
Nr. 3 maart 2002

Maandblad over molens en hun opvolgers 5de jaargang, nr. 3

Molenaar Jan Bart Hof
keert bureaucratie de
rug toe

De bouw van een 
Hollandse molen in
Nieuw Zeeland



Bij de omslag voorzijde:Molen De Hoop in Princenhage in 1992,
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Ook hierin liep deze klossale molen voorop.
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Redactioneel
Dit nummer wordt ook aan de relaties van de Rijnlandse Molen-
stichting. Hierin is dan ook weer de katern Rijnland Molens is op-
genomen.
De molen van Princenhage staat regelmatig in de belangstel-
ling: wordt die wel; wordt die niet ...? Eigenaar Jan Bart Hof
baarde opzien door een miljoen gulden subsidie te laten schie-
ten, moe gebeukt door de bureaucratie. Willem Roose ging
eens kijken en eens praten. 
Het herstel van de molen van Papenburg en het verslag ervan
in Molenwereld 2002-1 deed molenmaker Alfons Goldenstein uit
Verden-Dauelsen in de pen klimmen. Dat leverde een boeiend
stukje Oostfries molenaarsleven van een eeuw geleden op.
In meerdere continenten wordt gewerkt aan de bouw van Hol-
landse molens. In dit nummer beschrijft Jan Langen uit Foxton in
Nieuw-Zeeland hoe daar het idee over de bouw van een Ne-
derlandse molen is ontstaan en hoe men van start is gegaan>
Daar geen problemen met de biotoop maar wel met aardbe-
vingen.
Verder blijkt er nog een ‘Oranje-molen’ meer te zijn dan ge-
dacht en natuurlijk is er ook weer veel nieuws.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het februarinummer van de Mo-
lenwereld: 8 maart 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

De molen van Farmsum, nu even uitge-
draaid (foto J.A. van Krimpen, april 1978).

Discussie over molenbiotoop
Winschoten

Reeds meerdere malen is melding ge-
maakt van de molenbiotoopproblemen in
Winschoten. De zaak is nauwelijks goed en
wel geregeld of er wordt aan de afspraken
geknaagd. In dit geval voor de bouw van
een seniorencomplex bij de molen van
Edens (zie Molenwereld 2001-12-307) door
woningcorporatie Acantus. Op 12 februari
bogen de Winschoter politici zich erover.
De PvdA stelde dat de keus simpel was: de
molen draaide maar incidenteel en naar
de seniorenwoningen werd dringend uit-
gezien. Acantus beweert namelijk dat la-
ger bouwen financieel niet haalbaar is en
dat het project dan mogelijk moet worden
afgeblazen. De andere partijen wilden
toch aan de moeizaam tot stand geko-
men afspraken van mei 2001 vast blijven
houden en opperden alternatieven. Ook al
zou men de bouw van het seniorencom-
plex ongewijzigd toestaan dan dreigt het
gevaar van een op zijn minst vertragende
bezwaarschriftenprocedure en dat is ook
geen aanlokkelijk vooruitzicht.

Molen Lonjé bij Bolsward krijgt
grote beurt

De in 1824 gebouwde molen Lonjé, alias
Tadema’s Molen van de Marnepolder krijgt

een grote beurt. De nog aanwezige Pot-
roeden zullen worden vernieuwd, terwijl
ook een nieuwe staart zal worden aange-
hangen. Verder wordt ook het binnenwerk
nagelopen. De kosten bedragen onge-
veer 90.000 euro, waarvan ongeveer twee-
derde voor het rijk en de provincie worden
opgebracht. Het restant komt voor reke-
ning van het waterschap Marne-Middel-
see, de eigenaar van de molen. De mo-
lenvijzel wordt nog steeds voor de bema-
ling gebruikt, hetzij op de wind, hetzij door
een 18,5 kW elektromotor. De Lonjé geniet
bekendheid als nog een der weinige volle-
dig verdekkerde molens van Nederland.
Dit wieksusteem werd in 1933 aangebracht
en in 1959 vernieuwd.

Wederopbouw molen Westerbork
van de baan

Sinds 1993 wordt er in Westerbork nage-
dacht en gepraat om de molen aan het
Oosteinde weer op te bouwen (zie Molen-
wereld 2001-3-60). De Westerborker Molen-
stichting die zich hiervoor inzette heeft nu
de handdoek in de ring geworpen. De ma-
nier waarop de zaak werd afgehandeld
heeft in Westerbork nogal wat opschud-
ding veroorzaakt. Zo heeft de stichting van
de gelden die men had weten te vergaren
10.000 gulden beschikbaar gesteld voor de
schaapskudde van Westerbork en de Stich-

Brokken in Farmsum

Op maandag 21 januari j.l. brak rond het
middaguur de linker korte schoor en een
deel van de korte spruit van korenmolen
Aeolus te Farmsum af. Deze kwam op de
stelling terecht en vernielde hierbij enkele
stellingdelen. Gelukkig was er op dat mo-
ment niemand op de molen aanwezig zo-
dat persoonlijk letsel uitbleef. Bij inspectie
door de gemeente Delfzijl en molenmaker
Jellema uit Birdaard bleek de korte spruit
zwaar aangetast te zijn door zwamvor-
ming. Besloten is om, zodra het weer het
toelaat, de korte spruit en de beide korte
schoren te vervangen. Tevens komt er een
nieuwe staartbalk in, want deze is op korte
termijn ook aan vervanging toe. De kosten
van deze restauratie worden geschat op
ongeveer 10.000 euro. Bert Peihak.

De droom van Westerbork, een weer complete molen aan het Osteinde, nu dubbel
verleden tijd.



64 5de jaargang 2002 nr. 3

MOLENSACTUEEL

ting Paardrijden Gehandicapten. Dat lijkt
erg mooi, maar sommige inwoners van
Westerbork vinden dat de stichting niets an-
ders dan een sigaar uit andersmans doos
weggeeft. Bovendien wil de gemeente
Midden-Drenthe de 25.000 gulden terug die
de vorige gemeente Westerbork voor de
molen beschikbaar had gesteld. Volgens
de zoon van oud-eigenaar Hoving is er ze-
ker 100.000 gulden ‘zoek’. Kortom, het laat-
ste woord zal er in Westerbork nog niet over
gezegd zijn. De kans dat de molen aan het
Oosteinde zijn oude glorie terug krijgt is al
met al op dit moment eigenlijk nul. 

Jaarverslag 2001 molen De Ster
in Geesteren (G)

Vrijwillig molenaar Joop Overman maakte
weer een uitvoerig en goed verzorgd jaar-
verslag van het reilen en zeilen op zijn mo-
len De Ster in het Gelderse Geesteren in
tijdschriftvorm met diverse artikelen over de
lotgevallen van de molen. Daaruit blijkt dat
de molen in 2001 47 dagen voor het pu-
bliek was openge steld, meestal zaterda-
gen, in totaal ruim 300 uur. Van 272 perso-
nen is een bezoek aan de molen geregis-
treerd en er werden naar schatting (de tel-
ler was tijdelijk defect) 96.000 asomwente-
lingen ge maakt. Dankzij Hen drikx Voeders
uit Lochem kon er in de loop van het jaar
zo’n 6500 kg graan gemalen worden. Aan
de molen werd door de molenaar(s) het
nodige onderhoud uitgevoerd. Daarnaast
hebben ook de molenmakers zich ge-
weerd. Zo is het baliehek vernieuwd en ver-
hoogd van 73 cm tot 0,90 m. Aan deze ver-
hoging is de arbo-wetgeving niet vreemd.
Het nieuwe hek is van bilinga en zal daar -
om niet worden geschilderd. De koppen
van de voeghouten zijn met kunsthars ver-
nieuwd. De as kreeg nieuwe vulstukken en
twee ondertafelementstukken werden ver-
vangen.
Twee leerlingen van De Ster behaalden
hun diploma vrijwillig molenaar.
Al met al geeft het verslag (verkrijgbaar
aan de molen) wederom een goed beeld
van wat er op een door vrijwilligers bema-
len molen passeert. De nieuwsbrief is in het
hele dorp Geesteren huis aan huis bezorgt.
Zoiets vergroot zonder twijfel de plaatselijke
betrokkenheid bij de molen.

Vondst molenstenen in 
Purmerend

Bij sloopwerkzaamheden aan de Purmer-
weg in Purmerend stuitten slopers van De
Boer & Zonen in januari op een grote mo-
lensteen, afkomstig van een kollergang.
Afgelopen zomer vond men op het terrein
ernaast ook vier van dit soort stenen. Ze
hebben een plaatsje gekregen bij het In-
dustrieel Erfgoedpark Uitgeest, het bezoe-
kerscentrum, bij de ooit te bouwen paltrok
die de herinnering van Cornelis Cornelisz.
van Uitgeest moet levendig houden. Over
hem verschijnt trouwens dit jaar bij de Wal-
burg Pers een biografie.
Het is alleen een raadsel hoe de stenen
ooit aan de Where in Purmerend terecht
zijn gekomen, want daar heeft nooit een
oliemolen of een ander kollergang-molen-
soort gestaan.

Nieuwe brug voor 
De Schoolmeester in Westzaan

Half januari is de restauratie van de droog-
schuur van de Schoolmeester afgerond.
Restauratiebedrijf De Zeug uit Zaandam
heeft ook een nieuwe toegangsbrug voor
de molen gemaakt. Deze vervangt het
oude exemplaar welke bestaat uit een be-
tonnen plaat met houten leuningen. De
nieuwe is volledig van hout gemaakt en is
in de eerste week van februari geplaatst.
De firma De Zeug, die ook de droogschuur
van de Schoolmeester heeft gerestau-
reerd, sponsoort het bruggetje voor de Ver-
eniging De Zaansche Molen. 

Beweging in molen 
Heerjansdam?

De korenmolen van Heerjansdam is een
van de weinige korenmolens van Zuid-Hol-
land die nog tot ver in de jaren zestig van
de vorige eeuw in bedrijf is geweest. Laat-
stelijk werd hij vanaf 1929 bemalen door
molenaar Heyboer. Daarvoor bemaalde
de familie Dam de molen en diens voor-
ganger vanaf 1738. De molen vormde met
het woonhuis, de maalderij en de schuur

Op r o e p
Ter gelegenheid van het huwelijk van
prins Willem-Alexander en prinses Máxi -
ma op 2 februari zijn her en der in het
land molens feestelijk ‘mooi gezet’. De
redactie overweegt om hier in het juni-
nummer een fotoreportage aan te wij-
den. Dat kan uiteraard alleen als er
voldoende foto’s van goede kwaliteit
beschikbaar zijn. Als u die heeft zoudt
u dan zo vriendelijk willen zijn ze voor
dit doel aan de redactie te sturen: 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerka-
pelle. Na gebruik ontvangt u de foto’s
weer terug. JSB.

Sloop silo bij molen Warken

In januari is de graansilo bij de molen van
Warken, gemeente Warnsveld gesloopt.
Molenaar Nijendijk had deze twaalf meter
hoge silo in 1969 laten bouwen voor zijn be-
drijf, dat in 1989 werd beëindigd. Aanvan-
kelijk wilde de familie Draaijer, die sinds
twee jaar het oude en mooie molenaars-
huis bewoont(dat evenals de molen uit
1878 stamt), niet alleen het silopand, maar
ook de (veel oudere) maalderij laten slo-
pen. Daar hebben de Draaijers toch vanaf
gezien en in plaats daarvan geven zij dit
pand een andere, recreatieve, bestem-
ming. Het wordt een ‘trekkershut’ met de
bijbehorende faciliteiten als een keuken-

blok en toiletruimte. Een en ander is moge-
lijk gemaakt dankzij de bestuurlijke en
finan ciële medewerking van provincie en
gemeente. Als alles volgens plan verloopt
dan is alles in september klaar.

Nieuwe molen in oude jas voor
Bovenkerk?

In Bovenkerk, gemeente Amstelveen, staat
nu op de hoek van de Legmeerdijk en het
Schinkeldijkje bij de Kleine Poel een huis. Als
het aan Peter Pijpelink ligt komt op die
plaats een molen te staan. Het zal wel een
bijzondere molen zijn, zowel naar construc-
tie als functie. Uiterlijk moet hij de gestalte
van een zeskante baliemolen krijgen, maar
daar houdt de gelijkenis met de klassieke
molen wel zo ongeveer mee op. Zijn de tra-
ditionele molens van hout, Pijpelinks creatie
zal een ijzeren constructie krijgen, zij het ge-
dekt met riet. In de onderbouw van de mo-
len komt de woning voor het echtpaar Pij-
pelink. De molen zelf gaat voor elektrici-
teitsopwekking dienen. Pijpelink denkt aan
twee generatoren van 75 kW. Als die inder-
daad dit vermogen ook volledig weten te
bereiken dan verbleken de prestaties van
de klassieke molens hierbij!
Pijpelink schat de kost van zijn project op
1,1 tot 1,4 miljoen euro. Er zijn nog heel wat
moeilijkheden te overwinnen aleer de
bouw van start kan gaan.
De gemeente Amstelveen heeft de grond
waar Pijpelink het ook op heeft laten vallen
verkocht aan de provincie voor een even-
tuele reconstructie van de kruising Leg-
meerdijk-Schinkeldijkje, maar volgens Pijpe-
link hoeven zijn plannen en die van de pro-
vincie elkaar niet te bijten. Hij heeft inmid-
dels bij de gemeente een haalbaarheids-
vraag ingediend, een principe-aanvraag
van een bouwvergunning. Bestuurlijk zit de
zaak dus al in de molen, nu de molen zelf
nog.

De molen van Warken met uiterst
rechts het nu gesloopte silopand en
links daarvan de voormalige maalderij.
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een fraai complex. Helaas is de molen in
de laatste decennia volledig ingegroeid:
een verstikte molen. Daarbij kwam nog dat
de aanleg van de HSL lange tijd het voort-
bestaan van de molen bedreigde. Al met
al raakte de molen hierdoor wel in de ver-
sukkeling, ondanks de goede bedoelingen
van de eigenaar. De roeden werden kaal
gezet in afwachting van de dingen die
zouden komen. Er tekenden zich twee op-
ties af: of de molen weg of de bomen weg.
Dat laatste wil de gemeente liever niet om-
dat de noodzakelijk kaalslag waarschijnlijk
een storm van protest zal oproepen en ge-
paard zal gaan met kosten die geraamd
worden op zo’n 125.000 euro. Dat betekent
dat de molen moet gaan verhuizen. Daar
zijn de eigenaren A. Baaijens en K. Brink-
man en het gemeentebestuur nu in prin-
cipe over eens. De gedachten gaan in
eerste instantie uit naar de zuidoostkant
van het dorp, te weten de polder Het Bui-
tenland. De bedoeling is dat de molen dan

wordt ondergebracht in een stichting. Dat
kan een aparte stichting zijn, maar men
denkt ook aan de Stichting De Rijsoordse
Molen die eigenaar is van De Kersenboom.
Als de verplaatsing zijn beslag krijgt dan
doet zich het verschijnsel voor dat op de ko-
renmolen De Zandweg na alle molens op
het eiland IJsselmonde om biotoopredenen
verplaatst zijn. Eer dat het evenwel zo ver is
dan zullen er nog heel wat plooien en hob-
bels moeten worden gladgestreken.

