nu. De foto’s van nu zijn vooral
veel interieurfoto’s of foto’s van de mole-
naar aan het werk. Daar zitten schitterende

opnames bij. De oudere foto’s zijn alle
‘zicht op Delfshaven’ met natuurlijk De Dis-
tilleerketel als middelpunt, bekende en on-
bekende foto’s van de molen. Jammer ge-
noeg zijn veel van de oude molenfoto’s te
klein voor het mooi. Dat is dan eigenlijk ook
het enige echte minpuntje van dit boek. 
Een foto als op pagina 125 is voor een mo-
lenliefhebber om ademloos naar te kijken:
een wintergezicht van de malende molen
omstreeks 1910 te midden van een mast-
bos van binnenvaartschepen met daarbij
een grote driemastbark. Koning wind en
koningin winter regeren.
Zo’n foto maakt het voltooid verleden zijn
van niet alleen de oude molen duidelijk,
maar ook van diens samenleving. Het boek
op zich laat zien hoe een molen als De Des-
tilleerketel staat of kan staan in de samen-
leving van de 21e eeuw. Het verschil is he-
melsbreed.   JSB.

Gerard Keijsers en Peter Paul Klapwijk: uit
alle windstreken (Rotterdam 2001) 160
blad zijden; ca 45 foto’s in kleur en 45 in
zwart/wit; gebonden isbn 90 806773-2-9
Prijs: e 18,14 (inclusief 6% BTW) Een deel van
de opbrengst van uit alle windstreken komt
ten goede aan de draaiende molens van
Nederland. 
Bij aanschaf van tien of meer exemplaren
gelden aantrekkelijke gestaffelde kortin-
gen (molenwinkels!) Nadere informatie
hierover bij de uitgever.
‘uit alle windstreken’ is verkrijgbaar bij de
boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij
de uitgever: Handelsonderneming Erix
(t.a.v. Anne van Eijk) Straatweg 70, 3051 BJ
Rotterdam, telefax 010 2189220, tel. 010-
4183477 / 06 22511911.  

Het moderne molenleven

Wvd L ’ s  bewaa rwoede
‘In de traditionele arbeidswereld is het weggooien van
het nog bruikbare het allerlaatste en door de tijd wordt
alles betrekkelijk…’ schreef Paul Bauters in 1985 in
zijn fraaie boek ‘Eeuwen onder wind en wolken’ bij
een destijds recente foto van een meelzak met adelaar
en hakenkruis in een Vlaamse molen. Zelf ken ik een
Nederlandse molen waar ook nog tot in de jaren ’80
dergelijke zakken van het ‘Gross Deutschen Reich’
in gebruik waren, maar ik zal geen namen noemen.
Waar het mij om gaat is dat Bauters met zijn citaat
de spijker aardig op de kop sloeg; als lekker traditio-
neel opgeleide molenaar lijd ik ook aan een onge-
kende bewaarwoede en daarmee sluit ik (en dat is een
curieus verschijnsel!) naadloos aan op het gedachte-
goed van de hedendaagse molinoloog.
Begin dit jaar sloot ik mijn winkel een paar weken,
omdat ik geen zin had om met twee valuta’s te wer-
ken en daardoor had ik plotseling wat tijd voor het or-
denen van mijn Poolse molenfoto’s die ik afgelopen
zomer maakte. Over bewaren gesproken: Wilt u echt
eens een heleboel ‘onaangetaste’ molens zien, dan
raad ik u Polen van harte aan! Hier treft u nog tien-
tallen molenruïnes aan in alle stadia van verval, in de
toestand waarin de laatste molenaar de deur achter
zich dichttrok. Omdat de Polen blijkbaar niet de
moeite namen om deze molens af te breken, vormen
ze thans zeer waardevolle objecten die de breder geïn-
teresseerde molenliefhebber doen likkebaarden en die
in Nederland niet meer voorkomen, de molen van
Goidschalxoord uitgezonderd.
Zelf maalde ik ooit met een molen die tot 1976 in
Duitsland stond en die in dat jaar werd afgebroken.
Amper tien jaar later werd een poging ondernomen
om de overgebleven stomp van die molen weer te com-
pleteren! Nadat een elders in Duitsland gesloopte
molen jarenlang naast de stomp had liggen wegrotten,
strandde deze herbouwpoging, maar thans schijnen er
wederom dergelijke plannen te bestaan…
Objectief gezien had men de molen in 1976 beter
niet kunnen afbreken. Dan had men zich een hoop
moeite kunnen besparen. Datzelfde geldt ook voor de
Zwakkenburgermolen bij Grijpskerk. Juist omdat
men deze molen nooit afgebroken heeft – sterker nog:
in 1981 vonden zelfs conserveringswerkzaamheden
plaats – kan deze thans gerestaureerd worden en is er
ook geld van de SponsorBingo Loterij beschikbaar.
Met afgrijzen las ik daarom in de vorige editie van dit
fijne blad: ‘Zonder de 200.000 gulden van de Spon-
sorBingo Loterij zou het herstel echter niet zijn door-
gegaan en de poldermolen gesloopt moeten worden’.
Wat nou ‘gesloopt MOETEN worden’?! Er moet
helemaal niks en er moeten al helemaal geen molens
gesloopt te worden! Molens zijn taaie werktuigen die
lang stand houden (zie Polen) en zolang ze blijven
staan (liefst geconserveerd) kunnen ze gerestaureerd
worden, of willen we liever in 2012 de ‘Herbouwac-
tie Zwakkenburgermolen’ houden? Ik dacht het niet!.
Laten we terugkeren naar de basis van de traditionele
arbeidswereld en niets meer weggooien wat nog bruik-
baar is. Het slopen van molens is hierin vanzelfspre-
kend volledig uit den boze!

WvdL   



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 47,50 per jaar (incl. 6% BTW).
Overig Europa ƒ 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

Donateurs in Nederland van de Stichting Molenwereld ontvangen het
blad gratis bij een minimum-donatie van  ƒ 62,50

3. Door een cadeau-abonnement.

U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie
u de 'MOLENWERELD' wilt toesturen en met ingang van wanneer. Na ontvangst van het
abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is ƒ 49,-, voor een half jaar ƒ 24,50. Na afloop van de periode
wordt het cadeau-abonnement automatisch door ons beëindigd.

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

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

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

De

"

Bij de omslag achterzijde: Tijdens het
huwelijk van de grootouders van prins
Willem-Alexander, prinses Juliana en
prins Bernhard, in januari 1937 was de
molen van Loosduinen, De Korenaar,
ook wel Prins Mauritsmolen genoemd,
mooi gezet met de originele Zaanse
bruiloftstooi. Dit werd aangebracht op
verzoek van de gemeente Den Haag die
hiervoor bij de Verenigingen De Hol-
landsche Molen en De Zaansche Molen
advies en medewerking vroeg. De uit-
voering was toevertrouwd aan de Zaanse
molenmakersfirma Husslage, maar ook
P. Boorsma was hierbij betrokken als
conservator van het Molenmuseum (foto
coll. H.H.M. Lelieveld).




