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Redactioneel
Dit nummer bevat een hartkatern van vier pagina’s met informatie
over de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden (SIMAV). Het wordt dan ook ter informatie
aan relaties van de SIMAV toegezonden. Op deze manier worden zij
plus de reguliere abonnees geïnformeerd over het reilen en zeilen van
een der oudste regionale molenstichtingen van Nederland, tevens
een van de grootste moleneigenaren van dit land. De SIMAV wil hier-
mee haar draagvlak versterken, een levensvoorwaarde voor succes-
vol molenbehoud.
Verder heeft Paul Groen zich het hoofd gebroken over effectieve res-
tauratie- en onderhoudssubsidieregelgeving met zo min mogelijk
rompslomp. Zijn ideeën treft u onder de titel ‘Stroomlijnen’ in dit blad
aan.
De wipkorenmolen geeft nog meer geheimen prijs. Zo langzamer-
hand wordt dit onderwerp, wat de Duitsers noemen, een ‘Dauer-
brenner’ en er komt nog meer aan. 
Het vastleggen van een roe aan de ketting is in onze ogen vanzelf-
sprekend. Willem Roose maakt duidelijk dat daar de vakmolenaars
vroeger wel eens anders gehandeld werd.
Tot slot is een verslag opgenomen van de jaarvergadering van De
Hollandsche Molen op 9 maart jl. Een verslag van de jaarvergadering
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars op 6 april zult u dit jaar moe-
ten missen, tenzij een van onze lezers er ons voor het volgende num-
mer aan kan helpen. Het was mij niet mogelijk deze vergadering te
bezoeken en een vervanger bleek op korte termijn niet te vinden. Op
6 april werd namelijk de directeur van de Rehobothschool in Moerka-
pelle, de heer C.L.M. van Noort, begraven, die op 2 april op bijna 58-
jarige leeftijd overleed. Dat wil ik toch hier wel vermelden, ook al be-
staat er ogenschijnlijk geen relatie met molens of de Molenwereld.
Toch is het laatste wel degelijk het geval. Dankzij zijn medewerking
mogen we gebruik maken van bepaalde faciliteiten die de school
wel, maar de redactie zelf niet heeft. Zo is de school, de heer van
Noort, een van de (vele) medewerkers op de achtergrond geweest
zonder wie de Molenwereld niet zou kunnen bestaan. Wij zijn hem, de
Rehobothschool, daarvoor bijzonder erkentelijk. In de heer Van Noort
verliest de Moerkapelse gemeenschap een steunpilaar, maar wel
een steunpilaar die zich op zijn beurt gedragen door en geborgen
wist in de steenrots Christus, de Bijbeltekst uit 1 Korinthe 10: 4 waaruit
de plaatselijke predikant, ds. J.B. Zippro het Woord bediende tijdens
de rouwdienst op 6 april. Het moge zijn vrouw, kinderen, verdere fa-
milie en ook de gemeenschap van de Rehobothschool tot troost en
sterkte zijn.

JSB

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

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

Oud-voorzitter Stichting 
De Groninger Molen overleden 

Na een ernstige ziekte is oud voorzitter
Jakob (Jaap) Slim van de Stichting De Gro-
ninger Molen overleden op 22 maart jl. Hij
werd op 5 mei 1928 te Zuidbroek geboren
en overleed op 22 maart 2002 te Meeden.
Vanwege zijn grote maatschappelijke ver-
diensten was hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. De heer Slim
werd in 1994 benoemd tot voorzitter van
de Stichting, maar zag zich helaas ge-
noodzaakt om die functie in 1998 weer
neer te leggen. Onder zijn voorzitterschap
werden talrijke initiatieven ontplooid tot
welzijn van de Groninger molens in het al-
gemeen en dat van de Stichting De Gro-
ninger Molens in het bijzonder. H. Noot.

Festiviteiten rond molen De
Jonge Jan te Uithuizen 

De handelsvereniging Uithuizen heeft in sa-
menwerking met de VVV, buurtvereniging
Schoolstraat, vrijwillig molenaar Bob Pop-
pen en anderen, rond de molen De Jonge
Jan op 13 april een programma aangebo-
den dat voor iedereen aantrekkelijk was.
De molen was toegankelijk voor bezichti-
ging en de molenaar was bereid om ie-
dereen de geschiedenis van de molen te
vertellen. Dat de zon vrijwel de gehele dag
verstek liet gaan mocht de pret niet druk-
ken, er kon met de zwakke wind in elk ge-
val gedraaid worden terwijl er onder in de
molen door een molenaarsvrouw ‘drie in
de pan’ gebakken werd. De eigenaar van
de tegenover de molen gelegen hengel-
sportzaak gaf voorlichting over de hengel-
sport evenals de plaatselijke hengelsport-
vereniging. Ook een plaatselijke fietsen-
handelaar gaf een voorlichting en wel
over ‘veilig fietsen’. Voor de kinderen was
er een priegelmarkt. Een spelencircuit met

grabbelton was georganiseerd door de
Commissie Sportieve Recreatie Uithuizen in
samenwerking met de buurtvereniging
schoolstraat. Voor de priegelmarkt konden
de kinderen zich melden bij de VVV. De
middagactiviteiten duurden van 13.00 tot
17.00 uur. Het muzikale tintje ontbrak ook
niet. De muziekvereniging Boréas uit Us-
quert heeft de middag opgeluisterd. 
H. Noot.

Molen De Ster in Winsum kan
weer malen 

De Ster heeft sinds het huwelijk van kroon-
prins Willem Alexander met Máxima Zorre-
guieta op zaterdag 2 februari jl., een tijdje
niet gedraaid. Deels kwam dit door de
harde wind, want vanaf windkracht acht
mag de molen niet draaien, maar de be-
langrijkste reden was dat de molenaars
druk bezig waren om het koppel stenen
weer maalvaardig te maken en de onder-
delen van de aandrijving na te lopen en
daar waar nodig te herstellen. Om dit te
vieren, organiseerde men op zaterdag 16
maart een open molendag. Het is de be-
doeling om nog dit jaar weer graan te
gaan malen. “Weliswaar niet voor con-
sumptie, want daar kleven nogal wat voor-
schriften aan, maar bijvoorbeeld voor vee-
voer, hetgeen overigens hetzelfde proces
is”, aldus molenaar Jan Scholtens. Belang-
stellenden konden van 10.00 tot 17.00 uur
een kijkje komen nemen in en op De Ster.
Om de kas te spekken werden koffie, taart
en meelproducten verkocht. H. Noot.

Molenvergadering Westermolen
Dalfsen

Het bestuur van de Stichting Westermolen
Dalfsen heeft het plan om binnen afzien-
bare tijd weer een opleiding voor vrijwillig
molenaar op te starten op de Westermo-
len. Momenteel beschikt de molen nog
wel over voldoende molenaars, maar het
bestuur wil hiermee de toekomst ‘veilig’
stellen. Bovendien speelt mee, dat er plan-
nen zijn om de molen van Massier nabij
Nieuwleusen en de molen van Fakkert te
Hoonhorst, te restaureren. Dat is nog wel
toekomstmuziek, maar mochten die plan-
nen in de komende jaren nog eens verwe-
zenlijkt kunnen worden dan zijn er in elk ge-
val molenaars om die molens te kunnen
bedienen en te onderhouden.

De continuïteit van de molenaars die de
Westermolen draaiende en malende hou-
den, kwam aan de orde tijdens de onlangs
gehouden‘grote molenvergadering’ (stich-
tingsbestuur, molenaars en molenhulp-
dienst. Momenteel beschikt de Westermo-
len nog over vier gediplomeerde vrijwillig
molenaars en twee assistent-molenaars. Zij
dateren nog van de ‘eerste lichting’, die di-
rect na de restauratie van de molen in
1989, een opleiding gingen volgen. Aan-
vankelijk kon de Westermolen over zes ge-
diplomeerde molenaars beschikken, maar
door overlijden en ziekte is dit aantal nu
nog vier. Voor de nieuwe opleiding denkt
het bestuur aan zowel jongeren als aan ou-
deren (Vutters en AOW-ers).. 
De voorzitter van de Stiching Westermolen,
Dirk Brugman, stond in zijn welkomstwoord
stil bij de stand van zaken rond de molens
van Massier (Nieuwleusen) en Fakkert
(Hoonhorst). Voor wat betreft de molen
van Massier is de impasse nu duidelijk door-
broken. Een aantal jaren geleden leed een
op handen zijnde restauratie op het laatste

De Westermolen in Dalfsen in of kort
na 1956.
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moment schipbreuk, maar er is nu sprake
van een doorstart. Er is recentelijk een com-
missie gevormd die de kar gaat trekken.
Voorzitter is de oud-wethouder van Nieuw-
leusen Marten de Jong. Raadslid en Wes-
termolen-voorzitter Dirk Brugman is (ook nu
weer) secretaris en commissieleden zijn pro-
vinciaal medewerker Jaap Hadders, Ger
Marsman van PR-bureau Marsman en de
moleneigenaren Wim en André Massier. Er
wordt nog gezocht naar een penning-
meester. Het eerste streven van de commis-
sie is de molenromp te conserveren. Met
betrekking tot de molen van Fakkert is mo-
menteel een plan in voorbereiding voor
woningbouw waarin - indien enigszins mo-
gelijk - de molen een plaats moet krijgen.
Het bestuur van de Stichting Westermolen
heeft recentelijk nog eens bij de gemeente
er met klem op aangedrongen deze bijzon-
der molen onvoorwaardelijk te behouden.
De Westermolen trok het afgelopen jaar
minder bezoekers, zo bleek uit het jaarver-
slag van secretaris Jo Bruggeman. De
grootste oorzaak daarvoor was MKZ crisis,
waardoor onder meer de Nationale Molen-
dag – steeds goed voor honderden bezoe-
kers – geen doorgang kon vinden. Boven-
dien is het zo, dat de meeste Dalfsenaren
de Westermolen inmiddels al wel eens be-
zichtigd hebben. Het bezoek van elders uit
het land was onverminderd goed. Ze ko-
men van einde en verre: uit Beek en Donk,
Papendrecht, Vorden, Schin op Geul, Mid-
delburg en uit Uithuizermeeden en natuur-
lijk de buitenlandse gasten: uit Italië, Hong-
arije Frankrijk, Mexico, Amerika, Zuid-Afrika
en Indonesië en van dichterbij: België en
Duitsland. Blijkens het molenaarsverslag van
coördinerend molenaar Huub Paes werd
de molen door de molenaars goed onder-
houden en werden diverse kleine repara-
ties en verbeteringen door hen uitgevoerd
waardoor de onderhoudskosten gedrukt
konden worden. Vanwege de (verplichte)
invoering van een Hygiënecode was er
voor de molenaars veel werk aan de winkel
en zeker ook in het nu lopende jaar. Door
de vele ‘windloze’ zaterdagen kwam het
aantal draaiuren helaas niet verder dan 85
en bleef het aantal asomwentelingen be-
perkt tot ruim 12.000. B.G. Kloosterman.

Traumahelikopter bij molen De
Weert in Meppel

Op de zaterdagen komen altijd veel be-
langstellende naar de Meppeler molen De
Weert, om te genieten van deze aan de
Reest gelegen molen. Er is altijd wel wat te
doen, zo ook op zaterdag 9 maart, dan be-
zoekt een oma met haar twee kleinkinden
waaronder de driejarige Sara de molen. 
Op de trap van de eerste naar de tweede
zolder bedenkt Sara zich en wil weer naar
beneden, maar omdat er meer bezoekers
op deze trap staan, baant Sara zich tussen
het publiek een weg naar beneden. 
Op een onbewaakt ogenblik valt ze op
een hoogte van bijna twee meter, tussen
de leuning en de treden van de trap naar
beneden, en ze komt lelijk met haar hoofd
op de houten vloer terecht. 

Molenaar Kees Vanger belt voor de zeker-
heid toch maar even een huisarts, deze
komt naar de molen en constateert dat
Sara regelmatig het bewustzijn verliest.
Daarop besluit de huisarts om de trauma-
helikopter van het Academisch Ziekenhuis
Groningen naar Meppel te laten komen,
zodat Sara in Groningen op de afdeling
neurologie verder kan worden onderzocht. 
Binnen een kwartier landt de traumaheli-
kopter op de naast de molen gelegen
Reestbrug, zo’n gebeurtenis brengt heel
wat toeschouwers op de been, zodat de
assistentie van de politie zes man sterk no-
dig is voor het afzetten van de door-
gaande weg naast de molen.
Gelukkig kon de driejarige Sara een paar
dagen later weer naar huis, omdat de ver-
wonding erg mee viel. 
Op uitnodiging van het bestuur van molen
De Weert heeft Sara alsnog de molen be-
zocht, en een klein attentie voor het verve-
lende voorval ontvangen. R. Kooiker. 

Oliemolen Woldzigt Roderwolde
viert 150-jarig bestaan 

In de tweede week van mei is het feest in
Roderwolde, met vrijdag 10 mei kinder-
theater en een receptie voor genodigden 
(in een feesttent), de zaterdag tijdens Na-
tionale Molendag een braderie/rommel-
markt en Drents cabaret en zondag 12 mei
een speciale kerkdienst met muziekvereni-
ging Oranje en i.s.m. Dorpsbelangen trek-
kerbehendigheidswedstrijden en spelen. 
H. Noot.

In de nacht van Maandag 1 april
kraaide de rode haan volop in Zuid-
wolde, omstreeks twee uur komt er bij de
brandweer een melding binnen dat er
bij een woning, brand is geconstateerd. 
Tijdens deze bluswerkzaamheden komt
een passant de brandweercomman-
dant melden, dat er bij de een paar
honderd meter verder gelegen, molen,
een afvalcontainer, een aantal pallets
en de molen zelf in de brand staan. 
Onmiddellijk wordt er een blusvoertuig
naar de molen gestuurd, om de brand
aan de molen in de kiem te gaan smo-
ren, waardoor er geen verder brand-
schade aan de molen kan ontstaan
dan alleen wat verbrand riet.
Dat de molen niet in vlammen is opge-
gaan, is volgens de hevig geschrokken
molenaar Wassens te danken aan het
feit dat de brandweer zeer snel ter
plaatse was, en dat de brand niet aan
de andere kant van de molen is begon-
nen, want de wind kwam achter de mo-
len vandaan.
Later op die zelfde nacht is er bij een
derde brandstichting een negentienja-

Molen De Vlijt in Zuidwolde door 

het oog van de naald
rige inwoner van Zuidwolde aangehou-
den, die ook ervan verdacht wordt van de
brandstichting bij de molen. 
In de krant van 9 april stond dat de raad-
kamer van de rechtbank Assen gaat beslis-
sen of de jongen in verband met het delict
nog eens dertig dagen wordt vastgehou-
den, en dat de verdachte aan een psy-
chologisch onderzoek onderworpen. Hij
kan in totaal 103 dagen in voorarrest wor-
den gehouden. 
Voor de eigenaar Wassens was de ramp
niet te overzien geweest als de molen in-
derdaad geheel ten prooi aan de vlam-
men was gevallen, juist nu ze in eigen be-
heer de molen aan het opknappen zijn, de
hamermolen en een aantal silo’s die voor
de fabrieksmaalderij die geen dienst meer
deden zijn inmiddels uitgesloopt. 
De besprekingen over de nodige restaura-
tie, met de gemeente, en de familie Was-
sens zitten momentheel muurvast. Wel is er
ruim een jaar geleden een stichting ont-
staan die de familie Wassens ondersteunt,
om de restauratie van de molen opgang
te krijgen.
Misschien was deze brand wel nodig zodat

Molenmaker Vaags restaureert
molen bij Berlijn

De Aaltense molenmaker Vaags is bezig
met de restauratie van de koren-, olie- en
zaagmolen van Straupitz aan de rand van
het Spreewald bij Berlijn. Het betreft een in
oorsprong stenen beltmolen die in 1810
een uit circa 1640 daterende standerdmo-
len opvolgde. In 1885 kreeg de molen er
een zaagwerk bij, in 1910 een oliewerk, zij
het als toen moderne varianten van deze
klassieke bedrijven. Omstreeks 1900 kreeg

De molen van Straupitz omstreeks
1915 in de gedaante die hij ook nu
weer zal krijgen.
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de eigenaar en gemeente om weer om
tafel te gaan zitten, en te komen tot een
plan van aanpak. Roelof Kooiker.

De Vlijt in Zuidwolde, staande met kale roerdn, in afwach-
ting van restauratie. De molen stond eerder als watermo-
len (I) voor de Zuidplaspolder aan het Kanaal tussen
Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel (foto R. Kooiker).

Het aangestoken riet van De Vlijt; de brand is werkelijk in
de kiem gesmoord; gelukkig maar (foto R. Kooiker).

de molen er een locomobiel als hulpkracht
bij. In 1923 werd de molen na een bliksem -
inslag onttakeld, waarbij de basis van de
kap met de as behouden bleef. Elektriciteit
nam de taak van de wind over. Tot 1974
bleef de oliemolen in bedrijf. In 1990 kocht
de gemeente de molen, waarna in sep-
tember 1995 een vereniging zich het lot
van de molen aantrok, te meer daar de fi-
nanciële toestand van de gemeente geen
investeringen in de molen toeliet. De ver-
eniging (Mühlenverein Holländermühle e.
V. Straupitz; zie website www.windmuehle-
straupitz.de) is geen eigenaar, maar treedt
wel als zodanig op. Eerst werd de molen
weer op motorkracht voor demonstratie -
doeleinden in bedrijf gesteld. Inmiddels
wordt ook aan de restauratie van de wind-
molen gewerkt. De molen krijgt dan weer
het uiterlijk van voor 1923 met windroos en
zelfzwichting en een uivormige kap. In de
werkplaats van Vaags in Aalten wordt op
dit moment aan deze kap gewerkt.

Krachtenbundeling in Nijkerk

In Nijkerk woedt hevig verzet tegen de
plannen van projectontwikkelaar Aprisco,
waarin verschillende organisaties een rol
spelen. Om sterker te staan hebben de
Stichting Stadsgezicht, Stichting De Ooster-
molen en de Bewonersvereniging Van
Reenenpark de krachten gebundeld in het
Platform Oosterpoort met als inzet het be-
houd van alle oude en monumentale pan-
den aan het Molenplein. Het Platform
roept het Nijkerkse gemeentebestuur op te

komen met een plan dat past in de klein-
schalige en historische structuur van Nijkerk.
De plannen van het Platform staan in lijn-
rechte tegenstelling met die van Aprisco, al
de eigenaar van meerdere panden in het
plangebied. Het zal dus allemaal niet een-
voudig zijn.

Oude Molen Wijchen stilgezet
wegens vandalisme

Bij De Oude Molen in Wijchen bezorgen
jongeren veel overlast (zie Molenwereld
2001-2-34). De vrijwillig molenaar is dit beu
en heeft de molen definitief aan de ketting
gelegd liggen als gevolg van overlast door
deze ‘hangplekjongeren’. In juli smeet men
de vang erop, terwijl de molen stond te
draaien; ook is de molenaar regelmatig
bedreigd. De maat is vol. Ook heeft de mo-
len als gevolg van dit ‘vangen’ schade op-
gelopen (al brak de as gelukkig niet). 
L. Middelkoop.