Verbij Hoogmade 
bouwt molen in Pella

Tijdens de Afscheiding had de predikant
van Genderen en Doeveren in het Land
van Heusden en Altena, ds. H.P. Scholte
zich op 1 november 1834 met zijn hele ge-
meente losgemaakt van de Nederlandse
Hervormde Kerk. In 1847 vertrok ds. H.P.
Scholte met totaal bijna 900 mensen naar
Amerika vanwege de geloofsvervolgingen
die op de Afscheiding ontstonden. Zij sticht-
ten in de Amerikaanse staat Iowa de kolo-
nie Pella, zo genoemd naar de plaats over
de Jordaan waarheen de christenge-
meente van Jeruzalem in 70 n. Chr.
vluchtte. Een andere groep afgescheide-
nen, o.l.v. ds. Van Raalte kwam in diezelfde
tijd in Michigan terecht. De herinnering aan
de Hollandse wortels aldaar wordt o.a. le-
vend gehouden door de molen De Zwaan
in Holland. In Pella slaat men nu dezelfde
weg in. De Pella Historical Society vatte het
plan op om bij wijze van Millenniummonu-
ment een Hollandse windmolen te bou-
wen. In december 1990 ontving men van
het Iowa Department of Economic Deve-
lopment een subsidie van 490.000 dollar.
Het moet een grote achtkante baliemolen
worden. Via via nam men contact op met
molenmaker Verbij in Hoogmade en sa-
men met architect Larry Ericson werden de
plannen uitgewerkt.  In december 2000

kreeg Verbij de officiële opdracht. In juni
2001 ging de eerste container met onder-
delen de deur uit, de laatste ging op 8 fe-
bruari de deur uit. Een plaatselijke aanne-
mer maakte de twaalf meter hoge onder-
bouw. Op 22 februari zijn drie molenmakers
van Verbij, Gerard Kleijn, Ton Straathof,
Teun Waltman en Lucas Verbij zelf naar
Amerika vertrokken voor de opbouw. Een
volgend Amerikaans project dient zich
aan. In april 2000 demonteert Verbij een
molen in San Francisco welke vervolgens in
Hoogmade zal worden gerestaureerd. 

Zaagmolen Weltevreden 
op rijkslijst

Afgezien van eventuele bezwaarschriften is
op 1 februari het restant van de zaagmolen
Weltevreden op de rijksmonumentenlijst
geplaatst. Deze in 1845 door Floris Kloos
voor Wed. M. Boogaerdt & Zn gebouwde
zaagmolen was een unicum. Hij had een
rechthoekige onderbouw, een achtkante
balie en een zeskante romp en was naar
alle waarschijnlijkheid ook uitgerust met
een dubbel werk! En er zouden nog veel
meer  buitenissigheden kunnen worden op-
genoemd. In augustus 1910 ontstond
brand in de kap van de molen. Men
slaagde erin de molen te redden, maar het
gevolg was toch dat de houthandel be-
sloot om de molen tot op de onderbouw te

Zo moet de molen in Pella er bij ko-
men te staan. Een suggestie om de mo-
len van Genderen, het dorp waar ds.
Scholte stond, als voorbeeld te nemen
was niet mogelijk vanwege de omge-
ving. De wipkorenmolen van Genderen
heeft in de vorige nummers van de Mo-
lenwereld veel aandacht gekregen.

De molen van Heerjansdam nog in vol bedrijf, een mooi bedrijfscomplex, waarvan
de omgeving volledig uit de hand is gelopen. De locatie van deze molen heeft een
bijzondere historische achtergrond.

De Weltevreden in Krimpen a/d Lek
voor de brand van 1910, tevens een
toekomstdroom.

slopen en hem voortaan te drijven als
stoomzagerij. In 1987 werd de onderbouw
verkocht aan een sloper in verband met
de bouw van een nieuwe zagerij. Dankzij
de belangeloze medewerking van de
firma Boogaerdt slaagde een doel-
treffende plaatselijke actie erin de onder-
bouw veilig te stellen. De zaagloodsen wer-
den met zorg gedemonteerd en de onder-
bouw werd met een grote kraan buiten de
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directe ‘gevarenzone’ geplaatst. Na deze
flitsende start liet verder succes lang op zich
wachten. De actiegroep, inmiddels Stich-
ting Zaagmolen Weltevreden had een ju-
weel van een locatie op het oog, maar
door allerlei strubbelingen, waar de Stich-
ting overigens geheel buiten stond, lukte
het niet om spijkers met koppen te slaan.
Doordat er geen locatie voor de molen was
kon de aanvraag op de rijkslijst niet geho-
noreerd worden aangezien de opgave van
een kadastraal perceel verplicht is. Dat was
niet mogelijk: de oude locatie was onmo-
gelijk en een nieuwe was er nog niet. Pas in
1999 ontstond er meer duidelijkheid en zo
kon op 4 januari 2000 de onderbouw wor-
den verplaatst naar de nieuwe locatie aan
de Rijsdijk in Krimpen a/d Lek, de plaats
waar men al meer dan tien jaar naar uitzag
(zie Molenwereld 2000-2-31). Nu kon dan
ook de procedure voor de plaatsing op de
rijksmonumentenlijst verder afgehandeld
worden met als resultaat de aanwijzing op
1 februari jl. Toch zal er nog heel wat water
door de Lek stromen voordat de Weltevre-
den zijn naam weer eer aan doet.

Nieuwe roeden voor 
Munnikenmolen Leiderdorp

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: op
29 januari zijn de oude  roeden van de
Munnikenmolen te Leiderdorp gestreken
en twee nieuwe gestoken; fabrikaat
Straathof Rijpwetering met de nummers
168 (binnenroede) en 169 (buitenroede).

Er moet nog veel worden  geregeld, want
geld om bijvoorbeeld het verrotte windpe-
luw te  vernieuwen, schijnt nog niet te zijn
gereserveerd(?!).  De hoofdconstructie van
de molen verkeert in behoorlijke staat. Mo-
lenaar Cees Borreman vertelde mij, dat de
zaak ondanks het verval waterdicht is  ge-
bleven. Het bovenhuis ziet er naar omstan-
digheden netjes uit (slechts  een beetje dui-
venstront). Windpeluw, achterzomer, staart,
kruirad en  ook de schepradkast zijn daar-
entegen erg slecht. De vangstok brak toen,
voor het strijken van de roeden, de vang
moest worden gelicht! Het  scheprad zelf
moet nieuwe schoepen (‘bladen’, zeggen
veel Rijnlandse  molenaars) hebben. Er is,
naar het schijnt, omstreeks 1975 nog be-
hoorlijk in de molen  geïnvesteerd; daarna
verviel de molen vrij snel. Het is te hopen,
dat  er nu en beetje schot in komt. De om-
geving van de molen wordt  natuurlijk nooit
meer wat; Leiderdorp heeft de molen vol-
gens velen erg  verwaarloosd in de veron-
derstelling, dat de molen wel een keer zou
worden verplaatst (zelfs de verantwoorde-
lijke ambtenaar geeft dat in  het LD toe).
Maar verplaatsen is kennelijk nu toch niet
meer aan de orde. Het valt, rijdend  over
de A4, toch altijd op dat de zichtlijn NW-ZO,
die dankzij de brede  Dwarswetering be-
waard is gebleven. Het zuidwesten is niet
veel soeps meer, al kan  het met wat kap-
pen en snoeien nog wel iets beter worden.
Het verhoogde  talud van de Persant
Snoepweg (De man heette eigenlijk ‘ge-
woon’ Snoep,  was rond 1900 huisarts te Lei-
derdorp en kwam uit ‘s Gravenpolder)
draagt natuurlijk ook bij tot het ‘tuinkabou-
ter- imago’ van dit overigens zeer fraaie
molentje. Leo Middelkoop.

Delfland wil afzwakken 
molenbiotoop

Delfland wil bij de Schaapweimolen in Rijs-
wijk een grote riolwaterzuiveringsinstallatie
bouwen (zie Molenwereld 2001- 12-310).
Die zou windbelemmering geven en
daarom is geopperd de molen wederom
te verplaatsen. Dat is een kostbare en in-
grijpende operatie, waar Delfland, ook ei-
genaar van de molen, niet op zit te wach-
ten. Het hoogheemraadschap bekijkt nu of
hier een uitweg voor is. De provincie Zuid-
Holland meet met twee maten: een voor
een landelijke en een voor een stedelijke
biotoop. Volgens de landelijke bio-
tooprichtlijnen van de provincie zou verkas-
sen de enige oplossing zijn, maar volgens
de stedelijke zou de molen gewoon kun-
nen blijven staan. Mede vanwege de ge-
luidsschermen voor de A4 valt op dat lan-
delijke wel wat af te dingen en zou de mo-
len gewoon kunnen blijven waar hij staat.

Griezelen in De Palmboom

Op 27 februari werd in museummolen De
Palmboom aan de Noordvest te Schiedam
een tentoonstelling geopend onder het
motto ‘Molens, mythes en mysteries’. Deze
tentoonstelling vol enge verhalen, veel illu-
straties, foto’s, film en geluidseffecten is be-
doeld voor kinderen van zeven tot twaalf
jaar. Er is ook lees- en knutselhoek. Enge
verhalen over molens en molenaars, de
‘vreemde’ geluiden die de malende mo-
len maakt, ongelukken in en met molens,
spookverhalen rond molens: kortom de
zwarte kant van zwarte molens in zwart Na-
zareth. De museummolen is geopend van
maandag t/m dinsdag van 11.00 tot 17.00

De Munnikenmolen stond al jaren met
kale roeden. Dat is nu dus verholpen; de
omgeving niet. In 25 jaar tijd is deze
molen vrijwel volkomen ‘verstikt’.

Bij het overlijden van 
Ton Zwinkels

Op dinsdag 12 februari is op 54-jarige
leeftijd de heer A.J. Zwinkels plotseling
overleden aan een hartstilstand. Ton
Zwinkels was sinds 1982 vrijwillig molenaar
op De Vier Winden te Monster. Nadat hij,
samen met Cees Teeuwisse, de opleiding
had gevolgd op de molen van Waterin-
gen, hebben zij, samen met andere vrij-
willigers, deze molen weer maalvaardig
gemaakt en daarna menige zak graan
gemalen; tarwe voor de warme bakker
en gerst voor de vele Marokkaanse tuin-
bouw-medewerkers. Ook was Ton een
actief lid van de groep Westlandse mole-
naars. Na het vertrek van Teeuwisse naar
Friesland werd diens plaats ingenomen
door Ab Raaphorst. Het was diens droeve
taak om de molen voor zijn collega in de
rouw te zetten. Nagenoeg alle wEst-
landse molenaars volgden dit voorbeeld.
Het plotseling verscheiden is een gevoe-
lig verlies voor de Westlandse molenwe-
reld. C. Teeuwisse en Gerard Barendse De molen van Ton Zwinkels in Monster.
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uur en op zon en feestdagen van 12.30 tot
17.00 uur. De tentoonstelling loopt tot janu-
ari 2003.

Meer duidelijkheid over 
lot molen Spijkenisse

De centrumplannen van de gemeente
Spijkenisse en de korenmolen van Van Kra-
nenburg in Spijkenisse beten elkaar flink. De
directe bedreiging was de bouw van de
toneeltoren van het nieuwe te bouwen
theater op 120 meter afstand van de mo-
len. Op 22 januari kwam gedeputeerde ir.
M. Houtman speciaal naar Spijkenisse om
te overleggen met de raadscommissie
centrumzaken. Houtman maakte duidelijk
dat het provinciebestuur de bouw van de
toneeltoren accepteert omdat die slecht
een klein oppervlak beslaat en omdat men
de bouwhoogte al behoorlijk heeft gere-
duceerd door de toren als het ware in de
grond te laten zakken. Ook wenste Hout-
man een zo gunstig mogelijke aerodyna-
mische bouwwijze.
Maar nu heeft Spijkenisse nog veel meer
‘hoge’ plannen in het gebied rond de mo-
len. Houtman maakte duidelijk, dat binnen
een straal van 400 meter geen aantasting
van de molenbiotoop getolereerd zal wor-
den. Als Spijkenisse toch plannen in die
geest wil doorzetten dan zal men toch pas-
sende maatregelen voor de molen moe-
ten nemen: aan verdere vrijstellingen hoeft
men niet te denken. 

Nog geen stichting voor molen
Heinkenszand

In Heinkenszand waait geen goede wind
voor de molens. Tot 1970 telde dit dorp er
twee. Sindsdien is er een onttakeld en ge-
leidelijk aan uitgesloopt tot een kale romp,
terwijl de andere flink in verval raakte. De
gemeente Borsele heeft om die molen te
redden een dorpsvernieuwingsplannetje
ont wikkeld dat voorziet in de sloop van ver-
krotte bijgebouwtjes rond de molen en res-
tauratie van de molen zelf. De provincie
Zeeland heeft hiervoor 35.000 euro subsidie
toegekend. De gemeente Borsele heeft in-
middels met de eigenaar een voorlopige
koopcontract ondertekend over de aan-
koop van de molen en de bijgebouwen.  
Nu heeft de gemeente aan de plannen
het onderbrengen van de molen in een
stichting als voorwaarde bedongen, en
dat zelfs ontbindend, want zij vindt dat het
behoud van de molen plaatselijk gedra-
gen moet worden. In de direct omgeving
van de molen, de Stationsbuurt, blijkt geen
animo voor zo’n stichting te zijn. Dus ge-
beurt er voorlopig niets. Wel heeft het pro-
vinciebestuur nu gedreigd om de toege-
kende subsidie in te trekken en heeft de ge-
meente tot uiterlijk 1 juli de kans gegeven
om orde op zaken te stellen. Verder uitstel
zal niet gegeven worden. 
Wel is de gemeente nu in gesprek met een
aantal lokale bedrijven om langs die weg
tot de oprichting van een stichting te ko-
men. Het is te hopen dat dit lukt, want an-

ders ziet de toekomst voor de tweede mo-
len van Heinkenszand er ook donker uit.

Restauratie molen 
Moriaanshoofd begonnen

De Stichting Renesse wil de Stichting tot be-
houd van molen De Zwaan een renteloze
lening van 22.689 euro geven, waarmee
het gat in de begroting voor de restauratie
van de molen van Moriaanshoofd is ge-
dicht (zie het vorige nummer van Molen-
wereld). Inmiddels is zelfs al een begin ge-
maakt met de restauratie. Op 7 februari
haalden de molenmakers van Vaagss uit
Aalten de roeden uit de molen, terwijl ook
de staard werd gedemonteerd. Op 24 fe-
bruari werd de kap van deze Zwaan afge-
haald.