Herbouw Oude Knegt in oor-
spronkelijke vorm

De Stichting Uitgeester en Akersloter Mo-
lens heeft beloten dat de tijdens de jaar-
wisseling 2000/2001 afgebrande Oude
Knegt herbouwd zal worden in de vorm
van de in 1817 gebouwde, oorspronkelijke
molen en niet in de gedaante van de in
1981 gebouwde molen die kleiner was dan
zijn voorganger. Dat vereist een aanpas-
sing van het fundament, maar dat is tech-

nisch geen probleem. Omdat de molen
dan wat groter wordt, zal de bouwprijs ook
wel wat hoger uitvallen. Als de kosten te
hoog worden, is het niet zeker dat de mo-
len die oude gedaante terugkrijgt. Men wil
de kosten drukken door weer zo veel mo-
gelijk zelf te doen. Nico Jurgens.

Romp geplaatst op molen Anna
Paulowna

Aannemer Klaas de Leeuw laat bij het
Oude Veer in Anna Paulowna een woon-
molen bouwen (zie Molenwereld 2001-11-
280) op de plaats van een eerdere water-
molen van deze polder. De molen krijgt
evenwel het uiterlijk van een bedrijfsmolen.
Op zaterdag 6 april werd het uit Groningen
afkomstige achtkant per dieplader ver-
voerd van ‘t Zand, waar De Leeuw aan de
Keinsmerweg zijn werkplaats heeft, naar
het Oude Veer. Naast de gebruikelijke ob-
stakel was er een wel bijzonder hinderlijk:
het te passeren viaduct in de Anna Pau-
lownaweg. Met een grote kraan werd de
molen over dit viaduct heen getild,
waarna het konvooi zijn weg kon vervol-
gen. De Leeuw wil zijn molen nog voor de
bouwvakvakantie draaiend hebben.

De Vijfhuizer Molen bij Haarlem
stilgezet

Half maart heeft vrijwillig molenaar Harry
van Hoorn besloten de Vijfhuizer molen stil
te zetten tot betere tijden vanwege allerlei
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De Vijfhuizer Molen in 1978 (foto J.A. van Krimpen).

De Vriendschap in Monnickendam
voor de brand.

problemen, onder meer met het kruiwerk:
het rad is zeer slecht en de rollen breken
voortdurend. Ook zijn enkele heklatten al-
weer gebroken. Na een als mislukt te ken-
merken restauratie in 1973/74 is daar in de
jaren ‘90 een tweede mislukte restauratie,
door het inmiddels failliete bouwbedrijf Her-
cules, overheen gekomen. Ondertussen
was er destijds nog een bewoner die vrijwel
niets met de molen wist uit te richten en ab-
soluut geen anderen toeliet op zijn terrein
(wijlen Cees van Dijk, destijds vrijwillig mole-
naar op De Kleine Molen (De Hommel) was
een van de weinige, die daar wel eens
over de vloer mocht komen. Maar die is vo-
rige maand alweer 17 jaar geleden overle-
den ...). Het heeft die molen bepaald niet
meegezeten! Zo was het kruien in 1974 al
een probleem: de lange schoren gingen
door het riet; Cees Fray slaagde er niet in,
dit goed op te lossen; ‘Hercules’ lukte dit
kennelijk evenmin, want Harry liep ander-
half jaar geleden weer tegen dit probleem
aan! Het is voorlopig opgelost door een
soort ‘galghout’ te monteren en daaraan
de lange schoren te bevestigen. 
L. Middelkoop.

Golftoernooi voor Sluismolen
Koedijk

In een van de vorige nummers maakten wij
melding van de brand van de Sluismolen in
Koedijk (NH), en het feit dat de eigenaar,
waterschap Het Lange Rond, de molen
nog in 2002 hersteld wil hebben.
Maar er is meer te wensen. Want er doet
zich de gelegenheid voor de molen weer
in oorspronkelijke staat terug te brengen.
Voorheen maalde de Sluismolen namelijk
met een scheprad, dat verdween toen de
molen zo’n 20 jaar gelden is voorzien van
een vijzel met elektromotor. Dat oorspron-
kelijke scheprad is geen onderdeel van de
brandschade en dus niet gedekt door de
verzekering. Een nieuw scheprad betekent
gewoon dat er extra geld nodig is!
De Molenstichting Alkmaar (MSA) maakt
zich sterk voor zo’n nieuw scheprad. Het is
nu immers de gelegenheid om dat au-
thentieke onderdeel weer in de Sluismolen
terug te bouwen. De stichting is daarom
een grote actie gestart om geld in te za-
melen. Brede steun van publiek, bedrijfsle-
ven en instanties is onontbeerlijk om het
scheprad te kunnen realiseren. Er is 150.000
euro nodig voor het maalvaardig maken
van de molen. Verschillende activiteiten
staan op het programma om dit bedrag bij
elkaar te krijgen. Eén daarvan is een Golf-
toernooi op 9 mei 2002 (Hemelvaartsdag)
op de korte 9-holes baan van Golfbaan
Sluispolder te Alkmaar. Iedereen kan deel-
nemen, ook mensen die nog nooit hebben
gegolft!
Start: vanaf 8.00 uur (met startmogelijkhe-
den om 8.00, 10.00, 12.00 en 14.00 uur)
Kosten: 20 euro per persoon. Omdat de
Golfbaan Sluispolder de baan gratis ter be-
schikking stelt komt dit bedrag geheel ten
goede aan het scheprad voor de Sluismo-
len! Inlichtingen: Waterschap Het Lange
Rond, tel. 072-5410202

Organisatie: Molenstichting Alkmaar, Golf-
baan Sluispolder, Rodi Media, Waterschap
Het Lange Rond. Eric Zwijnenberg.

Stichting voor molen 
Monnickendam

Al sinds jaren, eigenlijk al vanaf de fatale
brand op 8 mei 1961, wordt er gepraat
over de herbouw van de zaagmolen De
Vriendschap aan het Stinkevuil in Monnic-
kendam. De laatste jaren is daar wat meer
lijn in gekomen (zie Molenwereld 1999- 10-
197,198). In verband met de fondsenwer-
ving is eind 2001 de Stichting Vrienden van
zaagmolen De Vriendschap opgericht.
Aanvankelijk wilde men de molen bouwen
op het terrein van de zagerij van Dekker of
op het terrein ervoor. Nu denkt men eerder
aan een stukje te dempen boezemwater
naast de zagerij. De op 10 mei 2000 opge-
richte Stichting zaagmolen De Vriendschap
heeft inmiddels een bouwvergunning voor
de molen aangevraagd. Hiervoor moet te-
vens het bestemmingsplan worden gewij-
zigd. Ook heeft men de toestemming van
het Hoogheemraadschap nodig voor het
dempen van het boezemwater, maar daar
verwacht men geen problemen mee. De
totale kosten worden geraamd op twee
miljoen euro.
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Molen A van het Geestmerambacht
omstreeks 1930.

De in 1916 gesloopte Kikker in Westzaan.

Schagen: geen geld voor West-
friese molens

De Stichting De Westfriese Molens is nu der-
tien molens rijk en heeft de gemeenten in
haar werkgebied financiële steun ge-
vraagd om dit kostbaar erfgoed in stand te
kunnen houden. De gemeente Schagen
heeft op dit verzoek afwijzend gereageerd
omdat dit geen gemeentelijk belang be-
treft. Nu telt de gemeente Schagen welis-
waar geen molens, maar is het daarmee
een eiland in West-Friesland? 

Molen A te Sint Pancras draait
weer

De voorbereidingen van de restauratie van
molen A van de polder Geestmerambacht
(ook wel De Twuyvermolen genoemd)
hebben lang geduurd, maar vorig jaar kon
er dan toch met de werkzaamheden ge-
start worden. Dit heeft er toe geleid dat de
molen sinds eind februari weer draaivaar-
dig is. Molenaar/eigenaar J.Kriek laat sinds-
dien de molen regelmatig rondgaan. Het
hekwerk is geheel vernieuwd en met de
nieuwe red cedar fokken draait het kruis
zeer makkelijk. De roeden konden aan elk
eind een heklat verlengd worden doordat
door het aanbrengen van een zwaardere
windpeluw een iets grotere stapeling van
het gevlucht werd verkregen. 
De vlucht kon zo vergroot worden van
voorheen 25,6 m tot nu 26,3 m.
De werkzaamheden voor het maalvaardig
maken van de molen gaan door: De vijzel
ligt al gereed in de werkplaats van de ge-
broeders Poland te Oterleek en de met
grond dicht gestorte voorwaterloop is deels
weer uitgegraven. De spil en wielen zullen
nieuw aangebracht worden en ook de nu
dichtgestorte achterwaterloop zal geheel
weer in de oude staat worden terugge-
bracht. 
C. Rood.

Onderzoek naar de toekomst
voor molen De Hoop Wervers-
hoof

De directeuren van de failliet verklaarde
Molen De Hoop Wervershoof B.V. hebben
eind maart de sleutels van de molen inge-
leverd. De molen was namelijk eigendom
van de gemeente en werd door de BV ge-
huurd. Daarmee ligt de toekomst van deze
molen volledig open. In afwachting van
beslissingen heeft de gemeente gevraagd
of oud-directeur en molenaar Adrie Peere-
boom tijdelijk de zorg voor de molen op
zich wil nemen. Hij zal de molen opruimen,
schoonmaken en zo nodig en mogelijk her-
stellingen uitvoeringen. Verder heeft de ge-
meente Peereboom gevraagd of hij
ideeën wil ontvouwen over de toekomst
van de molen, in welke vorm dan ook. Het
kan zijn dat het molenaarsbedrijf onder
een andere vlag wordt voortgezet, maar
gelet op de moeilijkheden in het ambach-
telijk molenaarsbedrijf zal dit niet eenvou-
dig zijn, Peereboom zelf voelt daar weinig
voor. Een toeristisch-recreatieve bestem-
ming behoort ook tot de mogelijkheden.

Herbouw houtzaagmolen 
De Kikker 

In het Nieuwsblad v/h Noorden van zater-
dag 16 maart stond een artikel over het
wonen in nieuwe Zaanse koopmanswonin-
gen die er uitzien als in de zeventiende,
achttiende of de negentiende eeuw.
Bouwbedrijf Somass in Wormer restaureert
historische panden en bouwt kopieëën die
niet van echt zijn te onderscheiden. Be-
halve de historische stadswoningen in het
oude centrum van Zaandam hoopt direc-
teur G. Sombroek van bouwbedrijf Somass
nog dit jaar te starten met de bouw van
een replica van houtzaagmolen De Kikker,
een bovenkruier die tot 1916 in Westzaan
heeft gestaan. De molen is destijds afge-
broken om in Amerika opnieuw te worden
opgebouwd. Onderweg naar Amerika
zonk het schip en de lading ging verloren.
Sombroek kan rekenen op de kennis en er-
varing van twee medewerkers die zeven
jaar geleden hun aanvullende opleiding
begonnen bij een molenmakerij in Zaan-
dijk. H. Noot.

Veel verzet tegen bouwplannen
op het Noordmanterrein in 
Leiden

De familie Noordman wil het roer dras-
tisch omgooien op haar terrein aan de
Haagweg in Leiden, waar nu een hout-
handel en een wijnhandel wordt uitgeoe-
fend. Noordman wil er nu woningen bou-
wen alsmede kantoren via twee kleine
woontorens en een derde kantoortoren.
De molen De Heesterboom, trots familie-
bezit, blijft uiteraard bestaan, maar de
grote directeurswoning op de hoek van
de Churchilllaan zal worden gesloopt.
Verder wil Noordman twee houtloodsen
verplaatsen, waardoor de molen beter in
beeld komt. Eén van die loodsen zal een
horecabestemming krijgen. Meer naar de
stad toe zullen er negen huizen komen in
drie blokken van drie en is ook nog een
villa geprojecteerd. Tijdens een daartoe
belegde avond op 2 april lieten zo’n hon-
derd mensen zich informeren over de
plannen, maar veel bezoekers hadden er
niet veel mee op.

Cheque Vente Veevoeder BV
voor molen Nieuwerkerk

Niet ver van de molen Windlust in Nieu-
werkerk a/d IJssel zit aan de ‘s-Graven-
weg het bedrijf Veevoeder Vente BV, een
van de weinige mengvoederbedrijven
die in de streek het hoofd zelfstandig bo-
ven water heeft weten te houden. De
‘bloedverwantschap’ van dit bedrijf heeft
geleid tot het besluit om 1% van de omzet
over de maand januari 2002 beschikbaar
te stellen voor de restauratie van de mo-
len. Zodoende overhandigde directeur
Paul Vente half maart een cheque met
een mooi bedrag aan voorzitter Maarten
Molenaar van de Stichting Molen Korte-
noord. Allerlei andere acries leveren
steeds mooie bedragen op, zoals de
munteninzameling, die goed was voor
5200 euro.
Begin april is het aannemersbedrijf Bresser
& van ‘t woud begonnen aan de werk-
zaamheden voor de verplaatsing en ver-
hoging van de molen.
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Embryonale Kameel niet levens-
vatbaar?

De plannen voor de bouw van een acht-
tien meter hoog appartementencomplex
aan de Boterstraat in Schiedam, niet ver
van de plaats waar de molen De Kameel
moet komen te staan (zie Molenwereld
2002-4-100 hebben tegenstanders in het
geweer gebracht, totnogtoe helaas ver-
geefs. Allereerst heeft men vergeefs via de
rechter geprobeerd de voorbereidingen
van de bouw stil te leggen. De rechter be-
sliste dat de bouw van De Kameel nog niet
vaststaat en dat om die reden daar moei-
lijk rekening mee te houden was. De be-
roeps- en bezwaarschriftencommissie van
de gemeente Schiedam achtte de aan-
getekende bezwaren om dezelfde rede-
nen ook ongegrond, ook al staat de molen
aangegeven in het nieuwe bestemmings-
plan dat op dit moment ter visie ligt, maar
nog niet van kracht is. Het wordt zo al met
al de vraag of de reconstructie van De ka-
meel nog wel zinvol is.

Brandweer brengt molenaar in
veiligheid

Tijdens werkzaamheden in de molen van
De Wilde in Goirle kwam vrijwillig molenaar
Frans Boeren ten val. Daarbij brak hij twee
ribben aan het trapgat en liep een klap-
long op. Boeren kon zelf niet naar beneden
komen en daarom werd de brandweer in-
geschakeld die de 58-jarige vrijwillige mole-
naar met een hoogwerker naar beneden
takelde. Boeren werd enige dagen ter ob-
servatie opgenomen in het Sint Elisabeth
Ziekenhuis.

Klap van de molen

De Westbrabantse Molendag op 24 maart
werd verstoord door een ernstige disso-
nant. Een 75-jarige vrouw uit Etten-Leur be-

De Zwartenbergse Molen bij Leur.

zocht ‘s middags de Zwartenbergse Molen
aldaar. Zij ging door de afzetting heen die
het publiek moet beschermen tegen een
klap van de molen. Het hoe en waarom is
niet duidelijk. Wel had zij eerder in de molen
een verwarde indruk gemaakt en men had
haar gewaarschuwd niet naar boven te
gaan omdat zij liep te wankelen op haar
benen. Nadat zij de afzetting was gepas-
seerd kreeg zij prompt een slag tegen het
achterhoofd van de draaiende molen. Zij
liep een grote hoofdwond op en werd ver-
volgens overgebracht naar het ziekenhuis
in Breda waar zij nog diezelfde avond is ge-
opereerd.

Herstel molen Oudemolen op
gang

Twintig maanden na de oprichting van de
stichting en na de officiële start van de res-
tauratie in november j.l. is het nu dan zover
dat het echte werk kan beginnen. De fi-
nanciën laten het inmiddels toe om een
start te maken met het opknappen van het
metselwerk. De molen is daartoe zeker voor
een aantal maanden ‘in de steigers’ ge-
gaan. Als het een beetje meezit dan wordt
dit jaar ook nog een nieuwe stelling aange-
bracht en wordt een start gemaakt met de
restauratie van het ‘binnenwerk’. ‘De finan-
ciën laten het inmiddels toe’ betekent na-
tuurlijk dat er op het financiële vlak de no-
dige ontwikkelingen zijn die deze ‘kreet’
rechtvaardigen. Het is dan ook inderdaad
zo dat we in de afgelopen maanden een
aantal toezeggingen voor financiële steun
hebben gekregen. (o.a. van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, de SponsorBingo Loterij
en de ANWB) Van de 30% (circa 144.000
euro) die door de molenstichting moet wor-
den bijeengebracht is inmiddels ruim de
helft bijeengebracht. Aan het overige deel
wordt uiteraard gewerkt. Piet Groenewoud.

Jan van der Meijden overleden

In het aprilnummer van de Molenwereld
kon nog staan dat Dirk de Ruiter en Jan
van der Meijden de molen van de Ver-
voorne polder in Werkendam al jaren be-
malen. Dat klopte ook. Maar helaas is Jan
van der Meijden op dinsdag 2 april 2002 na
een kortstondig ziekbed overleden op de
leeftijd van 84 jaar.
Hij was al jaren aan het tobben met zijn ge-
zondheid en vorig jaar is hij gestopt met
malen. Desondanks zat hij toch bijna twee
keer in de week een middag in de molen.
Hij hakte dan hout voor de kachel of zat
aan de tafel naar buiten te kijken naar het
landschap. 
Een maand voor zijn overlijden kreeg Jan
op zondagavond een lichte beroerte en
werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. 
Daar kreeg hij er nog longontsteking bij.
Toch ging het al weer wat beter en een
paar weken terug mocht hij naar een ver-
zorgingstehuis. 
Vorige week liep Jan van der Meijden een
darminfectie op en moest hij weer terug
naar het ziekenhuis. 

Omdat het ‘s avonds gebeurde en het dus
al donker was kon Jan liggend in de am-
bulance de molens niet zien en was boos
daarom op het ambulancepersoneel! Hij
had ook al jaren last van zijn hart. 
Ondanks vechten om zijn leven voor zijn
vrouw en kinderen maar ook om zijn molen
is Jan toch overleden. Op zaterdag 6 april
heeft de begrafenis plaatsgevonden op
de begraafplaats aan de Borcharenweg in
Werkendam.
Alle molens in het Land van Heusden en Al-
tena stonden in de rouw evenals de Nooit
volmaakt in Gorinchem waar ik (Theo) leer-
ling ben. 
Met het overlijden van Jan van der Me-
ijden is er weer een oud beroepsmolenaar
verdwenen. 
Ik woon zelf in Werkendam en kwam regel-
matig bij Jan op de molen. Hij vertelde dan
vaak over de molens in het Land van Heus-
den en Altena die er vroeger stonden, zo-
als die van het Landeke waar hij vroeger
zelf mee gemalen heeft en over de koren-
molen van Werkendam waar hij als kind
veel te vinden was. 
Toen die molen op een avond in april 1945
werd opgeblazen lag Jan in de sloot ver-
derop te kijken hoe dat gebeurde! 
Ik wens zijn vrouw en kinderen alle sterkte
toe in deze moeilijke tijden. Theo de Rooij. 

Nieuwe molen voor Blitterswijck?

Op 17 november 1944 werd de in 1843 ge-
bouwde molen van Blitterswijck, evenals
de kerk en klooster door een Duits Spreng-
commando opgeblazen. Twan Wijnhoven,
opgegroeid in het molenhuis van de opge-
blazen molen, wil nu in Blitterswijck een
nieuwe molen bouwen, zij het niet op de
plaats van de oorspronkelijke, maar aan
de andere kant van het dorp waar hij een
forellenkwekerij runt. Al jaren wil hij ten dien-
ste van zijn bedrijf een kantine voor de be-
zoekers bouwen annex expositieruimte

De molen van Oudemolen in de stei-
gers (foto P. Groenewoud).
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over de forel. Daarnaast is hij van jongs af
aan gefascineerd door molens. Hij besloot
nu beide wensen te combineren: een mo-
len met daarin de kantine en de expositie-
ruimte. Door die combinatie wordt het plan
ook financieel haalbaar. Daarbij komt dat
hij met de molen stroom wil opwekken voor
zijn forellenkwekerij, waardoor hij zijn maan-
delijkse energierekening, een bedrag van
bijna tweeduizend euro, hoopt te halveren.

Restauratieplannen voor De
Nieuwe Molen in Rothem

De Nieuwe Molen in Rothem, gemeente
Meerssen, maakt deel uit van een bijzon-
der complex in U-vorm. Het middendeel
bestaat uit een herenhuis, terwijl de molen
- met een groot middenslagrad - er de
rechtervleugel van vormt. De molen was
gebouwd als oliemolen, maar wordt omst-
reeks 1885 ook ingericht tot korenmolen. In
september 1944 werd de molen door oor-
logsgeweld zwaar beschadigd, maar ver-
volgens hersteld. In het begin van de jaren
vijftig kwam de molen buiten bedrijf. Het
complex is nu eigendom van Habets Bouw
Ontwikkelingen te Nuth. Dit bedrijf voert nu
overleg met de gemeente Meerssen over
een nieuwe bestemming, waarschijnlijk
kantoorruimte. 

Fotoserie verdwenen molens

De heer Tanger uit Zegveld, eerder te West-
zaan brengt regelmatig een serie ge drukte
kaar ten uit van vooral verdwenen Zaanse
molens. Recent is er weer een nieuwe serie
van tien kaarten uitgekomen; het betreft:
316. Westzaan, zaagmolen Het Klaverblad.
317. Zaandijk, zaagmolen Het Herderskind.
318. Zaandam-W, zaagmolen De Wilde-

boer.
319. Amsterdam, zaagmolen De Oranje-

boom.
320. Amsterdam, zaagmolen De Samson.
321. Korenmolen te Linschoten.
322. Korenmolen te Benschop-Polsbroeker-

dam.
323. Watermolen van de polder De Tachtig

Morgen te Abcoude.
324. Korenmolen De Santbrinker Molen te

Leusden-Snorrehoef.
325. Korenmolen te Lage Vuursche.
De kaarten zijn te bestellen door het over-
maken van 5,80 op postgirorek.no. 6791277
of bankrek.no. 3701.08.825 (N.B.: adres ver-
melden!) van de heer K. Tanger, Broeksloot
19, 3474 HS Zegveld (tel. 0348-470465). De
prijs is inclusief porto. Een lijst met nog voor-
radige kaar ten is verkrijgbaar bij de heer
Tanger.

In ‘t kort

� Op zaterdag 1 juni a.s. zal het startsein
voor de herbouw van de molen Enterprise
in Kolham worden gegeven door niemand
minder dan de Commissaris van de konin-
gin van de provincie Groningen, de heer
Hans Alders. De molen brandde op 19 juni

2000 tot op de onderbouw af (zie Molen-
wereld 2000-7).
� Een donateursactie in Markelo voor de
korenmolen De Hoop heeft 120 nieuwe on-
ateurs opgeleverd als resultaat van een
huis-aan-huisactie. In totaal telt de stichting
nu driehonderd donateurs, tien procent
van de inwoners van Markelo. De bouw
van het bezoekerscentrum bij de molen
vordert en het is de bedoeling dat dit op 22
juni in gebruik wordt genomen.
� De Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen heeft aangeboden de toekomstige
molenaar van de molen in het Openlucht-
museum van Lublin (zie Molenwereld 2002-
4-97) stage te laten lopen op een Gelderse
windmolen. Verder neemt de stichting de
aanschaf van een stel nieuwe zeilen ten
behoeve van deze molen voor zijn reke-
ning. 
� De gemeente Ede krijgt via het PRUP in
2004 50.000 euro voor de Keetmolen aan
de Stationsweg en in 2005 308.000 euro
voor de Concordia aan de Telefoonweg.
Er bestaan vage plannen om de molen De
Ster in Geesteren, eigendom van de ge-
meente Borculo onder te brengen bij een
stichting die dan het beheer, de exploitatie
van de gemeente overneemt.
� De Erven Toele bieden de vervallen Ap-
pelse Molen onder Nijkerk-Appel nu toch
te koop aan. Onderlinge onenigheid ver-
lamde alles ten gunste van deze molen.
Hopelijk komt er nu een keer ten goede.
� Op 27 maart kreeg de Stichting Sevink
Mölle in Winterswijk de Monumentenprijs
2001 van de Vereniging Monumentenbe-
langen Winterswijk voor de prestatie die is
geleverd met het behoud van deze molen. 
� Op 22 maart tekende Vebo Holding B.V.
uit Bunschoten het sponsorcontract voor
de reconstructie van de korenmolen De
Hoop in Bunschoten. Daarmee is de her-
bouw van deze molen weer een stap dich-
terbij gekomen. Het is de bedoeling dat de
eerste steen voor de bouw in 2003 wordt
gelegd op de nieuwe plaats op de Stads-
weide, achter het stadhuis.
� De nieuwe roeden voor de Stommeer-
molen in Aalsmeer zijn op maandag 15
april gestoken (zie Molenwereld 2002-2-55).
� De Wimmenumer Molen in Egmond a/d
Hoef van Eric Zwijnenberg presenteert zich
nu via een eigen website: www.home.zon-
net.nl/ezwijnenberg.
� De Veenhuizermolen bij Heerhugowaard
heeft nieuw rietdek op de romp gekregen.
� De museummolen van de Schermer bij
Schermerhorn heeft een nieuwe overstort
gekregen om het opgemalen water terug
te kunnen voeren. De oude dateerde van
1968 was verrot. 
� In de werkplaats van molenmaker Verbij
te Hoogmade is begonnen met de bouw
van de op 4 november 1999 afgebrande
molen van de Zemelpolder in Lisse.
� Het waterschap De Stichtse Rijnlanden
hoopt nog dit jaar haar enige molen, de
Bonrepasmolen in Vlist, te laten restaure-
ren. Op het programma staan o.a.: nieuwe
roeden, een nieuwe ijzeren staartbalk en
het vernieuwen van de kap van het bo-
venhuis. De kosten worden geraamd op
100.000 euro.

� De nieuwe villa op de plaats van het
oude molenaarshuis bij de molen van Kloe-
tinge brengt nogal wat tongen in bewe-
ging door het grote contrast dat de een
verafschuwt en de ander toejuicht.
Op 16 april is de kap weer geplaatst op de
molen van Aalburg.
� Filmproducent Jan Kanters heeft een film
gemaakt over de geschiedenis van Hol-
ten’s Molen in Deurne met als centraal
thema de familie Holten en natuurlijk de
transformatie van deze onttakelde ruïne-
molen tot een levend monument van bij-
zondere waarde.
� In tegenstelling tot hetgeen in het vorige
nummer is vermeld wordt de molen De
Grenswachter in Luijksgestel niet op zater-
dag 25 mei officieel in bedrijf gesteld, maar
op vrijdag 24 mei om 16.00 uur. Het week-
end erop is de molen te bezichtigen.
� Leo Endedijk, directeur van De Holland-
sche Molen, heeft op woensdag 17 april de
Stichting De Oude Molen een cheque
aangeboden van e 22.689,- (ƒ 50.000,-)
voor de restauratie van deze molen te Fij-
naart. De bijdrage komt uit de opbrengst
van de SponsorBingo Loterij over het jaar
2000. De Hollandsche Molen is begunstigde
van deze goede-doelen-loterij en ontving
in dit kader vorig jaar e 226.890,-. De ver-
eniging koos de restauratie van De Oude
Molen uit als een van de projecten die hier-
van worden betaald.
� Op donderdag 21 maart is de kap ge-
plaatst op de Lohmanns Mühle in Duisburg-
Baerl. Tevens zijn door de molenmakers van
Vaags uit Aalten de roeden gestoken en
de staart aangehangen. Hiermee is het
grootste deel van de brandschade van
december 2000 weer ongedaan gemaakt
(zie Molenwereld 2001-12-314).

Molenkalender

9 mei: Golftoernooi Alkmaar ten behoeve
van de molen van de Sluispolder te Koedijk.
10 t/m 12 mei: Viering 150-jarig bestaan
oliemolen Woldzigt Roderwolde
11 mei: Nationale Molendag.
11 mei: Zwitserse Molendag.
20 mei: Duitse Molendag.
24 mei: Ingebruikstelling Vlietmolen Lex-
mond
24 mei: Opening korenmolen De Grens-
wachter Luijksgestel.
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)
27 juli: Grenslanddag bij molen Voorst-
Gendringen.
14 juli: West-Vlaamse Molendag.
24 augustus: Drentse Molendag.
25 augustus: Viering 200-jarig bestaan mo-
len Beek-Genhout.

Tentoonstellingen

27 februari 2002 - januari 2003: Tentoonstel-
ling ‘Molens, Mythes en Mysteries’ in muse-
ummolen De Palmboom in Schiedam
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Voorste Luysmolen Bocholt 
gerestaureerd

Op zaterdag 1 juni wordt de Voorste Luys-
molen bij Bocholt, tien kilometer ten zuid-
westen van Weert,officieel in gebruik ge-
steld. De dag erna wordt een molenfeest
georganiseerd. Molen, schuur en mole-
naarswoning zijn gerestaureerd in op-
dracht van de Vlaamse Landmaatschap-
pij. In de rivier de Aa is een vistrap geplaatst
waardoor het water boven de trap perma-
nent hoog staat. De molentak is weer uit-
gegraven en dankzij de vistrap is hier geen
probleem met watertoe- of afvoer. De ge-
bouwen zijn grotendeels in hun oude ge-
daante hersteld. De aanpassingen aan het
huidige gebruik van woning en schuur zijn
in moderne materialen uitgevoerd. Zo is in
de schuur een vergaderruimte ingericht
die is uitgevoerd in beton en glas. Vooral
de strakke daken, gelukkig wel belegd met
gebakken pannen, steken wat schraal af
tegenover de aanblik van het geheel. Bij
het herstel van de molen is het verleden zo-

De Voorste Luysmolen voor de restau-
ratie (foto uit 1990). Op deze fot is al
schade aan het gebouw te zien die het
gevolg is van onderspoeling (foto Nico
Jurgens).

De Westmühle in Gildehaus 
(foto H. Noot, mei 1997).

veel mogelijk gerespecteerd. Het dak bo-
ven het molengedeelte is belegd met
oude golfpannen met stropoppen. In de
molen was veel populierenhout gebruikt
dat de tand des tijds niet had doorstaan.
Deze delen zijn in de zelfde houtsoort ver-
nieuwd. De molen heeft een vloer van
aangestampt leem. Het gaande werk is
van gietijzer en blijkens aanpassingen van
de wateras waarschijnlijk afkomstig uit een
andere molen. Het is netjes in de verf gezet
en voorzien van nieuwe kammen. Er is zoals
in het verleden één koppel stenen. De
oude generator (110 volt) is gereviseerd.
Deze wordt met een drijfriem aangedreven
vanaf een as waarop zich ook de onderste
poelie van het luiwerk bevindt. Het gehele
werk is “sober maar doelmatig” uitgevoerd
waardoor de sfeer gemakkelijk terugkeert.
Buiten is de hoefstal weer opgesteld. Een
kleine complicatie bij de restauratie was de
onderspoeling van molen en ark. De molen
hing met één gevel op de betonnen ark.
Maar omdat die in slechte staat verkeerde,
is die geheel vernieuwd zodat de molen tij-
delijk vrij in de lucht moest hangen. Hiertoe
waren zware profielbalken in de molen ge-
legd, die aan de ene kant de molen droe-
gen en aan de andere kant belast waren
met een contragewicht. Vervolgens is een
grote hoeveelheid gestabiliseerd zand in
het gat gestort. Het terrein rond de molen
werd opgeschoond en ingezaaid waarna
diverse bomen, waaronder enkele fruitbo-
men, werden geplant. Een kippenkot werd
hersteld en biedt de bezoekers nu desge-
wenst enige beschutting. Nico Jurgens.

Westmühle Gildehaus 
kunstmuseum

De Ostmühle in Gildehaus bij Bentheim is
ook in Nederland wel bekend. Het is minder
bekend, dat aan het andere einde van de
uitloper van de Gildehauserberg nog een
gelijksoortige molen heeft gestaan, de
Westmühle. Op tweede Paasdag 1945
stond de molen nog te malen, een dag la-
ter brandde de molen uit als gevolg van de
beschieting van Gildehaus door Canadese
troepen. Vervolgens dreigde de romp we-
gens bouwvalligheid gesloopt te worden,
maar dit werd voorkomen door de kunst-
schilder Friedrich Hartmann die de molen in
1948 overnam en hem inrichtte tot atelier
en woning. Hij gaf de molen de naam Lu-
kasmühle en schilderde op de buitenkant
van de romp een afbeelding van deze pa-
troonheilige van de kunstschilders.
Deze Lukasmühle is nu ook toegankelijk
voor publiek. Eind maart is in deze molen
een expositie geopend met honderd schil-
derijen van Hartmann. Er is namelijk een
vereniging die zich over het door hem na-
gelaten werk heeft ontfermd en ook de

openstelling van de molen als kunstmu-
seum heeft mogelijk gemaakt. Iedere za-
terdag tussen 21 april en 31 oktober is de
expositie tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te
bezoeken.

De Vrouw Johanna in Emden
binnenkort klaar

De Vrouw Johanna op de Marienwehrster
Zwinger is op dit moment de enige molen
met wieken op de bolwerken van Emden:
De Weite Molen is gedemonteerd, van De
Rode staat niet meer dan de onderbouw.
De Vrouw Johanna werd in 1804 gebouwd,
een grote molen met drie koppel stenen en
twee pelstenen. In september 1974 kocht
de stad Emden de molen en liet die vanaf
1977 restaureren. Op 23 juli 1982 draaide
de molen weer voor het eerst sinds 1956. In
1996 werd begonnen met een in zekere zin
fatale restauratie. De staat van de molen
was ondanks de restauratie van 1977 zo
slecht dat tot demontage werd besloten.
In juli 1996 werden de kap en het achtkant
naast de molen gezet in afwachting van
herstel. Een jaar later, op 25 juni 1997 werd
het achtkant een dankbare prooi voor
brandstichters. 
Op dat moment waren de rietdekkers bijna
klaar met de romp en zou het achtkant
met een veertien dagen weer op de on-
derbouw worden gezet. In 1998 maakte
molenmaker Girt Möller uit Melle naar plan-
nen van Torsten Scheweling een nieuw
achtkant en werd de kap grotendeels ver-
nieuwd. Op 13 oktober 1998 werd het
nieuwe achtkant op de onderbouw gezet
en begin 2000 is de molen grotendeels
klaar. In oktober 2001 begon de stad Em-
den met het kappen van bomen bij de
molen zodat de Vrouw Johanna meer
wind zal krijgen, maar van de Emder Müh-
lenverein mag het ‘rustig een onsje meer
zijn’. Rest nog dit jaar het in orde brengen
van het binnenwerk en de aanschaf van
zeilen. In totaal is daar een bedrag van
50.400 euro mee gemoeid.
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De Weite Molen in Emden omstreeks
1930.

De Vrouw Johanna in Emden. Merk-
waardig is de verhouding tussen acht-
kant en onderbouw. De molen had tot
1995 een vlucht van 23 m. 
(foto H. Noot, 26 oktober 2001).

Emder Mühlenverein teleurge-
steld over Weizenmühle

De Emder Mühlenverein e.V. spant zich
sterk in voor het behoud van alle molens
van de stad Emden. Zij wil ook niets liever
dan het herstel van de zo markant gelegen
Weite Molen, alias Weizen Mühle op het
Weitemühlenbolwerk. Eigenaar Diedrich

Buismann wil dat ook, maar wel in eigen re-
gie (zie Molenwereld 2001-12-313) om zo-
doende baas in eigen molen te blijven. Sa-
menwerking tussen de Vereniging en Buis-
mann zou de weg vrijmaken voor subsidies
voor het ongetwijfeld zeer kostbare herstel.
In de herfst van 2000 zocht Buismann toch
contact met de molenvereniging om het
gesprek weer op gang te brengen. Begin
november 2001 werden de besprekingen
zonder positief resultaat beëindigd; vol-
gens de molenvereniging vanwege ultima-
tieve financiële voorwaarden van Buis-
mann waar de vereniging niet op in kon
gaan. Desondanks hoopt de vereniging
dat Buismann er dan maar in slaagt om op
zijn eigen houtje de Weizen Mühle op een
verantwoorde manier te restaureren: of
een kat rood is of blauw, als hij maar mui-
zen vangt!

Stormschade aan de Hüvener
Mühle

De Hüvener Mühle, veertig kilometer ten
oosten van Emmen, is bekend tot ver bui-
ten de Duitse landsgrenzen. De molen is im-
mers een watervluchtmolen, een gecom-
bineerde wind- en watermolen. Als de
wind het laat afweten dan zorgt de kracht
van stromend water voor energie, en als
het water ontbreekt, dan kan men op de
wind malen. De stormachtige buien van
maart werden de Hüvener Mühle te veel:
een roe brak af en ook anderszins liep de

molen schade op. De Heimatverein
Aschendorf-Hümmling, sinds 1955 eigenaar
van de molen, wil de schade, geraamd op
10.000 euro, zo snel mogelijk herstellen en
hoopt daartoe op subsidie van de ge-
meente en de Landkreis Emsland.

Inmalen of eruit malen?
A M B A C H T

We schrijven 1977 als Pandsel voor het eerst
onder leiding van molenaar Arie Berkhout
uit Oudorp, een koppel blauwe stenen ver-
kerft. Maar om eerlijk te zijn: hij deed verre-
weg het meeste werk! Toen het einde in
zicht kwam, rees de vraag: hoe gaan we ze
inmalen? Met gerst, zo vond Berkhout, zou
het prima gaan, tarwe zou ook kunnen,
maar het meel zou aanvankelijk wat scherp
aanvoelen, bij gerstemeel gaf dat niet.
Maar, zo wierp ik tegen, moet dat dan niet
met maïs? Als je je werk gedeeltelijk weer
teniet wil doen moet je maïs pakken, was
zijn repliek. Het werd gerst, uiteraard. En na
zon twee uur en duizend kilo gerst gemalen
te hebben, probeerde ik het met tarwe, en
het resultaat was boven verwachting!
Een aantal jaren later maalden we een,
voor ons nieuw, koppel blauwe stenen ge-
woon in met de tarwe die erboven in de
silo zat. De eerste 25 kilo werd apart opge-
vangen vanwege het daarin eventueel
nog aanwezige scherpzand, daarna ging
het meel de meelmenger in, tezamen met
het meel van een andere steen. Na zo’n
vier uur gemalen te hebben was het meel
reeds mooi bloemig met een fraaie zemel.

Wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer een
steen wordt ingemalen?
Gaat het om stenen die nog niet eerder
een koppel vormden, en dus nog niet op
elkaar ingesleten zijn, dan is dat op elkaar
inslijten, (het ‘paren’ van de stenen) het
voornaamste proces. Daarbij worden
kleine oneffenheden, hardere of zachtere
plekken, door de tegenover liggende steen
als het ware opgenomen en weggestre-
ken. Betreft het een bestaand koppel, dat
radicaal verkerft is, bij voorbeeld van een
links naar een rechts scherpsel, dan is het in-
malen slechts het glad worden van de ker-
ven in het maalvlak. Zon koppel zal er gauw
zijn, voorop gesteld dat de stenen goed lig-
gen en mooi strijken. Bij alle soorten maal-
stenen, Franse-, kunst-, blauwe-, zandste-
nen, enz., wordt het maalresultaat bepaald
in de ruimte tussen de stenen. Heeft die
ruimte een vloeiende, egale vorm, dan
vindt tussen deze stenen een gelijkmatig
verlopende vermaling plaats. Is die maal-
ruimte onregelmatig, b.v. door een ruwe,
onregelmatig gescherpte, bobbelige loper
op een prachtig gescherpte en onder de rij
zijnde ligger te laten malen, dan is het resul-

taat slecht. In dat geval dient ook de loper
flink onder handen genomen te worden en
zullen de stenen weer op elkaar moeten in-
slijten. Alleen in het maalvlak mogen (theo-
retisch!) de stenen elkaar raken, het meel
zorgt daar als het ware voor het polijsten
van de kerven. Die worden glad, maar fijne
poriën zorgen desondanks voor het verder
verkleinen van griesdeeltjes op deze
gladde kerven. Het inmalen van nieuwe
stenen moet gebeuren om de stenen zo
vlug mogelijk in een goede maalconditie te
brengen. Let wel: niet om alvast het scherp-
ste en diepste van een scherpsel, na een
scherpbeurt of verkerven, geforceerd er uit
te malen. Dat zou betekenen dat het
scherpen/verkerven onvoldoende kundig
gedaan is. Een goed in orde gemaakt
(nieuw) koppel stenen, heeft weinig nodig
om goed te gaan malen, en zeker geen
geforceerde slijtage met harde maïs. Bij
kunststenen zorgt maïs ook nog eens voor
het snel wegslijten van het bindmiddel tus-
sen de kwarts, amaril of flint en verhindert
daardoor het mooi glad worden van de
kerven, tenzij dat nu juist de bedoeling is
(hoewel sommige kunststenen niet glad wil-
len worden!). Stevig inmalen met maal- of
brouwgerst bevordert het paren van de
stenen en dan ook het glad worden van de
kerven. Dus geen fouten maken en dan la-
ter geforceerd eruit malen!

Pandsel
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FORUM

Clusteren 
of 

stroomlijnen? 
Paul Groen 

In Molenwereld 2001-7/8 hield Bart
Slooten een warm pleidooi voor het 
clusteren van onderhoudssubsidies. 

De financiële problemen die hij en vele
andere bestuurders van molenstichtingen
ondervinden onderschrijf ik volledig. 
Of clustering de juiste oplossing biedt, 

is echter de vraag. 

Persoonlijk zie ik meer in de oplossing die
men ook in de jaren ’30 koos: het stroomlij-
nen van ‘molenland’; dit keer in denkbeel-
dige zin. 

Wet en regelgeving

Molens zijn in Nederland beschermd door
de Monumentenwet die in 1963 is inge-
voerd. Deze wet is toen goed doordacht in
elkaar gezet, en de essentie is nog steeds
actueel. Bij instandhouding wordt een split-
sing gemaakt in onderhoud: het wind- en
waterdicht houden van het object om ver-
der verval te voorkomen, en restauratie: in-
grepen plegen om het voortbestaan van
het monument te garanderen. Bij het wind-
en waterdicht houden en het kleine beetje
dagelijks onderhoud dat het gaande werk
vraagt, verandert er weinig of niets aan de
monumentale waarde van een molen. Bij
restauratie is dit wel anders. Om deze re-
den zijn grote ingrepen vergunningplichtig.
Het plan, en bij subsidiëring ook de begro-
ting, dient door de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg goedgekeurd te worden.
Tegenwoordig is het afgeven van een
monumentenvergunning gedecentrali-
seerd naar de gemeenten, en adviseert
de RdMz hierin. 

Subsidies

Het maximum subsidiabele bedrag bij on-
derhoud, zijnde ƒ 15.000,- is nog steeds vol-
doende om een gemiddelde molen wind-
en waterdicht te houden. Een restauratie-
cyclus van 25 tot 30 jaar klopt bij een in be-
drijf zijnde molen echter niet. Het is bijvoor-
beeld bij een stellingmolen wel heel toeval-
lig dat de stelling, de staart en het wieken-
kruis tegelijkertijd rot zijn. De levensduur van
een stelling is bijvoorbeeld sterk afhankelijk
van de uitvoering. Een reëler beeld zijn

Het uiterlijk van een molen kan ‘verglijden’. Om die reden is restaura-
tie van monumenten vergunningplichtig, mede om het authentieke ka-
rakter van de molen te bewaren. Desondanks treden er verschillen op,
al betreft het als regel details. Drie foto’s van de zaagmolen De Hees-
terboom in Leiden maken dit duidelijk. De eerste foto is van omstreeks
1920. De geveltop van de kopgevel van de zaagloods is afgezet met een
rechte, witte lijst.

deelrestauraties om de vijf á tien jaar. De
ene keer is de stelling aan de beurt, dan
weer het wiekenkruis, vervolgens de zolders
en het gaande werk, daarna de staart etc.
De procedure om tot restauratie te komen
is echter zo tijdrovend en omslachtig dat
vrijwel niet voor deelrestauraties subsidie
aangevraagd wordt. Het gevolg is dat
deze zaken uit het onderhoudsbudget ge-
financierd worden, en er een tekort ont-
staat. 

Clustering

Clustering van onderhoudssubsidie heeft
een aantal nadelen. Door een aantal on-
derhoudsbudgetten bij elkaar te voegen,
ontstaat er een dermate hoog bedrag dat
daarmee ingrijpende herstelklussen uitge-
voerd kunnen worden. Omdat de toets
van de RdMz vooraf ontbreekt, kunnen dit
ook klussen zijn, die vanuit de optiek van
het behouden van het monument abso-
luut niet wenselijk zijn. Verder is het moeilijk
om te controleren waar de subsidie heen
gaat. Een molenstichting kan bijvoorbeeld
besluiten om een molen die aan de door-
gaande weg staat op en top te onderhou-
den, ten koste van een molen die midden
in de polder staat. Ook gaat het gelijk-
heidsbeginsel niet meer op, omdat molens
die pas gerestaureerd zijn, minder onder-
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houd vragen. Zo kan een eigenaar met
meerdere molens waarvan er een aantal
onlangs gerestaureerd zijn, relatief over
veel meer subsidie beschikken dan een ei-
genaar met slechts één molen. 

Procedure

Het moet mogelijk zijn om de restauratie-
procedure te vereenvoudigen. Hieronder
volgt de huidige procedure ‘volgens het
boekje’.
Allereerst worden een restauratieplan met
een bijbehorende begroting opgesteld.
Het plan is slechts voor vijf jaar actueel om-
dat met het inspecteren nu eenmaal niet
verder dan vijf jaar vooruit gekeken kan
worden. Sommige zaken die nu in een ma-
tige conditie verkeren, kunnen bijvoor-
beeld over vijf jaar in precies dezelfde con-
ditie verkeren, en hoeven dus niet vervan-
gen te worden. 
Het restauratieplan wordt door de eige-
naar bij de gemeente ingediend voor een
restauratievergunning en een bouwver-
gunning. De gemeente stuurt in de meeste
gevallen het plan door naar de RdMz met
het verzoek om advies. De RdMz stuurt het
advies terug, en bij een positief advies
wordt de restauratievergunning afgege-
ven. Hierna dient de eigenaar het plan op-
nieuw bij de gemeente in met het verzoek
om een beschikking; het vast laten stellen
van de subsidiabele kosten en het subsidie-
percentage. De gemeente stuurt het plan
door naar de RdMz, en de RdMz bericht de

eigenaar nu rechtstreeks. De eigenaar
mag nu officieel met de restauratiewerk-
zaamheden beginnen, maar doet dit in
praktijk nooit omdat er absoluut geen ze-
kerheid is wanneer de in de beschikking
vermeldde subsidie uitgekeerd wordt. Pas
als de beschikking afgegeven is, (sommige
gemeenten doen iets minder kinderachtig)
kan de eigenaar het plan bij de gemeente
indienen voor het Gemeentelijk Restauratie
Uitvoerings Programma; een prioriteitenlijst
die ieder jaar door de raad wordt vastge-
steld. De nummer 1 en (soms ook 2) van het
Gemeentelijke Restauratie Uitvoerings Pro-
gramma wordt door de gemeente door-
gestuurd naar de Provincie. De Provincie
plaatst de aanvragen in het Provinciale
Restauratie Uitvoerings Programma, en ver-
deelt het subsidiebudget over de meest ur-
gente aanvragen. Dit jaar (2001)worden
de budgetten van de jaren 2003 - 2007 ver-
deeld. Na vaststelling door Provinciale Sta-
ten en goedkeuring door de RdMz, krijgt de
eigenaar van de RdMz bericht als hij in de
prijzen valt. Als de eigenaar niet in de prij-
zen valt, moet hij volgend jaar het plan
weer opnieuw bij de gemeente voor het
Gemeentelijk Restauratie Uitvoering Pro-
gramma indienen. Als de eigenaar wel in
de prijzen valt moet hij vanaf de restaura-
tiestart tot het jaar van uitkeren nog een
voorfinanciering regelen. Twaalf handelin-
gen die tijdrovend zijn. Het resultaat is een
hoop ergernis en een enorme berg papier.
De kans dat de procedure binnen vijf jaar
afgerond kan zijn, is klein. Hierdoor raken
het plan en de begroting gedateerd en

hebben we dus ook met een gedateerde
beschikking te maken.

Drogreden

Omdat de regeling, procedureel gezien, zo
onaantrekkelijk is, is het aantal aanvragen
geen graadmeter voor de werkelijke res-
tauratiebehoefte en wordt er aan de lan-
delijke politiek geen signaal afgegeven als
er grote tekorten zijn. Bij de invoering van
de huidige regeling zijn een groot aantal
taken en bevoegdheden gedelegeerd
naar de lagere overheden. Het argument
dat men hiervoor hanteert is dat er dan
plaatselijk politiek draagvlak gecreëerd
wordt. Persoonlijk vind ik dat een drogre-
den. Het behoud van rijksmonumenten is
van bovenlokaal en bovenregionaal be-
lang. Het mag niet zo zijn dat de objecten
slachtoffer worden van lokale politiek be-
langen. Door de verdeling over drie over-
heidslagen voelt niemand zich direct ver-
antwoordelijk en is niemand direct aan-
spreekbaar Voor een goed voortbestaan
zouden rijksmonumenten vrij moeten zijn
van lokale politieke gevoeligheden. 

Stroomlijnen

De subsidieregeling voor onderhoud werkt
bij molens over het algemeen goed. De re-
geling voor restauratiesubsidies kan mijn in-
ziens een stuk klantvriendelijker en efficiën-
ter, zodat het ook voor kleine restauraties
aantrekkelijk wordt om subsidie aan te vra-
gen. Gestreefd zou moeten worden naar
een eenvoudige subsidieafhandeling van
maximaal 13 weken, zoals ook andere cul-
tuurfondsen die hanteren. De eigenaar
dient een plan en een begroting rechtst-
reeks bij de RdMz in. De RdMz stuurt of een
afwijzing, of een beschikking annex restau-
ratievergunning, waarin tevens gemeld
wordt wanneer de gevraagde subsidie
wordt uitgekeerd, rechtstreeks naar de ei-
genaar. 
Twee handelingen!! 

De Heesterboom ruim een halve eeuw
later. De witte sierlijst wordt geaccen-
tueerd met een donkergroene rand,
aangebracht omstreeks 1925 (foto M.E.
van Doornik, 21 maart 1981).

De Molen van Noordman na de restau-
ratie van 1994. De kopgevel is gewij-
zigd, zowel in timmer- als schilder-
werk. De verticale beplanking is gewij-
zigd in horizontale. De roedeverdeling
van het raam is gewijzigd. De geveltop
is lager geworden. De sierlijsten met de
pinakels aan de zijkant van de kopgevel
zijn verdwenen. De groene sierlijsten
rond het raam zijn weg. De beschilde-
ring van de deuren is gewijzigd. Overi-
gens was had de gevel een eeuw gele-
den een totaal ander model (foto M.E.
van Doornik, 15 april 2000).
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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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MOLENS
IN DE ALBLASSERWAARD
EN DE VIJFHEERENLANDEN

De ‘dure kinderen’
van voorzitter 
Cees Bakker

,,De liefde voor molens heb ik niet bij mijn
geboorte meegekregen. Het was evenmin
een jongensdroom van me om ooit be-
stuurslid van de Molenstichting te worden”.
Aan het woord is Cees Bakker, sinds 1972
nauw verbonden met de Stichting tot In-
standhouding van Molens in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden (Simav).
Behalve voldoening geven molens ook
veel zorgen. ,,Het zijn ‘dure kinderen’ die re-
gelmatig onderhoud en restauratie ver-
gen; zonder de steun van Rijk, provincie,
gemeenten, andere instanties en particu-
lieren zouden we kansloos zijn voor een
goed beheer, “ zo zei hij ooit in een van zijn
vele toespraken en inleidingen die hij tij-
dens zijn voorzitterschap – sinds 1983 – over
molens heeft gehouden. 
Enthousiast pratend over zijn stichting
noemt hij het ,, een fantastisch initiatief van
de toenmalige burgemeesters om tot op-
richting van de Molenstichting te komen.” 

Ontluistering

,,Zij hebben het verval van de molens en
daarmee de ontluistering van de streek
een halt toegeroepen. Het was eigenlijk
een cri du coeur die in de loop der jaren
weerklank heeft gevonden in de streek.
Onze stichting kreeg de afdankertjes van
de polders, molens die al lang hadden stil-
gestaan. Er was jaren achtereen geen on-
derhoud meer gepleegd. De molens wa-
ren slecht tot zeer slecht. De beginperiode
was financieel gezien heel moeilijk; de
Simav had wel molens maar geen geld.
Dat betekent dus dat ze nog verder in ver-
val kwamen. De bestuurders van toen heb-
ben eerst naar geld moeten zoeken, de
meeste gemeenten gaven één cent per
inwoner per jaar, andere maakten er drie
cent van een paar vijf cent. Bedenk dat er
geen onderhoudssubsidieregeling was. De
belangstelling van de diverse overheidsin-
stanties is sindsdien veel verbeterd. Alle zijn
het erover eens dat ook dit cultuurbezit be-

houden moet blijven. Dat wil echter niet
zeggen dat er niets meer te wensen zou
zijn. Ondanks de gunstige regelingen van
nu is de zorg voor de financiën hetzelfde
gebleven,” aldus Cees Bakker die er bijna
dertig jaar strijd voor het behoud van de
molens op heeft zitten. Hij doet dat ook al
een jaar of acht als bestuurslid van de ver-
eniging De Hollandsche Molen.

Vrijwilligers

Is het beheer van molens mogelijk zonder
vrijwilligers? Voorzitter Bakker is er duidelijk
over: ,,Hun inzet en hun deskundigheid zijn
onmisbaar, maar zij moeten wel kunnen
werken met voldoende overheidssteun. De
overheid heeft de plicht de financiële mid-
delen beschikbaar te stellen en waar nodig
professionele ondersteuning te geven,
maar dat alles steeds in samenwerking met
de vrijwilligers.” 
De Molenstichting draagt binnenkort twee
van haar molens (in Alblasserdam en in
Nieuw – Lekkerland) over aan de Stichting
Werelderfgoed Kinderdijk. Bakker noemt
de realisering van die stichting een goede
zaak. Hij geeft het bestuur van het nieuwe
lichaam een duidelijk advies mee: ,,Heb
oog voor de vrijwilligers, want door hun
werk is de continuïteit gewaarborgd.” We-
relderfgoed Kinderdijk gaat, zoals bekend
is, voor vijf jaar aan de slag. Voor Bakker is
het vraag of de subsidieverstrekkers na die
periode ook over de brug zullen blijven ko-
men. 

Stichting tot Instandhouding 
van Molens in de Alblasserwaard 

en de Vijfheerenlanden
Groeneweg 33

4223 ME  HOORNAAR

Voorzitter C. Bakker tel. 0183- 583838
(gemeentehuis Giessenlanden)
Secretaris a.i. C. H. Bovekerk 

0183-581536 (werk 078-6324724)

Bestuur Simav
De Simav heeft een Algemeen Bestuur 
dat bestaat uit vertegenwoordigers van de

gemeenten in de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden en van het 
Hoogheemraadschap in genoemd 

gebied.
De leden van het Dagelijks Bestuur zijn 
C. Bakker (voorzitter); vacature 

secretaris - penningmeester wegens het
overlijden van W. v.d. Werken; vacature
vice- voorzitter, wegens het vertrek, vorige
jaar zomer, van drs. H. Visser, burgemeester
van Nieuw - Lekkerland; G.J. Woudenberg
en mevrouw T. Peels- Wolthekker; 
C.H. Bovekerk is secretaris ad interim. 
In de Algemene vergadering op 

woensdag 5 juni in het gemeentehuis 
van hardinxveld-Giessendam 

(aanvang 10.00 uur) wordt in de vacatures 
in het Dagelijks Bestuur voorzien. 
In de Technische Commissie hebben 

zitting de heren J. Copier, A van der Graaf,
T. van Houwelingen, A. Stout 

en M. Voormolen; J. v.d. Bruggen is 
aspirant lid van de TC. Namens de 
provincie Zuid- Holland is de 
heer H.B. Th. Sangers de 
molenadviseur van de Simav.

Concurrentiestrijd

Moet er op den duur één orgaan komen
dat alle molens in de regio beheert? Bakker
zegt niet bij voorbaat ‘neen’ Volgens hem
zou er meer draagvlak voor het molenbe-
heer kunnen ontstaan. ,,Nu lijkt het er wel
eens op dat er een soort concurrentiestrijd
tussen de diverse organisaties is. Dat is lang
niet voor iedereen te begrijpen. Zou er op
den duur één stichting ontstaan dan moet
er wel van een win-win-situatie sprake zijn:
het nog beter instandhouden van de mo-
lens moet er door zijn verzekerd.”
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Voorzitter Bakker constateert dat staatsse-
cretaris Van der Ploeg een nieuwe subsi-
dieregeling, een zogeheten instandhou-
dingregeling, in het leven wil roepen. ,,Ik
vraag me af of de regeling nieuwe per-
spectieven zal bieden. De percentages
van de huidige regelingen zijn goed, maar
het vervelende is dat de verdeling van de
gelden zo ongelofelijk ingewikkeld en erg
onpraktisch is. Er ligt een veel te lange pe-
riode tussen het indienen van de plannen
en de toekenning van de gelden waar-
door ingediende begrotingen verre van
actueel zijn.” Zonder in details te treden
kondigt Bakker actie aan om te pogen
daarin verandering in te brengen.
Hij vindt dat de overheid de subsidierege-
ling meer op de praktijk moet afstemmen in
overleg met de mensen in het veld
De Molenstichting verloor in 1997 twee mo-
lens door brand. De Blokker in Alblasserdam
en de Vlietmolen in Lexmond. Beide molens
zijn herbouwd. De laatstgenoemde wordt
op 24 mei in gebruikgesteld. Tweemaal in
één jaar de ingrijpende gevolgen van een
brand en de daarop volgende inspannin-
gen om de molens te herbouwen. Voorzitter
Bakker steekt alle mensen die zich daarvoor
hebben ingezet een pluim op de hoed. Pra-
tend over molenbranden is het vanzelfspre-
kend dat ook de verzekeringspremies aan
de orde komen. Hogere verzekerde bedra-
gen en dus ook hogere premies.
,,Die premies zijn niet subsidiabel en daar-
door komen we financieel in de proble-

Vanaf de eerste dag 
geld te weinig…

men. Dat geld hebben we niet en dat be-
tekent dat we op andere zaken moeten
bezuinigen en ook dat is niet verantwoord.
Daarom zeg ik tegen iedereen die het wil
horen: de overheid moet alle moleneige-
naren subsidie geven om de hoge premies
te kunnen betalen.