Restaurant bij molen 
Serooskerke (W) heropend

Op vrijdag 1 maart is het restaurant bij de
molen De Hoop in Serooskerke heropend
als restaurant De Pannekoeke Tapperij. In
september heeft de familie Vergroesen de
molen met het restaurant gekocht. Een
deel van het restaurant is bij het woonhuis
getrokken. In het overige deel, dat ingrij-
pend is verbouwd,  zijn 85 zitplaatsen. De
molen is in het seizoen elke dag open en
op zaterdag draait vrijwillig molenaar Jelle
Wierda met de molen. Bij de molen koopt
een winkeltje waarin Zeeuwse specialitei-
ten worden verkocht als het Vlegelbier en
uiteraard ook meel.

De molen van Serooskerke.

De molen van Heinkenszand in betere
dagen: geen stichting, geen redding?

Laatste fase herstel 
Oranjemolen ingegaan 

Eerder is de Oranjemolen in Vlissingen van
een nieuwe fundering voorzien, rechtgezet
en opgevijzeld (zie Molenwereld 2001-6-
168, 169). Nu dit achter de rug is wordt de
molen verder afgewerkt. Zo is de molen in
de steigers gezet om het metselwerk te her-
stellen. Een nieuwe balie staat ook op het
programma. De kap was eerder aange-
past aan de verzakkingen. Nu de molen
zelf recht staat, ligt de kap scheef op de
romp. Ook dit wordt verholpen. Ook in-
wendig wordt de molen nagelopen. Als al-
les volgens plan verloopt, dan komt alles
nog voor de zomervakantie klaar.

Oproep derde Brabants 
Molenweekend 2002 

Inmiddels zijn door de werkgroep PR & Edu-
catie van de molenstichting Noord-Bra-
bant de plannen gemaakt voor het derde
Brabants molenweekend. Het molenweek-
end is er juist voor om de mensen kennis te
laten maken met de wind- en watermolens
in Noord-Brabant, ook de collega (vrijwillig)
molenaar is van harte welkom ! Met een zo
groot mogelijke deelname van de molens
en bezoek aan de molens wil de molen-
stichting laten zien dat er een draagvlak is
voor de molens en het molenbehoud in de
provincie Noord-Brabant. Gelukkig wordt
de molenstichting, na een herstart, als een
volwaardige gesprekspartner gezien bij de
provincie, De Hollandsche Molen en de re-
gionale molenclubs in Brabant. Men wil in
naar een koepelfunctie toe, daarbij onder-
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steund door de hulp van de monumen-
tenwacht. 
Juist in het derde jaar is het daarom van
wezenlijk belang dat er zoveel mogelijk
molens meedoen. Er zullen belangrijke be-
sluiten gaan vallen over en voor de molens. 
Met een zo groot mogelijke deelname la-
ten de (vrijwillige)molenaars en moleneige-
naren zien dat men als een groep naar bui-
ten treedt en er activiteit is op 
molengebied. Iets wat in het verleden te
versnipperd naar buiten kwam ! 
Het molenweekend zal (onder voorbehoud)
geopend worden vrijdagmiddag 21 juni
a.s. op de zeskante molen van Haps. De
Mariamolen bestaat dit jaar 200-jaar en
wordt bemalen door een van de stu-
wende krachten achter de molenstich-
ting: Don Werts.
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni worden
zoveel mogelijk molens in bedrijf gesteld.
Voor beide dagen of de zaterdag of zon-
dag roept de molenstichting Noord-Bra-
bant alle (vrijwillige) molenaars en molenei-
genaren op mee te doen. Men kan zich
gemakkelijk aanmelden door de site:
www.molens.net/molenweekend te be-
zoeken en via het formulier je daar aan te
melden. Op deze site komen alle deelne-
mende molens te staan om zodoende be-
zoekers zo optimaal mogelijk te informeren. 
Telefonisch opgeven of nadere informatie
kan ook via: Johan Vos in Dongen: tel.
0162-316838 of Bart Hoofs in Hilvarenbeek:
tel. 013-5053064.  
Bijvoorbaat dank voor de medewerking ! 
Werkgroep PR & educatie Molenstichting
Noord-Brabant. 

Eerste molenzeilen van 
Marc Crins in Noord-Brabant 

Vrijwillig molenaar Marc Crins uit Reuver
draait en maalt al jaren op De Grauwe
Beer in Beesel en de standerdmolen van
Kessel. Sinds vorig jaar is hij gestart met een
eigen zeilmakerij voor molenzeilen. Inmid-
dels heeft hij verschillende zeilen gemaakt
en in 2002 ging het eerste paar naar een
Noord-Brabantse molen. Voor standerdmo-
len 3 in Heusden werden vier WK-77 zeilen
gemaakt nadat molenmakerij Beijk de roe-
den opnieuw had opgehekt. Bart Hoofs.

Volop activiteit op de 
Zandwijkse wipmolen

Omdat vrijwillig molenaar Arie Hoek zijn pol-
dermolen in Kinderdijk niet kan gebruiken is
hij aan de slag gegaan op de Zandwijkse
Molen in Uppel. Het laatste jaar draaide
deze prachtige wipmolen minimaal. Mooi
vrij in het land en met vele authentieke on-
derdelen is het een juweel van een molen. 
Eind vorig jaar ging Arie hier met veel en-
thousiasme van start. De molen werd weer
in orde gebracht om er verantwoord mee
te malen. Vorig jaar werd de teller nog op
een mooie 100.000 gezet en voor 2002 zal
Zandwijk zeker hoog eindigen. Inmiddels is
de wipmolen elke zaterdagmiddag in be-
drijf en maalt hij rond in een circuit. 

Met de hoeveelheid wind van begin dit
jaar openbaarde zich ook een probleem.
Nadat de molen een middag flink had ge-
malen liep de pen warm. Tot de komst van
de molenmaker komt is malen met beleid
de enige remedie. De molen inmiddels ook
een geliefd bezoekadres geworden voor
leerlingen in opleiding uit alle delen van de
provincie Brabant. 
De nabij staande Uitwijkse Molen heeft in-
middels ook versterking gekregen. Marcel
Pellegrom uit Nieuwegein bemaalt deze
wipmolen al jaren. Momenteel samen met
Rob van Herwaarde uit Teteringen. Begin
dit jaar is het met een mooie wind menig
maal voorgekomen dat tegelijkertijd de
poldermolens van Werkendam, Uppel,
Almkerk, Dussen en Hank in bedrijf waren.
Dat was jaren geleden! Bart Hoofs.

Bakelse standerdmolen 
draait en maalt weer 

In vervolg op het bericht in het februari-
nummer van Molenwereld is er beter
nieuws te melden over de situatie in Bakel.
Het stil zetten van de molen heeft direct
geleid tot actie bij de gemeente Gemert.
Om die reden besloot vrijwillig molenaar
Wybrand van Zwol weer te gaan draaien
en malen. De gemeente heeft opdracht
gegeven aan molenmaker Beijk in Affer-
den om dit jaar de molen in goede staat te
brengen. Waarschijnlijk zullen dan de oude
kleuren terug komen en Van Zwol hoopt
zelfs op het weer aanbrengen van de
oude reclame op de kast. Voor de zeer
slechte biotoop is nog geen plan van aan-
pak. De gevaarlijke situatie vraagt hier drin-
gend om. De situatie werkt door in de
draaipremie. Door de slechte biotoop is
het, ondanks het elke week malen, niet
mogelijk meer dan 30.000 omwentelingen
per jaar te halen. Vergelijkbare molens in
Noord-Brabant komen met eenzelfde
vlucht en inspanning ruim aan de 100.000
omwentelingen ! 
Inmiddels heeft Van Zwol ook de molen De
Bijenkorf van de gemeente Gemert onder
zijn hoede gekregen. Onder in de molen
heeft de voormalige eigenaar, de familie
Gerrits, een kleindiervoederzaak die elke za-
terdag open is. Dan draaide de molen ook
maar gemalen werd er niet. Hier zal binnen-
kort verandering in komen. Zodra de
agenda van molensteenmaker Hans Titu-
laer het toelaat zal een koppel kunststenen
maalvaardig worden gemaakt. De Bijenkorf
beschikt over twee koppel kunststenen. De
ene steen wordt zodanig gescherpt dat die
geschikt is om tarwe- en roggemeel te gaan
malen. Wybrand wil hier voor de particulie-
ren gaan malen en mogelijk ook voor een
bakker. Hij voorziet hiermee in een behoefte;
immers in dit deel van Oost-Brabant wordt er
geen consumptiemeel gemalen. Ook voor
het in stand houden van het korenmole-
naarsambacht is dit van groot belang, in dit
gebied maar ook in het Land van Cuijk is het
belangrijk dat er mensen zijn die het malen
verstaan en dit ook aan een nieuwe gene-
ratie over kunnen dragen ! Deze achtkante
molen, een voormalige Zaankanter, zal zo
weer een echte korenmolen zijn. Bart Hoofs.

Tweede koppel stenen 
voor Beugen 

De restauratie van molen Martinus in Beu-
gen / Boxmeer is nu compleet af. Nadat
molenmaker Beijk de molen restaureerde
en het voegwerk vernieuwde bleef er nog
een wens over voor de vrijwillige molenaars
Harteman en Heijs. De molen beschikte
slechts over een koppel stenen. Van het
andere koppel waren nog wel onderdelen
aanwezig maar het was niet compleet.
Met hulp van de molenvrienden in het
Land van Cuyk en uit diverse molens en
maalderijen zijn de ontbrekende delen ge-
komen. 
Harry Beijk zorgde voor de steenkuipen en
rondsel. Inmiddels is door toedoen van en-
thousiaste molenaars de oude situatie zo-
veel mogelijk gereconstrueerd. Ook in Beu-
gen ademt de molen weer de echte mo-
lensfeer. Door een restauratie met beleid
zijn de oude wipmolenonderdelen ook be-
waard gebleven. 
Inmiddels is de molen ook opleidingsmolen
geworden voor Duitse molenvrienden. Lud-
ger Pauls, eigenaar van de molenromp in
Ven-Zelderheide, is hier in opleiding. (Zijn
molen zal nog dit jaar gerestaureerd wor-
den door molenmaker Beijk.) Voor de stel-
lingmolen in het Duitse Kalkar zijn mevrouw
Mohrer en de heer Van der Grinten in op-
leiding. Omdat er (nog) geen Duitse vert-
aling is van de opleiding tot vrijwillig mole-
naar moest molenaar Frits Harteman met
handen en voeten de leerlingen duidelijk
maken hoe te handelen. Bart Hoofs.

Het weer aanbrengen van de oude re-
clame op de molen van Bakel zou een
bijzonder stuk historie weer tot leven
brengen, immers al deze reclame-
uitingen zijn verleden tijd, zeker de
grote op de zijwand van de kast van
een stasnderdmolen, zoals hier in Bakel
in 1932.
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restaureerd, maar kon een oliewerk dat al
tientallen jaren geleden was uitgesloopt
zijn plaats weer krijgen. Holtens Molen is zo
de enige windoliemolen in Noord-Brabant.
De molen had ook een derde functie:
zaagmolen, want Holtens molen bezat ook
een zagerij die met windkracht werd aan-
gedreven. Houthandel Holten schonk in-
middels de grond naast de molen waar de
te reconstrueren zagerij moet verrijzen. Ver-
der is de Stichting Holtens Molen erin ge-
slaagd om in Haarlem een oude zaagma-
chine te verwerven. Die wordt nu door vrij-
willigers gereviseerd. De voorbereidingen
gaan gestaag door. Zo is nu de bouwver-
gunning voor de zagerij aangevraagd bij
de gemeente. Als de financiering op dreef
is kan de eigenlijke bouw beginnen. De
kosten worden geraamd op 100.000 euro.
Zo zal Brabant dan weer een molen heb-
ben waar niet alleen graan gemalen of
olie geslagen wordt, maar waar ook hout
gezaagd wordt. Dergelijk ‘multifunctionele’
molens zijn er niet veel geweest. Voor zover
bekend wint alleen de Westermolen in
Dalfsen het van Holtens Molen: koren, pel-,
houtzaag- en oliemolen, maar daar is alles
op de korenmolen, na verleden tijd.

Vervolg Eerde’s molenherstel 

In vervolg op berichten over de restauratie
van de molenromp in het Brabantse Eerde
is er meer nieuws te melden. Mocht de mo-
lenromp ooit draaiend en/ of malend wor-
den dan kan die straks ook door vrijwillige
molenaars worden bediend. De heren Van
Riel en Janssen zijn gestart met de oplei-
ding bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Zij volgen de opleiding op de molens Zel-
denrust en Nieuw-Leven in Oss. 
Er is ook een internetsite geopend die te
vinden is onder: www.eerdsemolen.nl Om
de mensen een idee te geven hoe de
romp er als volwaardige molen uit gaat
zien is er een montagefoto gemaakt. Op
het magazijn is de romp van molen Onver-

Subsidie voor molens Deurne 

De provincie Noord-Brabant heeft bij de
verdeling van het budget van rijksmonu-
mentensubsidie in het kader van het PRUP
voor 2003 8168 euro beschikbaar gesteld
voor het herstel van de korenmolen van
Vlierden. Aan deze molen moet herstel
worden uitgevoerd aan het metselwerk en
de zolders. Een en ander staat niet los van
de ‘stenenmolenkwaal’.
Voor het jaar erop, 2004 is 136.134 euro uit-
getrokken voor de molen van Zeilberg, een
gewezen Wateringse watermolen die, tot
ergernis van eigenaar Willy Crommentuyn,
inmiddels al jaren stil en sinds 1999 met kale
roeden staat (zie Molenwereld 1999-7-
155en 2000-1-8 e.v.).

Bouwvergunning aangevraagd
voor zagerij Holtens Molen

Lange tijd zag de toestand van Holtens
Molen in Deurne er weinig rooskleurig uit
met trefwoorden als brand, onttakeling en
sloopvergunning. Dankzij een uiterst ac-
tieve stichting is het allemaal ten goede
gekeerd. Niet alleen is de korenmolen ge-

moeid in Oisterwijk gemonteerd,(nog)
draaiend met twee halve zeilen. Herstel tot
draaiende molen is op deze plaats zeker
mogelijk. De molen heeft met name uit de
zuid-westhoek vrije windvang. De andere
richtingen zijn bebouwd maar zeker niet
slecht. Ook de molenomgeving ademt
nog veel sfeer uit. Met beleid kan dit in de
toekomst zo blijven ! Bart Hoofs.

Molenwinkeltje in 
standerdmolen Oploo

Als zoveel vrijwillige molenaars verkopen
Jan van Riet en Piet Geene meel op hun
standerdmolen De Korenbloem in Oploo.
Het aantal klanten, thuisbakkers en -bak-
ster, veelal werkend met een broodbak-
machine neemt langzaam maar zeker toe.
Darom wil men de klanten meer bieden.
Tussen de teerlingen van deze gesloten
standerdmolen wordt nu een bescheiden
molenwinkeltje in gericht met een toon-
bank en een kast. Men verkoopt niet alleen
meel dat op de eigen molen is gemalen,
maar ook specialiteiten van de Zuidmolen
in Groesbeek.