De aanleiding tot de oprichting van de
Molenstichting was in 1956 onder meer
door de dreigende teloorgang van de mo-
lens in Streefkerk. Niet alle molens konden
toen gered worden. Enkele jaren geleden
is binnen de Stichting Landschapsplan Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden het ini-
tiatief genomen om de Streefkerkse molen-
viergang in ere te herstellen. Volgens des-
kundigen was het molencomplex in Streef-
kerk unieker dan dat van Kinderdijk. De
Simav participeert met twee vertegen-
woordigers in de voorbereidingscommissie.
Voorzitter Cees Bakker noemt het de
moeite waard om het molencomplex in de
oude staat terug te brengen. ,,Er kan een
prachtig geheel worden gevormd. Een
monument dat de streekbewoner en de
vreemdeling een indruk kan geven van de
strijd tegen het water, een symbool van
wat de Alblasserwaardse onverzettelijkheid
vermag. Als het complex verloren gaat zal
iedereen dat betreuren. Er kan een prach-
tig molenreservaat ontstaan; er is veel
moed en visie nodig om het te realiseren.”
Komt het ooit zo ver dan heeft de Alblas-
serwaard er een paar ‘dure kinderen’ bij.

In maart 1956 werd de Stichting tot In-
standhouding van Molens in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden (Simav) op-
gericht. Wil je molens bewaren dan heb je
geld nodig. M.D. van Kekem, secretaris van
de stichting en gemeentesecretaris van
Gorinchem, schreef op 26 mei 1956 een
adres ,,ter bekoming van een geldelijke bij-
drage voor het doel der stichting.”
Hij stuurde het concept per post naar de
voorzitter ,,de Edelachtbare heer L. Looij,
burgemeester van Alblasserdam.”

‘Molen- opknapper’ 

Twee dagen later zond Looij het concept
terug naar de ,,Hooggeachte Heer Van Ke-
kem”. 
Hij schrijft: ,,Het hierbij teruggaande con-
cept- advies geeft uitstekend de bedoelin-
gen weer, zodat er geen beletselen meer
zijn om de definitieve brief maar spoedig te
laten uitgaan. Ik hoop deze week rond te
komen met ,,molen - opknapper” Roozen-
daal zodat hij spoedig aan het werk kan
beginnen. Financiering zullen we voorlopig
van hieruit regelen.” 

Van Kekem schreef onder meer: ,,Het initia-
tief tot het in leven roepen dezer stichting
werd reeds geruime tijd geleden genomen

door de kring van burgemeesters in voor-
noemd gebied in welker maandelijkse bij-
eenkomsten bij herhaling verontrusting over
het feit dat het aantal molens in dit gebied
steeds kleiner wordt, werd uitgesproken.”
De burgemeesterskring bestaat nog en
vergadert maandelijks; Cees Bakker voor-
zitter van de Simav (ook deze stichting ont-
komt niet aan afkortingen) is de nestor van
genoemde kring.

Ongelijke strijd

,,Ondanks de belangstelling welke het in
de loop der jaren sterk verminderd aantal
molens ook van hogerhand geniet moet
met leedwezen worden geconstateerd
dat meerdere molens in de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden dreigen te verdwij-
nen. Van de eigenaren der molens, welke
de ongelijke strijd tegen de voortschrij-
dende techniek – en dit geldt zowel voor
koren - als watermolens – niet kunnen vol-
houden, kan niet worden gevergd, dat zij
de molens instandhouden uitsluitend ter
wille van het landschapsschoon.”

,,Het bestuur doet een beroep op alle ra-
den der gemeenten om de stichting zo
mogelijk ingaande per 1956, met een jaar-
lijkse geldelijke bijdrage te willen steunen.”

De biotoop van de Stijve Molen in
Noordeloos is al verbeterd maar
nog lang niet ideaal.
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Direct geld nodig

Er was onmiddellijk geld nodig: ,,Het be-
stuur vestigt er de aandacht op dat het
reeds dadelijk na de oprichting der stich-
ting geconfronteerd werd met de vraag of
de mogelijkheid bestaat een 5-tal molens
van de polder Streefkerk met Kortenbroek
uit slopershanden te houden. Het college
van gedeputeerde staten dezer provincie,
zag zich, waar verschillende sinds 1948
aangewende pogingen om deze molens
te behouden, faalden, genoodzaakt aan
het polderbestuur ontheffing te verlenen
van het in artikel 1 der Molenverordening
Zuid- Holland gestelde verbod om tot slo-
pen van deze molens over te gaan.
Aangezien het polderbestuur op de
hoogte was met het feit dat de inmiddels
opgerichte stichting zou trachten zich het
lot dezer molens aan te trekken heeft het
voorlopig een afwachtende houding aan-
genomen. Het bestuur is, na deskundige
voorlichting tot de conclusie gekomen, dat
het mogelijk is de bedoelde 5 molens te
behouden, zij het dat de stichting reeds in
het begin van haar bestaan voor een niet
gemakkelijke taak komt te staan.”

Geen eigendom…

Inzichten kunnen per direct veranderen.
De nieuwe stichting is in principe tegen het
in eigendom hebben van molens, maar
toch… Secretaris Van Kekem vervolgt zijn
brief aan de gemeentebesturen als volgt:
,,Hoewel het bestuur er geen voorstander

van is molens in eigendom te verkrijgen, zijn
de omstandigheden met betrekking tot de
Streefkerkse molens van dien aard, dat het
voor de hand ligt de molens aan te kopen.
Het polderbestuur wil persé van het onder-
houd der buiten gebruik gestelde molens
af en is bereid de eigendom voor één gul-
den aan de stichting over te dragen onder
de voorwaarde, dat bij eventuele sloping
der molens, de revenuen daarvan aan de
polder ten goede komen.”
Uit de brief aan de gemeentebesturen
blijkt dat er met ,,het in goede staat bren-
gen van de vijf Streefkerkse molens een be-
drag van circa ƒ 5300,00 zal zijn gemoeid.”
Van de gemeenten in de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden wordt een bedrag
van drieduizend gulden per jaar verwacht.
Het lukte, zoals bekend is, niet alle molens
te behouden. Anno 2002 worden er pogin-
gen in het werk gesteld om in Streefkerk te
herstellen wat toen verloren is gegaan.

Aandrang

,,Het bestuur van de stichting veroorlooft
zich de vrijheid u met aandrang te verzoe-
ken aan de stichting een jaarlijkse bijdrage
tot zodanig bedrag te verlenen dat niet al-
leen de Streefkerkse molens kunnen worden
behouden doch daarnaast een beschei-
den begin kan worden gemaakt met het
vormen van een fonds waaruit andere aan
het doel der stichting beantwoordende uit-
gaven kunnen worden gekweten.” 
Alblasserdam reageerde 12 dagen na het
uitgaan van de brief als eerste: drie cent per
inwoner; Arkel kwam een dag later: ,,Wij
hebben de eer U mede te delen dat de
Raad dezer gemeente overeenkomstig ons
voorstel heeft besloten geen jaarlijkse bij-
drage aan Uw Stichting te verlenen. Kedi-
chem deelde die mening. Everdingen hield
de knip ook gesloten ,,aangezien het hier te
weinig een gemeentebelang betreft”.

Gorinchem kwam snel met ƒ 500, 00 per
jaar over de brug en is sindsdien op dat be-
drag blijven steken. Het argument van het
Gorcumse stadsbestuur is dat de ge-
meente zelf vier molens in eigendom heeft.
Molengemeente Nieuw- Lekkerland te-
kende voor vijf cent per inwoner zijnde 
ƒ 242,40. En Papendrecht ,,tot wederop-
zeggens” voor honderd gulden per jaar.
Sliedrecht rondde twee cent per inwoner
af naar ƒ 350,00 per jaar.

Spoorslag

Secretaris Van Kekem rapporteerde in sep-
tember 1956 aan voorzitter Looij over de
stand van zaken: ,,Over het geheel geno-
men geloof ik dat wij niet ontevreden mo-
gen zijn, hoewel de geldelijke opbrengst
wel beneden het bedrag zal blijven het-
welk wij ons aanvankelijk als richtsnoer had-
den gedacht. Een twaalftal gemeentebe-
sturen heeft nog niet op ons verzoek gere-
ageerd. Ik geloof dat het langzamerhand
tijd wordt genoemde besturen een be-
leefde herinnering te zenden.”
Tussen werkelijkheid en richtsnoer is sinds-
dien altijd een verschil blijven staan. Sinds-
dien ook kijkt de penningmeester van de
Stichting tot Instandhouding van Molens in
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
niet zelden op de onbedekte bodem van
zijn geldkist. Voor het bestuur van de Simav
een spoorslag de twaalf overgebleven ge-
meenten deze zomer aan te moedigen de
vaste subsidie op basis van het inwonertal 
(ƒ 0,55 - ¤ 0,25) flink te verhogen. Alblasser-
dam, Giessenlanden, Graafstroom, Hard-
inxveld- Giessendam, Leerdam, Liesveld,
Nieuw- Lekkerland en Zederik betalen dat
bedrag. Gorcum, zoals gezegd, ¤ 227,00
per jaar en Vianen ¤ 1134,00 per jaar. Slie -
drecht is op het vertrouwde Hollandse
kwartje blijven steken.

De leden van de burgemeesterskring in de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen verenigen het nuttige en het aangename op hun maandelijkse 
bijeenkomst. Vorig jaar augustus maakten zij een fietstocht. Vlnr op de
voorste rij Simav- voorzitter C. Bakker van Giessenlanden, P. IJssels van 
Gorinchem, A. Noordergraaf van Hardinxveld- Giessendam en J. van Belzen
van Graafstroom. Foto Richard van Hoek/ Dagblad De Dordtenaar.

De Goudriaanse molen van
molenaar Andries v.d. Graaf,

een juweel in de polder.
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In memoriam W. van der Werken
Op 1 maart j.l. verloor de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijf-
heerenlanden haar secretaris - penningmeester, de heer Wim van der Werken (69), die ten gevolge
van een ernstige ziekte is overleden. De overledene was oud- secretaris van de gemeente Gies-
senlanden.
Vanaf 1983 heeft Van der Werken zich ten
volle ingezet voor het werk van de Simav.
Op donderdag 7 maart werd hij ten grave
gedragen. Tijdens de samenkomst werd
het woord gevoerd door stichtingsvoorzit-
ter Cees Bakker, vriend van de familie Van
der Werken en oud - collega. Hij memo-
reerde het vele werk van wijlen Van der
Werken voor de stichting. Bakker zei onder
meer: ,,Ook via het werk van de Molen-
stichting onderhielden Wim en ik nauwe
contacten. Hij als secretaris- penningmees-
ter en ik als voorzitter en ook toen bleek
weer hoe goed we op elkaar waren inge-
speeld. Voor Wim was het werk waar hij he-
lemaal in opging. Zijn liefde voor historie en
bouwkundige perfectie én de uitdaging
om deze waterstaatkundige bouwwerken
ook voor de toekomst in stand te houden
waren hem op het lijf geschreven. Ontel-
baar zijn de vele telefoontjes, de vergade-
ringen, de brieven en de persoonlijke be-
zoeken die hij voor de molens van de Al-
blasserwaard en de Vijfheerenlanden overhad en wat een vreugde beleefde hij eraan als van een
keurig gerestaureerde molen op zeker moment ‘de vang weer kon worden los gegooid.” Ik vind het
daarom zo’n mooie en ontroerende symboliek dat ‘zijn’ molens vandaag allemaal als eerbetoon
aan hem met de wieken in de rouwstand staan.”
Voorzitter Bakker wenste mevrouw Van der Werken, haar kinderen en kleinkinderen veel kracht om
dit verlies te dragen. ,,Ik hoop dat de mooie herinneringen aan Wim het verdriet van nu en de toe-
komst wat zullen verzachten. Met Wim is een nobel mens heengegaan. Hij aanvaardde het leven
en ook het vroege einde daarvan, zoals het kwam uit Gods hand. Wim, bedankt voor je vriend-
schap. Rust in vrede!, aldus voorzitter Bakker.

Wim van der Werken (rechts) en Cees Bakker
bij de Scheiwijkse Molen te Hoornaar.
(Archieffoto Cor de Kock).

Op de vroege zaterdagmorgen van 1 no-
vember 1997ging het nieuws in de omge-
ving van de Vlietmolen aan de Zederikkade
in Lexmond van huis tot huis: de molen staat
in brand.
Op vrijdag 24 mei is van heinde en verre te
zien dat er feest is bij de Vlietmolen, die
dag, ’s middags om halfdrie zal de Zuid-
Hollandse Commissaris der Koningin, J.
Franssen, de molen weer in gebruik stellen.
Feest dus voor de Stichting tot Instandhou-

Op 24 mei feest voor de Vlietmolen

ding van Molens in de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden (Simav). Toch is het
een feest met een zwart randje. Molenaar
P. Hoek heeft dit glorieuze moment voor zijn
molen niet meer mogen beleven. Hij stierf
vorig jaar, enkele dagen voor Kerst, aan de
gevolgen van een ernstige ziekte. Voor de
Simav was 1997 een rampjaar: op 27 juli
brandde De Blokker in Alblasserdam en drie
maanden later de Vlietmolen. Door die
twee branden werd de Simav geconfron-
teerd met de noodzaak van een nage-
noeg alles omvattende brandverzekering.
Na de brand in juli 1997 werden direct de te
verzekeren sommen verhoogd. Niemand
kon op dat moment bevroeden dat er zo
snel daarna weer een beroep op de verze-
keringsmaatschappij gedaan moest wor-
den. Zoals bekend is zijn de laatste tijd de
premies voor molenverzekeringen aanzien-
lijk gestegen, waardoor alle particulieren en
organisaties die molens in eigendom heb-
ben, met extra, niet gesubsidieerde, lasten
hebben te maken.
Na een nooit te voorkomen lange tijd van
voorbereiding kon in de loop van het voor-
jaar van 2000 de eerste werkzaamheden
voor herbouw worden begonnen. Aanne-

mer De Gelder BV nam de klus op zich. Het
totaal van de begroting geeft een bedrag
ad ƒ 1.480.273,00 aan (Besluit rijkssubsidië-
ring restauratie monumenten 1997 (Brrm
1997). De subsidiabele kosten worden ge-
steld op ƒ 288.941,00, ,,rekening houdend
met het bedrag dat door de verzekerings-
maatschappij als gevolg van brandschade
is uitgekeerd.”
In de elfde bouwvergadering, dd 27 febru-
ari 2001, wordt meegedeeld dat de riet-
dekker klaar is met zijn werk en dat de mo-
lenmakers ongeveer vier weken voorliggen
op hun schema.
Ondertussen is er hard gewerkt aan de ver-
vaardiging van het bovenhuis en koker in
de werkplaats van De Gelder BV in Meer-
kerk. Op 27 juni volgt er een spectaculair
transport van het bovenhuis etc naar de
molen aan de Zederikkade. Op die juni zo-
meravond wordt het verkeer op de A27 tij-
delijk stil gezet om het bovenhuis over een
viaduct te tillen en elders van de snelweg
over te plaatsen op een dieplader op de
Driemolenweg. De volgende dag wordt,
wederom onder grote belangstelling, het
bovenhuis met een grote kraan op de on-
derbouw gezet.
Op 12 juli 2001 werd voorafgaande aan de
vijftiende bouwvergadering een bezoek
aan de molen gebracht ,,alwaar wij moch-
ten constateren dat het werk er voortreffe-
lijk uitziet en het geheel weer een plaatje
wordt, veel waardering voor het vakman-
schap en de toewijding waarmee wordt
gewaakt.” Is er een mooier compliment
voor molenmakers denkbaar?
Nu is het voorjaar 2002, het karwei, zowel
buiten als binnen is nagenoeg geklaard, zo-
dat er op 24 mei weer een prachtige molen
in het ‘familiealbum’ van de Simav kan wor-
den opgenomen.
De Vlietmolen en de Bonkmolen (even bui-
ten de kern Meerkerk, richting Lexmond) zijn
de twee overgebleven van de vier molens
van de grote polder Lakerveld (1948 had).
De Overtochtse of Rode Molen en de Lek-
kerse Molen werden begin twintigste eeuw
afgebroken. Vlietmolen, Overtochtse Mo-
len de Lekkerse Molen sloegen alle drie uit
op de Oude Zederik. De Bonkmolen sloeg
uit op het Merwedekanaal. De Bonkmolen
en de Vlietmolen (nog tot 1986 in gebruik
voor bemaling van de polder) werden in
1972 eigendom van de Simav. 

1 november 1997 De Vlietmolen staat
in brand.

De Vlietmolen begin maart 2002, 
in de rouwstand in verband met
het overlijden van secretaris 
W.v.d. Werken.
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De never ending story
De Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasser waard en de Vijfheerenlanden - kortweg de Molenstich ting genoemd, tegenwoordig ook aan-
geduid als de Simav - waakt al sinds 10 maart 1956 over het welzijn van een deel van de molens in de streek. 
Het stichtingsbestuur onder voorzitterschap van C. Bakker, burgemeester van de gemeente Giessenlan den, heeft de dagelijk se zorg voor nog 26 van de in
totaal 54 molens in de beide waarden. De Blokker in Alblasserdam en De Lage Molen in Nieuw- Lekkerland worden binnenkort overgedragen aan de Stich-
ting Werelderfgoed Kinderdijk.
Zorgen voor het welzijn van molens is een never ending story: restaure ren, repare ren en gewoon onder houd. Het zijn vaste agendapunten voor iedereen
die zich met molens bezighoudt. En niet te vergeten het onderwerp ‘geld’. De geldstroom moet blijven vloeien wil het prachtige cultuurbezit blijven be -
staan. Geld van de gemeenten, subsidies van provin cie en Rijk, donaties, giften, geld van sponsors en uit acties. Zo werkend, kan de Simav (met moeite)
de eindjes aan elkaar knopen.
De Molenstichting is eigenaresse van de volgende 26 molens: 
Alblasserdam: Blokweerse wipmolen/ De Blokker B in 1997 afgebrand, in 1999/ 2000 herbouwd (gaat in eigendom over naar de Stichting Werelderfgoed
Kinderdijk) en Kortlandse molen. Arkel: Korenmolen Jan van Arkel. Goudriaan: de Goudriaanse molen. Groot-Ammers: Achterlandse molen; Achtkante mo-
len; Graaflandse molen; Gelke nesmolen. Hardinx veld- Giessendam: Tien dwegmo len. Hoornaar: Oudendijkse molen en Scheiwijkse molen. Langerak: Wes-
termolen. Leerdam: Molen Ter Leede. Lexmond: Bonkmolen en Vlietmolen is in 1997 afgebrand en wordt op 24 mei a.s. ingebruikgesteld). Molenaarsgraaf:
Middelmolen en Kerk molen. Nieuw- Lekkerland: Lage Molen (gaat in eigendom over naar de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk). Noordeloos: Stijve mo-
len en Boterslootse molen. Oud- Alblas: Kooiwijkse molen en Peilmolen. Streefkerk: Achtkante molen, Kleine molen, Oude Weteringmolen en Korenmo len.

BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON 

In voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar: Simav Groeneweg 33 4223 ME HOORNAAR

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

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

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

Meldt zich tot wederopzegging aan als donateur aan voor een bedrag van  _ ................................................  
(minimum bedrag _ 12,50 per jaar) en maakt het bedrag over 
naar rekening 3427.00.464 van de Simav te Hoornaar.

Handtekening: ................................................................................................

�
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De 
Thorense 
Molen: 
een 
Nederrijnse 
wip

J.S. Bakker

Naar aanleiding van het on-
derwerp wipkorenmolens
stuurde de heer C.E. van der
Horst uit Scheemda enige
interieurfoto’s betreffende de
Thorense Molen bij Leuth
die we maar al te graag af-
drukken omdat zij meer in-
zicht geven in de constructie
van de wipkorenmolen in
het algemeen en als grond-
zeiler in het bijzonder. 

De volgens de baard (!) in 1809 gebouwde Thorense Molen omstreeks 1930 in vol
bedrijf. De foto is genomen van over de plas waar De Kramer overschrijft. De foto-

graaf stond waarschijnlijk net op Duits grondgebied. De gezandloperde deur is
waarschijnlijk bij het herstel in 1941 dichtgemaakt.

Beide foto’s zijn genomen op 15 november
1941 toen de molen weer in gebruik werd
genomen na herstel van de een jaar eer-
der opgelopen stormschade. Waarschijnlijk
zijn ze ontleend aan een tijdschrift. Op de
ene foto staat molenaar Koos Vierboom
met de burgemeester aan de maalbak.
Duidelijk is te zien hoe de stenen op een
halve zolder liggen. Nu liet de tekening van
de Duitse architect Hermann van de Sandt
daar ook al geen twijfel over bestaan. 

Indeling

De draagbalk van deze halve (drie-kwart?)
zolder zal in het gemetselde vierkant heb-
ben gelegen. Op deze balk rusten dwars-
balken die aan de andere kant wellicht
ook in het vierkant gerust hebben, waar-
door een stabiele steenzolder ontstaat. Het
is opvallende dat de draagbalk niet haaks
op het metselwerk staat, al veronderstelt
de tekening van Van de Sandt dat wel. Het

is dan ook heel goed denkbaar dat de
twee koppel stenen vrijwel op of evenwij-
dig aan een diagonaal van de ondertoren
hebben gelegen. Dat biedt immers ook de
meeste ruimte. Het moet in deze molen
woekeren met de ruimte zijn geweest, zo-
wel constructief als bedrijfsmatig. Of deze
diagonale ligging van de stenen in een
wipmolen regel was zal wel niet te achter-
halen zijn door het vrijwel uitsterven van
deze molensoort.
De andere foto is zo mogelijk nog interes-
santer. Daar stort molenaar Vierboom een
zak leeg in het steenkaar. Hij doet dat di-
rect vanaf zijn rug. Dat moet ook wel wat
een bankje ontbreekt. De sterke kromming
van het spoorwiel toont aan dat het spoor-

De wipkorenmolen van het Duitse Wal-
beck, de laatste vertegenwoordiger van
de Nederrijnse wipmolens.
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Koos Vierboom stort de eerste zak graag bij de ingebruik-
stelling van zijn molen op 15 november 1941 (foto coll. C.E.
van der Horst).

De burgemeester van Ubbergen aan de maalbak onder toe-
ziend ook van Vierboom. De afstand tussen de steen en de
torenwand is minimaal. Aan de andere kant zal het niet be-
ter zijn geweest! (foto coll. C.E. van der Horst).

wiel heel klein van diameter is, iets dat we
ook al constateerden aan de hand van
het binnenwerk van de gewezen wipko-
renmolen van Bergambacht (zie Molenwe-
reld 2001-1-16).
Een luiwerk ontbreekt (zie ook tekening Van
de Sandt), zodat elke zak ‘op de bult’ de
zolder op moet worden gedragen. 
De plaatsing van de deuren verduidelijkt
het een en ander. De molen staat min of
meer diagonaals gericht op de dijk. De
twee velden aan de taludkant van de dijk
hebben geen deuren, die aan de dijkkant
wel. Een deur zit op tafelementshoogte.
Dat is de deur op de steenzolder. Een
tweede deur op het tafelement, recht te-
genover de eerste, is waarschijnlijk bij het
herstel in 1941 dichtgemaakt. Een derde
deur is ingebroken in het metselwerk. Die zit
helemaal excentrisch, zover mogelijk naar
buiten als maar kan. Via de deur komt men
dus in de driehoekige ruimte voor de maal-
bakken. Waarschijnlijk moet men nog een
paar treetjes af.

De Kramer

De heer Van der Horst stuurde ook nog een
kopie van een brief van I.J. de Kramer aan
W.O. Bakker uit 1986 waarin De Kramer
schrijft:‘...Wat bleek, alle gebouwen in die
omgeving zijn in de laatste oorlogswinter
na de landing van Amerikaanse para’s bij
Groesbeek en de inname van Nijmegen en

de brug totaal verwoest, opgeruimd en
niet weer herbouwd. Het weggetje langs
de molen lag destijds met een bocht om
de molen heen. Nu is het een vrij drukke ge-
asfalteerde tweebaansweg, die ter plekke
is rechtgetrokken, waardoor de huidige
weg op het molen- en woonerf ligt. Zelfs
met de topografische kaart 1: 25.000, kon ik
de plek niet terugvinden. Aan een ± 1 km.
verderop wonende man van ± 70 jaar heb
ik één en ander gevraagd. Die had daar
altijd gewoond en kon mij alles vertellen. 
Zo heb ik in de vrij diepe berm van de weg
bij de plas, puin van de fundering van mo-
len, huis en schuur gevonden, verder niets,
alleen wat struikgewas. De man ter plekke
vertelde me van de ontzettende gevech-
ten die daar na half Sept. ‘44 hebben
plaatsgevonden. De hele streek was geë-
vacueerd.
Zelf woont hij ook in een nieuwe naoor-
logse woning. De jonge molenaar was
Koos Vierboom en die leeft nog (1986!) en
woont in Wercheren, vlak bij.
Ik wou echter meer weten van die molen,
was het een echte kokermolen, zoals in
Walbeck, waar ik inmiddels ook ben ge-
weest of was het een wipmolen met onder-
en bovenzetel, zoals in Utrecht en Zuid-Hol-
land.
In Amsterdam (coll. De Hollandsche Molen.
JSB) heb ik één en ander gevonden, dat
belangrijk genoeg was om te reproduce-
ren. Hieruit blijkt dat het waarschijnlijk een
kokermolen is geweest, zoals de Friese spin-

nekoppen. Er lagen 2 koppel stenen in, op
de begane grond op een maalstoel, die
overhoeks in de molen lag.’

Kokermolen

De vraag die De Kramer opwerpt is wel
heel interessant. Bij de Hollands/Utrechtse
wippen draagt de kop immers vooral op
de bovenzetel. De koker heeft daardoor
ook een dragende functie. Bij de Friese
spinnenkoppen rust het gewicht van de
kop volledig op de ondertoren. De koker
heeft dus geen dragende functie. Sipman
wijst in zijn ‘Handleiding bij de molenteke-
ningen van Anton Sipman’ op de voor de
spinnenkop afwijkende verhoudingen te-
genover de wip met een relatief hoge kop
bij een relatief lage toren. Dit gaat ook op
voor de Thorense Molen. De tekeningen
van Van de Sandt laten ons in dit opzicht
flink in de steek. De koker loopt niet verder
door dan net onder de torentafelementen,
terwijl de tulpachtige verwijding aan de
bovenzijde van de koker raadselachtig is.
Het zou kunnen wijzen op de aanwezig-
heid van een bovenzetel, maar het is zeer
de vraag, te meer daar foto’s duidelijk ma-
ken dat de Thorense Molen geen onderze-
tel had. Het verstevigt allemaal de veron-
derstelling van De Kramer.
Terecht wijst die ook op een eventuele ver-
wantschap met de molen van Walbeck. De
Duitse molenmaker Hermann Op de Hipt
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heeft van deze molen een tweetal schets-
doorsnedetekeningen opgenomen in zijn
boek ‘Windmühlen-Praxis’ (Leipzig 1937,
repr. Detmold 1985). De Walbeckse molen
heeft ook een vrij hoge kop en een onder-
toren zonder zetel, eigenlijk precies als bij
de spinnenkop. Nu ligt deze Duitse plaats
maar een dertig kilometer bij de Thorense
Molen vandaan, zodat een zekere ver-
wantschap niet verbazingwekkend is. Er
zou wat voor te zeggen zijn om te spreken
van een Nederrijnse variant van de wipmo-
len, maar helaas is het voorhanden materi-
aal te gering om hierover met zekerheid
iets te kunnen stellen. De omstreeks 1930
gesloopte wipkorenmolen van Herwen en
Aerdt aan de andere kant van de Rijn vol-
doet in ieder geval uiterlijk aan dit patroon.
Het is verleidelijk om de wipmolens van de

De constructie van de molen van Walbeck zoals molenmaker Hermann Op de Hipt
die tekende in ‘Windmühlen-Praxis’. De ondertoren is vrij wijd, waarbij de kop draait
op de ‘Gleitbahn’.

De verdwenen watermolen
van de Hoenwaard bij Hat-

tem, die op de IJssel uit-
maalde. Afgaande op de

molenaar en de deurhoogte
zal de vlucht al snel een
meter of zestien zijn ge-

weest. Het is, in tegenstel-
ling tot het eerste gezicht,
beslist geen klein molentje
geweest. Hij vertoont con-
structief vrij veel overeen-
komst met de Walbeckse

molen: ondertoren die aan
de bovenzijde vrij wijd is,
geen zetel en een hoog ‘in-
geplante’ koker (foto ir. W.

Voerman).

De wipkorenmolen van Herwen en
Aerdt. Rechts van de molen de in 1895
gebouwde motormaalderij. Desondanks
is de windmolen tot omstreeks 1930 in
bedrijf gebleven, waarna sloop volgde.
De molen behoorde bij het nabijgele-
gen kasteel Huis te Aerdt en werd
vanaf 1868 tot aan de sloop bemalen
door de in die streek bekende mole-
naarsfamilie Heijnen.

Nederrijn te koppelen aan de spinnenkop-
pen in het Noorden, maar de sprong van
Herwen en Aerdt naar de Kop van Overijs-
sel is wel erg groot. Wel hebben er bij Hat-
tem nog een paar wipwatermolens ge-
staan die constructief dicht bij de Wal-
beckse molen staan met een korte koker
en geen zetel. Zou er dan toch een ooste-
lijk en een westelijk type wipmolens be-
staan?
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ZOEKER

De heer Martin E. Van Doornik uit Wester-
nieland schrijft dat de ‘Zoeker’ uit het april-
nummer ‘een nog bestaande staakmolen
is; te weten de Pietendriesmolen in Knesse-
lare (O-Vl). De kapvorm, de horizontale
planken op de binnenkant van de deur, het
kleine luikje daarboven en de linkse plaat-
sing van het dakkapelletje boven de luias,
het gesloten kruiswerk enz. geven hieraan
de doorslag. De molen is in 1983 gerestau-
reerd. Daarbij is de iepen staak onge moeid
gelaten, zijn bedenkelijke houtkwaliteit was
de oorzaak dat de molenkast wat scheef
hangt, hetgeen op de foto in de Molenwe-
reld is te zien. De traditionele Oost -Vlaamse
kruihaspel met de holle windas om een
vaste pin en de vier tangentiale spaken
maken het identificeren ook makkelijk.
De laatste beroepsmolenaars waren Pieter
Taets vanaf 1881 en zijn zoon Hendrik Taets
vanaf 1920. Wellicht staat een van die twee
mannen op de Zoeker-foto afgebeeld met
een geluide zak bij de hand. De molen van
Knesselare was tot 1964 in bedrijf
Hij is vermoedelijk gebouwd in 1804, nadat
een voorganger door een storm was ver-
nield. Het gaat hier om een van elders over-
geplaatste molen, want de kast bevat en-
kelvoudige moerstijlen en de bouwsporen
gaan terug tot 1563, een heel oude molen
dus.’ De mening van Van Doornik wordt ge-
deeld door de heren Delaere uit Gistel,
Meesters uit Breda en Roose uit Gouda.
Verder gaat de heer Esselink uit Delft in op
de reactie van Wim Rotteveel in het april-
nummer van Molenwereld op de suggestie,
dat de Zoeker uit Molenwereld 2000-1 mo-
gelijk de Vlietmolen van de Broekpolder tus-
sen Vlaardingen en Maasland zou zijn: ik
heb zelf ook de onbekende met de Vliet-
molen vergeleken en navraag gedaan en
kom tot de conclusie dat deze molen het
waarschijnlijk toch niet is. In de reactie van
Rotteveel staat, dat het hekwerk bijgete-
kend is, en dat zou erop kunnen duiden dat
de molen tijdens het maken van de foto
buiten bedrijf was. Het zou tevens verklaren
waarom de molen een kleinere vlucht dan
28 meter lijkt te hebben. Op de foto in Mo-
lenwereld is inderdaad te zien, dat het hek-
werk van het bovenste eind is bijgetekend.
In het oude boekje met foto’s, waarop Rot-
teveel doelt, staat dezelfde foto met bijge-
tekend hekwerk. Van deze afbeelding be-
staat ook nog een veel duidelijkere foto en
daarop is het hekwerk gewoon aanwezig
en niet bijgetekend. Op basis van die foto
schat ik de vlucht van de onbekende mo-

len op een 23 à 24 meter, dus aanzienlijk
minder dan 28 meter. Dan de deur met de
gevelsteen. De bewuste deur was een nor-
male toegangsdeur, die zich bevond aan
de kant van de Boonervliet. Het metselwerk
dat rechtsonder op maaiveldhoogte te
zien is is inderdaad van de voorwaterloop.
Als de steen zich oorspronkelijk boven de
krimpdeur bevond, dan moet deze dus la-
ter boven de toegangsdeur gemetseld zijn.
In een krantenartikel uit 1965 staat een foto
van de gevelsteen met in het bijschrift de
vermelding, dat deze zich al 212 jaar boven
de deur bevindt. Als dit bijschrift klopt, dan
is de steen dus nooit verplaatst. Verder is er
bij nadere bestudering van de foto een ver-
ticale streep in het midden van de molen-
romp te onderscheiden. Het muurwerk
rechts ervan lijkt geteerd of gepleisterd, links
ervan schoon metselwerk. Ervan uitgaande
dat molens aan de weerzijde geteerd of
gepleisterd werden staat de molen dus in
rust en gericht op het westen. De Booner-
vliet, waaraan de Vlietmolen stond, loopt in
de richting zuidwest - noordoost. Dit gepro-
jecteerd op de situatie van de onbekende
molen, waarbij de Boonervliet dus achter
de kade ligt, zou betekenen, dat de molen
aan de zuidoostzijde geteerd of gepleisterd
zou zijn en dat is onwaarschijnlijk. Het be-
wuste zomerhuisje bij de onbekende molen
is op foto’s, die ik ken uit de tijd als molen-
stomp, niet meer te herkennen. Wel zijn er
meerdere schuurtjes rond de molen(stomp)
verrezen. Al met al lijkt het mij dus niet waar-
schijnlijk dat de onbekende molen de Vliet-
molen zou zijn. Het overtuigende bewijs bij-
voorbeeld in de vorm van een duidelijke
foto van de complete molen heb ik echter
niet.’

Hierbij plaatsen we een nieuwe ‘Zoeker’,
ongetwijfeld van Friese herkomst. De foto is
gemaakt door H.A. Veldman uit Heeren-
veen op een moment dat de Friese boe-
zem maar water bevatte dan erin paste;
iets dat in het verleden door geen of onvol-
doende boezembemaling vrij vaak voor-
kwam. Door de bouw van sterke boezem-
gemalen bij Lemmer en later bij Staveren
zijn dit soort plaatjes nu nauwelijks voorstel-
baar meer. Wie helpt deze Zoeker zijn
plaats te geven?

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.

Winkelmolens (de realiteit)

‘Kijk, daar beneden (in de winkel) moet het
geld verdiend worden; dit is alleen maar spe-
len!’. Alweer een kleine twintig jaar geleden
wreef een - laat ik zeggen – niet zo’n enthou-
siaste molenaar mij dit regelmatig onder de
neus. We bevonden ons op dat moment op de
maalzolder van een hier niet nader te noemen
stellingmolen waar altijd zo’n sfeertje hing dat
het nooit iets zou worden. Wat betreft dat laat-
ste heb ik gelijk gekregen, maar globaal gezien
klopt het citaat van de desbetreffende niet-en-
thousiaste molenaar helaas – en dat spijt mij
bijzonder erg! – ook. Alweer enige jaren gele-
den toen ik op redactievergaderingen van dit
blad (overigens ook niet al te enthousiast) be-
gon over molenwinkels, schudde mijn hoofdre-
dacteur meewarig het hoofd en mompelde iets
in de trant van “‘Molenwinkels’?, ‘winkelmo-
lens’ zul je bedoelen”.
Tsja, laten we de realiteit onder ogen zien en
simpelweg vaststellen dat de molenwinkels mo-
menteel de beste garantie zijn voor het voortbe-
staan van een ambachtelijk korenmolenaarsbe-
drijf. Dat is niet alleen niet erg leuk, het heeft
ook nog een aantal consequenties: werk je als
korenmolenaar keihard op de maalzolder en
contreien, dan is dat – voor de meesten (incluis
mijzelf) althans – nog wel vermakelijk. Werk
je daarentegen keihard in je winkel (met het
afvullen van zonnebloempitten, muesli’s etc.)
dan wordt dat al snel een stuk minder leuk. In
zo’n situatie lokt het alternatief van een ‘ge-
wone’ baan met 40 uur per week werken, een
vrij weekend en verder geen gezeur. Let u op
mijn woorden: dit verschijnsel zal in de (na-
bije) toekomst een aantal ambachtelijke koren-
molenaarsbedrijven alsnog fataal worden.
Er is echter nog een consequentie: tot op de dag
van vandaag maal ik zelf vrijwel al mijn pro-
ducten op de wind, maar ik ben realistisch ge-
noeg om te weten dat dit mij eigenlijk niets
oplevert. ‘Ja WvdL, we zijn niet allemaal au-
tistische kluizenaars zoals jij!’, beet iemand me
laatst toe en daar zit uiteraard wat in. Zit men
namelijk in een -wat ik zal noemen – ‘gezins-
situatie’ dan is het de vraag of de molenaar
(naast het keiharde werken in zijn molenwin-
kel) nog wel tijd heeft om een beetje met zijn
molen te spelen….
Dit heeft inmiddels tot een nieuwe realiteit ge-
leid: sommige molenaars malen inmiddels voor
collegae die het te druk hebben met hun mo-
lenwinkel en het echte molenaarsvak hebben
gereduceerd tot ‘doen alsof’… Hoewel zeer be-
grijpelijk, is het maar de vraag of we nu blij
moeten zijn met deze ontwikkeling….
Terwijl ik dit zo opschrijf, word ik plotseling
geconfronteerd met mijn eigen realiteit: zelf
maal ik inmiddels ook voor twee molen(win-
kel)s die zelf niet of nauwelijks malen. Ik voel
me met de dag unieker worden en zie in mijn
engste dromen het ‘Reservaat voor de laatste
korenmolenaars’ voor me opdoemen. Zolang
dat laatste nog geen realiteit is, maal ik maar
gewoon door….

WvdL 
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Techniek en bedrijf

Willem Roose

Ketting aan de roe? 
Soms beter niet...

Zomer 1995 beklaagde beroepsmolenaar Trog van de stan-
derdmolen in het Duitse Ottleben zich over ‘vrijwilligers die
op een naburige molen de roede aan de ketting hadden ge-
legd’. Begin vorig jaar merkte onze redacteur, Johan Bakker,
op dat de molen van Arnemuiden in de jaren ‘80 nooit aan
de ketting lag (klopt, die heeft ondergetekende hier pas begin
1988 geïntro duceerd). Hebben beide gegevens iets met elkaar

van doen? Op onderzoek...

Standerdmolen in Ottleben, zomer
1995.

Laat ik één ding vooraf duidelijk stellen: Dit
artikel is zeker geen pleidooi om molens
voortaan maar niet meer aan de ketting te
leggen. De roeketting is mijns inziens de
beste en gemakkelijkste stormbeveiliging
die er bestaat. Het einde van de roede
(waar de ketting aan wordt vastgemaakt)
vormt het ideaalste punt om een molen
vast te leggen, omdat het ‘moment’ (d.w.z.
kracht x arm) hier het grootst is. Zonder in al-
lerlei theoretische beschouwingen te ver-
zanden, kan ik dit wellicht het best verkla-
ren aan de hand van een praktijkgeval.
Probeer een extreem traag draaiende mo-

len eens zonder vang te stoppen. Grijpt
men het onderste eind vast, dan wil dit nog
wel eens lukken, grijpt men echter (de kam-
men van) het bovenwiel (ove rigens nooit
doen; héél gevaarlijk!!!), dan zal de molen
(hoe traag dan ook) rustig door draaien.

Gevaar(?)

Een aantal jaren geleden werd in een arti-
kel (van Jan Hofstra, in de Utskoat; Waar?
Wanneer?) zelfs beweerd dat het gang-
bare alternatief van de roedeketting, stem-
pels in het bovenwiel, een zeker gevaar in
zich hield. Doordat het ‘moment’ dat het
wiekenkruis uitoefent op het bovenwiel zeer
groot is, ontstaan enorme torsiekrachten op
de bovenas ter plaatse van het hals lager. In
een extreme (theoretische) situatie zou hier-
door de complete askop kunnen worden
‘afgewrongen’.
Nu zijn mij inderdaad twee praktijkgevallen
bekend van zo’n situatie. Tijdens de ‘le-
gendarische’ storm van 14 november 1940
verspeelde molen De Lelie in het Zeeuwse
Koudekerke zijn (ver dekker de) wiekenkruis.
Er waren stempels in het bovenwiel ge-
plaatst, maar de roede lag niet aan de ket-
ting (medege deeld door toenmalig mole-
naarsknecht, wijlen Janus Brasser). Over het
waarom niet aan de ketting leggen ver-
derop meer; Feit was dat al geruime tijd be-
kend was dat de bovenas scheurtjes ver-
toonde. 
In 1989 verspeelde de molen in het Duitse
Hittfeld (even ten zuiden van Hamburg) zijn
askop met wiekenkruis. Omdat deze molen
voorzien is van een windroos lag de roede
niet aan de ketting (dat kan bij dergelijke
molens eenvoudig niet). Het is dan ook lo-
gisch te veronderstellen dat er wél stem-
pels, of een soortgelijke stormbeveiliging, in
het bovenwiel aanwezig waren.
Om het gebruik van stempels aan de hand
van deze voorbeelden af te raden, gaat

mij echter te ver; Dergelijke ongelukken ko-
men nooit alleen. Met andere woorden:
De bovenas mòet ter plaatse van de hals in
een slechte staat verkeren.

Goed, we hebben inmiddels geconclu-
deerd dat de roeketting de ideale storm-
beveiliging is. Bij grondzeilers zou het tegen -
ar gument aangevoerd kunnen worden,
dat deze wel eens gestolen zou kunnen
worden, maar dan kan men de ketting al-
tijd nog van een slot voorzien (dit gebeurt
bij sommige molens ook). Als we alle quasi-
onzinnige discussies over ‘moet de ketting
lang of kort zijn?’, of ‘moet de ketting strak
of slap staan?’ even buiten beschouwing
laten, dreigt dit een evenzo zinloos arti kel te
worden...

Een eerste verkenning

Om met het eerder aange haalde voor-
beeld van de molen in Arne muiden te be-
ginnen: waarom lag deze molen aanvan-
kelijk nooit aan de ketting? Goed, er waren
wel stempels in het bovenwiel aanwezig,
maar waarom gekozen voor deze - relatief
- omslach tige stormbeveiliging?
By the way: mijn ‘opleidingsmolen’ (sic) in
Biggekerke werd (en wordt) doorgaans
ook vastgelegd door het plaatsen van
stempels in het bovenwiel; slechts bij
stormach tig weer werd er en roede ket ting
bijge plaatst. Alle naburige molens - die in
principe in niets afwijken van de molen in
Biggekerke - werden (en worden) echter
gewoon ‘aan de ketting’ gelegd, dus daar
worden we niet veel wijzer van.

Nooit Gedacht in Arnemuiden.

Duitsland

Om een antwoord te vinden op de eerder
gestelde vraag, is het noodzakelijk (doch
op z’n minst wenselijk) om een kijkje over
de grens te nemen. Laten we terug gaan
naar de eerder genoemde beroepsmole-
naar Trog uit Ottleben (overigens één der
zeldzame beroeps-windmolenaars in Duits-
land). Gevraagd naar diens motivatie
waarom een roede nooit aan de ketting
zou mogen liggen, was zijn antwoord kort
maar krachtig: ‘Dan breekt het onderste
eind af’. Nu, dan zouden er al heel wat on-
derste einden in Nederland afgebroken
zijn!
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Toch is de verklaring van deze Duitse mole-
naar een stuk logi scher dan op het eerste
gezicht lijkt. De molen van Ottleben is na-
melijk voorzien van borstroeden en het lijkt
aannemelijk dat deze aanzienlijk zwakker
zijn dan ‘onze’ sterke stalen roeden. Of zo’n
eind aan de ketting tijdens een storm zou
afbreken? Zou kunnen...
Nu ik dit onderwerp toch ter sprake heb ge-
bracht, kan ik er ook wat dieper op ingaan.
Borstroeden zijn in Duitsland alge meen. In
bepaalde streken is nog tot na de Tweede
Wereldoorlog met volledig houten bor-
stroeden gemalen. Stalen borsten met
houten lassen (zoals in Ottleben) ziet men
vrijwel overal in de voormalige DDR. Volle-
dig stalen borstroeden zijn duide lijk een la-
tere uitvinding en komen eigenlijk alleen in
het noorden van Duitsland voor. Door-
gaande stalen roeden zoals in Nederland
zijn in Duitsland weinig toegepast (afgezien
van de laatste tien jaar).  Interessante
vraag: Zouden stalen borst roeden ook
(veel) zwakker zijn dan doorgaande stalen
roeden? Een beetje wellicht, maar per-
soonlijk denk ik dat het meevalt.
Er speelt in Duitsland echter nog een ander
verschijnsel mee: De windroos, een uitvin-
ding die in hier veel eerder zijn intrede
deed dan stalen (borst)roeden. Nu kan
een molen met een windroos per definitie
niet aan de ketting gelegd worden, dus
maakt het al niet meer uit of een molen
van houten of stalen (borst)roeden is voor-
zien.
Nog even doorfilosoferen: Soms wordt be-
weerd dat de windroos de reden was dat
veel Duitse molens van een hoge
bliksemaflei der op de kap waren voorzien,
maar dit is m.i. onjuist. Handi ge tip voor
plaatjesverzamelaars: Is een molen voor-
zien van een bliksemafleider op de kap,
dan staat hij zo goed als zeker in Duitsland.

Let op: Dit geldt voor zowel molens met een
windroos als met een staart! Waarom wer-
den dan ook de ‘staart molens’ van zo’n
bliksemafleider voorzien. Het antwoord zit
‘m in het bovenvermelde feit dat deze mo-
lens in de regel van houten (borst)roeden
waren voorzien. Een ‘roedegeleidende’
bliksemafleider, zoals die in ons land gebrui-
kelijk is, heeft in zo’n situatie geen nut, of
men zou de roeden van een aparte kope-
ren bedrading moeten voorzien (wat op de
Nederlandse molens met houten roeden
vaak voorkomt).
Bekijkt men de (oude) foto’s van Duitse
‘staartmolens’ (maar dit geldt ook voor de
‘windroosmolens’) met een bliksemaflei der
op de kap, dan valt op dat de molens (mits
niet in be drijf) overhek staan. Dit heeft twee
voordelen: Het hoogste punt van het wie-
kenkruis (t.o.v. de bliksemafleider) wordt la-
ger en de houten (borst) roeden gaan min-
der doorhangen, dan de horizontale roede
in ‘rechtstand’. Een molen in overheks tand
ligt men niet zo snel aan de ketting, maar
we hebben inmiddels een sterk vermoeden
dat men houten roeden sowieso maar be-
ter niet aan de ketting kan leggen.

België

Om ons vraagstuk verder op te lossen gaan
we een kijkje nemen bij onze zuiderburen. In
België komen nog relatief veel houten bor-
stroeden voor; niet bijzonder veel, maar
toch aanzienlijk meer dan in ons land. Dit
wetende is het ook logisch dat veel Belgi-
sche molens tot het laatst toe met houten
borstroeden in bedrijf zijn gebleven. Oude
foto’s van stilstaande molens tonen molens
die doorgaans overhek staan. Dit zal onge-
twijfeld verband houden met het eerder
genoemde ‘doorhangen’. Dat de molen in
deze stand ook niet aan de ketting ligt (in
overheks tand is dit immers zeer ongebruike-
lijk) komt omdat men houten borstroeden
beter niet aan de ketting kan leggen.

Toch?
Persoonlijk kan ik mij herinneren dat de
Huisekoutermolen van de bekende molen-
kenner Paul Bauters in Huise inderdaad niet
aan de ketting werd gelegd nadat we hem
‘gezellig samen’ hadden afgezeild. Deze
molen is voorzien van houten borstroe den... 
Onlangs, tijdens een tourtje langs West-
vlaamse molens, viel het mij op dat veel
molens overhek stonden, ook die met sta-
len roeden, en dus ook niet aan de ketting
lagen. Evenals bij de eerder genoemde
molen in Arnemuiden zie ik hier niet echt de
voorde len van.
Speurend in mijn archief (meer bepaald het
Vlaamse molentijd schrift Molenecho’s nr.2
jrg 1984) ontdekte ik een artikel dat niet zo-
zeer antwoord geeft op mijn vraag, maar
wèl een opmer kelijke denkwijze formuleert:
op 27 november 1983 raast een zware
storm over Nederland en België. De stan-
derdmolen in het Nederlandse Volkel slaat
op hol en brandt hierbij geheel af; de stan-
derdmolen in het Oostvlaamse Oosterzele
waait spontaan om en de Witte Molen
(een verdekkerde stenen beltmolen) in Sint
Niklaas slaat ook op hol. Weliswaar breekt
er geen brand uit, maar toch is de schade
groot: Het ashuis van de buiten roede
breekt af en stort met roede naar beneden,
de binnenroede komt in verticale toestand
tot stilstand en zakt met de resten van de
askop enkele meters naar beneden. De spil
breekt ter hoogte van de kapzolder af. In
genoemd artikel wordt uitgelegd dat dit al-
lemaal voorkomen had kunnen worden.
Zeer opvallend is dat hierbij verschillende
stormbeveiligingen worden genoemd en
aanbevolen zoals de ‘bijgelichte steen’ en
(ik citeer) ‘Het aanleggen van twee storm-
kabels (de Belgische variant op stem pels,
WR) van bijvoorbeeld 30 ton tractie tussen
het vangwiel en de daklijsten van iedere
gerestaureerde molen moet er door ko -
men’, maar dat er met geen woord over
een roedeketting wordt gerept. Sterker
nog: De roedeketting in Sint Niklaas wordt

Dit had voorkomen kunnen worden,
maar hoe?; Witte Molen Sint Niklaas,
november 1983.

Zo’n ongeluk komt nooit alleen; Hittfeld 1989.
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zelfs afgedaan als een ‘symbolische ket-
ting’ (!...).
Het heeft er alle schijn van dat de Belgi-
sche molens weliswaar grotendeels van
doorgaande stalen roeden zijn voorzien,
maar dat men nog steeds in houten roe-
den dénkt!

Vragen

Terug naar Arnemuiden: Ook in Zeeland
heeft men nog heel lang met houten roe-
den gedraaid; de laatste verdween pas in
1991 (Landzigt, Wissenkerke)! Het is daarom
niet verwonderlijk dat men ook hier heel
lang - qua stormbeveiliging - in houten roe-
den heeft gedacht. Stempels in het boven-
wiel zullen hier dus heel lang (inmiddels niet
meer) dé stormbeveiliging zijn geweest. In
dit verband merk ik nog op dat in de jaren
‘80 in het vakblad De Molenaar de artike-
lenreeks ‘Herinneringen van een molenaar’
verscheen, waarin melding werd gemaakt
van ‘stormkettingen’ aan het bovenwiel
van de molen in Achthuizen: In feite een
(tweede) variant op stempels in een molen
in een streek (Goeree Overflakkee) die
sterk aan Zeeland is geliëerd.  
Als we nu eens concluderen dat houten
roeden inderdaad niet erg geschikt zijn om
aan de ketting te leggen, dan blijven er
toch nog wat vragen over. In Friesland heb
ik (als ik het mij goed herinner) toch de no-
dige spinnenkoppen en andere kleine mo-
lentjes met houten roeden aan de ketting
zien liggen. Nu zal bovenvermeld probleem
- gezien de geringe lengte van de roeden -
hier niet zo’n punt zijn, maar toch...
Veel belangrijker zijn de vragen bij hun ‘vol-
wassen broeders’: lagen de Zeeuwse mo-
lens tot - pakweg - de jaren ‘60 inderdaad
nooit aan de ketting? Wanneer deed de
roedeketting zijn intre  de in streken waar al
snel op doorgaande stalen roeden werd
overgegaan (Zuid-Holland)? Hoe zat dat in
andere streken (bijv. in het oosten van het
land) waar molens ook lang met houten
(borst)roeden hebben doorgemalen? La-
gen die molens ook nooit aan de ketting?
Volgens het Gelders Molenboek (1981) was
de molen van Breedenbroek voorzien van
een houten buitenroede; Is dat nog steeds

zo? De binnenroede is voorzien van Ten Ha-
vekleppen en staat dus in de regel horizon-
taal. Lag (ligt) hier de roede ook nooit aan
de ketting? En hoe staat het met die paar
‘volwassen’ Nederlandse molens met hou-
ten borstroeden (Doesburgerbuurt, Usselo);

Worden die anno nu ook nog steeds niet
aan de ketting gelegd?

Kortom: Reacties op dit artikel zijn van harte
welkom!

Stutten of stempels worden ter weerszijden van de as in het bovenwiel geplaatst en
drukken boven tegen het plooi stuk (P) en rusten tegen de kruisarm (K) van het
boven wiel. Onder worden ze met wiggen op de ijzerbalk (y) klem geslagen. In
Achthuizen zaten in het bovenwiel een aantal haken (H). Aan ieder voeghout zat
een zwaar eind ketting. Wanneer de molen vastgezet werd, dan werden de kettingen
vastgemaakt aan de haken. Het lijkt een erg makkelijk systeem, maar in de praktijk
was dat toch niet het geval. Wanneer de molen iets door de vang heen liep, dan
stond één der beide kettingen snaarstrak. Het was wel even ‘simpel aanhaken’ ge-
weest, maar simpel afhaken was er dan niet bi j. Eerst moest de strakke ketting los-
ser komen, voordat men hem van de haak kon afnemen. De molen moest een
eindje terug of vooruit, afhankelijk van welke ket ting er strak stond. Men moest
eerst weer uit de kap naar beneden, proberen de roe iets vooruit of achteruit te
krijgen en dan weer naar boven. Later waren de kettingen met de haken er nog wel,
maar ze werden om de hierboven beschreven redenen nooit meer gebruikt. In
plaats daarvan werden er stutten in het bovenwiel gezet, zoals hierboven ook be-
schreven is. Thans zijn de haken en daarmee ook de kettingen verdwenen. Vermoe-
delijk is dit gedaan, omd at de uitstekende haken potentiële moordenaars zijn voor
de molenaar, die bij een draaiende molen even bij het bove nijzer wil kijken of wil
smeren (tekening Bas Koster).

MEDEDELING
Op zaterdag 1 juni 2002 hopen onze (groot)ouders,

George Adriaens (molenmaker), en Ida Adriaens - Nijs
hun gouden huwelijksfeest te vieren.

De heilige mis zal plaatsvinden om 14.00 uur in de parochiekerk van St. Oda, 
Boshoverweg 58, te Weert - Boshoven.
Aansluitend is er een receptie van 15.30 tot 18.00 uur In zaal Don Bosco, gelegen 
naast de kerk: Boshoverweg 60, Weert - Boshoven.
De receptie wordt gehouden voor familie, vrienden en bekenden. 

We nodigen U uit om met ons, George en lda een onvergetelijke dag te bezorgen.

Kinderen en kleinkinderen van George en Ida. 

Correspondentie-adres:
Wim Adriaens,
Koelebeemdweg 11,
6002 SJ Weert.
Tel: 0495 - 543279
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Jaarvergadering 
van 

De HollandscheDe Hollandsche
MolenMolen

Jaarvergadering
van

Zaterdag 9 maart werd de
jaarlijkse Algemene Vergade-
ring van de Vereniging De
Hollandsche Molen gehou-
den in het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen te Am-

sterdam.