Catharinamolen verliest fokken

Jaren geleden draaide beltmolen Catha-
rina in Schijndel nog af en toe voor de prins.
Met de stilstand begon ook het verval. De
Catharina of de molen van Nefkens is altijd
een prachtige molen geweest. Mooi van
model maar ook degelijk van inrichting. De
molen heeft nog altijd drie koppel stenen
en een steen aangedreven door een die-
selmotor. Volgens molenliefhebber Paul
Groen die de molen, als een van de weini-
gen, jaren geleden mocht bekijken is er
nog steeds veel molensfeer in deze koren-
molen. Qua wiekverbetering is men voort-
uitstrevend te werk gegaan op de Catha-
rina. Als een van de weinigen had deze
molen zelfzwichting met een sleepring rond
de as. Daarna volgde het systeem Fauël
met remkleppen. 
Door de jarenlange stilstand op het westen
zijn de fokken gaan rotten. Tijdens de he-
vige wind begin februari heeft de Catha-
rina daardoor die fokken verloren. 
De Derkcx-roeden zijn nog wel voorzien
van hekwerk en enkele schenkels. Het is
duidelijk dat het verval aan deze particu-
liere molen doorgaat. De staart is in rede-
lijke conditie en jaren geleden nog geverfd
door molenmaker Adriaens in Weert. Mo-
gelijk krijgt deze prachtige molen zo snel
mogelijk het onderhoud dat ze verdient!
Bart Hoofs.

Restauratie Bisschopsmolen
Maastricht begonnen

Op 21 januari is een begin gemaakt met
de restauratie van de Bisschopsmolen in
Maastricht. Deze molen is voor Neder-
landse begrippen een vreemde eend in de
bijt. Sowieso treft men in Nederland heel
weinig door water gedreven molens in ste-

Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de molen
De Volksvriend van Van Roy aan de Oude-
straat bij de oostelijke rondweg in Gemert een
van de Brabantse korenmolens is geweest die
nog heel lang in bedrijf is geweest. Sinds jaren
staat de molen zonder roeden en verkeert in
vervallen staat. Maar er daagt licht: in het ka-
der van de PRUP (zie Deurne) heeft de provin-
cie Noord-Brabant 174.705 euro toegekend
voor de restauratie van deze molen. Het geld
komt in 2004 beschikbaar, maar dan moet het
herstel ook in dat jaar zijn uitgevoerd. Op dit
moment zijn de definitieve restauratieplannen
nog niet gereed omdat de gemeente Ge-
mert-Bakel de molen ook een paar honderd
meter wil verplaatsen en men hierover nog
niet rond is met eigenaar Van Roy. De subsi-
dietoekenning brengt alles wel in een stroom-
versnelling.

De olieslagerij maakt Holtens Molen
al uniek, de houtzagerij zal dat nog
meer doen.

Geld voor restauratie van De Volksvriend in Gemert

De Volksvriend in
Gemert in betere
dagen: juni 1976.
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den aan. De Bisschopsmolen is met zijn 18e-
eeuwse ‘stadse’ bouwstijlkenmerken hele-
maal bijzonder. Vanaf de straatzijde zou
men niet zeggen dat men met een water-
molen te maken heeft. Met de molen is tot
voor kort nog gemalen voor een bakkerij.
Toch was vooral de bouwkundige staat
van het pand slecht: dak vloeren, ramen
kozijnen etc.  Met de nu begonnen restau-
ratie is naar raming 410.000 euro gemoeid.
Tegelijkertijd neemt het waterschap Roer
en Overmaas de noordtak van de Jeker,
de waterloop die de molen aandrijft, on-
derhanden. Zo zijn er bij de Bisschopsmolen
fundamenten gestort voor een nieuwe
kademuur. Tevens wordt de rivierloop door
het waterschap opgeschoond.

Molenstichting Nederweert 
krijgt vaste vorm

De gemeente Nederweert wil in ieder ge-
val de drie molens binnen de gemeente
die zij in eigendom heeft onderbrengen in
een stichting. Twee van de drie molens zijn
rijksmonument, de derde, de Windlust op
Roeven is dit niet. Hiervoor is die status aan-
gevraagd. De stichting wordt gevormd uit
kringen van de gemeente, de vrijwillige
molenaars, de Heemkundevereniging en
de Stichting Eynderhoof. Ook de Stichting
Waterkrachtcentrale Roeven en de regio-
VVV worden erin betrokken.

Herbouw watermolen 
bij Kasteel Stein?

Oudtijds hoorden bij het Kasteel Stein een
wind- en een watermolen. De watermolen
lag in de buurtschap Keere-end bij het kas-
teel zelf en werd aangedreven door de
Putbeek. Aan het eind van de negen-
tiende eeuw was het met de molen afge-
lopen. Het huis, De Molenwijer, staat er nog
en is met de stal een rijksmonument. On-
langs kreeg het complex een nieuwe eige-
naar in de persoon van D. Brouns die in de

bijbehorende schuur, waar nu nog een ap-
pelschillerij zit, een bierbrouwerij annex
proeflokaal voor Steins bier wil vestigen.
Omdat de schuur bij het huis en de stal
hoort wil de gemeente deze schuur ook op
de rijksmonumentenlijst geplaatst zien.
Daar blijft het niet bij, want Brouns wil ook
de watermolen in ere herstellen.

Molenruilbeurs

Op zaterdag 20 april a.s wordt de 42-ste
molen ruil beurs gehou den in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk aan de Burg.
Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk Zuilen. Daar
kunnen verzame laars op molenge bied hun
foto’s, ansicht kaarten, boe ken, stickers,
dia’s, postzegels en wat niet al ruilen. De
ruil beurs begint om 10.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel.
0180-411121.

Nieuwe molenkaarten Tersteeg

Jacques Tersteeg uit Ridderkerk biedt een
nieuwe serie van 18 nieuwe molenkaarten
(nrs. T.2001-54 t/m T. 2001 - 71) aan.
Het betreft de volgende molens: Dordrecht
- Kyck over den dyck, / Gorinchem - Nooit Vol-
maakt,  / Kralingen - De Lelie, / Kralingen - De
Ster, / Aarlanderveen - Middelmolen No. 2, /
Schoondijke - Hulstersmolen,  / Aarlanderveen -
Ondermolen No. 1, / ‘t Zand - Zijpemolen O.T., /
Oudesluis - Zijpemolen P., / Leiderdorp - Bosmo-
len, / Montfoort - De Valk,  / Kimswerd - De Een-
dracht,  / Tirns - Am. windmotor,  / Schermerhorn
- Schermermolens K en G,  / Tienhoven - De
Trouwe Waghter, / Hillegersberg - De Prinsenmo-
len,  / Rotterdam-Charlois - De Zandweg, /
Schagerbrug - Zijpemolen Ooster N.
Deze 18 kaarten kunt u bestellen door
9,98 over te maken op postbankrekening
36613 t.n.v. J.L.J. Tersteeg te Ridderkerk.
Bij betaling per bank uw adres apart op-
geven a.u.b. Voor nadere informatie: Jac-
ques Tersteeg, Spuistraat 589, 2987 TW Rid-
derkerk, tel. 0180 -411121

in ‘t kort

• Het VSB-Fonds Groningen-Drente heeft
9000 euro ter beschikking gesteld voor de
restauratie van de koren- en pelmolen Zel-
denrust in Westerwijtwerd.
• Drie windmotoren in het gebied rond
Goutum en Swichum in de gemeente
Leeuwarden zijn op de rijksmonumentenlijst
geplaatst. Dorpsbelang Goutum wil voor
het behoud van deze ‘Amerikanen’ een
stichting oprichten.

• In de werkplaats van molenmaker
Vaags in Aalten is een nieuwe bovenslag -
rad gemaakt voor de papiermolen in het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem,
dat op 26 februari is geplaatst.

• Vrijwillig molenaar Bob Zuidema pro-
beert in overleg met de gemeente Over-
betuwe een oplossing te vinden voor de
rond de twintig meter hoge populieren aan

de westkant van de standerdmolen in Her-
veld die veel windbelemmering veroorza-
ken. 

• Het provinciebestuur van Gelderland
heeft bij de verdeling van het rijksbudget
voor monumentenrestauraties 169.772 euro
beschikbaar gesteld voor de restauratie
van de molen van Korlaar in Kerkdriel. Dit is
60% van de subsidiabele restauratiekosten
die zijn geraamd op 282.478 euro. Of de
restauratie doorgaat is nog niet zeker. Dit
hangt af van het rondkrijgen van de finan-
ciering van de overige 40%.

• De binnenroede van de molen van Kla-
renbeek is op 6 februari uit de molen ge-
haald en ligt bij molenmaker Vaags in de
werkplaats om voorzien te worden van
nieuwe Ten Have-kleppen.

• Het gemeentebestuur van Winterswijk
wil de molen De Bataaf op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst zien. Dit opent de
weg voor een restauratie van deze ontta-
kelde molen. De kosten ervan worden ge-
raamd op 680.000 euro. Bij plaatsing wordt
70% van dit bedrag subsidiabel.

• Op vrijdag 15 februari is er een nieuwe
roede worden gestoken in de Zoeker in
Zaandam. Dit is gedaan met een kraan op
een ponton in de Zaan Eerder hebben de
molenmakers de andere roed doorge-
haald en  van nieuw hekwerk en borden
voorzien. In de tussentijd heeft  de mole-
naar in het weekend op de Poelenburg
gedraaid om toch zijn klanten, de tourope-
rators,  van dienst te kunnen zijn.      

• George van Leeuwen is per 1 jan. 2002
uit de firma vof de Kat gestapt, de firma die
de verfmolen De Kat in Zaandam (Zaanse
schans exploiteert.

• Per 1 januari 2002 zijn de Monumenten-
wacht Zuid-Holland en het Erfgoedhuis ge-
fuseerd tot Erfgoedhuis Zuid-Holland. Door
deze fusie wil men de dienstverlening ver-
breden en uitbreiden.

• Binnenkort verdwijnt het laatste restant,
de onderbouw, van de korenmolen De
Pauw in Groot-Ammers. De koekenbreker
uit deze molen krijgt een plaatsje in De
Jonge Sophia.

• De verkoop van het poldergebied Esse -
steijn in Voorburg (zie het vorige nummer
van de Molenwereld) is definitief van de
baan. De gemeente wil nu de stichtingen
die de kinderboerderij Essesteijn en de mo-
len De Vlieger exploiteren laten fuseren en
die het gehele gebied laten beheren.

• Op 13 februari zijn de nieuwe roeden in
de molen van Dreischor gestoken. De mo-
len kan nu wel weer draaien, maar malen
is er nog niet bij. Molenmaker Johan Hoef-
kens moet aan het binnenwerk nog veel
doen. Naar verwachting zal de in 1998 be-
gonnen restauratie pas in de tweede helft
van dit jaar gereed zijn.

• De gemeente Tholen hoopt nog dit jaar
de standerdmolen van Sint Annaland aan
te pakken. De molen moet een behande-
ling tegen de bonte knaagkever onder-
gaan volgens een nieuwe methode.

• De gemeente Kapelle wil het metsel-
werk van de Aeolus in Wemeldinge snel
aanpakken om erger te voorkomen. Ook
hoier eist vocht zijn tol.

• In Noord-Brabant hebben naast de mo-

MOLENSACTUEEL

Achter deze gevel zal men niet snel
een watermolen zoeken: de Bisschops-
molen in Maastricht.
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len van Bavel de molens van Megen (Van
de Camp), Budel (neven Kees) en Gassel
(Jan van Haren) in het afgelopen jaar het
meest gedraaid.

• Molen De Hoop in Bavel werd voorzien
van een elektrische lier om de molen op te
wind te zetten. Na een bezoek aan de mo-
len van Hilvarenbeek was Janus van Riel
enthousiast en besloot dit ook op zijn molen
te plaatsen. 

• Korenmolen Onvermoeid of de Kerkho-
vense Molen in Oisterwijk is een tweede
koppel Franse stenen rijker geworden. De
stenen liggen inmiddels op de maalzolder
maar alle andere onderdelen moeten
(nog) gemaakt gaan worden.

• In de werkplaats van molenmaker
Vaags in Aalten is de nieuwe kap voor de
molen van de Lohmannmühle in het Duitse
Duisburg-Baerl zo goed als gereed.

De achtkantstijlen van de molen van de
Etersheimer Braakpolder worden ver-
lengd. De nieuwe kap ligt al klaar (foto
H. van Steenbergen).

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.
20 mei: Duitse Molendag.
8/9 juni: Groninger Molenweekend.
22/23 juni: Derde Brabants Molenweekend
(info: www.molens.net/molenweekend).
29 juni: Negende Westlandse Molendag
(info http://come.to/westlandsemolens)
14 juli: West-Vlaamse Molendag
25 augustus: Viering 200-jarig bestaan mo-
len Beek- Genhout.

Tentoonstellingen

27 februari 2002 - januari 2003:
Tentoonstelling ‘Molens, Mythes en Myste-
ries’ in museummolen De Palmboom in
Schiedam



72 5de jaargang 2002 nr. 3

januari 1906 wordt de laatste pachter, Her-
mann Linsel eigenaar. Die verkoopt in 1910
de molen met de bakkerij die erbij hoort
aan Fritz Borker. Hij breidt het bedrijf uit met
een zagerij en een loondorsbedrijf. Op 1
maart 1926 verkoopt Borker de molen aan
Karl Enking, wiens familie nog steeds eige-
naar is. Enking heeft niet veel plezier van de
molen, want bij een storm op 1 april 1926
raakt de molen zwaar beschadigd, waarop
onttakeling volgt. Desondanks is veel van
het interieur bewaard gebleven. Men wil de
molen nu weer kap en wieken geven, met
uiteraard een balie. De kosten worden ge-
schat op ongeveer 300.000 euro.

DUITSLAND: Niedersachsen (zie vorig nummer)

MOLENSACTUEEL

Molen Hengstforde voltooid

Men heeft in Bad Zwischenahn in ieder ge-
val een voorbeeld in de buurt. Van de mo-
len uit 1882 in het nabijgelegen Hengst-
forde bestond ook alleen nog maar de on-
derbouw. Nadat het gevlucht door blikse-
minslag was beschadigd werd de molen in
1952 tot op de stenen onderbouw ges-
loopt. Het initiatief voor de heropbouw ont-
stond in de gemeenteraad van Apen, de
gemeente waar Hengstforde onder valt.
Op 23 mei 1996 werd de Mühlenvorderve-
rein in der Gemeinde Apen opgericht, een
maand eerder, op 22 april 1996, was de
molen op de monumentenlijst geplaatst.
De gemeente Apen had zelf geen geld,
maar men wist wel 600.000 mark bij de Eu-
ropese Unie los te krijgen. Ook de ruilverka-
veling deed een duit in het zakje zodat de
vereniging zelf maar 180.000 mark van de
geraamde 1 à 1,7 miljoen mark voor her-
bouw en herstel van de molen en het mo-
lenaarshuis op tafel moest leggen. Daarna

volgende de gebeurtenissen snel op. In
1998 werd het achtkant overeind gezet en
in mei 1999 werd de kap geplaatst. In 2000
kon de molen weer draaien, mede dankzij
het feit dat vier vrijwillige molenaars de op-
leiding hiervoor volgden aan de Volks-
hochschule in Leer. De molen heeft 1 kop-
pel stenen en is uitgerust met zelfzwichting
en een windroos.

Herstelplannen voor Enkings
Mühle in Mehringen

In Mehringen, gemeente Emsbüren, twintig
kilometer ten oosten van Denekamp staat
de onttakelde romp van de Enkings Mühle.
De molen, geheel gebouwd van Baumber-
ger zandsteen werd in 1802 gebouwd ter
vervanging van een bouwvallige standerd-
molen. De molen was eigendom van de
kerk van Emsbüren en werd verpacht. Aan
het eind van de negentiende eeuw wordt
de molen met een zolder verhoogd. Op 1

De molen van Hengstforde is een juweel. De reconstructie is, zeker uiterlijk in alle
opzichten geslaagd. Wil men bij de Duitse ‘Reko-mühlen’ wel eens wat onzuivere
verhoudingen aantreffen als een te grote kap, een te grove staart of balie; hier is er
geen sprake van. Een heel groot compliment is dan ook zeker op zijn plaats; hulde! 
(foto H. Noot).

De Enkings Mühle in Mehringen zoals
hij er nu bijstaat. De verhoging is on-
der meer duidelijk herkenbaar aan de
twee dichtgemetselde baliedeuren (foto
H. Noot).

De Gnurremühle in Norden in 1976 als
‘Kornhaus’
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De Gnurremühle in 1994 
(foto H. Noot).

Herstel windroos 
Gnurremühle Norden

De entree van de Oostfriese stad Norden
aan de zuidoostzijde wordt beheerst door
twee dicht bij elkaar staande kolossale mo-
lens, de Deichmühle en de Gnurremühle,
beide met een onderbouw van niet minder
dan vier verdiepingen. Toch is het niet zo
lang geleden dat de Gnurremühle niet
meer dan een onderbouw met een aan-
gebouwd silopand was. In 1984, toen de
molen al een halve eeuw stomp-zijn achter
de rug had, begon men zich ter plaatse in
te spannen voor herbouw. In 1989 was de
silo gesloopt en de onderbouw voorzien
van een balie. Spoedig daarna volgde de
complete herbouw met zelfzwichting en
windroos, zodat Norden aan de zuidoost-
kant weer twee draaiende molens bezat.
Niet alleen rust roest. Afgelopen december

De Düstermühle in Legden; links was vroeger de oliemolen, rechts de in 1939 ver-
nieuwde korenmolen (foto Bernhard Fritsche).

Heinrich Dondrup
en Peter Grethen
met hun personeel
emn de nodige
onderscheiden
‘attributen’ bij de
inrichting van het
‘Kraftwerk Wehr’ in
1925

brak de as van de windroos zodat de wind-
roos met een grote kraan gedemonteerd
moest worden. Inmiddels is de schade ver-
holpen en draait de molen weer.

Düstermühle bij Legden 850 jaar

Eind vorig jaar werd in Legden, 25 km ten
ONO van Winterswijk, het 850-jarig bestaan
van de Düstermühle in de buurtschap Wehr
gevierd met een tentoonstelling. De koren-
en oliemolen op de Dinkel wordt in 1151
voor het eerst vermeld als eigendom van
het klooster Asbeck, een klooster voor adel-
lijke dames, te vergelijken met Thorn in Ne-
derland. Natuurlijk zijn de gebouwen uit die
tijd al lang verdwenen, maar een gevel-
steen herinnert aan de herbouw in 1799
toen de abdis van Asbeck de molen liet

herbouwen. Nadat de kerkelijke goederen
genationaliseerd werden ging de molen in
1805 over aan de graven van Salm-Horst-
mar, ‘Rhein- und Wildgrafen’. Vanaf 1911
wordt de Düstermühle gepacht door de
familie Dondrup die sinds 1962 eigenaar is.
In 1925 begon een nieuwe episode voor de
Düstermühle. Heinrich Dondrup liet het wa-
terrad vervangen door een turbine, welke
ook gebruikt werd voor stroomopwekking.
Via deze centrale die Dondrup samen met
Peter Grethen uit Legden installeerde
(‘Kraft werk Wehr’) werden veertig huishou-
dens in de omgeving van stroom voorzien.
In 1957 kwam hier een einde aan, al wordt
er nog steeds elektriciteit opgewekt, maar
nu uitsluitend voor de eigen behoefte. In
1939 werd de korenmolen in baksteen her-
bouwd, maar graan wordt er nu niet meer
gemalen. De oliemolen is al veel langer ge-
schiedenis, al lijkt het er op het eerste ge-
zicht op dat de schuur op de plaats van die
molen het oude oliemolengebouw is. Bij de
molen hoort ook een ‘Gastwirtschaft’, een
favoriete uitgaansgelegenheid in de streek.
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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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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

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

Als in de negentiende eeuw stoommachi-
nes hun plaats krijgen bij de bemaling dan
zijn de deskundigen het er, zeker in het be-
gin, wel over eens: Die kostbare installaties
komen het best tot hun recht bij het grote
werk. Vandaar dat de triomftocht van het
stoomgemaal vooral begint in grote en
diepe polders waar één of althans een be-
perkt aantal gemalen een meerdere wind-
molens overbodig maakt. Dat gebeurt in
Rijnland bijvoorbeeld bij de grote en diepe
droogmakerijen als de Wassenaarse of de
Vierambachtspolder. 
Het voorzichtig en langdurig opstoken van
een koude stoomketel zorgt er voor dat de
machine niet direct gebruiksklaar is en het
continu onder druk houden van de ketel
als alternatief kostbaar is. Veel nadelen val-
len weg met de opkomst van de verbran-
dingsmotor. Die is snel bedrijfsklaar. De die-
selmotor wordt zo de concurrent voor zo-
wel stoomgemalen als windmolens. Veel
stoomgemalen worden verbouwd tot mo-
torgemalen en steeds meer windmolens
leggen het loodje. 
Het gemak van de elektromotor is nog gro-
ter. Allen is dit wel afhankelijk van het elek-
triciteitsnet. Maar als dit in de jaren twintig
vanuit Leiden vrijwel alle hoeken en gaten
in Rijnland bereikt dan is ook dit bezwaar
weg. 

Een kaart van Nederland met alle molens toont
het in één oogopslag: Rijnland is het gebied met
de meeste molens van Nederland. Er is geen

streek in Nederland waar zoveel molens voorko-
men. Hoe komt dat toch?

R i j n l a n d  

Mo l e n r i j k

Toch molens
Tussen 1875 en 1950 daalt het aantal mo-
lens door deze oorzaken in Rijnland wel,
maar lang niet zo snel als in de andere pol-
dergebieden van Nederland. Hoe kan
dat? 
Allereerst heeft dat te maken met de wa-
terstaatkundige structuur. Een groot deel
van Rijnland bestaat uit betrekkelijk kleine
polders die bovendien meestal niet erg
diep zijn. De bemalingscapaciteit van zo’n
polder hoefde dus niet zo groot te zijn. De
doorsnee Rijnlandse watermolen is niet zo
groot en kan zijn werk goed aan, zeker om-
dat de windmolens in feite een overcapa-
citeit hebben als tegenwicht voor windstille
tijden. Dat kan natuurlijk wel eens uit de
hand lopen, maar daar is men aan ge-
wend. Voor zo’n betrekkelijk kleine polder is
een stoommachine geen oplossing: veel te
duur, zowel in aanschaf als in exploitatie.
Een motorgemaal is wel een serieus alter-
natief, maar ook dat is in aanschaf duur en
wind krijg je gratis. Bovendien heeft een
motorgemaal ook een machinist nodig. Zo-
lang de windmolen het werk redelijk afkan
is er nauwelijks behoefte aan verandering,
hooguit in tijden met veel regen en weinig
wind. Daardoor komt het dat in Rijnland
nog lang nieuwe windmolens werden ge-
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Monumentenzorg

Het heeft er allemaal wel voor gezorgd dat in Rijnland de water-
molens grosso modo veel langer in bedrijf zijn gebleven dan elders.
Daar heeft de molensloop zulke verontrustende vormen aangeno-
men dat de overheid ingrijpt om de laatste molens voor het nage-
slacht te behouden. Sloop wordt verboden op een moment dat er
in Rijnland verhoudingsgewijs nog heel veel molens staan. De pol-
ders zien zich veelal niet langer geroepen om hun overbodige en
kostbare molens te onderhouden. Het sloopverbod, niet anders
dan een aanzet voor behoud, zou daarom wel eens uitstel van
executie kunnen zijn.

Bicker Caarten

Het is vooral A. Bicker Caarten geweest die de ernst van de situatie
onderkende en richting wijst. Er moet een sterke organisatie komen
die de zorg voor de molens overnam in samenwerking met over-
heid en waterschappen. Slechts dan zal een optimaal voortbe-
staan van dit bijzondere Rijnlandse cultuurbezit gewaarborgd zijn.
Met dit doel wordt in 1959 de Rijnlandse Molenstichting in het leven
geroepen. Het blijkt een gouden greep te zijn geweest. Het proces
van neergang en verval wordt gestopt. Na 1959 zijn er in Rijnland
nauwelijks molens meer gesloopt. Het is dit jaar precies veertig jaar
geleden dat in Rijnland de laatste watermolen werd gesloopt: de
molen van de Zijdepolder in Leidschendam. 
Dankzij de samenwerking van overheden, waterschappen en par-
ticulieren met de Rijnlandse Molenstichting als centraal punt zijn er
niet alleen nauwelijks meer molens gesloopt, maar zijn talloze Rijn-
landse molens in betere staat gebracht en hebben zelfs weer een
nuttige functie gekregen, mede dankzij de inzet van enthousiaste
vrijwillige molenaars. Het resultaat inspireert alleen maar om op die
weg door te gaan: Rijnland het rijk van de levende molens.

2

1
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bouwd. Zo kreeg de Hoogmadese polder in 1897 nog een nagel-
nieuwe windmolen ter vervanging van een ‘opgemalen’ voor-
ganger. Later behelpt men zich ook wel met afdankertjes uit an-
dere polders zoals voor de bouw van de Vlietmolen in 1913. De
bouw van deze molen is eigenlijk de laatste ‘klassieke’ herbouw
van een molen in Rijnland.

Na de oorlogen

Na de Eerste Wereldoorlog is herbouw van een windmolen eigen-
lijk geen optie meer, onder meer vanwege de sterk gestegen loon-
kosten. Als bovendien de invoering van elektrische bemaling nog
meer voordeel biedt (bedieningsgemak) dan is het pleit snel be-
slecht. De afgelegen ligging van bemalingspunten die de aanleg
van elektriciteit duur maakt en de relatief hoge prijs van elektrici-
teit vertragen het proces. Daar komt nog bij dat wiekverbetering
(Dekker) het rendement van de molens aanmerkelijk verhoogt.
Het geeft se molen tijdelijk meer wind in de zeilen. Als na de
Tweede Wereldoorlog de loonkosten weer snel stijgen, de auto-
matische bemaling zijn intree doet en de moderne agrarische be-
drijfsvoering (tuinbouw) hogere eisen aan het peilbeheer gaat stel-
len dan loopt omstreeks 1960 de windbemaling in Rijnland als
hoofdbemaling op zijn laatste benen. 
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1. Te laat! De Zijdemolen in Leidschendam, gebouwd in
1742 staat op de sloper te wachten. Het is de laatste ges-
loopte watermolen in Rijnland. 
(foto M. van Hoogstraten/Stichting Levende Molens).

2. Watermolens in Rijnland, veelal klein maar fijn; De Kok
bij Warmond in vol bedrijf. 
(foto H. van Steenbergen).

3. De Achthovense Molen bij Leiderdorp. 
(foto Joop Vendrig).

4. De Vlietmolen bij Hoogmade. De molen geniet enige be-
kendheid doordat wijlen koningin Wilhelmina de molen ooit
op schilderslinnen vereeuwigde. 
(foto Joop Vendrig).

4

3

3

Nieuwe roeden 
Stommeermolen
Het was een tegenvaller dat de Stommeermolen abrupt moest wor-
den stilgezet omdat de wieken het dreigden te begeven. Het ge-
vaar was alleszins aanwezig dat ze onder het malen zouden bezwij-
ken met alle risico’s van dien. Dan hebben we het nog niet eens over
de financiële tegenvaller. Gelukkig gat het nu de goede kant op. De
nieuwe wieken zijn in de maak en zij worden ‘gestroomlijnd’ zodat ze
nog beter hun werk kunnen doen. Als alles op rolletjes verloopt dan
kan de Stommeermolen eind maart weer volop malen

Start werk Vlietmolen
De Vlietmolen bij Hoogmade heeft als windmolen na het grote on-
geluk in 1959 geen druppel water meer gegeven. Na 43 jaar rust en
freewheelen komt daar nu verandering in. De molenmakers van
Verbij hebben de Vlietmolen half februari kordaat aangepakt en in
oktober moet hij het herfstwater weer aankunnen als in de dagen
voor 1959.

Grote beurt voor de 
Achthovense Molen
Niet ver van het HSL-geweld in Leiderdorp staat de Achthovense
Molen. De molen blaast al jaren zijn partij mee in het concert van
de Rijnlandse Molenstichting en heeft zo nodig nog steeds een be-
malingsfunctie. Dat is een reden des te meer om er voor te zorgen
dat de conditie van de molen niets te wensen overlaat. Zo onder-
gaat de molen een grote beurt met als grootste klus het maken van
nieuwe wieken, zonder goede wieken ben je als molen en begin je
met een molen niet veel. Naar verwachting is het karwei in juni ge-
klaard.

Boterhuismolen 
schiet op
De Boterhuismolen schiet nu op. Het herstel van deze bekende wa-
termolen, veelvuldig op ansichtkaarten te zien, behoort tot de
mammoetprojecten van de stichting. Door de bodemdaling was
de Boterhuismolen een reus op lemen voeten geworden. Al zag hij
er op het oog nog uit als een plaatje, onzichtbaar onder de grond
zaten grote problemen. Het herstel heet wat vertraging opgelopen,
maar in september moeten de zorgen achter de rug zijn en kan de
molen de Boterhuispolder weer bemalen. Het is heel lang geleden
dat dit kon.
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N

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

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

o ƒ 40,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

Naam: .......................................................................................................................................................

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

Postcode: ..................................     Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: .................................................................................

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar

de:

R I J N L A N D S E  
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout
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5. De ene Lijkermolen vastgelegd vanaf
de andere (foto Joop Vendrig).

6. HSL of geen HSL: de Achthovense en
de Doeshofmolen malen rustig door.

Lijkermolen 1 
Lijker 2 achterna
Vorig jaar hebben we het feest beleefd dat
Lijkermolen 1 bij Rijpwetering na groot her-
stel weer in bedrijf is gesteld. Door het in-
klinken van de bodem in de polder konden
beide molens hun werk niet meer aan. Ze
konden het water niet goed meer ‘pak-
ken’. Van beide molens moest de vijzels
langer worden gemaakt zodat ze dieper in
het water staken. Daarnaast waren er ook
allerlei aanvullende werkzaamheden
noodzakelijk. Lijkermolen 1 is dus al klaar, de
2 zal dit, ijs en weder dienende, in septem-
ber zijn.



795de jaargang 2002 nr. 3

Martin van Doornik uit Westernieland en
Harry van Hoorn uit Spaarndam reageren
op de twijfels over de naamgeving van de
Wilhelmina in Noorderhoogebrug. Het blijkt
geen ‘oranjemolen’ te zijn. 
Martin van Doornik schrijft: ‘De naam van
de korenmolen Wilhelmina in Noorder-
hoogebrug heeft, wat u al
vermoedde, geen relatie
met het Oranje-vorstenhuis.
De laatste beroepsmole-
naar, W.B.J. Van Wijn -
gaarden, die de molen be-
zat van 1948 t/m 1977, heeft
de molen die voorheen De
Leeuw heette, naar zijn
vrouw Wilhelmina ver-
noemd. Ik denk dat het in
1963 gebeurde. Dat schreef
de heer B. Jongsma in De Zelfzwichter 1982-
3-32. Er was een foto bij van mevrouw Van
Wijngaarden. Jongsma schreef bij die foto:
‘Zij is de Wilhelmina, waarnaar wijlen haar
man de molen is benoemde.’
Harry van Hoorn ontleent deze wijsheid aan
vrijwillig molenaar H.J. Berghuis en voegt
daar nog aan toe dat Van Wijngaarden
van 1 januari 1948 t/m 13 juni 1977 eigenaar
was van de molen. Van Wijngaarden was
afkomstig uit het Gelderse Lichtenvoorde
waar zijn vader molenaar was. De romp
van die molen is enige jaren geleden ges-
loopt (jsb).

Erwin Esselink aan Delft voegt aan de rij
Oranjemolens er nog een toe en nog wel

Nog een Oranjemolen: Nassauw-Siegen
in Terheijden, alias De Arend (foto J.A.
van Krimpen 1976).

Geen Oranjemolen: Wilhelmina in
Noorderhoogebrug (foto H. Noot).

een bestaande ook. De molen De
Arend in Terheijden bij Breda waar
AKG-voorzitter Herman Schippers de
scepter zwaait begon zijn loopbaan
onder de naam Nassauw-Siegen. Dat
blijkt ook uit de stichtingssteen uit 1742
in de molen. Daar staat op

Omstreeks 1740 stierf de tak Siegen van
de Nassau-familie uit. Siegen werd nu
begin 1742 geërfd door prins Willem Ka-
rel Hendrik Friso van Oranje-Nassau en
die gebeurtenis vormde de aanleiding
voor de naam van de nieuwe molen in
Terheijden. De genoemde prins is de la-
tere stadhouder Willem IV wiens ver-
heffing tot stadhouder in 1747 weer de
aanleiding werd voor de naamgeving
van de Vivat Orange in Middelburg.

Grootste spinnenkop
Verder wijst Martin van Doornik er ook
op dat de spinnenkop van Warniahui-
zen is ingehaald: ‘De spinnekop van
Wamiahuizen op pag. 33 is niet de

NASSAUW SIEGEN
Ick ben gebouwt als Siegen weder quam
in Nassauws en Oranges regten stam

Onder het bestier van Carel van Naerssen
Rentmr en Jacop Willem van Alphen Controllr

der Domeynen heeft Carel Henddrik van Naerssen
d’ Eersten steen gelegt den XVIII April MDCCXLVII.

grootste spinnenkop van Friesland. Dat is
Doris Mooltsje te Oudega (niet ver van Kou-
dum). Die heeft een vlucht van 16 meter.’
De molen van Warniahuizen is weliswaar ja-
renlang ‘recordhouder’ geweest, maar hij
werd in 1998 onttroond door het herstel van
de molen bij Oudega, waarvan tientallen
jaren niet meer dan de ondertoren stond.

’t Betere werk Oranjemolens

De vereniging voor molinologie TIMS Nederland en Vlaanderenmaakt bekend dat zij een

publicatieprijs, genaamd “I.J. de Kramer-prijs”, 
ter waarde van e 2000,-
uitlooft aan de auteur(s) van een recente publicatie of een manuscript met een wezenlijke bijdrage
aan de verdieping van de molinologische kennis binnen het Nederlandse taalgebied.
De vereniging beoogt hiermee het molinologisch onderzoek en de publicatie van  onderzoeksre-
sultaten te stimuleren. Alleen studies die op eigen, origineel onderzoek zijn gebaseerd, dingen mee.

Gegadigden dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat vóór 1 september 2002
onder bijvoeging van drie exemplaren van hun werk. Een deskundige jury zal de inzen-
dingen beoordelen en de winnende studie selecteren. De uitreiking van de prijs is voor-
zien op zaterdag 30 november 2002.

De precieze voorwaarden kunt u vinden op onze website http://www.timsmills.info/regle-
ment. Voor nadere inlichtingen en een schriftelijke versie van de voorwaarden kunt u con-
tact opnemen met onderstaand adres. Uw inzending kunt u ook naar dit adres sturen.

Secretariaat TIMS Nederland en Vlaanderen
p/a Leo van der Drift
Groothertoginnelaan 174 B
NL - 2517 EV  Den Haag

I.J. de Kramerprijs

Tel.: +31.70.3460885 / E-mail: leo.diederik @ consunet.nl
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Moleneigenaar 

Jan Bart Hof
keert bureaucratie 
de rug toe

Als ik op een uiterst druilerige middag in no-
vember het molenerf betreed, tref ik Jan
Bart in een functie die hij op dat moment
nog maar enkele weken bekleedt: Winke-
lier in de diervoederspeciaalzaak die hij re-
cent aan de voet van de molen heeft la-
ten bouwen. Het is nog rustig, dus is er tijd
genoeg om mij te woord te staan. Erg veel
zin om de hele lijdensweg die aan de res-
tauratie vooraf ging weer uit de doeken te
doen heeft hij niet, maar aan de andere
kant wil hij best wel eens zijn gal spuwen
over de door hem zo gehate bureaucratie.

Willem Roose

Toen Jan Bart Hof in 1998 de hoogste molen van Nederland
kocht, ging hij meteen voortvarend aan de slag. Als alles goed
zou gaan, zou de molen begin 2002 maalvaardig opgeleverd
zijn. Maar alles ging niet goed. Eind vorig jaar ging de res-
tauratie uiteindelijk toch van start, maar fasegewijs en geheel
op eigen kosten. ‘Molenwereld’ zocht de nog immer strijd-
lustige moleneigenaar op en sprak met hem niet alleen over
de restauratie, maar ook over de moordende bureaucratie tij-

dens de voorbereidingsfase van de restauratie…

De molenromp met op de voorgrond
de nieuwbouw waarin o.a. de diervoe-
derspeciaalzaak gevestigd is. Qua archi-
tectuur is er rekening gehouden met de
molen. De vele horizontale lijnen in
het gebouw contrasteren met de verti-
cale gestalte van de molen, waardoor
deze nog hoger lijkt.

De voorganger van de huidige molen was een hele ‘gewone’ beltmolen. Na een
brand in 1898 werd deze in het volgende jaar vrijwel verticaal opgetrokken tot de
huidige hoogte. De voet bleef dezelfde en na de afbraak van de diverse vervallen
bijgebouwen rond de molen werd hij weer zichtbaar; zelfs de oude inrijtoog kwam
weer aan het licht! 
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Zelfstandig

Nee, Jan Bart is niet echt afkomstig uit ‘ons
molenwereldje’, zo laat hij mij weten. Over
zijn vorige betrekkingen wil hij alleen kwijt
dat hij ‘verschillende functies bij verschil-
lende agrarische bedrijven’ heeft gehad
en dat hij opgegroeid is in het Overijsselse
Windesheim: ‘Daar staat ook een molen en
ik raakte daar van onder de indruk. Rond
1995 verhuisde ik naar Princenhage en drie
jaar later wees mijn vrouw mij op een ad-
vertentie waarin de molen te koop stond.
Wij hoefden ons niet lang te bedenken en
twee weken later waren we de nieuwe ei-
genaar’. 
Waarom wil iemand zo graag een volledig
uitgesloopte, kolossale molen kopen die te-
midden van allerlei ruïneuze gebouwen
staat, wil ik graag weten. Jan Bart: ‘Ik wilde
vooral zelfstandig werken; het op kleinscha-
lige wijze verkopen van diervoeders zoals ik
nu doe, heb ik altijd al graag gewild’.

Restauratieplannen

Nog voordat ik de vraag: ‘Maar daar heb
je toch geen uitgesloopte molenromp
voor nodig?’ heb gesteld, steekt Jan Bart
enthousiast van wal over zijn vurige wens
die – ik had het al gedacht – natuurlijk ook
ten grondslag lag aan de molenaan-
koop: volledige restauratie en complete-
ring van de molen. Op dat moment is het
zijn bedoeling dat de molen zo snel als
mogelijk maalvaardig gerestaureerd
wordt en Jan Bart gaat over tot wat hij zelf
noemt ‘directe actie’. Nog in het jaar van
de aankoop laat hij de molenbouwhistori-
cus Dick Zweers een bouwhistorisch on-
derzoek uitvoeren en een restauratieplan
opstellen. Ook die gaat voortvarend aan
de slag en in januari 1999 lijkt het erop dat
de molen binnen drie jaar gereed zou zijn
inclusief de horeca (waarover verderop

meer). Jan Bart over die periode: ‘We
hadden een fantastisch plan ingeleverd!
We hadden alle regels nageleefd en alles
in alle openheid voorbereid; de overheid
hoefde slechts aan te haken’.

Kink in de kabel….

Wanneer dacht hij destijds met de restau-
ratie te beginnen?: ‘We wilden en zouden
kunnen beginnen! Maar alles ging fout
door de bureaucratie!’ om hier direct veel-
zeggend aan toe te voegen ‘Ik heb niet
veel zin om achterom te kijken…’. Veel wil
Jan Bart inderdaad niet kwijt over zijn tocht
door het doolhof van de (eventuele) subsi-

dieverstrekkers. Feit is dat zowel de ge-
meente Breda – als zgn. ‘budgethoudende
gemeente’ – als de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg hem eindeloos ‘aan het lijn-
tje hielden’. Toch blijft Jan Bart, terzijde ge-
staan door zijn echtgenote, het bijna twee
jaar proberen, totdat hij inziet dat het een
heilloze weg is: ‘In november 2000 hebben
we gezegd ‘We stoppen d’r mee! Dit is een
heilloze weg’, ik was die zinloze, bijeenkom-
sten meer dan zat, vooral omdat men zich
niet aan gemaakte afspraken hield. Vaak
werden er in vergaderingen mondelinge
toezeggingen gedaan die even later
schriftelijk werden afgewezen. Ik had on-
derhand meer slapeloze nachten dan in al
mijn betrekkingen hiervoor..’. De toekomst
van de molen lijkt hierdoor erg onzeker ge-
worden, maar vastberaden neemt Jan
Bart vervolgens het heft in eigen handen:
‘Ik wist dat dit de laatste kans voor de mo-
len was. Als ik het niet doe, doet niemand
het. Helaas…. Maar ik ben molengek ge-
noeg om het niet los te laten!’. Er wordt ver-
volgens besloten tot een fasegewijze res-
tauratie van de molen op eigen kosten.

Houtkap voor restauratie

Op dat moment heeft Jan Bart zeker niet
heeft stilgezeten als het op voorbereidingen
van de molenrestauratie aankomt. De af-
gelopen jaren wist hij met medewerking
van Staatsbosbeheer en de houthandelaar
de hand te leggen op een groot aantal la-
rixbomen die gekapt waren uit het nabu-
rige Liesbos: ‘Die bomen zijn daar geplant in
1899 en waren oorspronkelijk bestemd als
scheepsmasten. Helaas zaten er nogal wat
krommingen in waardoor ze daar niet ge-
schikt voor waren, maar ik kan ze wel prima
gebruiken als vloerhout in de molen’. Uit het
Liesbos wist hij verder nog vijf monumentale
eiken op de kop te tikken die in de toe-

Kijkje vanuit de in aanbouw zijnde nieuwbouw naar het karakteristieke pakhuis
naast de molen. Helaas verkeerde dit in een dermate slechte staat dat het groten-
deels afgebroken moest worden. Slechts een klein gedeelte van de muren staat thans
nog – zwaar geschoord! – overeind.

Voet van de molen met rechts duidelijk de contouren van het (grotendeels) verdwe-
nen pahuis tegen de molenromp. In de verre toekomst zal het weer opgebouwd
worden en een horecafunctie krijgen. Het moet dan rechtstreeks in verbinding ko-
men te staan met de galerie/trimsalon/diervoederspeciaalzaak.

Mens en molen
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komst tot balken van onder andere de kap
zullen worden verwerkt. Verder kocht Jan
Bart het nodige sloophout van een sporthal,
waarvan hij de grenen delen prima als
vloerbalken kan gebruiken.

Fasegewijze restauratie

En hoe nu verder met de molenrestaura-
tie? Over het tijdsbestek van de thans vol-
ledig door hem zelf gefinancierde restaura-
tie wil Jan Bart geen mededelingen doen;
over de (totale) kosten evenmin. Wel was
er in het najaar van 2001 het eerste ‘wa-
penfeit’ met de oplevering van de nieuw-
bouw waarin thans de diervoederspeciaal-
zaak gevestigd is. Het maakt duidelijk dat
de molenrestauratie niet op zichzelf staat.
De molen zal in de toekomst deel gaan uit-
maken van een multifunctioneel complex.
De thans gerealiseerde diervoederspeci-
aalzaak vormt hierin slechts één functie;
een deel van de nieuwbouw wordt inmid-
dels verhuurd aan een dierenarts. Verder
zijn er een dierentrimsalon en een galerie
gepland. Jan Bart is merkbaar trots op deze
door hem ontwikkelde formule: ‘De unit
naast de molen vormt één concept met
als thema ‘de zorg voor het dier’‘. In de
verre toekomst hoopt hij eveneens een ho-
recagelegenheid aan de voet van de mo-
len te kunnen oprichten.
Met de restauratie van de molen zelf is in-
middels ook gestart. Een aannemer herstelt
momenteel de vloeren en het metselwerk.

Op jacht naar
bruikbaar hout voor
de molenrestauratie
in het Liesbos. Deze
boomstam zal in de
toekomst als pen-
balk fungeren!

Molen De Hoop in Princenhage nog in vol bedrijf.

Dat laatste is trouwens droog (eerder uit-
zondering dan regel bij stenen molens!) dus
kunnen deze werkzaamheden beperkt blij-
ven tot herstel van schade. Tevens voorziet
deze ‘eerste molenrestauratiefase’ in het
aanbrengen van een nieuwe stelling. 
Als aanvulling op mijn bezoek kan gemeld
worden dat de molen sinds 30 januari 2002
in de steigers staat en de vijfde zolder vol-
tooid is.

Biotoop

Toch speelt er nog een heel ander pro-
bleem, namelijk de biotoop. Het klinkt een
beetje vreemd voor een dergelijke kolos-
sale molen, maar als de gemeente Breda
haar zin krijgt mag er in de nabije omge-
ving een flat verrijzen met een hoogte van
maar liefst 40 meter en daar is zelfs de mo-
len van Princenhage niet tegen bestand!
Jan Bart: ‘In het bestemmingsplan stond

Mens en molen
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dat er in de omgeving van de molen niet
hoger gebouwd mag worden dan 16 me-
ter – en dat is op zich prima – maar toen
kwamen de uitzonderingen; Breda wil na-
melijk graag ‘Sky high’ gaan. Ik pleit voor
een molenbeschermingszône, maar de
gemeente redeneert van ‘de molen is een
monument en dat is voldoende bescher-
ming’ en daar ben ik het natuurlijk niet mee
eens. Als je dan ook geen geld hoeft te ge-
ven, dan is zo’n beschermingszone toch
wel het minste dat je kunt doen…’. 
En zo tekende Jan Bart bezwaar aan tegen
het concept bestemmingsplan bij de pro-
vincie Noord-Brabant. Dat bleek achteraf
niet eens nodig, want de provincie keurde
het hele bestemmingsplan af. Er moest een
heel nieuw concept worden opgesteld en
daar is nu het wachten op…
Het typeert de door Jan Bart zo gehate bu-
reaucratische gang van zaken. Hij zucht
nog eens: ‘Het komt er dus op neer dat ik
ook nog steeds geen windgarantie heb’,

De ‘maatlat’ voor de molen van Prin-
cenhage.

De molen van
Princenhage in
1992 (foto JSB)

Mens en molen

dan weer strijdbaar: ‘Maar die molen komt
er! Daar gaat mijn hart van uit. Mijn hore-
caplannen zijn nu naar het derde plan ver-
schoven, maar de molen is de basis’. Hij
geeft er nog een filosofische draai aan:
‘Helaas is het een hoge molen en daarom
word ik nu geïnterviewd voor ‘Molenwe-
reld’; als ik een boot had gekocht zat ik er
nu mee op zee en zag niemand me. Nee,
ik hoef ook niet op de foto! Laat me met
rust. Laat me het goed doen, want alleen
dat is mijn doel!’.

Gelukkig wordt de soep niet zo heet gege-
ten, als ze wordt opgediend. Ik krijg een uit-
gebreide rondleiding over het molenterrein
en zo belanden we uiteraard ook in de mo-
len zelf, waar een aannemer druk doende
is met het repareren van de zolders. Hier-
door mag ik niet hoger dan de tweede zol-
der (van de tien!) en ik vraag Jan Bart of ik
daardoor veel mis: ‘Nou, ik geloof niet dat
daarboven veel te zien is. Eigenlijk heb ik
zelf nogal last van hoogtevrees; ik ben
nooit hoger dan de vierde zolder ge-
weest…’.



Naar aanleiding van het
artikel over het herstel
van de Meyers Mühle in
Papenburg ontvingen
we van molenmaker 
Alfons Goldenstein uit
Verden-Dauelsen een
interessante reactie uit
de geschiedenis van
zijn familie rond deze
molen die we u niet
graag willen onthouden.
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In 1863 bouwde Heye Andreas Goldenstein
in Berumerfehn een gewezen watermolen
uit Halbemond weer op als korenmolen.
Nadat Goldenstein in 1886 een standerd-
molen had gebouwd bij de brug in Wester-
moordorf verkocht hij de molen in Berumer-
fehn aan Eildert Schoof uit Petkum. In 1898
werd de standerdmolen van Westermoor -
dorf vervangen door een achtkant. De Gol-
densteins dreven in Westermoordorf niet al-
leen de molen, maar hadden ook een bak-
kerij, handelden in koloniale waren en dre-
ven een cafeetje. Ook werd er geboerd.
Heye Andreas Goldenstein werd opge-
volgd door zijn zoons Alfons en Georg. Een
derde zoon, Toni was geëmigreerd naar Illi-
nois in Amerika, maar na een bezoek aan
het oude vaderland kreeg heimwee hem
zo zeer te pakken dat hij besloot terug te ke-
ren naar Oost-Friesland. Hij vroeg zijn broers
Alfons en Georg om een molen voor hem
te kopen, maar dat zat niet mee, want er
werd niets geschikts gevonden.

Naar Norden

Nu was er in Norden een Joodse graan-
koopman, Julius Samson, die ook graan le-
verde aan molenaar Vosberg in Papen-
burg. Vosberg had de door hem ge-
bouwde molen heel modern uitgerust als
walsenmolen en met een stoommachine
als hulpkracht. Daarmee had hij zich ver-
galoppeerd en ging failliet. Samson was de
grootste schuldeiser. Die nam, om nog gro-
tere verliezen te voorkomen, de molen
over. Samson kon geen pachter vinden,
waardoor de molen een paar maanden
stil stond. Toen brandde de molen van
Abrams in Papenburg-Obenende af. Di-
rect vroeg Samson of Georg en Alfons Gol-
denstein de molen niet wilden pachten.
Het huis met de winkel en de bakkerij in
Westermoordorf werden nu verkocht aan
meester-bakker Wilms. De molen werd
overgedaan aan broer Toni in Amerika, die
deze op 1 mei 1902 daadwerkelijk over-
nam.
Voor het vertrek naar Papenburg hadden
de broers Goldenstein twee boerenwa-
gens met huisraad de dag tevoren klaar-
gezet op de straatweg. De volgende mor-
gen spande men in alle vroegte twee
jonge paarden voor de koets en zo gingen
de twee broers en een koetsier op reis. Op
de straatweg, waarschijnlijk in Halbemond
werden de drie wagens achter elkaar ge-
spannen en zo ging men stapvoets verder
over Aurich, Bagband, Hesel en bij Leer tot

aan het veer over de Leda. Daar werden
de onderbenen van de paarden gekoeld
met natte lappen. Na een korte rust ging
het verder over Folmhosen, Ihrhove, Grofl-
wolde en Völlenerfehn naar Papenburg.
Toen de paarden na die tocht van min-
stens tachtig kilometer in de wei werden
gebracht vertoonden ze nog geen spoor
van vermoeidheid!

De Goldensteins 
in Papenburg

’t Betere werk

Doorsnede van de Meyers Mühle in Papenburg met de stoommachine.
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Stomen

De volgende dag maalden de Goldensteins
direct honderd zakken gerst voor Heinrich
Janflen & Co. Vanaf de eerste dag was de
molen volop in bedrijf. Als er geen wind was,
dan liep de stoommachine. Dat was een
heel oude machine die veel brandstof ver-
bruikte. In plaats daarvan werd nu voor reke-
ning van Samson een 45 pk locomobiel ge-
kocht en ingebouwd. (Een locomobiel is een
stoommachine met de eigenlijke machine
op de ketel. Daardoor kan hij, met wielen er-
onder, ook getransporteerd worden; van-
daar locomobiel. Omdat deze machines
verhoudingsgewijs weinig plaats innamen
werden ze ook wel gebruikt als stationaire in-
stallatie, maar bleven toch locomobiel he-
ten.)
Ondanks de 45 pk was de locomobiel niet in
staat al het binnenwerk aan te drijven. Wan-
neer er op stoom gepeld werd dan moesten
de andere stenen uit hun werk staan. Deson-
danks klonken de uitlaatslagen uit de schoor-
steen nog als kanonschoten!

Vertrek

Op 3 januari 1903 stierf opa in Westmoordorf. Toen de broers
Georg en Alfons op de late avond na de begrafenis van het
station Papenburg naar de molen liepen hoorden ze de mo-
len in de verte al horen: de knechts hadden de gang erin. Alf-
ons Goldenstein werkte in Papenburg met plezier, mar het le-
verde hem weinig op. Hij was, ondanks zijn 26 of 27 jaar nog
niet getrouwd. Georg leefde met zijn gezin van de molen.
Daarom gingen de beide broers uiteen en huurde Alfons de
windmolen van Jensen in Münnigsbüren bij Lingen, nog zui-
delijker dus.
Georg Goldenstein bleef nog tot 1906 in Papenburg. Toen
ging Samson failliet en werd de molen geveild. Koper werd
Christoph Meyer, ook een Oostfries. Toen was het Golden-
steintijdperk op de molen van Papenburg voorbij.

De Meyers Mühle voor de onttakeling in 1953. De molen is
klaarblijkelijk al buiten bedrijf: overhek en zonder zeilen.
Achter de molen de pijp voor de stoommachine.

Advertentie ui
t de ‘Ems-Zeit

ung’ van 25

april 1889 over
 het in bedrijf 

komen van

de Meyers Mü
hle
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Planontwikkeling

Albert Kleinjan bracht ons in contact met
de heer Jan Heydra in Barneveld, ook erg
enthousiast over het idee en gaf ons de
bouwplannen. De eerstvolgende stap was
de aanvraag van een bouwvergunning,
tenminste voor de onderbouw. De bouw-
plannen moesten eerst door een ingenieur
goedgekeurd worden. Dit gedeelte van
het land is onderhevig aan aardbevingen
en daarom moest er een alternatief voor
de stenen onderbouw ontwikkeld worden.
Na grondboringen en een constructie-idee
van de ingenieur werd het volgende plan
goedgekeurd: Er worden acht betonnen
palen geheid tot een diepte van tien me-
ter met daarop een ringfundering. Op die
betonnen ringbalk komen acht “precast”
betonnen panelen, 7,5 meter hoog met
twee betonvloeren, zodat de hele onder-
bouw een hechte basis vormt voor de mo-
len zelf. Geld kwam er wel binnen, maar
niet voldoende om aan het werk te gaan.
Men vond het wel een mooi idee maar ver-
trouwen dat wij het plan zouden kunnen
verwerkelijken was er niet! 

Begin bouw

In het jaar 1996 hadden we een meevaller,
toevallig waren wij in staat de heipalen
goedkoop te kopen en te laten heien. De
boven de grond uitstekende koppen van
deze palen waren de enige zichtbare ge-
tuigen vanwat wij in de jaren 1991 tot 1998
mochten presteren. De gemeente schonk
ons in 1999 een vrij aanzienlijk bedrag, wel-

De bouw 
van een 

Hollandse molen 
in Nieuw-Zeeland

Jan Langen

Voor veel emigranten is de windmolen het sym-
bool bij uitstek van het oude vaderland. Het in-
spireert mensen overal te wereld om een echte

Hollandse molen te bouwen. Zo staan er of zijn
er Hollandse molens in aanbouw niet alleen in de

Verenigde Staten, maar ook in Canada, Brazilië
en ook in Nieuw-Zeeland. 

Foxton is een stadje ongeveer 120 km ten
noorden van Wellington, de hoofdstad van
Nieuw-Zeeland, en telt zo’n 2700 inwoners.
De gemeenschap van Foxton heeft groot
respect voor historie en men laat dat mer-
ken ook. Zo is er een audio-visueel museum
in het plaatselijk theater, gebaseerd op de
grootste privé-collectie van vroege films in
Nieuw-Zeeland. Er zijn nog diverse andere
musea zoals een trolleybusmuseum. Ruim
tien jaar geleden ontstond het idee om
een Hollandse molen te bouwen. Jan Lan-
gen, de voorzitter van de Foxton Windmill
Trust Inc. (Postbus 40, Foxton, New Zealand,
website: www.windmill.org.nz)zet hieronder
uiteen hoe het begon en verder ging... 

Het begon feitelijk met een Nederlander
de heer Dirk van Til, van huis uit een bollen-
kweker die naar Australie was geëmi-
greerd. Hij kocht in Foxton een stuk land om
bollen te kweken. Wij raakten bevriend en
het was mijn suggestie om op dat land een
molen te bouwen. Door bemiddeling van
Dina Dijkstra, een zuster van de heer Albert
Kleinjan een rietdekker wonend in Den
Ham, werd ons een tekening van een mo-
len toegestuurd.
Jammer genoeg was de bollenteelt geen
succes en Dirk van Til besloot naar Australië
terug te keren. Voordat hij vertrok opperde
hij het plan om de bouw van een echte
Holandse korenmolen aan de gemeente-
raad voor te stellen. De reactie was: “What
a marvellous idea”. Wij geven jullie het
land, zet een vereniging op waar wij aan
willen meewerken maar geld is er om, te
beginnen, niet voor beschikbaar. Dit was in
het jaar 1990!

Het door Cor Slobbe gebouwde model
van de molen, schaal 1 op 5.

Het stellen van de betonnen muren voor de onderbouw.
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De betonnen onderbouw wordt bekleed met baksteen.
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iswaar lang niet voldoende om de onder-
bouw klaar te krijgen, maar wel om de pa-
nelen te storten en zo werd besloten om
hier mee te beginnen. Een lid van onze ver-
eniging heeft een betonbedrijf en met zijn
hulp waren wij in staat de fundering en de
panelen op de plaats te zetten en de drie
betonnen vloeren te storten. Wel werden
enige moeilijkheden ondervonden van-
wege het feit dat enkele personen in de
gemeenteraad twijfelden of de onder-

Gezicht op Foxton vanaf de balie. De molen heeft een biotoop waarop menige Nederlandse molenaar jaloers zal zijn.

bouw wel aardbevingbestendig was en als
gevolg daarvan kregen wij de opdracht
met al het verdere werk te stoppen totdat
er een bevredigende oplossing gevonden
werd. Na veel heen en weer praten tussen
verschillende ingenieurs werd die eindelijk
gevonden en mochten wij de bakstenen
deklaag tegen de betonstructuur gaan
leggen. Ook waren er problemen met de
stelling waar wij eens zoveel balken en ook
schoren in moesten leggen dan in de

bouwplannen aangegeven was en het
stellinghek moest hoger worden dan op
het plan. Gelukkig heeft de ingenieur die
wij thans consulteren de houtverbindingen
van het achtkant goedgekeurd. Dit leek
aanvankelijk ook een probleem te worden!
We vermoeden dat wij nog wel enige pro-
blemen te verwerken krijgen als we aan de
kap toe zijn, maar daar komen we ook wel
doorheen!

Technische man

Onze technische man is de heer Cor
Slobbe. Hij is sinds 1996 lid van onze vereni-
ging en nu onze “molenmaker”. Cor, nu ge-
pensioneerd, heeft voor het merendeel
van zijn leven een leidende functie in de
constructie-industrie bekleed. Met behulp
van Anton Sipmans boek ‘Molenbouw’ en
de bouwplannen van Jan Heydra heeft hij
een model van de molen gemaakt, schaal
1 op 5, en volledig met het gaande werk.
Het is dankzij zijn studie van de molenbouw,
zijnervaring, en zijn enthousiasme voor het
project dat wij iets hebben bereikt en ook
kunnen verwachten dat we het kunnen
voltooien.

Op naar de voltooiing

We zijn aan de bouw begonnen voordat
we er zeker van waren dat we de bouw
konden voltooien. De verwachte positieve
uitstraling hiervan op de fondsenwerving
hebben daarvoor de doorslag gegeven.
Men ziet de molen nu als iets dat verwe-
zenlijkt kan worden en hoewel wij nog bijna
de helft van de benodigde gelden moe-
ten verzamelen, zijn we vol vertrouwen dat
we de molen kunnen bouwen en aan het
werk kunnen blijven. Een ‘molinologist’ Jan
Jonson in Wellington heeft ons op de
hoogte gebracht betreffende korenmo-
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Henk Vaags werkt in zijn werkplaats in Aalten aan het
nieuwe bovenwiel voor de molen van Foxton. De in aan-
bouw zijnde kap op de achtergrond reist ook ’s buitens-
lands, maar dichter bij huis: voor de Lohmann’s Mühle in
Duisburg-Baerl (foto A. Nibbelink).

De onderbouw met de balie is gereed.

lens (wind- en watermolens) in Nieuw-Zeeland in de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw en dit heeft er toe
geleid dat wij een toezegging hebben ontvangen van het N.Z
lottery heritage fund ten bedrage van ƒ 100.000,- voor de kosti-
ging van gaande werk dat wij in Nederland bij Vaags Molen-
werken hebben besteld. De Nederlandse ambassade in Wel-
lington heeft de twee koppel molenstenen, door ons besteld bij
molensteenmaker Hans Titulaer, voor haar rekening genomen.
De nu voorhanden fondsen zijn naar verwachting voldoende
om het houten achtkant en de kap te maken en te plaatsen
De molen wordt voor Nieuw Zeeland en de plaats Foxton een
toeristisch trekpunt en samen met de molenproducten die wij
hopen te produceren, verwachten we dat, als de molen een-
maal aan het werk is, het project een rendabele zaak zal wor-
den.

Vorig jaar verscheen een Nederlands- /
Duitstalige molengids: de ‘Mühlen-
route/Molenroute Vechtdal Noordoost-
Twente- Grafschaft Bentheim’. De bro-
chure telt niet minder dan 160 pagina’s
en is, volledig in kleur, geïllustreerd met
talrijke foto’s en kaartmateriaal. De gids
beschrijft in totaal veertig wind- en wa-
termolens in het Duits-Nederlandse
grensgebied tussen Nordhorn en Zwolle.
De beschrijvingen zijn duidelijk. Alleen
geven een paar vakuitdrukkingen moei-
lijkheden. 

De molenroute is te bestellen via Heiko 
Brüning, Mühlenstrafle 18, D-49716 Meppen; 
e-mail: bruening@vvv-nordhorn.de. 
De prijs bedraagt ë 5,- excl. Porto.

Verder zijn via hetzelfde adres ook nog de
laatste restanten verkrijgbaar van de in 1991
uitgegeven ‘Euregio Watermolens/Wassermüh-
len’, eveneens een tweetalige brochure over
de watermolens in het totale euregiogebied. Deze gids telt 76 pagina’s en een los
bijgevoegde landkaart. De prijs is nu ë 1,50, in plaats van voorheen DM 4,50. Beide
brochures tezamen kosten ë 8,- inclusief porto en verpakking. 

Bernhard Fritsche.

Molenroutes
door het Vechtdal,
Twente en Bentheim.PAPIERMOLEN

Wegens verbouwing worden de laatste exemplaren van het boek 

tegen een zeer sterk gereduceerde prijs verkocht. Maak  22,50 over
op een van de volgende bankrekeningen 52 70 80 381 of 4073924
t.n.v. Bura boeken Eindhoven met vermelding van de volledige
adresgegevens. Het boek wordt u dan franco toegezonden.

Ing. P.W.E.A. van Bussel, 
Florapark 48 
5644 BX Eindhoven 
Tel 040-2111301

“De Molens van Limburg”  (800 blz) 

Molensactueel
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ZOEKER

De ‘Zoeker’ van het februarinummer heeft
nog geen reactie opgeleverd, wel re-
ageert de heer J. Knegt uit Hellouw op de
veronderstelling dat de raadselachtige
achtkante molen uit Molenwereld 2001-11-
285 en de reacties hierop:
‘Wie leest wat de heren Esselink en de Bes-
ten schrijven in nr. 2 van 2002 bemerkt een
verschil in jaartal, wat betreft de sloop van
de bovenmolens van Herwijnen. Deze zijn
rond 1860 gesloopt evenals één van de on-
dermolens, de Mertse molen. Deze Mertse
molen leeft echter wellicht nog gedeeltelijk
voort in de Martinus in Beugen. (Zie Molino-
logie nr.16 van TIMS- Nederland/Vlaande-
ren.) Wat betreft de plaatsing van het
scheprad in de voormalige Enspijkse en
Beesdse achtkanten kan ik nog aanvullen,
dat ook de Waardenburgse poldermolen
voor 1927 een scheprad op een ongebrui-
kelijke plaats had, namelijk in of bij het hart
van de molen. Volgens zeggen had deze
molen een spoorwiel, dat een aparte spil
op het onderwiel aandreef.
De suggestie, de ‘Zoeker’ van 2001-11 te

zoeken in de dorpspolder Buurmalsen kan
ik helaas niet delen. In de “Gecombi-
neerde Gelderse en Zuid-Hollandse Bla-
den” van 10 september 1937 staat een be-
sluit van de polderraad van de dorpspol-
der Buurmalsen tot stichting varn een ruwo-
liegemaal ter vervanging van de watermo-
len van het Lage Veld, “de laatste van dat
model in deze omgeving”. De molen moet
voor 1 oktober 1937 geheel zijn afgebro-
ken. Het krantenartikel gaat weemoedig
verder met op te merken dat ‘voor enige
jaren in het Buurmalsense en Trichtse Veld 4
van dergelijke molens stonden.’ (Op een
stafkaart van 1906 staan in de Trichtse pol-
der twee molens aangegeven en in die
van Buurmalsen slechts één.) Volgens de
krant was de molen ongeveer 130 jaar oud
en voordien afgebrand. In ‘De Geldermal-
ser’ van 29 maart 1938 staan twee fotos
naast elkaar. Eén van de oude watermo-
len, een wipmolen, met het polderbestuur
ervoor, en één van het ruwoliegemaal,
weer met het polderbestuur ervoor.

Opgemerkt kan worden, dat deze wipmo-
len gepotdekseld was op de toren, onbe-
woond was en een open scheprad had.
Uit de zinnetjes: ‘vier van dergelijke molens’
en ‘de laatste van dat model’ in het eerste
artikel maak ik voorzichtig op dat het alleen
om wipmolens ging in de polder Buurmal-
sen en Tricht en de ‘Zoeker’ dus geen acht-
kant van deze polder kan zijn.’

Hierbij plaatsen we een nieuwe
‘Zoeker’, waarschijnlijk te vinden
in Overijssel/de IJsselstreek. 
Wie helpt?

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

ZO
EK

ER
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Beste Wvdl,

Allereerst vanuit het molenmekka mijn allerbeste wensen voor het jaar 2002 en excuses voor de wat late reactie op je co-
lumn in decembernummer 2001 van de Molenwereld.
Naar ik aanneem zal de prijs die je hebt uitgeloofd ook wel weer aan mijn neus voorbijgaan, net als de oudejaarsloterij,
zodat het fonds-in-oprichting voor misdeelde en in geestelijke nood verkerende molenaars weer een jaar moet wachten.
Evenwel wil ik je een hart onder de riem steken, want hoewel ik geen middelen ter beschikking heb om mensen met lange
tenen te laten emigreren, geloof ik wel dat er een ander alternatief is.
Dit doormiddel van een cursus! Eureka, ja, je leest het goed.
Altijd heb ik het gevoel gehad dat er iets ontbrak in opleiding van de vrijwillig molenaar, en eindelijk naar aanleiding van
je verhaal, weet ik wat!
Het hoofdstuk ‘Herkenning molenaars’ en wat dies meer zij, is men volledig vergeten in het cursusboek!
Eindelijk gaat ook voor mij de kassa rinkelen, Emiel zal niet meer gehoord worden, het hour of the power zal verbleken
bij de zalvende woorden van uw nieuwe cursusleider.
Klusserdeklus, eindelijk hoeven molenaars de videobanden van kabouter Plop niet meer te mishandelen, als er weer een
aanslag op hun geestesgestelheid is gepleegd, dit tot grote vreugde van vele kinderen.
Ter geruststelling aan alle molenvrienden, vriendinnen en de lesstofcommissie van het gilde volgt hieronder een korte in-
houdsopgave van de cursus en zal ik een tip van de sluier oplichten:

Opzet
De opzet bestaat uit drie delen, nl,
1: Herkenning van diverse typen molenaars;
2: Hoe te reageren;
3: Noodgevallen.

Ad 1:Herkenning.
A. De molenaar met de lange tenen.
Is makkelijk te herkennen, vooral herkenbaar aan zijn lange tong en opvallend bruine armen. In molenaarstermen wordt
deze met name beschreven als een zuidoosten krimper wordt een noordwesten stinker! Kortom, zandzakken voor de deur.

B. De zeurende molenaar.
Uitermate berucht onder zijn collega’s, herkenbaar aan de zagende manier van praten. Opvallend detail is dat dit personage
werkelijk over alles struikelt. Ze worden beschreven als ‘vier ouwe wijven’. Zelf Nietzsche is hier krankzinnig van gewor-
den!

C. De alwetende molenaar.
Is vaak in het bezit van een hond en heeft een unieke typerende manier van converseren(blaffend), ook een opvallende
toonhoogte. Voor onnozele individuen vaak een traumatische ervaring! Klinkt als, oost west, waarom kwam ik vandaag uit
mijn nest.

D. De meutende molenaar.
Vertoont een opvallend zenuwachtig gedrag bij molens die harder dan tien einden per uur draaien. Opvallend detail is dat
vaak er geen tor in de molen te bekennen is. Laat zich kennen door het bekende gezegde; al loopt de molenaar nog zo
snel, ruiken doe je hem toch wel.

Ad 2: Reaktie.
In geval A, maak gebruik van autopet, driewieler, vliegend tapijt, om u met de grootst mogelijke spoed uit de buurt van dit
soort personages te verwijderen. Ga vooral niet met uw rug naar dit soort personen toe staan! Je wordt gepakt waar je staat.
Licht tevens de Nationale Ombudsman in.
In geval B, vraag het bewuste individu of deze een goede tandartsenpolis bezit. Sla daarna keihard toe!
Een iets minder rigoureus is een mogelijkheid op de Zuid-Hollandse molen in Hank, hier kan de desbetreffende een gratis!
cursus bungeejumpen vanaf de lange spruit volgen, evenwel blijft ook hier een goede ongevallen- en ziektekostenverzekering
onontbeerlijk.
In geval C schraap alle lesstof van het gilde bij elkaar en laat de hond hier zijn tanden inzetten!
Vooral beroepsmolenaars en oude molenaarsgeslachten zijn berucht, bel in die gevallen de dierenambulance.
Verder, sterkte!
In geval D, doe een beroep op het leger en laat u voorlichten omtrent de kwalijkheid van gassen. Ook kunt u het rondtrek-
kend circus tippen, voor een nieuwe kandidaat kanonskogel. De heftige gevallen zijn beschreven in het recent verschenen
boek van S. Freud ‘Das moliepeuscomplex’.

Ad 3: Noodgevallen.
In het geval dat niets meer werkt, klompen doen wonderen! (op tenen wel te verstaan)

Kortom beste WvdL, laat de moed niet zakken, zodra het een en ander bij het gilde geregeld is, hoop ik je te verwelkomen
op de voor jou gratis cursus!

Met vriendelijke groet, AvdZ.

Het moderne molenleven

Beste AvdV,

Hartelijk dank voor je reactie en de hierin gesuggereerde
oplossingen voor mijn probleem. Om het geheugen van de
lezers nog even op te frissen: Afgelopen najaar kon ik met
een leuk wip-watermolentje gaan draaien, alles was al
bijna in kannen en kruiken, maar ter elfder ure werd dit
prachtplan afgeblazen door een molengoeroe met lange
tenen die ik in jouw schrijven herken als een combinatie
van 1A en 1C. Conform jouw instructies had ik mij
natuurlijk zo spoedig mogelijk van dit personage moeten
verwijderen, maar je begrijpt dat dit in deze situatie helaas
onmogelijk was. Tevens zou ik graag mijn tanden (of die
van zijn hond) eens in de lesstof van het gilde willen
zetten, maar hier kom ik zo dadelijk nog op terug.
Als reden van weigering voor mijn molenaarsaanstelling
gaf de gevreesde molengoeroe op dat ik te vaak irritante
columns had geschreven waarin ik de draak had gestoken
met het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hoewel ik dit
pertinent ontken (ik ben zelfs lid van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars, ik draag deze club een warm hart
toe en bovendien ruziën ze daar intern al genoeg...)
realiseer ik me wel dat deze column de gevreesde
molengoeroe niet bepaald milder zal stemmen. Edoch, jij –
en al mijn andere fans – weten dat ik daar natuurlijk lak
aan heb.
Uit gesprekken met diverse collega’s na deze ‘affaire’
begreep ik dat de gevreesde molengoeroe mij misschien ook
geweigerd heeft omdat ik mijn diploma vrijwillig molenaar
nog steeds niet heb. Aanvankelijk bestreed ik dit argument
met als reden dat in onderhavige streek wel meer
molenaars zonder dat diploma draaien, maar achteraf
realiseerde ik mij dat ‘m hier de kneep zit: De gevreesde
molengoeroe draait namelijk zelf al decennia zonder
diploma! En de reden dat hier nog nooit iemand tegen
heeft ingrepen zit ‘m louter in het feit dat hij startte op het
moment dat er nog geen Gilde van Vrijwillige Molenaars
was! Types als de gevreesde molengoeroe hadden al die
jaren een veel te dikke vinger in de pap bij de
totstandkoming van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en de gevolgen zijn desastreus: Ieder goedwillend persoon
dat vrijwillig molenaar wil worden, moet tegenwoordig een
veel te grote hoop overbodige theorie leren en jij weet - met
mij - dat dit allemaal echt niet bedacht is door al die
(oud)beroepsmolenaars die ooit het vak op de vrijwilligers
hadden moeten overdragen! Hierdoor is er teveel overbodige
flauwekul (in ieder geval voor een molenaarsopleiding) in
die dikke blauwe map beland waardoor deze (bij mij
althans) niet meer dicht kan, terwijl essentiële
(molenaars)informatie als in jouw schrijven ontbreekt! Ik
begreep uit dat schrijven dat je het wel met me eens bent
en omdat ik ook begreep dat jij je diploma wél hebt, vind
ik dat je nog meer recht van spreken hebt dan ik.
Laten we hopen dat we bij deze geschiedenis hebben
geschreven: Verbeter de molenwereld, begin bij ons zelf! 
We houden contact.

Groetjes,
WvdL

Het moderne molenleven
Van molenaar AvdZ (naam en adres bij de redactie bekend) ontving de
redactie onderstaande reactie op WvdL’s ‘Coalitie tegen lange tenen’ in
Molenwereld 2001-12-318.



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

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

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

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

"

Bij de omslag achterzijde: De molen van
het Duitse Hengstforde, gem. Apen. Vijf
jaar geleden was dit een stomp, niet meer
dan de onderbouw van de oorspronke-
lijke molen: zie de kleine foto op deze
pagina (foto H. Noot 4 januari 2002).