J.S. Bakker

Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens de huis-
houdelijke zaken van de vereniging aan de
orde. Zo werd meegedeeld dat de jaarlijk -
se excursie op 28 september zal worden
gehouden naar zuidwestelijk Friesland. Ook
werd stilgestaan bij het overlij den van 
(oud-) leden van het bestuur van de Ver-
eniging als mevrouw Dallmeijer-Bremer en
de heer Van de Westerlaken, de oud-pen-
ningmeester van de Vereniging.Verder
werd ook het overlijden van de heer Van

der Werken, de secretaris van de Molen-
stichting Alblasser -
waard/Vijfheeerenlanden gememoreerd.
De navolgende aftredende algemeen be-
stuursleden werden herko zen: de heren
Van Heek, Kleijn, Kloosterman, De Koning,
Postma en Van Zon. Nieuw in het Alge-
meen Bestuur werden gekozen mevrouw
mr. M.G. van Diepen-Oost en de heren ir.
J.J. de Zeeuw en drs. D.J. Braaij. De heer De
Zeeuw wordt vervolgens tot lid van het Da-
gelijks Bestuur benoemd. 
Vervolgens werd een kort jaarverslag voor-
gelezen, waarna de penningmeester ope-
ning van zaken gaf over het afgelopen
jaar. Dat viel niet mee, want de jaarcijfers
waren door allerlei problemen nog niet ge-
reed. Hij lichtte wel de verhouding tussen
de BV Koningspil, de Vereniging zelf en het
FAOM (Fonds Aankoop en Onderhoud van
Molens) toe en het streven om ten be-
hoeve van de leden integraal over het ge-
heel van de gelieer de organisaties verant-

woording af te leggen. Er bestaan grote
zorgen over het teruglopen van de inkom-
sten vanuit particulie re bronnen, mede
door het dalend ledental dat in 2001 met
398 verminderde tot 5235. Dit teruglopen
betreft niet alleen de financiën op zich,
maar is ook een indicatie voor de ontwikke -
ling van het draagvlak van de vereniging.
Een tegenvaller van 125.000 gulden was te
wijten aan een uitkering voor een ont -
slagen werknemer.
In de Rondvraag vroeg de heer Van den
Bercken van Adriaens Molenbouw uit
Weert of er geen molenmaker deze voor
molens zo belangrijke vakgroep kon verte-
genwoordigen in het bestuur van de Ver-
eniging. Verder vroeg hij aandacht voor de
bescherming van deze kleine en specialisti-
sche maar daardoor kwetsbare bedrijfstak,
ook in het licht van het ARBO-gebeuren.
De voor zitter van de Molenstichting Alblas-
serwaard Vijfheerenlanden (SIMAV), de
heer C. Bakker, wees op de wenselijkheid
van het poolen van onderhoudsgelden,
hetgeen zeker voor grote molen stichtingen
als de SIMAV een uitkomst zou zijn. Volgens
Monu mentenzorg is dit niet mogelijk. Ver-
der drong Bakker aan op de mogelijkheid
om de brandverzekering subsidiabel te stel-
len. De assurantielast drukt bijzonder zwaar
op moleneigenaren, zowel particulier als in-
stitutionele. 
De heer Perfors stelde de ARBO-regelge-
ving aan de orde. Er is contact geweest
met de arbeidsinspectie en het ziet er naar
uit dat er voor elke molen een risicoanalyse
moet komen. Dat zou wel eens een kost-
bare aangelegenheid kunnen worden,
van daar dat hij aandrong op het maken
van richtlijnen hiervoor. 

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan de in
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige
molenaars is altijd weer een hoogtepunt
van de vergadering, niet alleen voor de
betrokkenen, maar eigenlijk voor iedereen
die het wel en wee van de molens ter harte

Molenmarkt in de Marmeren Hal van het KIT.

De geslaagde vrijwilligers met hun diploma’s op het podi  um in de Grote Zaal van
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (alle foto’s J.L.J. Tersteeg).
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gaat: zonder molenaars geen draaiende
molens! Dat dit draaien een bijzondere ver-
antwoordelijkheid met zich meebrengt
wordt onderstreept door het recente ver-
ongelukken van De Nieuwe Molen in Veen-
endaal. Alle kennis en ervaring ten spijt zit
een (ernstig) ongeluk toch maar in een
klein hoekje. Daarom is het juist verheu-
gend, dat er toch ieder jaar weer mensen
gevonden worden die de verantwoorde-
lijkheid aandurven en zich via de opleiding
inspannen om zo veel als mogelijk risico’s te
kunnen uitsluiten. Gelukkig lagen er in Am-
sterdam 63 diploma’s klaar voor geslaagde
kandidaten.
De rol van de examencommissie is daarbij
van eminent belang. Dit wordt belange-
loos gedaan en het is bepaald niet altijd
dankbaar werk: als de kandidaat slaagt
dan is dat te danken aan zijn kennis en als
hij zakt dan is het de schuld van de exa-
mencommissie; althans dat denken som-
mige kandidaten. Twee mensen in de exa-
mencommissie hebben een langdurige en
inten sieve staat van dienst, mevrouw E.
Pouw-Schipper en de heer L. Vellekoop.
Vellekoop zit 25 jaar in de commissie en
mevrouw Pouw haalt dit bijna. Als erken-
ning van en uit dankbaarheid voor de be-
wezen diensten kregen zij de erepenning
van de Vereniging uitgereikt. Het betekent
voor hen nog geen af scheid, maar ze
gaan het wel wat rustiger aan doen.

Jaarrede

De heer C. De Groot, de voorzitter van De
Hollandsche Molen, ziet zich genoodzaakt
wegens gezondheidsomstandigheden te
bedanken als voorzitter. Daarom draagt hij
deze middag noodge dwongen de voorzit-
tershamer over aan ir. J.J. de Zeeuw, in het
dagelijks leven Dijkgraaf van het Water-
schap Groot-Geestmeram bacht. De heer
De Zeeuw heeft al enige tijd de honneurs
van De Groot waargenomen en is trou-
wens als voorzitter van de Provin ciale Mo-
lencommissie van Noord-Holland niet on-
bekend met de in en outs op molenterrein.
De heer De Groot heeft veel betekend
voor De Hollandsche Molen. Een van de

belangrijkste wapenfei ten is wel de aan-
koop en inrichting van het eigen kantoor
aan de Zeeburgerdijk. Zijn persoonlijke be-
trokkenheid was groot. Met nadruk onder-
streepte hij het belang en het optreden
van vrijwilligers. Zonder hen zou de molen-
trein vrijwel stilstaan. Dat slaat niet alleen op
vrijwillige molenaars, maar ook op al die
honderden bestuursleden van molenstich-
tingen en anderen die hand- en spandien-
sten verrichten voor het molenbehoud. De
verdiensten van de heer De Groot voor De
Hollandsche Molen zijn dan ook buitenge-
woon groot. De Vereniging erkent die in het
toekennen van de verenigingspenning die
door de heer De Zeeuw aan zijn vertrek-
kende voorganger wordt overhandigd.
De heer De Zeeuw bepleitte in zijn jaarrede
een bedrijfsmatige aanpak van het molen-
behoud: structureel adequaat jaarlijks on-
derhoud op basis van een meerjarenplan-
ning en indien nodig een complementaire
grote beurt/deel restauratie. De Zeeuw
prees het nieuwe monumentenstelsel zoals
dat door staatssecretaris Van der Ploeg
wordt voorgestaan, maar vreesde dat de
verder gaande centralisatie leidt tot een
toenemen afhaken van ge meenten en
provincies. 
De Vereniging zelf doet er alles aan om via
een efficiënt bestuur en een slagvaardige
organisatie niet alleen het molen behoud in
Nederland maximaal te ondersteunen,

maar ook het draagvlak voor de molens te
versterken. Een goede presentatie is daar-
bij onmisbaar en om die reden presenteert
De Holland sche Molen in deze jaarverga-
dering haar nieuwe huisstijl (logo etc.).
De SponsorBingo Loterij heeft in 2001 een
half miljoen gulden beschikbaar gesteld
voor het behoud van molens. Dat geld
komt vooral ten goede aan ‘verweesde’
molens, molens die ten on rechte buiten de
belangstelling staan en waarmee dus ‘wei-
nig kan’. Tijdens de jaarvergadering wer-
den de diverse project molens toegelicht
(zie ook Molenwereld 2002-1-3).

Certificaten van verdienste

Tijdens de jaar vergadering werden drie
Certi ficaten van Ver dienste uitge reikt aan
personen die zich op bijzondere manier on-
derscheiden hebben bij de zorg voor mo -
lens. Dit jaar gingen deze certificaten naar
de heer J.C. Barten uit Groot-Ammers, de
heer J. Van Haren uit Gassel en het bouw-
en molenmakersbe drijf Groot Roessink uit
Voorst.
Johan Barten is momenteel molenmaker/ -
uitvoerder bij molenmakers- en aanne-
mingsbedrijf De Gelder BV. Hij trad op
1juli1966 in dienst bij het bedrijf dat toen
nog de naam De Gelder-Favier droeg. In
die periode woonde Barten op de Hoek-
molen te Hei- en Boeicop en was al be-
hoorlijk in de ban van dit werktuig ge-
raakt.Als molenmaker was Barten bij vele
grote werken betrokken; in de beginperio -
de onder meer bij de plaatsing van de

Jaarprijzen van de Stichting
Molengiftenfonds voor Ver 
nuft en Volharding voor
(v.r.n.l.) Hiltjo van Eerden,
Okke Visser, Jannes Tigelaar
en het bestuur van de Stich-
ting Molen Nooitgedagt.

De gehuldigde leden van de examen-
commissie: mevrouw E. Pouw-Schip-
per en de heer L. Vellekoop.
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nieuwe kap op de Bonrepasmolen te Vlist
en bij het werk aan het nieuwe bovenhuis
van de Bonkmolen te Meerkerk. De afgelo-
pen jaren werkte hij aan de restauratie van
de ondertoren van de Blokkerse Wip te Kin-
derdijk en momenteel is hij druk bezig met
het vernieuwen van de kap van De Acht-
kante Molen te Streefkerk. Barten herstelde
niet alleen molens, hij was ook als vrijwillige
molenaar zeer actief. Het was Jan Hol, mo-
lenaar van de Hoekmolen, die hem in de
zesti ger jaren leerde een molen te bedie-
nen. In 1972 werd hij vrijwillige molenaar
van de Boterslootse Molen te Noorde loos.
Later heeft hij nog als vrijwilliger de Schei-
wijkse Molen Te Hoornaar, de Westermolen
te Langerak en Molen no. 4 van de Over-
waard te Kinderdijk bediend.
Jan van Haren is eigenaar en molenaar
van molen Bergzicht te Gassel (NB).Het mo-
lenaarsgeslacht Van Haren is sinds 1935 ac-
tief op de fraaie achtkante beltmolen te
Gassel. Jan van Haren volgde in de jaren
zestig zijn vader Frans op in het veevoeder-
bedrijf. Op dat moment speelde de molen
nog maar een kleine rol in de productie
van veevoe der. Machines hadden die
taak inmiddels overgenomen. Jan van Ha-
ren, een molenaar in hart en nieren, bleef
de molen echter trouw. Hij onderhield hem
met zorg en bleef er ook mee malen en
draaien. Nog steeds is de 70-jarige inwoner
van Cuijk elke dag op molen Bergzicht te
vinden waar hij met plezier bezoekers laat
zien hoe het eeuwenoude werk tuig func-
tioneert.
Zon zestig jaar geleden kocht Frits Groot
Roessink zich in in het bouwbedrijf Leusink

te Voorst. De onderneming Leusink-Groot
Roessink was oorspronkelijk een bedrijf dat
zich hoofdzakelijk richtte op verbouwingen
van veelal historische panden. Pas in 1975
legde het zich toe op het molenmakers-
werk. De aanleiding daarvoor was een
adverten tie van een molenmaker in de re-
gio die stopte met zijn werk en zijn gereed-
schappen te koop aanbood. Frits Groot
Roessink reageerde en bleek vrij snel ‘ge-
pakt door het molenwerk. Het werkgebied
van de onderneming ligt hoofd zakelijk in
Overijssel, in het bijzonder in de IJssel streek.
Eind jaren zeventig droeg Frits de onderne-
ming geleidelijk over aan zijn zoon Gerrit.
Frits bleef bij molenprojecten zijn handen uit
de mouwen stak. Zon zes jaar geleden
overleed hij op 85-jarige leeftijd. Sinds on-
geveer vier jaar is het bedrijf een vennoot-
schap onder firma met een tweehoofdige
directie. Gerrit Groot Roes sink is commer-
cieel directeur, terwijl Ben Arendsen de
technische zaken in zijn portefeuille heeft.
Arendsen is binnen het bedrijf vanaf de
werkvloer opgegroeid tot deze functie. Het
bedrijf heeft zich de laatste jaren nadruk -
kelijk geprofileerd met twee grote projec-
ten in Gelder land en Drenthe. In 1989 ver-
zorgde het de herbouw van de Daamsmo-
len te Vaassen. Momenteel wordt de laat-
ste hand gelegd aan de herbouw van mo-
len De Vljt te Meppel. Ver wacht wordt dat
de molen eind april wordt geopend. Beide
operaties vormen het bewijs dat Bouwbe-
drijf Groot Roes sink v.o.f in de molenwereld
inmiddels een vooraanstaande plek heeft
verworven.

Vernuft en volharding

De Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft
en Volharding ontstond uit de wens om
mensen of instellin gen te onderschei den
die op een bijzondere wijze vernuft en vol-
harding getoond hebben ten behoeve
van molens. Daarom worden eens per jaar
tijdens de jaarvergadering van “De Hol -
landsche Molen” enige jaarprijzen door
deze stich ting uitge reikt, dt jaar gingen die
naar de heer J. Tigelaar in Erica, de heren
H. Van Eerden en O. Visser in Hippolytus-
hoef en de Stichting Molen Nooitgedagt in
Woudrichem.
Jannes Tigelaar te Erica is al sinds jaren vrij-
willig molenaar op de molen De Heide-
bloem in Erica. Daarnaast zet hij zich ook al
jaren in voor de opleiding en begel  eiding
van vrijwillige molenaars in Drenthe. Tige-
laar vervult ook nog eens in een spilfunctie
in de Werkgroep Nationale Molendag.
Mede daardoor is de Nationale Molen dag
landelijk bekend bij alle geslaagde vrijwil-
lige mole naars en daarbuiten.
Hiltjo van Eerden en Okke Visser uit Hippoly-
tushoef heb  ben grote volharding en ver-
nuft bij de restauratie van de twee Wierin-
ger molens, De Hoop en De Onderneming
aan de dag gelegd. Dankzij hen en col-
lega vrijwilligers washet mogelijk de molens
weer in oude luister te herstellen.
De Stichting Molen Nooitgedagt te Woudri-
chem is een im  mense uitdaging aange-
gaan: de herbouw van de in april 1945 op-
geblazen molen Nooitgedagt aldaar.
Dankzij een enorm doorzettingsvermogen
staat daar nu weer een maal vaardige mo-
len die tot een toeristische trekpleister is uit-
gegroeid. Dankzij vele vrijwilligers, onder
wie de molenaar Peter Voogd is de molen
een bloeiend bedrijf geworden.

Restauratiecauserie

De jaarvergadering werd op de traditio-
nele manier afgeslo ten met de restauratie-
causerie door de heer A.J. de Koning, de
oud-directeur van de Vereniging. Veel dia’s
waren van de hand van molenfotograaf
J.L.J. Tersteeg en van H. Noot. Ze vormden
een weerslag van de inspanningen om
molens te behou den, liefst, als werkend
monument van bedrijf en tech niek.

Certificaten van verdienste
voor (v.r.n.l.) J.C. Barten,
J. Van Haren en de firma
Groot Roessink.

De nieuwe voorzitter van
De Hollandsche Molen,
Jaap de Zeeuw, overhan-
digt de erepenning van de
vereniging aan zijn voor-
ganger, Cees de Groot.
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‘t Betere werk

Van molenmaker Alfons Goldenstein ont-
vingen we een correctie en een interes-
sante foto naar aanleiding van de molen-
stomp op pag 91 in het maartnummer van
de Molenwereld, waarbij staat dat dit de
onderbouw is van de herboren molen van
Hengstforde die elders in dat nummer voor
het voetlicht wordt gehaald. Dit blijkt niet
juist te zijn. Het is, zo schrijft de heer Gol-
denstein, de molen in Apen zelf, dus niet
Hengstforde ook al hoort deze plaats tot de
gemeente Apen. In 1897 stonden in de ge-
meente niet minder dan vijf windmolens.
De Aper molen werd in 1856 gebouwd als
opvolger van een standerdmolen die
vanaf 1846 bemalen werd door Johann zu
Klampen. Na hem volgden nog drie gene-
ratie zu Klampen: Gerd, Fritz en vanaf 1947
Johann zu Klampen. Op 10 augustus 1925
werd de molen zeer zwaar beschadigd. De
heer Goldenstein schrijft:

‘Op die hete zomerdag heerste windstilte.
Tegen zes uur kwam er een zware onweers-
bui opzetten, terwijl de molen met zijn kont
in de wind stond. De windroos kreeg de tijd
niet om de kap 180 graden te kruien en de
molen zo op de wind te krijgen. Dat werd
de molen noodlottig. De kleppen van de
zelfzwichting werden dichtgedrukt en de
molen begon met grote snelheid achteruit
te draaien. Door de verkeerde draairichting
werkte de vang natuurlijk niet. Een bijzon-
der sterke windstoot gooide de kap met de
wieken op het woonhuis. Gode zij dank
vonden er geen persoonlijke ongelukken
plaats. Een snel opgestelde Deutz-gloei-
kopmotor zorgde ervoor dat er weer ge-

malen kon worden, zij het zonder wind. Vele
jaren later veronderstelde de eigenaar van
de Aper molen dat de Hollandse molenei-
genaren heel goed wisten, waarom ze zo-
veel voorbehoud hadden tegenover de uit
Schotland gekomen windroos. Ieder ge-
mak heeft nu eenmaal zijn prijs...’

Zu Klampen zat er niet ver naast met zijn
veronderstelling over het staken van de op-
mars van de zelfzwichting in Nederland. De
noordelijke provincies, vooral Groningen en
Friesland zijn vrij massaal overgestapt op de
zelfzwichting na omstreeks 1895. Daarbui-
ten eigenlijk incidenteel, soms heel regio-
naal bepaald zoals in de Achterhoek. Het
in de openbaarheid komen van enige on-

gelukken van molens met zelfzwichting zo-
als in Oosterhout liet de animo waarschijn-
lijk snel dalen (zie Molennieuws 1979-87).
Het noodweer van 10 augustus 1925 heeft
ook in Nederland zijn tol geëist. Het is de
dag van de stormramp in Borculo, waar de
hele dorpskern zwaar beschadigd werd.
Het stormrampmuseum ter plaatse is er nog
een getuige van. Tijdens dat noodweer
woei ook de standerdmolen van Neede
om en in Brabant werd de molen van Zee-
land-Oventje zo zwaar beschadigd dat er
een nieuwe molen werd gebouwd. Hier
werd, evenals in Apen de kap met het ge-
vlucht van de romp afgegooid, al was hier
van zelfzwichting geen sprake.

Hengstforde-Apen

10 augustus 1925: de molenaar van
Apen in de aap gelogeerd (foto coll.

Alfons Goldenstein).



Bij de omslag voorzijde: 
Begin dit jaar ging het in Limburg er
weer om spannen met de waterstand
van de Maas. De molen De Graauwe
Beer bij Beesel kwam aan het randje van
het water te staan. Het leverde een
prachtige stemmingsfoto op (foto Marc
Crins, 28 februari 2002).

Bij de omslag achterzijde: 
De laatste aanwinst op molengebied in
Nederland: De Vlijt in Meppel. De mo-
len verloor in 1933 zijn wieken en vanaf
1965 bleef er niet meer over dan een
kale onderbouw, waarop vorig jaar weer
een achtkant werd geplaatst (zie Molen-
wereld 2001-9 en 2001-11). Afgelopen 5
maart kreeg het achtkant weer een kap
te dragen (zie Molenwereld 2002-4-97)
en op 19 maart werden de roeden gesto-
ken, zodat er weer een uiterlijk com-
plete molen kwam te staan (foto G.H.
Varwijk sr.).

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

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

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

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�




