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Redactioneel
Dit nummer wordt ook aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting.
Hierin is dan ook weer de katern Rijnland Molens is opgenomen, het or-
gaan van de Rijnlandse Molenstichting, nu met het hoofdartikel over de in-
vloed van de aanleg van de HSL en de verbreding van de A4 op de mo-
lens en hun omgeving. Daarnaast is er ook nieuws over de molens van de
Rijnlandse Molenstichting opgenomen.
Het werk van de molenmaker op zich verdient ook aandacht. Het nauw-
keurig bekijken van een foto van de molen De Hoop op de Coolsingel in
Rotterdam gaf inzicht in de molenmakersarbeid aan zo’n kolossale molen.
Bas Koster gaf het bovendien grafisch gestalte.
Ter gelegenheid van het huwelijk van het kroonprinselijk paar stonden veel
molens in de vreugd of waren versierd. Dankzij de medewerking van lezers
konden wij er een fleurige fotoreportage in kleur van samenstellen. Het
waarom leest u elders in dit nummer.                                                   JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het juninummer van de Molenwereld: 
7 juni 2002; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.

Tel. 0172-444667
Fax. 0172-440209
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donateurs is onmisbaar. De inzet van de
bestuursleden van de Stichting Molenwe-
reld moet zeker ook genoemd worden.

Het spreekt voor zich dat het blad alleen
kan bestaan, steunend op een gezonde fi-
nanciële basis. Daarom zijn advertenties en
donaties onmisbaar en zonder die zouden
die 32 pagina’s zeker nog een toekomst-
droom zijn.
Bijzonder dankbaar zijn we ook voor onze
drukker, Drukkerij Vis Offset in Alphen aan
den Rijn. Er is eigenlijk vanaf het allereerste
contact een bijzonder goede samenwer-
king ontstaan die inspirerend werkt. Het is
ook dankzij de genereuze medewerking
van de drukker, dat wij u dit nummer ge-
heel in kleur kunnen aanbieden.
Tot slot wat persoonlijk getinte ervaringen:
Heel veel dank zijn we ook verschuldigd
aan mijn vrouw en kinderen. De Molenwe-
reld is ontstaan in voor ons gezin verschrik-
kelijk moeilijke jaren. Jaren, waarin bij mijn
vrouw een ziekte zich meerdere malen ma-
nifesteerde die veel van haar vergde. Toch
heeft zij desondanks naast ons gestaan bij
de opbouw van de Molenwereld en er de
ruimte voor gegeven. Zo werd het uitko-
men van de Molenwereld op 15 januari
1998 een feestdag voor haar, voor ons hele
gezin. Het zou de laatste zijn: de dag erop
openbaarde haar ziekte zich opnieuw, nu
voor het laatst... 
Dank ook aan de kinderen voor hun me-
dewerking tot op de dag van vandaag
toe. Heel wat hand- en spandiensten zijn
en worden door hen verricht, al was het
maar het voeren van telefoongesprekken,

Willem Roose biedt Corry Bakker op 15 januari 1998 een bos bloemen aan bij het
uitkomen van het eerste nummer vanwege de ruimte die zij heeft geboden bij het
ontstaan van de Molenwereld. Zonder haar steun en medewerking zou de Molen-
wereld er niet gekomen zijn! (foto P. Timmermans).

De plaats, waar nu inmiddels vijftig nummers van de Molenwereld zijn klaarge-
maakt en hopelijk nog vele zullen volgen.

Het nummer van de Molenwereld dat
u nu voor zich heeft is het vijftigste
sinds het uitkomen van het eerste

nummer op 15 januari 1998. Dat is uiteraard
iets om te vieren en vandaar, dat dit num-
mer volledig in kleur uitkomt.
Vijftig nummers Molenwereld: het vervult
met grote dankbaarheid. Als op 13 de-
cember 1996 voor het allereerst wordt ge-
sproken tussen Matthias Coops en mij over
het eventueel uitkomen van dit molenblad
dan is dit in alle opzichten een sprong in het
duister. Is er ruimte voor een blad als dit
naast de vele andere molenbladen en -
blaadjes? Inmiddels heeft de tijd geleerd
dat het antwoord positief is. Sinds het uitko-
men van het eerste nummer is het aantal
abonnees bijna verdubbeld, terwijl dit aan-
tal nog steeds groeit. Dankzij die groei is het
mogelijk gebleken om het minimumaantal
pagina’s per nummer uit te breiden van 24
naar 32 tegenover een minimale prijsver-
hoging.
Een bijzonder woord van dank is zeker ook
op zijn plaats voor alle medewerking die
we krijgen. Zonder die zou het blad niet
kunnen bestaan. Een blad als dit, gemaakt
op non-profitbasis, is volkomen afhankelijk
van vrijwillige medewerkers, zeker ook in de
redactionele sfeer: artikelen, nieuws, infor-
matie. Ook de steun van adverteerders en

Bij het
ste nummer
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iets wat mij vanwege mijn slechthorend zijn
onmogelijk is.
Zo ben ik zelf persoonlijk ook onuitsprekelijk
dankbaar; ik ervaar het blad en het werken
ervoor als een wel zeer bijzondere zegen.
De Molenwereld is ontstaan onder, ik moet
zelfs wel zeggen dankzij, buitengewone
omstandigheden die heel diep ingrijpend
zijn geweest, omstandigheden, die ik niet
gewild, laat staan gezocht heb. Het werk
voor dit blad, en eerder voor De Molenaar,
is in mijn ogen menselijkerwijs een middel
geweest om mij in die stormen staande te
houden. Ik heb eenvoudigweg de tijd niet
gekregen om bij de pakken neer te zitten.
Wat mij misschien nog het allermeest ver-
wondert is het grote aantal bijzondere
items dat in het bijna vijfjarig bestaan van
het blad aan de orde is gekomen, te be-
ginnen met de molen met de twee voor-
waterlopen in het allereerste nummer tot,
wat ik genoemd heb, de Nederrijnse wip in
het vorige. Daar zitten er nog heel wat tus-
sen. Meer dan iemand anders ben ik mij er-
van bewust dat ik die onderwerpen niet
bewust gezocht heb: ze zijn mij als het ware
in de schoot geworpen. Ook dit heb ik als
een zeer bijzondere zegen, als een wonder
ervaren. Daar zit voor mij niets verdienste-
lijks aan. Voor dit soort zaken geldt ook het
Bijbelse: ‘Wat hebt gij dat gij niet hebt ont-
vangen?’, zoals staat in 1 Korinthe 4 : 7. In
gaven ontvangen zit niet verdienstelijks,
hooguit gunst. Als het om die gaven gaat
dan is het voor mij buiten kijf van Wie ik die
heb ontvangen en kan ik niet anders eindi-
gen dan in het aloude ‘soli Deo gloria’.
Ik ben mij er ook van bewust dat er dingen
mis zijn gegaan of beter gekund hadden of
voor verbetering vatbaar zijn. Veel daarvan

is terug te leiden op tijdgebrek, waardoor
sommige zaken onvoldoende aandacht
(konden, kunnen) krijgen. Het blad kost mij
enorm veel tijd, maar gelet op wat hierbo-
ven staat heb ik dat er graag voor over.
Soms nijpt het wel eens. Dan denk ik toch
vaak met een glimlach terug aan levensles
van een plaatsgenoot, Daan Paul. Vele ja-
ren geleden, toen ik mij ook eens met te
veel dingen tegelijk moest bezighouden
liep ik langs zijn huis, waar hij de heg aan
het knippen was. De haast was mij kennelijk
aan te zien en hij zei: ‘Je hebt het er geloof
ik nogal druk mee!’ ‘Zeg dat wel Paul!’
‘Wees blij dat je het doen mag...’ en verder
ging de schaar; ik ook, maar nu ontspan-
nen: ‘Hij heeft nog gelijk ook.’ De Molenwe-
reld, inderdaad, blij dat ik het doen mag. 

J.S. Bakker

Door het opluien van een zak door
minister Jorritsma en haar moeder,
mevrouw Lebbink ziet het eerste num-
mer van de Molenwereld officieel het
daglicht in de snuifmolen De Lelie aan
de Kralingseplas in Rotterdam (foto
J.L.J. Tersteeg).

Het moderne molenleven
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Ongezouten 
commentaar!
Terwijl dit blad in jubelstemming verkeert vanwege
dit fraaie vijftigste nummer, heb ik ook zo mijn eigen
feestje. Dit wordt namelijk mijn 126e column! Jawel,
jarenlang was ik de tel kwijt, maar dankzij mijn al-
tijd oplettende hoofdredacteur ben ik weer helemaal
bij de tijd.
Columns schrijven is leuk en vooral niet moeilijk.
Men neme gewoon wat actuele molenzaken en gaat
daar wat commentaar op leveren. Wat deze keer?
Welnu, mijn ‘molen-gehaktweek-column’ van twee
maanden geleden begint onderhand (helaas) profeti-
sche vormen aan te nemen. Na het ongeluk op de
Zwartenbergse molen, werd onlangs een molenaar
zelf (!) door een roede getroffen op de standerdmolen
in het Antwerpse Aartselaar. ‘Alles was netjes afgezet’
zo vermeldt het persbericht en dat is op zich al een
hele vooruitgang, gezien het feit dat ik in de jaren ’80
sommige molens in Antwerpen uitsluitend binnen
kon komen, door dwars door het draaiende wieken-
kruis heen te lopen! Ja mensen, er gebeuren rare din-
gen bij onze zuiderburen. Ging ik er tot dusver van
uit dat alle molens tijdens een molendag gratis te be-
zichtigen zijn, ‘Hij die hier komt en niet betaalt,
wordt met de strop omhoog gehaald’’ zo was te lezen
op de poster van de Vlaamse Molendag (compleet met
gespiegelde foto; foei toch!), 28 april jongstleden. Of
deze ‘ophaalactie’ nog slachtoffers heeft gemaakt, ver-
meldt het persbericht niet.
Terug naar eigen land: in de vorige editie van dit blad
heeft u kunnen lezen dat vier molenaars op één mo-
len (!) in een heel jaar het respectabele aantal van
12.000 omwentelingen bij elkaar hebben weten te
draaien; een aantal dat één enthousiaste molenaar met
gemak in één etmaal bij elkaar kan draaien! ‘Wat
doen ze daar toch de hele tijd?’, vraag ik mij dan af.
Vergaderen misschien? Het lijkt erop dat de bureau-
cratie nu zelfs in de ons zo geliefde molenwereld ern-
stige groteske vormen begint aan te nemen…
Iets anders: in het trendy modeblad Blvd (ja, ik doe
echt alles om u maandelijks op de hoogte te houden!)
las ik dat men een film wil maken over ‘Floris’, de
eind jaren ’60 bijzonder populaire TV-serie. Wel
denkt men in het buitenland te moeten filmen want
‘Nederlandse kastelen zien er dankzij monumenten-
zorg te netjes uit om realistisch te zijn’, aldus regis-
seur Johan Nijenhuis. ‘Hoe realistisch zien Neder-
landse molens er eigenlijk uit?’, vroeg ik mij onmid-
dellijk af. Vorig jaar tijdens een zogenaamde ‘Middel-
eeuwse maaltijd’ in de plaatselijke jeugdsoos kreeg ik
eindelijk de opnamen te zien van de TV-serie Floris
waarin enkele lieden waren vastgebonden aan het
draaiende wiekenkruis van de molen in Hernen. Zou
Nijenhuis inzien dat een molen met een gietijzeren
as en stalen roeden in de Middeleeuwen ook alles be-
halve realistisch is? Waarschijnlijk niet en ook het
(kritische) Nederlandse filmpubliek zal het hoogst-
waarschijnlijk geheel ontgaan. Gelukkig maar, want
slechts weinigen leveren zoveel ongezouten commen-
taar als...

WvdL    
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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

Herstel molen Den Andel 
begonnen

Op 14 mei 2002 zijn de molenmakers be-
gonnen met de afbraak van de oude ba-
lie van molen De Jonge Hendrik in Den An-
del. Bij het wegnemen van de baliedelen is
gebleken hoe slecht de oude balie was.
Sommige liggers waren finaal weggerot en
enkele hoeken van de buitensluiting zaten
gewoon los, terwijl in het afgelopen jaar
twee schrankschoren van de “kraaienpo-
ten” naar beneden zijn gevallen. De oude
balie was in 1962 door een plaatselijke aan-
nemer in vurenhout aangebracht! 
Eigenlijk zou de nieuwe balie, die in bilinga
wordt uitgevoerd, al voor 1 mei klaar moe-
ten zijn, maar de Arbo-regelgeving heeft
voor een flinke vertraging gezorgd. Dit is de
eerste fase van de restauratie, die onder
andere (later) een nieuwe buitenroede,
een nieuwe windpeluw en achtkantbekle-
ding zal omvatten. Al met al kan de molen
pas in 2006 draaien! Martin E. van Doornik.

Start herbouwcampagne 
Entreprise Kolham

Tijdens de uitvoering van een restauratie is
de indrukwekkende stellingkorenmolen de
Entreprise te Kolham op 19 juni 2000 door
brand min of meer geheel verloren ge-
gaan. De brand was ontstaan in de nabij-
gelegen varkenshouderij, maar door de
harde wind sloeg het vuur over en door het
hete droge weer vatte de molen snel vlam.
Zij was niet meer te redden. Slechts een be-
schadigde onderbouw en enkele kleine
onderdelen met een koppel maalstenen
resteren ter plaatse. In de achterliggende
periode heeft het bestuur zich beraden op
de mogelijkheden die kunnen leiden tot
herbouw van deze molen. Zowel voor ons
als voor de inwoners van het dorp Kolham

stond direct na de brand al vast dat deze
molen in oude luister terug zou moeten ko-
men.
Tot op heden zijn de werkzaamheden ach-
ter de schermen verricht. Nu wordt het ech-
ter tijd om meer draagvlak te krijgen voor
de herbouwcampagne. Een campagne,
met a!s doel de financiering van de her-
bouw van de Entreprise rond te krijgen
(bankrelatie Slochter Molenstichting, post-
bankrek.nr. 1429778, bankrek. 3590 55 508)
Indien wij in onze opzet slagen, kan het pro-
ject met recht een onderneming worden
genoemd. Wij proberen daarom de aan-
dacht die is besteed aan de brand te over-
treffen met aandacht voor de herbouw.
Op zaterdag 1 juni 2002 heeft de Commis-
saris van de Koningin van de provincie Gro-
ningen, de heer H. Alders, het startsein ge-
geven voor deze herbouwcampagne. De
secretaris van de Slochter Molenstichting,
de heer L. Groenewold, gaf een korte inlei-
ding over de geschiedenis van de molen.
Tevens werden de eerste bijdragen over-
handigd en werd het campagnemateriaal
gepresenteerd. Na het officiële gedeelte
was de molenstomp voor het publiek geo-
pend en kon men kennismaken met het
propagandamateriaal en een computer-
presentatie over de lotgevallen van de
molen. Slochter Molenstichting.

De molen van Kolham na de brand
(foto H. Noot).

Jubileum vrijwillig molenaar 
Niebert

In 1973 kocht de gemeente Marum de ko-
renmolen van Niebert. Een paar jaar later
onderging de molen een grote restauratie,
waarna op 7 mei 1977 de ingebruikstelling
volgde. De molen is sindsdien bemalen
door vrijwillig molenaar Eppie Broekema. Hij
stamt uit een molenaarsfamilie; zijn vader
was molenaar op de gesloopte molen van
Briltil. Tijdens de afgelopen molendag her-
dacht Broekema dat hij een kwart eeuw
molenaar op de molen van Niebert was.
Na 25 jaar is het molenvuur nog steeds niet
geblust en zo hoopt de nu zestigjarige Broe-
kema nog een flink aantal jaren door te
mogen gaan.

Bob Poppen en z’n liefde voor
De Jonge Jan 

Vrijwillig molenaar Bob Poppen van koren-
en pelmolen De Jonge Jan te Uithuizen,
heeft een verzoek ingediend bij de ge-
meente Eemsmond om ‘zijn’ molen de
oude naam De Liefde terug te geven, al-
dus een artikel uit de ‘Ommelander Cou-
rant’ van 11 april j.l. In 1963 heeft de laatste
beroepsmolenaar Smid de molen omge-
doopt tot De Jonge Jan, genoemd naar
zijn kleinzoon. In 1986 is de molen in eigen-
dom overgegaan naar de gemeente, der-
halve kan de gemeente nu dan ook de
beslissing nemen om tot naamsverande-
ring over te gaan. Dinsdag 9 april is de
commissie Ruimtelijke Ordening geïnfor-
meerd over de plannen van Bob Poppen,
maar hieruit bleek dat het idee nog niet
besproken was met de familie Smid. Tijdens
een vergadering maakte kleinzoon ‘jonge’
Jan hoogstpersoonlijk gebruik van het
spreekrecht waarin hij liet blijken dat de na-
bestaanden niet gelukkig zijn met de
naamsverandering. Volgens zijn zeggen
zou zonder opa Smid de molen er nu niet
meer hebben gestaan. Ook was hij verbol-
gen over het feit dat het verzoek tot
naamswijziging via-via tot de familie is ge-
komen en dat men zelf de stukken op het
gemeentehuis niet mocht inzien. ‘Jonge’
Jan deed de gemeente de suggestie, dat
mocht er tot naamswijziging worden over-
gegaan, het mooi zou zijn om een pla-
quette aan te brengen met hierop de tekst
dat de molen vanaf 1963 tot 2002 De
Jonge Jan heeft geheten. Door dit voor de
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Liefde of Jonge Jan? De molen van Uit-
huizen (foto B.D. Poppen).

toekomst te verzwijgen, zou geschiedver-
valsing betekenen zo hield hij de leden van
de commissie voor. 
In aansluiting op bovengenoemd bericht,
verscheen er in dezelfde krant op maan-
dag 22 april een ingezonden brief van de
hand van de heer J.Y. Kremer uit Leens. Hij
heeft tijdens de eerste oorlogsjaren als
knecht op de molen gewerkt, toen nog De
Liefde geheten. 
Het doet hem deugd dat men de molen
z’n oude naam terug wil geven. Omdat hij
in het verzet zat, was hij later genoodzaakt
om onder te duiken. Ook zijn vader kwam
al als negenjarige op de molen. Zijn inscrip-
tie is nog in de molen te zien. Tot op heden
voelt hij zich zeer nauw verbonden met De
Liefde. Met de huidige vrijwillige molenaar
Bob Poppen -die de molen nieuw leven
heeft ingeblazen- kan hij goed overweg en
heeft regelmatig contact evenals vroeger
met de toenmalige eigenaar de heer Dijk-
sterhuis. 
Kort geleden heeft hij nog een nieuwe zeef
voor Bob Poppen gemaakt zoals deze
vroeger gebruikt werd. Deze zeef is inmid-
dels door hem gedemonstreerd en werkt
tot volle tevredenheid aldus Bob. Volgens
Kremer hoeft dit geen naam, hij wil alleen
hiermee zijn betrokkenheid voor de molen
aantonen. De weduwe van de op 21 april
1944 overleden Dijksterhuis verkocht de
molen aan de heer Smid.  Smid op zijn
beurt verkocht de molen weer aan de ge-
meente. Volgens Kremer heeft de familie
Smid geen recht op een plaquette ter her-
innering aan de naamsverandering van de
molen. Over de naamsverandering die

door de heer Smid is ingevoerd, is destijds
vooraf ook geen overleg over geweest
met de familie Dijksterhuis. Deze familie had
er daar toen erg moeilijk mee weet ik nog.
Dijksterhuis kreeg ook geen plaquette van
Smid. Dat is één. Dat de molen zonder Smid
niet meer zou hebben bestaan is misschien
deels waar, maar aan de andere kant, in
het begin heeft Smid wel het één en ‘t an-
der aan de molen gedaan met behulp van
subsidies, maar daarna was het gedaan
met het onderhoud van de molen. (Néé,
neem dan als voorbeeld de heer Haze-
kamp van molen Zeldenrust te Westerwijt-
werd. Die heeft de molen tot het laatst toe
van een likje verf voorzien waardoor het
voor een niet molenkenner niet te zien was
dat de molen nodig aan een grote restau-
ratie toe was, H.N). Op de begane grond is
de mooie oude Brons motor onder het be-
wind van Smid verdwenen. Kremer heeft
deze motor vroeger vaak met een slinger
moeten starten. De motormaalderij werd
gebruikt als er te weinig wind was. Hij ver-
keerde in goede staat en stond in het aan-
gebouwde vertrek tegen de molen. Ook
deze is inmiddels verdwenen. Er kwam een
andere, modernere motor voor in de plaats
om de maalsteen aan te drijven, ook als er
voldoende wind was. Hoezo liefde voor het
vak? Op de eerste zolder is onder andere
de lijnkoekenbreker verdwenen en zo kan ik
nog wel even doorgaan. Op de tweede
verdieping lagen drie koppel stenen. Eén
ervan is geheel verdwenen en de tweede
is niet meer bruikbaar. Ook de pelstenen zijn
niet meer bruikbaar. Zo lang Smid het be-

wind voerde over de molen zijn deze ste-
nen niet meer gebruikt: zonde. In de lange
periode dat de molen niet meer draaide
heeft ongedierte kans gezien om het
gaandewerk aan te tasten. Gewoon een
kwestie van het feit dat de molen nooit
meer draaide. Dat was allemaal niet nodig
geweest. Belangrijke (onder)delen van de
molen zijn dus weg. Alleen de oude Dijk-
sterhuis had hart voor De Liefde. Smid had
andere belangen. Het zal mij dan ook een
waar genoegen zijn aldus Kremer, om sa-
men met Bob Poppen en de familie Dijk-
sterhuis De Jonge Jan weer om te dopen in
De Liefde. Ik ben er in elk geval graag bij.
Liefde overwint alles. Wordt vervolgd. 
H. Noot.

Friese Molendag

Op 14 september organiseert het Gild
Fryske Mounders voor de vierde maal de
Friese Molendag. Veel molens zijn overdag
al open, mede in verband met de Open
Monumentendag, een aantal zal ook tot
22.00 uur te bezoeken zijn. Friesland is een
provincie met veel molens en wil dat zo
houden. Belangstelling van het publiek is
een van de middelen om dat te bereiken.
De afgelopen jaren is geprobeerd om be-
zoekers kennis te laten maken met het
fenomeen ‘nachtmalen’. Door met name
ook molens ‘s avonds open te hebben
krijgt men dan een indruk van de bijzon-
dere sfeer die duisternis geeft aan een
draaiende molen met al zijn geluiden en

Pelmolen 250 jaar
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geuren. De molenaars zetten hun beste
beentje voor en zijn bereid alle vragen te
beantwoorden. In augustus verschijnt er
weer een speciale gratis Molendagkrant
die dan bij de VVV’’s te verkrijgen zal zijn,
met een overzicht van de deelnemende
molens. (info: gvdweg@worldonline.nl). 
Gild Fryske Mounders.

Veiligheidsinspecteurs voor
Friese molens

De Stichting De Fryske Mole wil drie mole-
naars opleiden tot ‘veiligheidsinspecteurs’.
Zij moeten toezicht houden op de veilig-
heidssituatie van de molens; dit uiteraard in
verband met de arbo-regelgeving. Het op-
stellen van risico-inventarisaties krijgt grote
urgentie en De Fryske Mole wil dat iedere
molen uiterlijk 1 januari 2005 over een vei-
ligheidscertificaat beschikt. 

Molenmakersopleiding in 
Leeuwarden

Het Friesland College in de Friese hoofd-
stad wil haar bouopleiding uitbreiden met
een specialistische tak: die voor molenma-
kers. Directeur Middendorp heeft hiertoe
een plan ingediend bij het college van be-
stuur van het Friesland College. Een en an-
der is financieel mogelijk gemaakt door de
Scholtenstichting. Oud-voorzitter Boschma
van de Stichting De Fryske Mole heeft de
school en de Scholtenstichting ‘ aan elkaar

geknoopt’. De opleiding heeft uiteraard al-
leen kans van slagen als er belangstelling
voor is, zowel vanaf de kant van de leerlin-
gen, als uiteraard ook van uit de molen-
makerij. 

Drentse molendag 2002

De gezamenlijke Drentse molenaars hou-
den op zaterdag 24 augustus voor de
achttiende keer een Drentse molendag.
Het is de bedoeling dat op deze dag een
groot aantal van de inmiddels 37 in onze

provincie staande molens draait en geo-
pend is voor het publiek. Het aantal molens
in onze provincie is het afgelopen jaar met
een molen toegenomen, namelijk molen
De Vlijt in Meppel.
Dankzij de enthousiaste medewerking van
de Drentse molenaars was het aantal deel-
nemende molens het afgelopen jaar zelfs
29: een record. Helaas was er het afgelo-
pen jaar bijna geen wind waardoor er wei-
nig molens draaiden.
Bij enkele van de geopende molens wor-
den er ter gelegenheid van de Drentse
molendag bijzondere activiteiten ont-
plooid. Hierbij moet gedacht worden aan:
(rommel)markten, broodbakdemonstra-
ties, exposities, fietstochten enz. Meer ge-
gevens over de deelnemende molens met
eventuele activiteiten zijn vanaf begin au-
gustus te verkrijgen via het secretariaat van
de Drentse Molenstichting. Tel 0592-340480.
Molenstichting Drenthe.

Overijsselse Molendag

Op zaterdag 7 september a.s. zal voor de
tiende maal de Overijsselse Molendag wor-
den gehouden.
Bij veel molens zal weer van alles te doen
zijn. Zelf hebben wij een korte fiets-en auto-
route georganiseerd van ieder circa 35 ki-

In Rijssen bestaat de Pelmolen 250 jaar. In
1752 liet Jan ter Horst deze kapitale olie- en
pelmolen bouwen en sindsdien is de naam
Ter Horst eigenlijk altijd aan deze molen ver-
bonden gebleven, ook al is hij nu onderge-
bracht in een stichting. De molen raakte
omstreeks de Eerste Wereldoorlog buiten
bedrijf en raakte in verval op een manier
die zijns gelijke nauwelijks kent. Het is een
wonder dat hij is blijven staan en het er nog
zo goed heeft afgebracht. In 1973 werd de
molen gerestaureerd. Zelfs de oude func-
ties worden weer uitgeoefend, waarvoor
men de hulp van vakmensen kreeg: Jaap
en Piet Kaal van De Zoeker in Zaandam
voor de olieslagerij en E. Bakker uit Noord-
horn voor de pellerij. Ter gelegenheid van
het 250-jarig bestaan draaide de molen op
Nationale Molendag 25 uur, waarvoor bur-
gemeester Lonink vrijdagmiddag om vier
uur de vang ophaalde. In de Stadsbiblio-
theek was tevens een expositie over de
molen ingericht.

De Pelmolen in Rijssen, een zeldzame
molen in zeldzaam verval.

Bomen tot in de kap van de molen, de
Pelmolen, Rijssen.

lometer in de Zuidoosthoek van Overijssel,
waarbij de volgende molens zijn betrokken:

De Wissinkmöll te Usselo (standerdmo-
len);
De Haarmühle te Alstätte (D) (water-
radmolen);
De Oostendorper Watermolen te Haaks -
bergen;
De Korenbloem te Haaksbergen (wind-
korenmolen);
De Oelemöll te Hengelo in de buurt-
schap Oele (waterradmolen).

Werkgroep Overijsselse Molendag.

Muldershuis Eibergen café

De gemeente Eibergen wil in een deel van
het muldershuis bij de Mallumse Molen een
‘schipperscafé’ inrichten. Dit deel van het
huis was tot voor kort bewoond door de
beheerder, maar staat nu leeg. De ge-
meente wil de Mallumse Molen en diens
omgeving aantrekkelijker maken voor het
toerisme. Vandaar dat men in de nu leeg
gekomen ruimte een schipperscafé wil ves-
tigen. Het herinnert aan het scheepvaart-
verleden op de Berkel. Nog steeds ligt bij
de Mallumse molen een voormalige schut-
sluis die hieraan herinnert.

Gemeente Hardenberg koopt
molen niet

In weerwil van de meerderheid van de ge-
meenteraad heeft het College van B&W
van de gemeente Hardenberg besloten
om niet over te gaan tot de aankoop van
de Haarmolen in Hardenberg-Collendoorn
die in de knel is geraakt door de aanleg van
het bedrijfsterrein Haardijk (zie Molenwereld
2002-4-95). Als reden wordt opgegeven, dat
de opstallen planologische goed ingepast
konden worden. Wat eigenaar Willemsen
nu met zijn molen gaat doen is nog niet be-
kend. Het zou jammer zijn dat deze molen

De Mallumse Molen met in het midden het muldershuis en rechts de schutsluis
(foto uitg. Drukkerij Heinen).
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op den duur zou gaan verdwijnen, vooral
omdat het industrieterrein naar deze molen
is genoemd. Roelof Kooiker.

350 jaar molens op de 
‘Keurhorsterheide’

De motormaalderij en roggebroodbakkerij
De Nieuwe Molen aan de Keurhorsterweg
5 te Sinderen vindt zijn oorsprong in het jaar
1652. Toen kwam namelijk de eerste wind-
molen op deze plek - de destijds zogehe-
ten Keurhorsterheide - gereed op de grens
van de ‘heerlijkheden’(gemeenten) Bergh
en Wisch. Die eerste molen - een houten
achtkant/bovenkruier - heeft er niet lang
gestaan want deze werd in 1671 vervan-
gen door een (houten) standerdmolen, die
tot 1926 heeft gefunctioneerd. Toen werd
de windmolen afgebroken en vervangen
door een stenen motormaalderij, annex
roggebroodbakkerij, welke laatste overi-
gens dateert uit 1910 (zie Molenwereld
2000-4-76). Terwijl de motormaalderij vorig
jaar 75 jaar oud was, kan nu worden her-
dacht dat de feitelijke geschiedenis 350
jaar geleden begon. De motormaalderij is
sedert 1999 een Rijksmonument vanwege
de bewaarde oorspronkelijkheid uit de ja-
ren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw.

De Nieuwe Molen in Sinderen als
maalderij (foto A.W. Kersjes).

In de maalderij bevinden zich drie koppels
maalstenen met hulpwerktuigen (elevator,
luiwerk, stofafzuiging ), alsmede een meng-
ketel , een graanreinigingsmachine en een
centrifugaalbuil. Het geheel wordt aange-
dreven door een ééncilinderdieselmotor
van het merk Thomassen, gebouwd in
1930. Voorts heeft een laboratoriumopstel-
ling met graanreinigingsmachines voor de
beoordeling van de kwaliteit van granen
een plaats gevonden in het gebouw; deze
is van oorsprong afkomstig uit een onder-
zoeksinstituut te Wageningen. 
De ‘officiële’ viering van het jubileum heeft
plaatsgevonden op zaterdag 25 mei om
14 uur in een bijeenkomst voor genodig-
den. De heer D.J.K. Zweers, bouwhistoricus,
heeft daarin onder meer een uiteenzetting
geven over de ‘reconstructie’ van de eer-
ste molen, op basis van de in het archief
van Huis Bergh opgespoorde besteksom-
schrijving. Daarna zal een klein boekwerkje
worden gepresenteerd, waarin de ge-

schiedenis is samengevat van 350 jaar mo-
lens op de Keurhorsterheide, dus van twee
(verdwenen) windmolens en de (huidige)
motormaalderij. Nadere inlichtingen en af-
spraken: A.W. Kersjes, tel. 030-6921830. 
A.W. Kersjes.

Stichting voor de Agneta in
Ruurlo

Molenmaker Vaags, eigenaar van de ko-
ren- en zaagmolen Agneta in Ruurlo, heeft
zijn molen ondergebracht in een beheer-
stichting, de Stichting Vrienden van de Ag-
neta. Het doel van de stichting is de molen
in bedrijf te houden, toegankelijk maken
voor het publiek en het verwerven van
fondsen om de molen in stand te houden.
Inmiddels hebben zich acht vrijwilligers op-
gegeven voor de molen, waarvan er vijf de
opleiding voor vrijwillig molenaar gaan vol-
gen. Deze mensen hebben inmiddels al
veel onderhoudswerkzaamheden en zelfs
ook grotere klussen uitgevoerd. De molen is
elke tweede en vierde zaterdag van de
maand voor het publiek toegankelijk. Er
wordt dan afwisselend gezaagd of gema-
len. Verder wil men in de molen een expo-
sitieruimte inrichten over de molenmakerij,
waaral veel voorwerpen aanwezig zijn. 

Renovatie gemaal Pouwel 
Bakhuis bij Wapenveld

Het waterschap Veluwe is begin april be-
gonnen met de restauratie van het ge-
maal Pouwel Bakhuis aan de Werverdijk in
Wapenveld. Het gemaal is in 1920 als
stoomgemaal De Grote Sluis gebouwd en
is zo een der laatste nieuwgebouwde

stoomgemalen. Later in 1945 is het geëlek-
trificeerd. Met de de in 1894 gebouwde
keersluis in de Evergunne, het dijkmagazijn,
de maalkom en de uitwateringssluis in de
IJsseldijk is het een mooi complex, dat sinds
begin dit jaar op de rijksmonumentenlijst
staat. In 1999 kwam het gemaal buiten be-
drijf na de indienststelling van het nieuwe
gemaal Veluwe.

Succesvolle molendag op de 
torenmolen te Zeddam 

Op de bekende torenmolen van Zeddam
werd een record aantal bezoekers ontvan-
gen: meer dan 430 volwassen bezoekers
en meer dan 210 kinderen 
Gidsen met familie en molenaars zijn de
hele dag in de weer geweest om de be-
zoekers rond te leiden, pannenkoeken te
bakken (ongeveer 500 stuks) en gasten te
bedienen met drinken. 
Het weer werkte goed mee waardoor er
veel fietsers een pauze namen bij deze
schitterende Torenmolen. 
Er was een prijsvraag en tekenwedstrijd ge-
organiseerd: in totaal zijn er 146 tekeningen
ingeleverd, deze kinderen kregen allemaal
een gratis pannenkoek, een glas limonade
en mochten zelf een broodje bakken bij
een kampvuur. 
Een aantal kinderen hebben een prijs ge-
wonnen van een T-Shirt tot soorten bouw-
platen van soorten molens. Het zijn: Thomas
van der Mijl, 10 jaar, uit Zeddam; Koen Wies-
man, 7 jaar, uit Zeddam; Vaischa Gerritsen,
15 Jaar uit Doetinchem; Gemma van der
Elsen, 4 jaar, uit Zeddam; Twan Hermsen, 8
jaar, uit Braamt; Jelle Verwey, 7 jaar, uit Zed-
dam; Judith Gerritsen, 2,5 jaar uit Zeddam;
Lieke Houkes, 7 jaar, uit Horn. Hans Roem.

De Stichting Vordense Molens heeft tijdens
de Nationale Molendag op 11 mei spe-
ciale aandacht geschonken aan het 150-
jarig bestaan van de hackfortse Molen op
het Hoge in Vorden. Het kasteel Hackfort
bezat al een watermolen, maar de bouw
van een windmolen zou een welkome ver-
sterking van de maalcapaciteit beteke-
nen. In 1850 vroeg baron van Hackfort tot
Westerholt de bouw van de windmolen
aan. De molen werd verpacht, sinds 1905
aan de familie Gerritsen. Vanaf omstreeks
1925 maalde Gerritsen met een motor en
raakte de molen in verval. In de oorlog liet
de baron van Hackfort de molen weer her-
stellen wegens brandstofgebrek voor de
motor. In 1960 werd de molen verkocht
aan de gemeente, waarna J.B. Gerritsen
nog een tijd molenaar bleef. In de glorieja-
ren van het Ambachtelijk Korenmolenaars-
gilde werd de molen door Frans Limbeek
bemalen, maar dat is inmiddels verleden
tijd. Nu houden vrijwillige molenaars de mo-
len draaiend.

Hackforter Molen Vorden 150 jaar

De Hackfortse windmolen in Vorden,
22 juli 1997.
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Stichting voor molen in Den Helder

De gemeente Den Helder heeft op dit mo-
ment geen enkele molen meer, maar als
het aan de onlangs opgerichte Stichting
Molens van Den Helder ligt dan gaat dat
veranderen. Initiatiefnemer voor deze stich-
ting is de heer J. Verhoef die graag zou zien
dat de korenmolen De Eendracht aan de
Molengracht werd gereconstrueerd. Deze
molen was in 1860 gebouwd of herbouwd
en had vier koppel stenen en een buil. In
1916 stond er ook een 12 pk gasmotor in.
De laatste eigenaar was J. Witsenburg. De
Eendracht werd in september 1916 of kort
daarna gesloopt door J. Kossen uit Barsin-
gerhorn. De herbouw van een andere mo-
len is ook mogelijk. Verhoef wil allereerst kij-
ken of er een draagvlak is voor een derge-
lijke kostbare onderneming. Als dat het ge-
val is dan wil hij verdere stappen onderne-
men.

Romp molen Etersheim geplaatst

Op 11 april is de gecompleteerde romp
van de molen van de Etersheimer Braak-
polder bij Etersheim, eigendom van de Mo-
lenstichting Zeevang, op de nieuwe funde-
ring nergezet. Eerder waren de tot de kap-
zolder ingekorte achtkantstijlen verlengd. In
de werkplaats van molenmaker Kistenma-
ker & Korver in Midden-Beemster wordt nu
aan het binnenwerk gewerkt. Als de riet-
dekker klaar is met het dekken van de
romp dan wordt in een keer de spil gesto-
ken, de inmiddels al kant en klare kap kap
op de molen gezet en worden ook de roe-
den gestoken. Inmiddels is ook begonnen
met de bouw van het cultureel centrum bij
de molen.

Restauratie korenmolen De 
Eersteling te Hoofddorp

Na 25 jaar trouwe dienst op zijn nieuwe plek
is deze molen nu aan een flinke onder-
houdsbeurt toe, waarmee op 13 mei 2002
is begonnen. De nog uit 1911 (!) daterende
staartbalk moet nu dan toch worden ver-
vangen (over goed hout gesproken!). De
beide lange schoren moeten of aange-
scherfd of vervangen wordenen de korte
spruit wordt aan de uiteinden gerepareerd
vanwege houtrot. Verder is ook het kruirad
aan reparatie toeen zullen de luiken van
zowel het voor- als achterkeuvelens ver-
nieuwd moeten worden. Bij het stootbord
komt vaak regenwater naar binnen. Het
riet op de kap verdient ook aandacht we-
gens veel wind- en vogelschade. De roe-
den worden doorgeschoven, waarbij de
roedwiggen en de keerklossen deels ver-
vangen moeten worden. Hetzelfde geldt
voor alle hekwiggen en de kluften achter
de windborden. In de stenen molenromp
komen vlak boven het maaiveld openin-
gen met roosters ervoor om een betere
ventilatie onder de houten vloer te krijgen
(tegen vocht).
Dan zijn er nog een aantal kleinere zaken,
die ook onderhanden genomen moeten

In de nacht van 21 op 22 juni zal koren-
molen De Leeuw in Aalsmeer draaien. Op
vrijdag zal om 18:00 uur de vang worden
gelicht en de molen zal dan doordraaien
tot zaterdag 18:00 uur. Het maalteam van
De Leeuw nodigt hierbij iedere molenaar
uit om gedurende deze 24 uur de molen
te bezoeken en zelf een keer te vangen
en weer te lichten.
Korenmolen De Leeuw staat op zijn hui-
dige locatie in de Zijdstraat in Aalsmeer
sinds 1863. In dat jaar is de houten acht-
kantige molen wegens windbelemmering
elders uit het dorp gehaald en op een ge-
metselde onderbouw geplaatst. De mo-
len heeft gedraaid tot ongeveer 1930.
Ook na de restauratie van 1959 heeft de
molen nauwelijks meer gedraaid. Vanaf
1970 is er eigenlijk nooit meer onderhoud
gepleegd aan de molen met als gevolg
dat de molen uiteindelijk bijna op instor-
ten stond. In het begin van de negentiger
jaren van de vorige eeuw is de molen
door de gemeente Aalsmeer aange-
kocht. In 1994 is men begonnen met de
restauratie. Een van de grote drijvende
krachten achter de restauratie van De
Leeuw is de bekende molenkenner Jan
Lunenburg geweest. Tijdens de restaura-
tie – die volledig op locatie is uitgevoerd –

was Jan dagelijks op ‘zijn molen’ te vin-
den. Bij de feestelijke ingebruikname in
mei 1996 was Jan al ernstig ziek. Ondanks
zijn ziekte bleef Jan direct betrokken bij de
molen. Zijn laatste dagen heeft Jan door-
gebracht in het verzorgingstehuis achter
de molen, zodat Jan de molen in de ga-
ten kon houden. In Juni 2000 is Jan C. Lu-
nenburg overleden.
In 2001 heeft het bestuur van de stichting
die de molen tegenwoordig beheert sa-
men met de molenaars besloten het eer-
ste lustrum te vieren middels ’24 uur
draaien’. Aangezien dit bijna samenviel
met de datum waarop Jan het jaar er-
voor was overleden werd vanuit het
maalteam al gauw gesproken over ‘de
nacht van Jan Lunenburg’.
Ook dit jaar willen de molenaars van De
Leeuw een nacht malen om zowel het
herstel van deze molen als het werk van
Jan Lunenburg te herdenken. Daarom
nodigen zij alle molenaars uit om tijdens
deze ‘tweede nacht van Jan Lunenburg’
de molen te komen vangen en weer te
lichten om daarna het tijdstip en hun
naam in het logboek in te schrijven. 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Jop Kluis, tel. 06 51 58 01 81.
Jop Kluis.

Kortste nacht…

De Leeuw in Aalsmeer bij de ingebruikstelling op 20 april 1996.
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worden. Als de molenmaker klaar is krijgt
de molen meteen een verfbeurt.
Kortom, de Hoofddorpse molenwieken zul-
len enige weken stil moeten staan, maar
de verkoop van molenmeel enz. kan in die
periode gewoon doorgaan. Dick Prins.

Schermermaaldag 1 september
2002

Zoals gebruikelijk is de eerste zondag in sep-
tember de enige dag in het gehele jaar
dat alle elf overgebleven binnenkruiers van
het voormalige Schermercomplex gelijktij-
dig zullen draaien. Dat is een prachtig
schouwspel in een uniek polderlandschap.
Ook korenmolen De Otter te Oterleek zal

Avondstemming in de Schermer, 9 no-
vember 1990.

draaien c.q. malen bij voldoende wind.
Verder zullen in de directe omgeving van
de Schermer de molens bij Rustenburg ook
draaien, voorzover dat mogelijk is gezien
hun technische staat; evenals de molen de
van Menningweerpolder bij Grootscher-
mer.
Omdat de meeste molens bewoond zijn
kunnen alleen de Museummolen bij Scher-
merhorn en De Otter bij Oterleek van bin-
nen worden bekeken. U bent van harte
welkom! Jos Kors.

Website over Zaanse molens een
succes

De heer Ron Couwenhoven doet enorm
veel onderzoek naar de geschiedenis van
de Zaanse molens. Dat heeft een schat

aan informatie opgeleverd en Couwenho-
ver publiceert hierover via de Stichting Ar-
chief Ron Couwenhoven. Dat heeft inmid-
dels al twee boeken opgeleverd: 250
Zaanse Molens en Zaanse Molenbranden.
Eind oktober zal het boek Het Olieslagers-
contract verschijnen, waarin wordt inge-
gaan op de geschiedenis van de Zaanse
olie-industrie. Inmiddels is ook het eerste
nummer van een tijdschrift over Zaanse
molens verschenen, Het Molenmagazine.
Daarnaast heeft de stichting een eigen
website, www.duizendzaansemolens.nl
waarop beschrijvingen van Zaanse molens
worden gepubliceerd. Er staan er inmiddels
276 op en in de eerste tien maanden van
het bestaan hebben er ruim 11.000 page-
views plaats gevonden! 

Uitbreiding molenmakersbedrijf
Verbij Hoogmade

Bij molenmaker Verbij in Hoogmade wordt
gewerkt aan een forse uitbreiding aan de
werkplaats. De oude werkplaats was al dui-
zend vierkante meter groot, maar die op-
pervlakte wordt meer dan verdubbeld met
elfhonderd meter. Met de vergrote werk-

plaats hoopt Verbij meer werk binnendeurs
te kunnen uitvoeren in plaats van buiten.
Daardoor is men minder afhankelijk van de
weersomstandigheden en kan men effi-
ciënter werken. Verder kan men nu de
houtvoorraad binnen opslaan en ook dat
heeft uiteraard zijn voordelen.

Schoolkinderen adopteren 
molen

De korenmolen van Mijnsheerenland
loopt niet erg in de kijker; het is wellicht de
onbekendste molen in de Hoeksche
Waard. De molen, een toch al vrij kleine
stenen grondzeiler, van de landkant staat
als het ware verstopt tussen de huizen en
de bomen. En onbekend maakt onbe-
mind. Als het aan de leerlingen van de
christelijke basisschool De Molenwiek ligt,
dan gaat veranderen. Zij hebben de mo-
len ‘geadopteerd’. Op 24 april brachten zij
een kennismakingsbezoek aan De Goede
Hoop. Tijdens Nationale Molendag op 11
mei waren leerlingen ook vasn de partij om
te helpen. 
De biotoop van de molen van Mijnshee-
renland is de slechtste van het eiland. Er zijn

De restauratie van het voormalige motor-
schepradgemaal Overslingeland verloopt
voorspoedig. In het kader van het Land-
schapsplan Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen is een fors bedrag geïnvesteerd om
het poldergemaal zijn oorspronkelijk uiterlijk
te hergeven. Inmiddels zijn het dak, de zol-
der, het brugdek, en ramen en deuren her-
steld. Binnenkort zal het gemaal opnieuw
geschilderd worden. Vrijwilligers van de Re-
gionale Gemalenstichting Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden hopen binnenkort een
aanvang te maken met het herstel van het
scheprad. Hier moeten de schoepbladen
van vervangen worden, zodat het gemaal
uiterlijk weer compleet is. Het herstel van de
motor zal plaatsvinden zodra er zicht is op
reserveonderdelen voor de restauratie van
de unieke Crossley-tweecilindermotor , die
helaas zwaar geleden heeft onder vanda-
lisme. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
gemaal Overslingeland op de provinciale
waterdagen voor het publiek geopend zijn
(21 juni). Het maalvaardig maken van het
zusje van gemaal Overslingeland, het ge-
maal van de polder Langerak verloopt
eveneens voorspoedig. Het gemaal Lan-
gerak is voorzien van een Crossley-eencilin-
dermotor. Dit Rijksmonument wordt voor-
zien van nieuwe waterlopen en tevens wor-
den de schoepbladen van het scheprad
vernieuwd. Als de restauratie hiervan vol-
tooid is, beschikt men weer over een voor
zijn taak berekent motorschepradgemaal. 

Restauratie poldergemalen 
Overslingeland en Langerak

Regionale Gemalenstichting Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden.

Herstel van de schoepbladen van het
gemaal van de polder Langerak is geen
overbodige weelde, 18 januari 1999.
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wel plannen geweest om de molen te ver-
plaatsen, maar die zijn tot op heden niet
ten uitvoer gekomen.

Herstel voor De Jonge Sofia bij
Groot-Ammers

De opdracht is verstrekt aan de rietdekker
om de romp van de voormalige korenmo-
len De Jonge Sofia uit Ottoland, nu staande
bij het ooievaarsdorp Liesveld in Groot-Am-
mers, te voorzien van een nieuw rietdek.
Bovendien zullen een paar verdwenen
veldkruisen en korbelen opnieuw worden
aangebracht en zal de romp worden voor-
zien van nieuwe rietlatten. Gezien het
drukke werkschema van de rietdekker zal
er waarschijnlijk pas volgend jaar daadwer-
kelijk een aanvang met de werkzaamhe-
den gemaakt worden. Daarnaast wordt er
gewerkt aan een aantal nieuwe dakkisten
en aan een stortmal voor nieuwe (beton-
nen) kruipalen. Werkgroep De Jonge Sofia. 

Molen Nieuwerkerk zorgplek
voor gehandicapten

De Stichting Molen Kortenoord wil van de
molen Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel een
zorgplek voor gehandicapten maken. Dit is
het antwoord van de stichting op de vraag
naar de bestemming voor de molen en de
bijgebouwen. Er waren al liefhebbers die er
een kantoor of restaurant wilden vestigen.
Het bestuur denkt dat dit afbreuk zou kun-
nen doen aan het karakter van de molen
als echte molen. De molen als zorgplek voor
lichamelijk of geestelijk gehandicapten sluit
uitstekend aan bij de ideële motieven van
de Stichting Molen Kortenoord. De Stichting
denkt dan aan taken in een molenwinkeltje,

een klein museum of een simpel restaurantje
waardoor gehandicapten een zinvolle
plaats in de samenleving krijgen. 
Overigens is er al een molen in Nederland
waar dit soort ideeën in de praktijk wordt ge-
bracht: de Kerkhovense Molen in Oisterwijk.

Weer winkel in De Walvisch

Tijdens de Nationale Molendag werd in
Schiedam een nieuwe molenwinkel geo-
pend in molen De Walvisch in Schiedam.
Tot aan de noodlottige brand in februari
1996 exploiteerde de familie Van Driel Kluit
een winkel in deze molen. Na de her-
bouwde keerde de Driekleur-grutterij niet
terug in De Walvisch. Het was het voorne-
men dat Niek Boekestijn jr. de exploitatie
van de molen zou voortzetten en dat on-
der zijn bestier weer een winkel in de molen
zou komen. Zijn menselijkerwijs veel te
vroegtijdige dood in juli 2000 doorkruiste
deze plannen. Nu hebben twee vrijwillige
molenaars de exploitatie van De Walvisch
op zich genomen: Hans Schreutelkamp uit
Den Haag en Fred Prins uit Oudorp. Zij hu-
ren De Walvisch en hebben gezorgd voor
de inrichting van de winkel, die voorlopig
drie dagen per week open is. Zelf staan zij
niet in de winkel; daarvoor zijn twee mede-
werkers aangetrokken. 

Archiefstukken Oliemolen 
Heerlen overgedragen

Matt Lendfers, de oud-eigenaar van de
Oliemolen in Heerlen heeft op 10 mei zijn
archief van de molen overgedragen aan
het Stadsarchief van Heerlen. Dat is niet ge-
ring: het bestaat uit een hondertal stukken
uit de periode tussen 1700 en 1883. Gelijk
ontspon zich een discussie over de ouder-
dom van deze watermolen op de Cau-
merbeek. In een kopie uit 1710 van de
stichtingsacte wordt 9 mei 1502 als stich-
tingsdatum genoemd. Waarschijnlijk heeft
de kopiist een ‘6’ voor een ‘0’ aangezien
en moet het jaartal 1562 zijn. 1502 kan na-
melijk niet kloppen met de inhoud. Koning
Karel V geeft dan toestemming voor de
bouw van een oliemolen en die was in
1502 nog maar twee jaar oud. Het jaar
1562 geeft weer andere problemen, want
toen was Karel V al zes jaar dood... Er zijn
dus nog raadsels op te lossen. De Oliemo-
len is, in weerwil van zijn naam, sinds 1904
alleen korenmolen. Desondanks viert de
huidige eigenaar het vijfhonderdjarig be-
staan van de molen. Op 1 juni is er een
handwerkbeurs geweest, terwijl er op 29
juni bakdemonstraties worden gehouden
met meel dat in de molen is gemalen. Op
31 augustus en 1 september zijn er open
dagen op de Oliemolen.

De Jonge Sophia, nu in Groot-Am-
mers, wachtend op nieuw riet en de
rest....

Eigenaar Emiel van Esch wil achter zijn
Spoordonkse Molen, een indrukwek-
kende watermolen, een ontvangstruimte
bouwen. Het bouwplan op zich is dik voor
elkaar, Van Esch kreeg er zelfs de Bra-
bantse Welstandsprijs 2001 voor (zie Mo-
lenwereld 2002-1- 4). Daar zit het pro-
bleem dan ook niet. Dat zit hem in de lo-

catie. Die ligt in een natuurgebied en
nieuwbouw in een dergelijk gebied is ei-
genlijk taboe. Het laatste woord ligt bij
Gedeputeerde Staten die wellicht een
ontheffing zou kunnen geven. Om een
positief besluit mogelijk te maken zijn de
plannen aangepast en is er een alterna-
tief voorstel ingediend.

Problemen voor ontvangstruimte 
bij de Spoordonkse Molen

De Spoordonkse molen in 1974.
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Herstelplannen molen Heinkens-
zand afgeblazen

Het gemeentebestuur van Borsele heeft de
restauratieplannen van de inmiddels ontta-
kelde molen van Heinkenszand afgebla-
zen. Deze plannen zijn vorig jaar afhankelijk
gesteld van de oprichting van een molen-
stichting (zie Molenwereld 2001-2-38; 2002-
3-67). De gemeente had al een voorlopig
koopcontract met de eigenaar van de
molen, maar het niet tot stand komen van
een stichting was als ontbindende voor-
waarde opgenomen. De gemeente zou
30.000 gulden uittrekken voor de aankoop
plus 25.000 gulden voor conserverende
maatregelen. 
Het is helaas niet gelukt om de stichting van
de grond te krijgen wegens gebrek aan se-
rieuze interesse. Nu er plaatselijk geen
draagvlak voor de molen blijkt te zijn, dan
maar geen molen meer; daar komt het in
het kort op neer. Wat er nu verder gaat ge-
beuren is op dit moment onduidelijk. Er
staan nu twee kale molenrompen in Hein-
kenszand: wat sieraden hadden kunnen
zijn werd in feite een aanklacht. Neder-
land-molenland: niet overal.

Zaanse bruidstooi op z’n Zeeuws

Op 25 april is molen Buiten Verwachting te
Nieuw en Sint Joosland op feestelijke wijze
versierd door een aantal vrijwillig mole-

naars. Aanleiding was het huwelijk van een
van de stadmolenaars van Middelburg, Ri-
chard van Eenennaam, die op vrijdag 26
april 2002 in het huwelijk is getreden met
Cornélie de Visser. De feestversiering was
naar Zaans voorbeeld vervaardigd door
medemolenaar Ad Oele. De vier wieken
zijn bedekt met gevlochten zeilen met aan
de uiteinden de Nederlandse driekleur. Tus-
sen de bovenste wieken de initialen van
het bruidspaar met daartussen twee rin-
gen. Aan de beide uiteinden van de wie-
ken naar beneden hangend twee sterren
met daaronder de wapens van de ge-
boorteplaatsen van het bruidspaar, Ka-
pelle en Nw. en St. Joosland.
In de bovenste wieken twee spiegelende
harten en op de onderste een B en M ver-
wijzend naar Bart en Mike, de twee kinde-
ren van de bruid. De Zeeuwse vlag siert de
kap van de molen. N. Van Leijen.

Brabants molenweekend 
22/23 juni

Voor de derde maal wordt dit jaar het Bra-
bants molenweekend in de provincie
Noord-Brabant gehouden.
Vanuit de afdeling Noord-Brabant van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars is de Molen-
stichting Noord-Brabant ontstaan. Deze
stichting probeert het belang van de mo-
lens in de provincie Brabant zo goed mo-
gelijk te behartigen en de bewoners te in-
teresseren voor deze werkende monumen-
ten. Door middel van een werkgroepen-
structuur worden er vele zaken in gang ge-
zet. Zo zorgt de werkgroep databank voor
het beheer van de internetsite www.mo-
lens.net/noord-brabant met daarop alle
Brabantse molens. De zojuist opgerichte
werkgroep techniek gaat o.a. de biotoop-

problematiek aanpakken in goede samen-
werking met De Hollandsche molen, het
Monumentenhuis en de Monumenten-
wacht. De organisatie van het Brabants
molenweekend is een van de taken van
de werkgroep PR & educatie. Met de or-
ganisatie van dit weekend willen we ieder-
een de kans geven om zaterdags en/of
zondags een of meerdere Brabantse mo-
lens te bezoeken. Voor de (vrijwillige) mole-
naar is het de uitgelezen kans in korte tijd in-
teressante molens te bezoeken.
Op vele molens zullen er extra activiteiten
worden gehouden zoals een heuse kerk-
dienst op zondag bij molen Fleur in Zeven-
bergen. In het museum naast molen De
Doornboom in Hilvarenbeek zal op zater-
dag en zondag een tentoonstelling wor-
den gehouden van aquarellen, penteke-
ningen en olieverfschilderijen van de hand
van vrijwillig molenaar Piet van Rijswijk.
Deze voormalige schorsmolen zal als van-
ouds het hele weekend aan het malen zijn
voor de bakkers en particulieren. Op de
Spoordonkse watermolen in Spoordonk zijn
zondags de leden van de Historische Trac-
toren- en Motorenvereniging actief en de
molen maalt tarwe.
De Holtens Molen in Deurne zal olie slaan
en op zaterdag zijn alle molens van het
Land van Heusden en Altena in bedrijf
waaronder verschillende prachtige polder-
molens. Natuurlijk zullen de watermolens
ook deelnemen waaronder die in: Spoor-
donk, Eindhoven (Collse molen), Oploo en
Nederwetten (Hooijdonk). Daarnaast zijn
de voor Brabant karakteristieke standerd-
molens in bedrijf en mogelijk ook aan het
malen waaronder die in: Moergestel (met
drie koppel stenen), Sprang-Capelle (zater-
dags), Bergeijk, Roosendaal (zondags),
Boekel, Uden (zaterdags), Geffen (zater-
dags) en de driezolder in Wanroy.
Een leuke tip voor de vrijwillige molenaars in
opleiding!
De officiële opening van het Brabants mo-
lenweekend is op vrijdagavond 21 juni om
19.00 uur op de zeskante Mariamolen in
Haps. Deze molen bestaat dit jaar 200 jaar
en dat was voor ons als werkgroep een
goede reden om deze prachtige en au-
thentieke molen als openingsmolen te kie-
zen. Tevens is een van de stuwende krach-
ten achter de molenstichting Noord-Bra-
bant, Don Werts, hier de vrijwillig molenaar.
De opening wordt verricht door de burge-
meester van Cuijk waartoe Haps behoort.
Met een gezellig programma en een hapje
en drankje hopen we op een grote op-
komst van (vrijwillige) molenaars op deze
avond.
In principe draaien en malen alle molens
tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alle deelnemende wind- en watermolens
staan op de internetsite: www.molens.net/ -
molenweekend. Deze site wordt dagelijks
aangepast. Daarnaast is informatie te ver-
krijgen bij de organisatoren:
Don Werts tel. 06-15028510 e-mail molen-
stichtingnb@molens.net Bart Hoofs tel. 013-
5053064 e-mail bart.hoofs@compaqnet.nl
Tot slot wil de werkgroep molenweekend
alle Brabantse (vrijwillige) molenaars be-
danken voor hun inzet. Ook willen we de

De molen van Heinkenszand, in 1972,
een paar jaar tevoren volledig gerestau-
reerd; nu een onttakelde romp met
weinig positieve vooruitzichten (foto
J.A. van Krimpen).

De molen van Nieuw- En Sint Joosland
in een Zeeuws-Zaanse bruidstooi (foto
N. Van Leijen).



1695de jaargang 2002 nr. 6

MOLENSACTUEEL

provincie Noord-Brabant en Mandema-
kers-keukens in Waalwijk bedanken voor
hun sponsoring waardoor dit weekend
mede mogelijk is gemaakt. 
Werkgroep Molenweekend.

Aalburgse molen weer compleet

Op dinsdag 16 april zijn de kap, staart en
roeden aangebracht op de korenmolen
De Twee Gebroeders te Wijk en Aalburg. 
�s Morgens is vanaf molenmakerij Straver in
Almkerk de kap op een dieplader gezet en
vervoerd naar de molen. Onderweg was
het soms wel even passen en meten, maar
de kap kwam goed en zonder grote pro-
blemen bij de molen aan. Daar werd de
kap meteen op de molen gezet. Toen wer-
den de staarbalk met de kruilier (die werkt
2 kanten op zonder te kruiketting te verleg-
gen!) en de korte schoren aangehangen. 
Daarna volgde de lange spruit. Deze is ge-
maakt met een gedeelte van een oude
Derckx-roe van de Noordenveldse molen
in Dussen voor de brand. Na het aanhan-
gen van de lange schoren werden de roe-
den gestoken. 
Al eerder werd het kruiwerk vervangen en
was er een nieuwe keerkuip aangebracht.
Ook een geheel nieuw spoorwiel zit er al in.
Het oude was nog afkomstig van de in de
jaren �60 gesloopte korenmolen De Onder-
neming te Wissenkerke. Het metselwerk
aan de romp moet nog gebeuren. Daarna
moeten de zolders en balken aangepakt
worden, een nieuw koppel stenen met kuip
enz. enz. 
Er is dus nog heel veel werk te doen, voor-
dat de nieuwe molenaar Marco van Stee-
nis veevoer met de molen kan gaan ma-
len. 
Maar toch is er vanaf 16 april weer sprake
van een uitwendig complete molen op de
Maasdijk. Theo de Rooij.

Molen Eerde naar stichting

In Eerde wordt druk gewerkt aan plannen
om de in de oorlog zwaar beschadigde en
vervolgens gedeeltelijk gesloopte molen
van de familie van Riel te herstellen (zie Mo-
lenwereld 2000- 11-241, 2001-3-68 en 2001-
9-218). De molen is nog steeds het eigen-
dom van Jozef en Adriana van Riel die er
tot 1996 hun bedrijf in hadden gevestigd
(kunstmesthandel etc.). De Stichting Eerdse
Molen kan nu de molen overnemen, waar-
bij die overname waarschijnlijk wordt gefi-
nancierd door de gemeente. In ieder ge-
val is het een belangrijke stap op weg naar
het herstel van de in 1884 gebouwde mo-
len.

Krakers moeten molenhuis uit

De gemeente Geldrop wil het huis bij de
molen openbaar verkopen. Dat kan, maar
dan moeten krakers het pand eerst verla-
ten hebben. De gemeente eist dit in een
brief via een advocaat als eerste stap naar
een eventueel proces. 

Dan is er nog een probleem: de nieuwe ei-
genaar zou het oude pand kunnen laten
slopen en er een nieuw neerzetten. Vol-
gens het bestemmingsplan zou dit twee
verdiepingen hoog mogen zijn, maar dat
zou de biotoop van de molen niet ten
goede komen: meer windbelemmering.
Daarom wil de gemeente Geldrop voordat
tot verkoop wordt overgegaan dat eerst
het bestemmingsplan wordt aangepast.

Molen Wanroij mogelijk weer
verplaatst

Op 3 juli 1974 stortte de vervallen Stermolen
alias de Hamse Molen in Wanroij. In
1977/1978 werd de molen door molenma-
ker Beijk op een iets andere plaats her-
bouwd. Op zijn oude plaats was de molen
te veel ingebouwd geraakt en op zijn
nieuwe plaats stond hij vrij op de wind. De
geschiedenis lijkt zich nu te gaan herhalen.
De gemeente Sint Anthonis heeft plannen
het bedrijventerrein het Molenveld uit te

Over de restauratie van de Fran-
sche Molen in Valkenburg wordt al
jaren gepraat. De vervallen molen,
een der bekendste watermolens
van Nederland in het centrum van
het dorp, is nu eigendom van het
bouwbedrijf Coppes uit Houthem.
Dit bedrijf wil het molencomplex
restaureren en er twee woningen in
vestigen. De woningen zullen dan
verkocht worden, maar Coppes wil
de eigenlijk molen zelf in eigendom
behouden. Alleen zijn er nu proble-
men met het maken van een grote
erker boven de Geul aan een der
woningen, dus aan de kant van het
rad. Monumentenzorg wijst deze er-
ker af omdat die het karakter van
de molen te veel aantast. Nu kan
de gemeente ondanks dit advies
de vergunning wel afgeven, maar
binnen het gemeentebestuur lig-
gen de meningen verdeeld. Het
zou ook consequentie kunnen heb-
ben voor subsidieverlening. Het kan
zo nog een hele touwtrekkerij wor-
den, waardoor de broodnodige
restauratie weer wordt uitgesteld.

breiden. De vereniging Molenvrienden
Land van Cuijk heeft hiertegen bezwaar
aangetekend omdat de molen opnieuw in
het gedrang zou komen. De gemeente
heeft nu besloten dat de molen dan weer
verplaatst zal worden.

Nieuwe molenkaarten van Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer
twee molenkaarten uitgegeven; deze keer
van De Vier Winden in Rotterdam-Ter-
bregge en de andere is van de Kyck over
den Dyck in Dordrecht.
De kaart kost e 0,50 per stuk, te vermeerde-
ren met de porto (e 0,39 bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, A. Camus-
erf 38, 3315 BH Dordrecht, onder vermel-
ding van het gewenste (en bij overschrij-
ving vanaf een bankrekening: het adres).
Voor nadere informatie: tel. 078-6164297.

Wel of geen erker aan de 
Fransche Molen in Valkenburg?

De Fransche Molen in het centrum
van Valkenburg in 1978. Aan deze
kant wil de aannemer boven de
Geul een grote erker maken.
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Stroomopwekking in de Oude
Molen in Valkenburg?

Het waterschap Roer en Overmaas onder-
zoekt de mogelijkheden of het technisch
en financieel haalbaar is om de turbine in
de Oude Molen in Valkenburg te gebruiken
is voor stroomopwekking. Het waterschap is
sinds twee jaar eigenaar van de turbine
etc. plus de stuwrechten. Het waterschap
wil de stroomopwekking niet in eigen be-
heer doen.
Het molengebouw zelf is sinds twee jaar ei-
gendom van een projectontwikkelaar,
Spronck, Hillegers en Jacobs, die de molen
wil opdelen in en molenmuseum, een kan-
toor, twee woningen plus vier appartemen-
ten. De gemeente Valkenburg heeft hier-
voor toestemming gegeven, maar Monu-
mentenzorg is niet gelukkig met de functie-
wijziging van het gebouw en wil de molen
het liefst als molen bewaard zien. 
Spronck, Hillegers en Jacobs verkochten
na de aankoop van de molen de turbine
en het turbinehuis met de stuwrechten aan
het waterschap. Het conflict met de vorige
eigenaar over het beheer van de Geul zal
hier niet vreemd aan zijn geweest.

In ‘t kort
l Op maandag 22 april is er een nieuwe
tjasker opgericht in het veenderijmuseum It
Damshûs in Nijbeets. De tjasker is gebouwd
in de werkplaats van de Stichting Molens in
Menaldumadeel en is uitgevoerd in tro-
pisch hardhout.
l Voor de Bökkers Mölle in Olst worden vrij-
willigers gezocht op zaterdagen en/of
woensdagen die de twee vrijwillige mole-
naars op deze molen assisteren.
lDankzij de via De Hollandsche Molen ver-
kregen steun van de Sponsor Bingo Loterij
kon de IJsselhamse Molenstichting begin-
nen met de reconstructie van de horizon-
tale windmolen in Paaslo, gemeente
Steenwijk. Dit bijzondere molentje werd in
1899 ontworpen door landbouwer Berend
Krol. Een storm, ruim een halve eeuw later,
vernielde de molen. Nu zal dan toch de
herbouw plaats vinden. 
l Maandag 29 april hebben de molenma-

De Oude Molen in Valkenburg in 1978.

kers van Vaags de nog overgebleven ijze-
ren roe uit de molen van Staphorst gehaald
als begin van het herstel van het gevlucht
na het breken van de houten roe enige tijd
geleden.
l Eveneens op maandag 29 april hebben
de molenmakers van Vaags de binnenroe
gestoken in de korenmolen van Klaren-
beek en vervolgens voorzien van het
nieuwe Ten-Havetuig.
l Op vrijdag 10 mei werd de voltooiing van
de bekende molenviergang met de bouw
van de Putmolen bij Aarlanderveen, twee-
honderd jaar geleden, gevierd bij die mo-
len. Daags erop gaf Commissaris van de
Koningin Franssen om diezelfde reden er
het startsein voor de molendag. In een ko-
mend nummer hoopt J. Hofstra uitvoerig stil
te staan bij deze merkwaardige ‘belt’-vij-
zelmolen.
l De Stichtting Industrieel Erfgoed Leiden
(STIEL) heef zich in een brandbrief aan het
gemeentebestuur gekeerd tegen de plan-
nen voor de houtwerf van Noordman in
Leiden (zie Molenwereld 2002-5-131). Men
vindt de plannen niet passen bij de molen
De Heesterboom en spreekt zelfs van cul-
tuurbarbarisme.
l Wegens verhuizing nam vrijwillig mole-
naar Erwin Claessen noodgedwongen af-
scheid van de molen Johanna in Huijber-
gen, de molen die hij dertien jaar onder zijn
beheer heeft gehad. Claessen wordt op-
gevolgd door Michael Jordan uit Biervliet.
l Het waterschap Land van Nassau onder-
zoekt op dit moment de herstelmogelijkhe-
den voor de onttakelde molen van de pol-
der Schuddebeurs bij Lage Zwaluwe. Het
waterschap is samen met Domeinen eige-
naar van de molen, de toren van Pisa on-
der de molens (zie Molenwereld 1998-10).
Het zal duidelijk zijn dat vooral de financiën
een heet hangijzer zijn.
l Op 6 oktober 2002 organiseert het Gilde

van vrijwillige molenaars, afdeling Limburg,
de derde Limburgse molendag. Op deze
dag zullen wederom vele wind- en water-
molens in Limburg vanaf 11.00 uur geo-
pend zijn.
l Nu Bernard de Vries zijn diploma heeft is
hij aangesteld tot vrijwillig molenaar op de
standerdmolen van Beegden. Hij bemaalt
de molen samen met Jan Hellebrekers uit
Heel die binnenkort zijn diploma hoopt te
halen. De molen is iedere eerste woens-
dagmiddag van de maand open voor pu-
bliek, in de toekomst mogelijk meer woens-
dagmiddagen.

Molenkalender

8/9 juni: Groninger Molenweekend.
15 juni: Donateursbijeenkomst Stichting De
Overijsselse Molen in Ossenzijl.
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.
1 september: Schermermaaldag.
7 september: Overijsselse Molendag.
14 september: Friese Molendag.
6 oktober: Limburgse Molendag.
9 november:Molendag Tielerwaard.

Tentoonstellingen

27 februari 2002 - januari 2003: Tentoonstel-
ling ‘Molens, Mythes en Mysteries’ in mu -
seummolen De Palmboom in Schiedam.De horizontale windmolen van Paaslo

(foto coll. Ing. G.J. Perfors).

Het is nauwelijks voorstelbaar, dat de
molen van Schuddebeurs nog tot 1945
in vol bedrijf was. De laatste molenaar
was Jan van den Andel.
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PAPIERMOLEN

Walburg Pers

Bestel nú met korting!
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Ja, ik bestel:

... exempla(a)r(en)van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest (isbn 90.5730.189.x)
voor de prijs van € 19,95* in plaats van € 22,95

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

Handtekening

Stuur deze bon naar: Of fax de bon naar:
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers 0575-542289
Antwoordnummer 87
7200 VB ZUTPHEN

U kunt deze bon ook inleveren bij de boekhandel

* exclusief verzendkosten

ean/Actienummer (00000)421-60236 Actieperiode: 05.06.2002 tot 05.09.2002

Cornelis Corneliszoon van Uitgeest

Op Donderdag 6 juni is bij Uitgevers-
maatschappij Walburg Pers het
boek Cornelis Corneliszoon van Uit-

geest. Uitvinder aan de basis van de Gou-
den Eeuw onder redactie van W. Dobber
e.a. verschenen. Het boek is gepresen-
teerd in de houtschuur van de paltrokmo-
len De Gekroonde Poelenburg op de
Zaanse Schans, waar op dat moment het
VOC-jacht ‘Duyfken voor anker ligt. Corne-
liszoon, zijn uitvindingen, molens, hout,
scheepsbouw en scheepvaart vormen de
leidraad in dit boek. De uitvindingen en
dan met name die van de door wind-
kracht aangedreven houtzaagmolen be-
tekenden een enorme impuls voor de eco-
nomie in de zeventiende eeuw. De
scheepsbouw en scheepvaart groeiden in
rap tempo, waarbij ook de VQC welvoer.
Zonder Cornelis Corneliszoon van Uitgeest
zou de historie van ons land er wellicht an-
ders uitzien. Toch wordt hij in geen enkel
geschiedenisboek vermeld. En dat is

vreemd. Want met zijn uitvinding van onder
andere de houtzaagmolen legde deze
boer en molenmaker de basis voor de
bloei van onze natie in de Gouden Eeuw.
In 1594 ontwikkelt Cornelis Corneliszoon
een molen die op mechanische wijze hout
zaagt. Zijn uitvinding maakt het mogelijk
om in korte tijd grote hoeveelheden boom-
stammen te verwerken tot balken en plan-
ken. Het zagen met behulp van windkracht
is niet alleen goedkoper en dertig keer snel-
ler dan het tijdrovende en vermoeiende
handzagen. Zijn vinding voorziet ook in de
groeiende behoefte aan bouwmaterialen
voor pakhuizen en de Oost-Indiëvaarders.
De opkomst van de houtzaagmolen en an-
dere industriemolens leidt dan ook tot on-
gekende bloei van de scheepsbouw langs
de Zaan. Hier ontstaat in de zeventiende
eeuw het eerste industriegebied ter wereld.
En de VOC-vloot brengt de economie van
de Republiek der Verenigde Nederlanden
de wind in de zeilen. Een ontwikkeling die

Uitvinder aan de basis 
van de 

Gouden Eeuw
Uitvinder aan de basis 
van de 

Gouden Eeuw

ook nu nog van grote betekenis is.
Dit echte lees- en kijkboek brengt een hom-
mage aan de bijzondere maar onderbe-
licht gebleven Cornelis Corneliszoon en zijn
uitvindingen. De schrijvers en illustraties voe-
ren u mee naar de Gouden Eeuw, langs in-
dustriemolens en scheepswerven... van de
Zaanstreek tot in het verre Indië. 
Walburg Pers.

Onder red. van W. Dobber e.a., Cornelis
Corneliszoon van Uitgeest. Uitvinder aan de
basis van de Gouden Eeuw, Walburg Pers,
ISBN 90.5730.189.X, prijs e 22,95 - 208 pagi-
na’s (zie ook de advertentie hieronder).
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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

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

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

Monumentaal erfgoed? Dan denk je aan oude
kerken en kastelen, parken en paleizen of molens

en musea. Ze spreken tot de verbeelding, 
roepen soms dromen op van een ver verleden.

Natuurlijk zijn deze cultuurmonumenten 
inspirerend. Toch is het belangrijkste 

cultuurmonument misschien ook wel het 
‘vergeten monument’: het landschap.

De HSL, de A4,
het landschap en de

m o l e n s
De HSL, de A4,
het landschap en de

m o l e n s

Het Rijnlandse landschap lijkt op dit
moment doorsneden te worden
door een langgerekte, kolossale

bouwput. Deze bouwput is het begin van
een noord-zuid hoofdverkeersader (slag-
ader?) voor spoor- en wegverkeer. De HSL
en de (verbrede) A4 zijn niet alleen ver-
keerstechnisch een enorme ingreep, maar
ook landschappelijk, twee strepen door
een eeuwenoud polderlandschap.
Neem een willekeurige kaart van Rijnland,
het maakt niet uit of dat er van honderd,

tweehonderd, driehonderd of zelfs vierhon-
derd jaar geleden is. Het meeste is nu nog
moeiteloos herkenbaar. Veel objecten, als
landhuizen, kerken en molens blijken al
eeuwenlang deel uit te maken van dat
landschap. 
Het opnamevermogen van dat landschap
blijkt enorm. De hoofdstructuur is, alle ingre-
pen ten spijt, in grote lijnen ongewijzigd. An-
ders gezegd: Rijnland is zijn landschap, ij-
zersterk.

Weiden + wolken + water + windmolen = Rijnland op zijn best (foto J.L.J. Tersteeg). 
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Twintigste eeuw

Tot diep in de negentiende eeuw blijven de
ingrepen beperkt, ze lijken zelfs soms wel
aangepast aan en ingebed in het land-
schap. De eerste spoorlijn in Nederland, de
Oude Lijn van Amsterdam naar Haarlem
en vervolgens doorgetrokken naar Den
Haag volgt grotendeels de oude trekvaart-
structuur. Het spoor wilde op die manier zijn
superioriteit bewijzen. Zo lijkt (gedeeltelijke)
verstrengeling van A4 en HSL er een mo-
derne variant van. 
In de twintigste eeuw worden de ingrepen
in het wondermooie landschap van Rijn-
land steeds groter, grootschaliger. Denk al-
leen maar aan de uitbreiding van de ste-
den en dorpen. Meer en meer ontwaakt
het besef dat we zuinig moeten zijn op
‘good old’ Rijnland. Het krijgt bestuurlijk
handen en voeten (‘Groene Hart’). Orga-
nisaties roepen op tot behoud voor dat
specifieke Rijnlandse wat verloren dreigt te
gaan, zoals de Rijnlandse Molenstichting
voor de molens. Die stichting ontstaat juist
tegen de achtergrond van zulke ingrepen:
heel concreet: de aanleg van de Rijksweg
4a en de ruilverkaveling in het Adegebied,
waardoor men vreesde dat de laatste mo-
lens hun functie zouden verliezen en velen
ervan zouden verdwijnen. Mede dankzij de
Rijnlandse Molenstichting blijven de daad-
werkelijke molenverliezen in Rijnland mini-
maal.

HSL en A4

Aan het eind van de twintigste eeuw komt
de aanleg van de HSL en de verbreding
van de A4 aan de orde. Het doet denken
aan de ontstaansjaren van de molenstich-
ting. Ook nu weer staat het voortbestaan
en functioneren van molens op het spel.
Voor de Bosmolen bij Leiderdorp is eigenlijk
geen zinvol bestaan meer weggelegd, de
Moppemolen bij Rijpwetering dreigt een

functieloos landschapsornament te wor-
den. De bouw van de ‘pergola’ voor de
kruising van de A4 en de HSL dreigt de
landschappelijke waarde van de Blauwe
Molen en de Hoogmadese Molen bij
Hoogmade aanzienlijk te beperken om
nog maar te zwijgen over eventuele wind-
belemmering waardoor hun functioneren in
het gedrang komt. De gemeente Jacobs-
woude is mordicus tegen de bouw van
deze pergola die men een onaanvaard-
bare aantasting van het open en weidse
polderlandschap vindt. Dat de aanleg van
de HSL en de verbreding van de A4 het
landschap aantasten is buiten kijf. Daar zijn,
om zo maar eens te zeggen, vriend en vij-

and het over eens. Ze zijn het er ook over
eens dat die aantasting van het ‘Groene
Hart’ zoveel mogelijk beperkt moet worden.
Het probleem is het prijskaartje. Het wordt
dus trekken en duwen. De gemeente Ja-
cobswoude weet te bereiken dat de ‘per-
gola’ het moet afleggen tegen een ver-
diepte aanleg van de HSL, vooral wethou-
der Haasbroek heeft hiervoor veel gedaan.
Op molengebied profiteren de Blauwe Mo-
len de Hoogmadese Molen hiervan; anders
gezegd het open, mooie polderlandschap
met de beide molens blijft zo veel mogelijk
intact. De kans is zelfs groot dat dankzij de
samenwerking tussen de HSL-projectgroep,
het waterschap en de Rijnlandse Molen-
stichting de Blauwe Molen weer een be-
malingsfunctie krijgt en die is deze molen al
tientallen jaren kwijt.... Winst dus!
De Doesmolen dreigde in het gedrang te
komen door woningbouw ten behoeve
van mensen die moesten verhuizen voor
de aanleg van de HSL. Dat was moeilijk te-
gen te houden, maar het positieve resul-
taat was wel een structurele verbetering
voor de positie van de molens in de ge-
meente Jacobswoude.

Moppemolen

De sombere toekomst voor de Moppemo-
len aan de Hanepoel kon met heel veel in-
spanning ‘verlicht’ worden. De Rijnlandse
Molenstichting was niet bereid om het uit-
schakelen van deze prachtige molen te
accepteren. Dat betekende voet bij stuk
houden en onderhandelen met als resul-
taat dat er onder de HSL en de A4 een dui-
ker komt waardoor de molen kan blijven
malen. Op dit moment is de tocht naar de
molen bij de A4 afgedamd in verband met

Krachtwerktuigen uit verleden en heden: de draaiende Achthovense Molen (l) en de Does-
hofmolen (r) als achtergrond voor moderne krachtpatsers, werkend aan de HSL.

De Doesmolen, verlies met winst 
(foto H. van Steenbergen).

De Moppemolen: blijft meer dan mooi
(foto H. van Steenbergen).
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de werkzaamheden. Wat definitief had
kunnen zijn is nu tijdelijk: in 2004 krijgt de mo-
len weer water. De financiering van de dui-
ker is rond en de meeste gelden voor de
uitvoering zijn ontvangen. Er is een kans dat
de duiker wordt geboord, waardoor die
het dwergenneefje van de HSL-tunnel
wordt. Dat gebeurt misschien dit voorjaar
al. 

Bosmolen

De Bosmolen krijgt een nieuwe en voor een
molen ideale plaats in de Lagenwaardse-
polder en in plaats van zijn dagen te slijten
in zinloosheid pal naast de HSL krijgt hij

De Bosmolen in afwachting van een betere
plaats en een betere toekomst.

weer een nuttige bemalingsfunctie in een
prachtig open polderlandschap, Rijnland
op zijn best. De afwikkeling verloopt wat
trager dan verwacht. Met het grondwerk is
inmiddels begonnen. Molenmaker Verbij
hoopt de molen dit najaar te demonteren.
In de winter wordt de molen in de werk-
plaats klaargemaakt voor zijn nieuwe func-
tie en als alles volgens plan verloopt staat
de molen voor de bouwvak op zijn nieuwe
plaats. Bij de molen komt ook een mole-
naarswoning die volgens de planning in ok-
tober 2003 klaar moet zijn.

Meerburger Molen

De Meerburger Molen langs de A4 komt
heel erg in het gedrang tussen twee indus-
triegebieden in een steeds kleiner gewor-
den polder. Gezien alle op handen zijnde
veranderingen is deze kleine, en daardoor
kwetsbare molen, eigenlijk niet op zijn be-
staande plaats te handhaven; tenminste
als men deze molen als molen tot zijn recht

wil laten komen. Achter de schermen
wordt ook druk gewerkt aan een beter be-
staan voor deze molen, maar het vinden
van een goede, verantwoorde plaats valt
niet mee.

Al met al komt het er op neer dat de Rijn-
landse Molenstichting als een waakhond
heeft gepast op de belangen van de mo-

lens, juist omdat die molens -uw molens-
verweven zijn met het landschap en de ge-
schiedenis van Rijnland. Het is niet moeilijk
om uit het bovenstaande een soort doem-
scenario voor de betrokken molens samen
te stellen wanneer de vaste wil en de sa-
menwerking had ontbroken om er het
beste van te maken. Rijnland met zijn mo-
lens, om trots en zuinig op te zijn.

Grote beurt 
Achthovense 
Molen

De 
Stommeermolen 
draait weer!

De Achthovense Molen bij Leiderdorp
heeft een grote beurt ondergaan. Hij
heeft nu een geheel nieuw wiekenkruis en
tevens is de zware balk waar het wieken-
kruis op rust, de windpeluw, vernieuwd.
Verder is het stormbint, de voorkant van
de kop, hersteld. Met dit werk was dan
ook een bedrag van niet minder dan
75.000 euro gemoeid. De molen kan nu,
dankzij het herstel van deze vitale delen,
weer volop malen.

De Achthovense Molen bij Leiderdorp 
(foto J. Vendrig).

Stommeermolen bij Aalsmeer.

Op 15 april zijn de nieuwe roeden gesto-
ken in de Stommmeermolen bij Aalsmeer
en veertien dagen later draaide de mo-
len weer. De oude wieken waren zo on-
betrouwbaar dat verder draaien onver-
antwoord was. De Rijnlandse Molenstich-
ting gaf direct opdracht om nieuwe te
maken. Het was niet te verteren dat de
hernieuwde bedrijvigheid na tientallen ja-
ren arbeidsloosbestaan abrupt gestaakt
moest worden. Nu bestaan er wel subsi-
dieregelingen voor dit soort herstel, maar
het wachten daarop zou wellicht een
langdurige zaak worden. Om de Stom-
meermolen weer snel malend te krijgen
viel het besluit om het herstel zelf te finan-
cieren, met geld dat er eigenlijk niet was.
Dit in het vertrouwen dat begunstigers ons
niet in de steek laten. Er moet meer dan
70.000 euro op tafel komen!
We durfden het aan. De molen maalt
weer, zelfs beter dan ooit tevoren dankzij
het nu aangebrachte stroomlijnsysteem.
Het is een indrukwekkend gezicht deze
kolossale molen bij harde wind in bedrijf te

zien. Hij is qua wieken de grootste van
Noord-Holland en nergens in de provincie
voert een molen het water zo hoog op als
hier. 
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Laat de molens draaien!
Help ons de molens en dus ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook
om uw steun als sympathisant. Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, onze stichting werkt
geheel pro deo.

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

o ƒ 20,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout

Herstel Vlietmolen 
vordert
In 1959 maalde de Vlietmolen bij Hoog -
made zijn wieken af. Hij werd wel uiterlijk
hersteld, maar sinds 1959 is er nooit meer
water met de molen opgemalen. Daar
was hij toch voor gebouwd. Daar komt nu
verandering in. Molenmaker Verbij heeft
het bovenhuis van deze wipmolen al ge-
restaureerd en nu wordt gewerkt aan de
verlenging van de vijzelkom. Dat is nodig
om het water dieper weg te kunnen ma-
len. Als alles volgens plan verloopt dan is de
molen in oktober klaar. Na 43 jaar...

De Vlietmolen, wachtend op werk 
(foto mevr. A.P. Corpel- Van Dommelen).

!

D o e s h o f m o l e n  é c h t  m a l e n d ?

In 1963 krijgt de Rijnlandse Molenstichting
de Doeshofmolen bij Leiderdorp in eigen-
dom. Molen is eigenlijk te veel eer. Molen-
wrak is beter op zijn plaats. In december
1960 is er al een sloopvergunning voor ver-
leend. De Rijnlandse Molenstichting pakt
de restauratie energiek op en in 1964 is de
molen weer een kleinood in Rijnlands pol-
derland. Draaien kan en gebeurt ook,
maar een echte bemalingstaak krijgt hij
niet: de Doeshofmolen staat alleen maar
mooi te wezen. De Rijnlandse Molenstich-
ting wil nu het karwei afmaken. Er bestaan
vergevorderde plannen om de molen
weer origineel maalvaardig te maken,
waarmee hopelijk volgende zomer wordt
begonnen. Ook dit project heeft alleen
kans van slagen met brede steun. 

De Stommeermolen, de Vlietmolen, de
Doeshofmolen; drie molens die gemeen

hebben dat je minstens een 55-plusser
moet zijn om deze molens echt te hebben
zien malen; voor de Stommeermolen moet
je daar zelfs nog twintig jaar bij optellen! De
Rijnlandse Molenstichting gunt u dat nu.
Helpt u?

Een mooi gerestaureerde en draai-
ende Doeshofmolen, de malende
zal een nog grotere meerwaarde
hebben (foto H. van Steenbergen).

Nu nauwelijks voorstelbaar: de Doeshof-
molen bij de aankoop in 1963.
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Ergens medio jaren tachtig: ik was reeds behoor-
lijk ‘molengek’ en had daarnaast stilletjes de be-
hoefte om zelf ook eens iets over molens te pu-
bliceren. Geen wonder dat ik iedere week het
vakblad ‘De Molenaar’ las. Niet zozeer als vak-
blad voor de – zoals dat toen heette – graanver-
werkende en mengvoederindustrie, nee, vooral
het zogenaamde ‘molenkatern’ slokte destijds al
mijn aandacht op. Stiekem begon ik mijzelf te
spiegelen aan schrijvers van dat katern waarbij
ik met name Frans Weemaes, W.O. Bakker en
– last but not least – Johan Bakker noem.

Laatstgenoemde ondertekende vaak met de mys-
terieuze initialen ‘JSB’ en bleek een voorliefde te
hebben voor rompen en stompen. Uit de toepas-
selijk getitelde reeks ‘Van rompen en stompen’
bleek vooral – naast een enorme bezieling –
diens grote feitenkennis. ‘Die man moet wel in
een gigantisch groot en toegankelijk molenarchief
wonen’, dacht ik destijds…
Eind jaren ’80 kwam ik – met dank aan Ton
Meesters – in de gelegenheid zelf in ‘De Mole-
naar’ te publiceren. Een persoonlijke kennisma-
king met ‘JSB’ (vanaf dat moment mocht ik ge-
woon Johan zeggen) kon hierdoor niet uitblijven
en – hoewel zijn molenarchief groot is – dat mo-
lenarchief bleek zich ook grotendeels in zijn
hoofd te bevinden! Geen gehucht uit de grootste
uithoeken van het land kon ik noemen, of Johan
wist mij precies te vertellen welke molens daar
staan (of hadden gestaan), wanneer ze gebouwd
waren, wanneer ze verdwenen waren, wie de ei-
genaars waren enzovoorts, enzovoorts… Dat
deze kennis tot wederzijds zeer vermakelijke ge-
sprekken leidde, mag niemand verwonderen!
Later intensifieerde ons contact: een tijd die voor
Johan overigens allesbehalve gemakkelijk was.
Naast de ziekte van zijn later overleden vrouw
Corry, werd Johan getroffen door een hersenin-
farct en speelde zijn toenemende doofheid hem
parten. Zelden of nooit heb ik echter een persoon

getroffen die zo positief in het leven staat en
zelfs van de meest deprimerende situatie iets po-
sitiefs weet te maken. Legendarisch is het bezoek
van molenvriend Paul Groen en mij in het
Groene Hartziekenhuis te Gouda: Johan –
door zijn herseninfarct tijdelijk aan een rolstoel
gekluisterd – begon tegen ons zo enthousiast
over molens te praten, dat zijn verzamelde fa-
milie al spoedig met wat meewarige blikken het
ziekenhuis verliet… Johan bleef met (letterlijk!)
pen en papier lustig doorschrijven voor De Mo-
lenaar!
Toen in de loop van 1997 duidelijk werd dat
De Molenaar afstand wilde nemen van het ons
zo geliefde molenkatern, was het Johan Bakker
die het initiatief nam voor een maandelijks te
verschijnen, onafhankelijk molentijdschrift. Dat
tijdschrift is ‘Molenwereld’ en voor u ligt inmid-
dels nummer 50! Ik durf zonder meer te bewe-
ren dat ‘Molenwereld’ zonder Johan Bakker niet
had bestaan, laat staan dat er ooit een 50ste edi-
tie was verschenen. Al is Johan de eerste om
daarvoor dank aan zijn Schepper te geven voor
de kracht en gezondheid, wij willen vooral Johan
en zijn kinderen heel veel dank brengen voor 50
maal ‘Molenwereld’!

Proficiat!
Willem Roose en het bestuur van 
de stichting Molenwereld:

Sjoerd J. Veerman, voorzitter
Rob van Wetten, secretaris
Bart Dooren
Adrie Peereboom
Johan Ottevanger

Johan Bakker: Johan Bakker: 

proficiat voor 

50 maal 

‘Molenwereld’!
proficiat voor 

50 maal 

‘Molenwereld’!
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België

Drie Vlaamse moleninhul di -
gingen

13 april: Rijkevorsel (prov. Antwerpen),
Stenen Molen.
Zelden hebben we een molenopening
meegemaakt waarop zoveel te beleven
viel. De vele bezoekers konden genieten
van een oude ambachtenmarkt en tal-
rijke optredens. In de straten stapte zo-
waar een herder met schapen en her-
dershonden. Paarden met huifkarren leg-
den talrijke rondjes af. Aan de molen wer-
den ook enkele nieuwe specialiteiten
aangeboden, zoals het “Veussels molen-
brood”, molenkoekjes en een lekkere pra-
line: “het Veussels Meuleke”, enz. 
De molen zelf dan! Het was al een hele

tijd geleden dat deze stenen bergmolen
uit 1862 een grondige restauratie onder-
ging. Dieptepunten waren de inrichting
van een café in 1966 en de verwijdering
van de lelijke verroeste roeden in 1976. De
kentering kwam pas ten goede in de ja-
ren 1990, in drie golven: 1) de wettelijke
bescherming als monument (in 1993), 2)
de aankoop door de gemeente (in 1996)
en 3) de beslissing tot maalvaardige res-
tauratie (in 1997). Deze restauratie begon
in 2000 met de demontage van de kap
en vond dit voorjaar zijn voltooiing met de
plaatsing van de nieuwe gelaste roeden.
Het molentechnisch werk werd uitge-
voerd door Adriaens Molenbouw uit
Weert (NL). Aan molenaars heeft men ge-
lukkig geen gebrek: niet minder dan elf in-
woners van Rijkevorsel hadden zich aan-
geboden om de opleiding tot molenaar
te volgen!

28 april: Massemen (Wetteren, O.-Vl.), Van
Hauwermeirsmolen.
Op 16 mei 2001 startte de restauratie van
de Van Hauwermeirsmolen te Massegem,
gelegen ten oosten van Gent. Het gaat
hier om een bovenslagmolen. Voorheen
was het een dubbelmolen, met op de
ene oever de nog bestaande korenmo-

len en op de andere oever de verdwe-
nen oliemolen, maar waarvan de gevel-
muur nog bestaat. De Molenbeek werd
omgeleid achter de molen. Door de
drooglegging kwam een intacte ardui-
nen vloer vrij onder het waterrad. De wa-
tergevel, de keermuren en het sluiswerk
werden keurig hersteld door aannemer
Pieters, terwijl de firma Thomaes Molen-
bouw nv uit Roeselare en molenmaker
Erik Vanleene uit Pollinkhove instonden
voor het molentechnich werk. Op 2 okto-
ber 2001 werd het volledig nieuw metalen
bovenslagrad geplaatst, waarbij de
schoepen werden bevestigd volgens het
klinknagelen. De inhuldiging zelf op zon-
dag 28 april (Vlaamse Molendag) werd
opgevat als een stijlvolle muzikale happe-
ning. De vzw Van Hauwermeirsmolen en
hun bezielers Roel Dogimont en Agnes
Bellemens mogen gefeliciteerd worden
met het resultaat, ook al dient er nog veel
werk verricht te worden.

3 mei: Aartselaar, Heimolen.
De schepen (wethouder) van cultuur van
de gemeente Aartselaar, gelegen ten zui-
den van de stad Antwerpen, verwees in
zijn openingstoespraak naar de geplande
overbrenging van de Heimolen binnen de
gemeente, vanwege de slechte biotoop
door de vele huizen. In 1997 werd echter
beslist de molen ter plaatse te houden en
te herstellen. De restauratie werd uitge-
voerd door Thomaes Molenbouw nv uit
Roeselare en gebeurde onder leiding van
het Architectenbureau Gevers uit Kaster-
lee. Een traditioneel hoogtepunt was de
plaatsing van de nieuwe molenas en de
roeden op 1 oktober 2001. (De oude mo-
lenas was fel verzwakt door de gaten van
het vroegere armwiel en de gleuven voor
de gietijzeren askop). Om de molen op
zijn huidige slechte standplaats toch
goed te laten draaien, werden enkele
aanpassingen uitgevoerd, zoals een die-
pere zeeg in het gevlucht, iets bredere

Rijkevorsel (Antwerpen), Stenen Mo-
len. Onder grote volkstoeloop ingehul-
digd (foto Lieven Denewet, 13 april
2002).

Massemen (Wetteren, Oost-Vlaanderen), Van Hauwermeirsmolen. Zicht op de dub-
belmolen vanuit het verweerde bovenslagrad; links de nog complete korenmolen
met het nieuw metalen rad, rechts de restanten van de oliemolen (foto Lieven 
Denewet, 15 april 2002).
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Antwerpen

West-Vlaanderen

windplanken en een iets steilere buitentrap.
Nieuwe conservator-vrijwillige molenaar is
Paul Van Stappen uit Aartselaar. Destijds
was zijn vader Alfons (t1995) dè enthou-
siaste bezieler voor de bezoekers van deze
standerdmolen uit 1801. De laatste afwer-
king en het proefdraaien gebeuren in de
maand juni. Daarna zal de molen zeer re-
gelmatig op zaterdag te bezoeken zijn. Lie-
ven Denewet, Hooglede.

Veel volk op 2e Vlaamse Molen-
dag

Ondanks het vrij grillige aprilse weer
kende de tweede editie van de Vlaamse
Molendag op zondag 28 april een grote
toeloop. Zo mocht alleen al de molenten-
toonstelling in Oostkerke bij Damme, op
een steenworp van de Dorpsmolen, een
500-tal bezoekers verwelkomen. Aan het
evenement werd een grote bekendheid
gegeven: enerzijds via de verspreiding
van de “Vlaamse Molengids” met alle
deelnemende molens en een prachtige
kleurenposter, en anderzijds via de alge-
mene pers. Het gebeuren werd zelfs op TV
getoond in het middag- en avondjour-
naal van de VRT. Inmiddels is al voorge-
nomen om op de laatste zondag van
april 2003 de derde editie te houden!
Daarnaast bestaan nog steeds de provin-
ciale molendagen: raadpleeg daartoe
de Vlaamse Molengids (gratis te verkrij-
gen in de meeste molens en aan te vra-
gen in het Oost-Vlaams Provinciaal Mo-
lenmuseum, Puyenbrug 5, 9185 Wachte-
beke). Lieven Denewet, Hooglede.

Ongeval molen Aartselaar

Hiervoor maakt Lieven Denewet melding
van de inhuldiging van de Heimolen in
Aartselaar. Die feestdag kreeg letterlijk en
figuurlijk een ongelukkig einde. Bij het uit-
spannen van de molen misrekende de
vrijwillige molenaar zich en kreeg een
klap van een wiek. Hij werd met een sche-
delbreuk in het ziekenhuis opgenomen.
We hebben de Benthuizer molenaar Mer-
bis, een beroeps watermolenaar met een
lange staat van dienst, al meerdere ma-
len aangehaald en ook dit ongeval toont
de juistheid van zijn uitspraak weer aan:
‘M’n molen is m’n grootste vriend en m’n
grootste vijand’. Iedere molenaar, be-
roeps op vrijwilliger, dient daarnaar te
handelen. Zo’n instelling is onmisbaar
voor goed molenaarschap. Het domste is
te zeggen: mij overkomt zoiets niet. Je
vraagt dan of je vriend je vijand wil wor-
den! Jsb.

Knokke

De eerste is de Molen in ’t Bos in Knokke
(niet te verwarren met de Kalfmolen, die
op teerlingen staat). Oorspronkelijk stond
deze staakmolen op torenkot uit 1858
dicht bij de kerk, waar hij bekend stond
als de “Lievens molen” of “De Meermin”.
De zwaar vervallen molen werd in 1932
overgebracht naar de huidige stand-
plaats, als sieraad binnen een groot pri-
vaat domein. Van het draaiende werk
werd enkel de as met de wieken en het

bovenwiel herplaatst. Uit een confronta-
tie van foto’s blijkt echter dat de molen
grotendeels zijn authentiek karakter heeft
behouden. In het torenkot, dat haast
even hoog is als het houten bovenhuis,
konden echter geen werktuigen aange-
dreven worden, aangezien de standerd
niet doorboord is. Tot in 1974 was er zelfs
nog een houten askop en houten roeden
(pestelroeden); in dat jaar werden die
vervangen door metalen exemplaren. De
molen draait echter nooit meer en zou dit
ook niet kunnen, aangezien een roede
tegen de kap leunt. 

Westouter

De tweede is de Lijstermolen van Westou-
ter, gemeente Heuvelland, aan de Franse
grens. Aanvankelijk stond deze staakmo-
len op de Lijsterhoek te Beernem (van-
daar de benaming Lijstermolen), waar hij
in 1801-1805 werd gebouwd. In 1957
kocht de toenmalige gemeente Westou-
ter de molen aan voor 20.000 Belgische
frank en liet hem, voor toeristische doel-
einden, overbrengen naar de top van de
Rodeberg. De opbouw gebeurde in 1958-
1960 op traditionele wijze door de molen-
bouwers Henri Lejeune uit Westvleteren
en Omer Vandenbussche uit Ruiselede,
met een beweegbare schalk of recht-

Aartselaar (Antwerpen), Heimolen. Op-
geschoorde molenkast tijdens de restau-
ratie, uitgevoerd door Thomaes Molen-
bouw nv uit Beveren-Roeselare (foto
Lieven Denewet, 16 oktober 2001).

Knokke (Knokke-Heist, West-Vlaande-
ren), Molen in ’t Bos. Staakmolen op
torenkot, gelegen in een boomrijk pri-
vaat domein. Eén van de twee laatste
nog niet beschermde standerdmolens
in Vlaanderen (prentkaart A. Van Mieg-
hem, Oostende, 1975).

Westouter (Heuvelland, West-Vlaande-
ren), Lijstermolen. Zeer toeristisch ge-
legen staakmolen. Beschermingsproce-
dure onlangs gestart (prentkaart S.V.
Heuvelland, Piet Hardeman, 1976).

mast. Er zijn wel enkele technische ver-
schillen als te Beernem: de teerlingen zijn
lager en niet meer ingebouwd, de roe-
den zijn korter dan de oude (nu ca. 21,50
meter en 26 hekscheden, vroeger 29),
geen kombuis meer aan de trapzijde en
een dubbele trapleuning. Op 21 juli 1961
(“Sint-Victorsdag”, patroonheilige van de
molenaars) werd de molen feestelijk inge-
huldigd, o.m. in aanwezigheid van de
hoogbejaarde molendeskundige Alfred
Ronse en van talrijke molenaars.
Alhoewel de molen draaide tijdens de in-
huldiging, werd de molen in Westouter
nooit echt in bedrijf genomen. Zoiets laat
zich gevoelen. Al in 1984 werd genoteerd
dat “de staart is krom getrokken zodat
niet meer kan gekruid worden”. Dat ver-
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hinderde echter niet dat de molenkast tij-
dens de storm van 25.01.1990 door de
wind werd gedraaid, zodat hij in tegen-
overgestelde richting stond. Dank zij een
koelbloedig optreden van de brandweer
kon verder onheil voorkomen worden. Na
een interpellatie in de gemeenteraad liet
de gemeente in mei 1990 in eigen beheer
enkele instandhoudingswerken uitvoeren.
Sindsdien is de toestand onveranderd: de
molen draait nooit meer…

In Vlaanderen kan iedere persoon of in-
stantie via “een gemotiveerd schrijven”
een beschermingsvoorstel indienen bij de
Afdeling Monumenten en Landschap-
pen. Ondergetekende deed zijn voorstel
voor de Lijstermolen namens de Werk-
groep West- Vlaamse Molens vzw op 5
april 2002. Eigenlijk heel eenvoudig: hij
schreef enkele vellen papier, stak er een
paar foto’s bij, nam zijn fiets en stopte de
envelop eigenhandig in de bus van het
gemeentehuis. Dergelijke spontane initia-
tieven (die door het Vlaams bescher-
mingsdecreet worden mogelijk gemaakt)
kunnen resultaat geven. Amper vijf da-
gen later, in haar zitting van 10 april, be-
sloot het College van Burgemeester en
Schepenen de beschermingsprocedure
mede op te starten bij de Afdeling Monu-
menten en Landschappen. En nog eens
een week later meldde Monumentenzorg
al dat de procedure was ingezet. Zeg dus
niet dat onze administratie traag maalt! Er
zijn twee grote fasen: na een voorlopige
bescherming (plaatsing op de ontwerp-
lijst) dient binnen het jaar de definitieve
bescherming te volgen. We hopen tevens
dat de bescherming als een katalysator
kan werken om de molen te herstellen en
weer aan het draaien te brengen: er
bood zich al een vrijwillige molenaar uit
Poperinge aan. Dan dient er dringend
ook iets gedaan te worden aan de bio-
toop: de molen mag dan wel gelegen zijn
op een “reusachtige molenwal” (de Ro-
deberg), de jonge bomen van bij de her-
oprichting in 1958-’60 zijn thans uitge-
groeid tot volwassen exemplaren… 

Nog slechts twee niet-be-
schermde staakmolens 

We mogen ons in Vlaanderen gelukkig
achten dat de meeste windmolens wet-
telijk beschermd zijn als monument (dit in
tegenstelling tot vele watermolens en de
meeste molenrompen). Een eigenaardig-
heid is dat zeer vele windmolens al be-
schermd werden tijdens de tweede we-
reldoorlog. Dank zij het actief optreden
van molenliefhebbers (-verenigingen) en
het Vakgebied Industrieel Erfgoed binnen
de Afdeling Monumenten en Landschap-
pen van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, geraakten sinds de jaren
1970 ook de resterende windmolens be-
schermd. Men richt zijn aandacht nu –
niet onterecht – vooral op watermolens
en enkele merkwaardige molenrompen.
In het Vlaams Gewest zijn nog slechts
twee van de ruim zeventig overgebleven
staakmolens nog niet beschermd als mo-

nument. (Hierbij rekenen we niet de re-
centere kleinere standerdmolens, die
soms een vlucht van 12 meter hebben en
maalvaardig zijn).
Ze zijn beide gelegen in de provincie
West-Vlaanderen. 
Lieven Denewet, Hooglede.

Nog geen schot in herstel Oost-
molen Gistel

Benoit Delaere uit Gistel meldt dat het
herstel van de Oostmolen in Gistel nog
steeds niet op gang is gekomen van-
wege onenigheid over het restauratied-
ossier. Aan de molen zelf ligt dit niet: die is
uniek. De Oostmolen is een torenkotmo-
len, een standerdmolen op een gemet-
selde onderbouw zonder teerlingen. De
standerd is in feite een koker waarin de
spil draait die het oliewerk onder in de
molen aandrijft; een koren- en oliemolen
dus. Het valt niet mee om op deze pla-
neet een gelijksoortige molen te vinden.
In 1977 werd de molen het slachtoffer van
brand, maar de stad Gistel liet de Oost-
molen in 1979-1982 voorbeeldig herstellen
en het oliewerk completeren. Helaas was
de vreugde van korte duur. Op 26 juni
1999 brak de houten binnenroe af bij de
askop. De houten roeden waren gesto-
ken bij de bovengenoemde restauratie,
ter vervanging van de eerdere ijzeren
roeden. Dat was in feite de klok terugzet-
ten: de Oostmolen kreeg in 1904 al zijn
eerste ijzeren roe. Vanaf 1999 wordt er nu
al gesteggeld over het nu te steken ge-
vlucht: houten of ijzeren roeden? 
De tekst op de gevelsteen in de molen is
nu een regelrechte aanfluiting: Verdek-
kerd ‘k zal draaien - Hoe weinig ‘t zal
waaien’ : Er valt niets te draaien.
Alleen al om praktische redenen zou men
de voorkeur dienen te geven aan ijzeren
roeden (duurzaamheid). Als men de

De Oostmolen in Gistel in 1961: ver-
dekkerd en met ijzeren roeden (foto
M. Van Hoogstraten/Stichting Levende
Molens).

grootste Vlaamse molenbeschermer, Alf-
red Ronse, wil eren, tevens de redder van
deze molen, dan zou men het ook nog
moeten verdekkeren. De Oostmolen was
de eerste verdekkerde molen in Vlaande-
ren en met de propaganda voor dit wiek-
systeem wist Ronse molenaars duidelijk te
maken dat windmolens nog mee konden.
Mede daardoor is veel molens het be-
staan verlengd en haalden ze de ‘veilige
haven’ van de bescherming als monu-
ment. Natuurlijk heeft verdekkering nade-
len, maar er zijn vele tientallen molens bij
wie het nooit echt problemen gegeven
heeft en in ieder geval veel minder dan
houten roeden. De Oostmolen is niet al-
leen als molen een monument. Hij is dat
nog meer voor Alfred Ronse. Jsb.

Niedersachsen

Duitsland

Groeiende belangstelling voor
molen Bagband

De molen in Bagband trekt veel belang-
stelling door zijn ligging aan Bundesstraße
72. Sinds kort heeft de Molenhof een
nieuwe eigenaar, de familie Eschen uit
Strackholt. De samenwerking met de Müh-
lenverein Bagband is uitstekend en heeft er
toe geleid dat het bezoek aan de molen is
verdubbeld. Daarin speelt mee dat de mo-
len ook een station is voor de Friesische
Mühlentour, een fietsroute. 

De molen van Upgant-Schott
heeft zijn kap weer terug

In mei 2000 werd begonnen met de restau-
ratie van de Sterrenbergmolen van Upg-
ant-Schott, dertig kilometer ten noordoos-
ten van Delfzijl. Sindsdien staat de molen
zonder kap en wieken. Op de grond werd
een nieuwe, met koper beslagen kap ge-
maakt, die op 11 april weer op de romp
werd gezet. De week erna werden de roe-
den gestoken. Het werk aan de zelfkruiing
viel erg tegen: er moesten in Hamburg zelfs
nieuwe onderdelen voor gemaakt wor-
den. De restauratie werd gesteund door de
190 leden tellende Mühlenverein Upgant-
Schott, zowel in geld als natura (arbeid).
Met de restauratie is een bedrag van
120.000 euro gemoeid, waarvan de vereni-
ging, de gemeente en het Kreismolenfonds
elk een derde betalen. In een volgend
nummer komen we nog uitvoeriger op
deze molen terug.

Actie voor molen Greetsiel

Het achtkant van de westelijke van de
beide ‘Zwilingsmühlen’ in Greetsiel is zeer
slecht: lekkage alom (zie ook Molenwereld
2002-4-106. De molen wordt gebruikt als
galerie, maar zo langzamerhand wordt het
risico van waterschade zo groot, dat men
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deze activiteit moet staken en waarmee
de vereniging dan tevens een bron van in-
komsten verliest, want zij ontvangt provisie
over de verkochte voorwerpen.
Bij deze ellende komt nog de stormschade
van maart aan het gevlucht bij. Voor het
herstel van de romp is 60.000 euro nodig.
Hiervan is 40.000 euro gedekt door subsidie
van de Europese Unie, Denkmalschutz en
het Kreismühlenfonds. De Verein zur Erhal-
tung der Greetsieler Zwilingsmühlen ghaat
nu actie voeren voor de resterende 20.000
euro. Zo verkoopt men sinds april ‘molen-
stenen’ die vergezeld gaan van een oor-
konde. Verder denkt men aan een bene-
fietconcert in de zomermaanden.
De molen is eigendom van de vereniging
die deze omstreeks 1975 voor een symbo-
lisch bedrag verwierf van de kreis Norden.
Het was toen al bekend dat er problemen
waren met de achtkantbedekking.

Vereniging opgericht voor de
molen van Seriem

Dicht achter de Oostfriese Waddenkust, te-
genover het eiland Spiekeroog staat aan
het Neuharlingersieler Tief de molen De
Goede Verwachting. De molen trekt nogal
veel toeristen aan, ook vanwege de aan-
wezigheid van een ‘Theestube’, die wordt
geëxploiteerd door Eke en Claas Thaden,
tevens de eigenaren van de molen. De
molen werd in 1804 gebouwd en is dus
naar Oostfriese begrippen een oude acht-
kant. Zo hebben de Thadens uit eigen mid-

delen in de afgelopen dertig jaar meer
dan 100.000 euro in de molen gestoken,
die door hen altijd goed is onderhouden.
Nu zin er toch grote problemen en sinds ge-
ruime tijd staat de molen zonder kap etc.
Dat is een pijnlijke historie, want het is een
gevolg van een totaal mislukte restauratie.
In 1994 lieten de eigenaren de kap ver-
nieuwen, maar het werk was van dermate
erbarmelijke kwaliteit dat de kap met het
gevlucht uit veiligheidsoverwegingen ver-
wijderd moesten worden! Verder eist ook
de romp herstel. Alleen daarmee is al een
bedrag van 50.000 euro genoemd. In zijn
totaliteit is er 230.000 euro nodig. De familie
Thaden heeft dit niet en daarom is de steun
van overheid en van sponsors onmisbaar.
Daartoe is op vrijdag 26 april een vereni-
ging opgericht die de Thadens steunt, in de
hoop dat de molen weer snel kan draaien.
Hij heet immers niet voor niets De Goede
Verwachting.

Kritiek op wegenbouw rond de
Deichmühle in Norden

De Niedersächsische Heimatbund heeft
scherpe kritiek op de wegenbouwplannen
bij de Deichmühle in Norden. Deze staat bij
een knooppunt van wegen, om niet te
zeggen een knelpunt. De Heimatbund
vindt dat het verkeersplan veel te weinig
rekening houdt met de aanwezigheid van
de monumentale Deichmühle, waardoor
de beleving ervan schade wordt toege-
bracht. De Bund ‘vertaalde’ haar onge-

noegen in een ‘rode map’, die in april werd
aangeboden aan minister-president Sig-
mar Gabriel van Nedersaksen.

Herstel molen Südcoldinne aan-
staande

In het vorige nummer noemden we al kort
de aanstaande restauratie van de molen
van Südcoldinne. Inmiddels heeft Helmut
Haß uit Norden de opdracht hiertoe gekre-
gen van de gemeente Großheide. Het
draaien en kruien van de molen was steeds
moeilijker geworden: op het laatst kruide
men deze grondzeiler met een trekker! Het
is duidelijk dat dit vragen om brokken is en
daarom werd de molen stilgezet. Haß moet
dan ook de kap volledig renoveren. Ook
krijgt de molen een nieuw gevlucht. In to-
taal is er een bedrag van 164.000 euro mee
gemoeid. De helft hiervan is afkomstig van
de Europese Unie, de Bondsrepubliek en
de deelstaat Nedersaksen, terwijl de ge-
meente voor de rest opdraait. De ge-
meente kocht de molen in 1976, om te
voorkomen dat de molen naar Nederland
verkocht zou worden. Overigens is een an-
dere molen uit de gemeente wel naar Ne-
derland gegaan: de molen van Arnemui-
den.
De molen van Südcoldinne werd hier aan
de Schuilweg pas in 1922 gebouwd. Eerder
stond hij als watermolen in Nordgeorgs-
fehn. Na de sloop aldaar is hij eerst per
schip naar Norden gebracht en van daar
per as naar Südcoldinne. 

Het zorgenkind van Greetsiel (foto
H. Noot, 2 april 1995).

De Deichmühle in Norden, 8 juli
1976.

De molen van
Südcoldinne
(foto H. Noot,
12 juni 2000).
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Willem Roose

De situatie ruim een halve eeuw later.

‘Belangrijk, doch wordt door hoogspan-
ningsstation in de nabije omgeving sterk
verkleind’, zo meldt het ruim 20 jaar gele-
den verschenen ‘De molens van Zuid-Hol-
land’ over de landschappelijke waarde
van de Haastrechtse molen. Tegenwoordig
valt dat hoogspanningsstation welhaast in

het niet in vergelijking tot de grote hoe-
veelheid bomen in de directe omgeving
van de molen. Vanaf de weg Gouda –
Haastrecht is hij in de zomermaanden on-
derhand amper meer te zien en aan de
andere zijde (de noordzijde) staan tiental-
len hoge populieren die de windvang ver-

storen. Een rijtje platanen die een buurman
begin jaren ’90 direct ten zuidwesten van
de molen plantte was voor het Hoog-
heemraadschap de spreekwoordelijke
druppel die de emmer deed overlopen: in
1996 schreef men alle omwonenden aan
met het bericht dat men de aloude ‘pol-
derkeur’ weer in ere wilde herstellen en dat
inkorten c.q. kappen van diverse bomen
daardoor onvermijdelijk zou zijn. 

Uitspraak

Hierop tekenden de buren ‘van de plata-
nen’ (het gaat hier feitelijk om twee ver-
schillende buren die beide eigenaar zijn
van het gewraakte rijtje bomen) bezwaar
aan bij de Commissie van Bezwaren bij de
Kantonrechter in Rotterdam. Na een zitting
op 8 februari 2000 werden zij in het gelijk
gesteld, waardoor de bomen gewoon
konden blijven staan. Het Hoogheemraad-
schap liet het hier echter niet bij zitten en
ging op 6 december 2000 in beroep bij de
rechtbank in Rotterdam. Op 22 februari
2001 werd men (andermaal) in het ongelijk
gesteld waarna men beroep aantekende
bij de Raad van State. Na een zitting op 10
januari 2002, werd de zaak op 7 maart
circa zes weken verdaagd waardoor men
thans een uitspraak verwacht begin mei…

Jarenlang gold de Haastrechtse Molen in Gouda als enige pol-
dermolen met stelling in Nederland. Inmiddels heeft hij al zo’n
tien jaar gezelschap gekregen van de molens in Amsterdam-
Sloten en Hoek van Holland, maar een zeldzame molen blijft
het. En niet alleen vanwege zijn bouw: De Haastrechtse molen
is namelijk ook één van die zeldzame poldermolens die nog 
eigendom is van het Hoogheemraadschap van de Krimpener-
waard die de molen – als gecombineerde wind- en motor -
bemaling – als hoofdbemalingswerktuig in stand houdt. 

Molenaar/bewoner Jan Noorlander staat als beroepsmolenaar
op de loonlijst van het ‘schap’ en zijn zoon Niels staat al klaar
om het vangtouw over te nemen. Of het echter zover komt, 
is de vraag. De functionaliteit van de molen is namelijk inzet

van een hoog opgelopen conflict over de biotoop…

Biotoopproblemen 
met verregaande gevolgen voor 

Haastrechtse molen

Biotoopproblemen 
met verregaande gevolgen voor 

Haastrechtse molen
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Consequenties

De hele zaak staat in schril contrast met de gang
van zaken in de Alblasserwaard (amper 10 kilo-
meter zuidelijker!) waar momenteel de nodige
bomen worden gekapt in verband met de mo-
lenbiotopen. Het hier thans in uitvoering zijnde
landschapsplan biedt een aardige waarborg
voor de landschapsbeleving en (dus) windvang
voor de hier staande molens. In dit blad is hier-
over reeds het nodige gerapporteerd. 
Tegelijkertijd staat er voor de Haastrechtse mo-
len veel op het spel. Het Hoogheemraadschap
wil de molen graag – zoals tot dusver – in goede
staat houden als hoofdbemalingswerktuig van
de polder. Men is eveneens bereid om de molen
ook als WINDmolen bedrijfsvaardig te houden,
maar dan moet er natuurlijk wel wind zijn. Als
men deze rechtszaak verliest zal de biotoop nòg
verder verslechteren en is een verdere exploita-
tie van de molen in de ogen van het Hoog-
heemraadschap – om begrijpelijke reden – niet
meer zinvol. In dat geval zal men de molen ver-
kopen en elders in de polder een nieuw gemaal
stichten. Molenaar Noorlander zou de molen
dan kunnen kopen, maar het is maar de vraag
of hij dat kan en of hij dat ook wil. De huidige si-
tuatie – met de molen als hoofdbemaling en be-
malen door een telg uit een oud poldermole-
naarsgeslacht – is immers de ideale situatie,
maar…. dan zal er toch heel wat moeten ver-
beteren aan de biotoop.

Al met al botert het in Gouda bijzonder slecht
tussen molens en buren. Zie elders in dit nummer
over de Goudse korenmolen De Roode Leeuw.

De Haastrechtse molen omstreeks 1955 
(dia mevr. Th.S.M. de Choibert-Steenland).
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Taal en cultuur

2-2-2: Molens
in de vreugd

2-2-2: Molens
in de vreugd

Ter gelegenheid van het huwelijk van Prins 
Willem-Alexander en Prinses Màxima hebben her en der 

in het land molens in de vreugd gestaan. 
Bijgaande fotoreportage wil daar een beeld van geven.

Her en der hebben molenaars via hun mo-
len een steentje willen bijdragen aan de
feestvreugde. Zo stonden molens in de
vreugd, soms klassiek en eenvoudig, soms
meer uitbundig. In het hoge Noorden had
Martin van Doornik zijn molen op de be-
kende klassieke manier in de vreugd gezet.
De molen stond ‘komend’ en achter op de
kap, zoals het hoort, een grote vlag. Deze
traditie is al minstens eeuwen oud. Zo is er
een aquarel van de Rotterdamse scheeps-
timmerman Gerrit Groenewegen bekend,
die zo De Blaauwe Molen in Rotterdam
weergeeft, maar dan met een grote
Franse vlag achter op de kap: de prent da-
teert dan ook uit de Franse tijd. 
De Buitenmolen in Zevenaar liet een va-
riant ervan zien: de molen ook ‘komend’:
vreugde hangt immers vaak nauw samen
met verwachting voor de toekomst. Hier
geen vlag achter op de kap, maar op de
omhoog staande roe, ook al volgens de
klassieke regels. 
De laatste jaren is er op het gebied van de
wiekstanden nogal wat vervlakking ont-
staan: regionale varianten zijn in onbruik
geraakt, tot in de vergetelheid toe. Zo was
het in Brabant en Limburg op de meeste
plaatsen de gewoonte om de molen bij
vreugd in het kruis te zetten. Dat is vrijwel
overal verdrongen door de algemene
vreugdestand: komend (die in die streken
juist voor rouw werd gehanteerd; ik hoop
daar nog eens uitvoeriger op terug te ko-
men). Vandaar, dat het eigenlijk een ver-
rassing was een foto te zien van de stan-
derdmolen in het Limburgse Beegden:
overhek en met twee vlaggen op de bo-
venste roe toppen; complimenten!
Her en der in het land stonden, en draaiden
zelfs, molens met pavoiseerlijnen tussen de
wiektoppen gespannen. Het is een van
oorsprong Rijnlands gebruik, maar nu kon
men het in alle delen van het land zien, tot
in Groningen en Zeeuws-Vlaanderen toe.

De Jonge
Hendrik in
Den Andel: in
de vreugd en
de vlag op de
kap 
(foto H. Noot).

De molen van
Beegden, overhek
en met twee
vlaggen op de
wiektoppen 
(foto Bernard de
Vries).

De molen van Groenendijk in
Zeeuws-Vlaanderen in de vreugd en
versierd met pavoiseerlijnen 
(foto P. van der Drift).

Molen No. 5 van de Overwaard in
Kinderdijk stond overhek met
pavoiseerlijnen tussen de wieken en
een vlag op de kap 
(foto J. De Vries).

J.S. Bakker
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Het draaien op 2-2 leidde wel tot de zure
opmerking: ‘Hm, vroeger stonden de mo-
lens op feestdagen stil en draaiden ze op
werkdagen; nu is het zowat omgekeerd.’ 
De stilstaande molens stonden ‘komend’ of
in het kruis. De Hollands Welvaart in Mensin-
geweer stond recht. Deze molen had niet
allen pavoiseerlijnen tussen de wiektoppen,
maar ook langs de achterzomen.
In Rotterdam stonden de molens aan de
Kra lingseplas op de klassiek Rotterdamse
manier versierd met normale vlaggen aan
lijnen tussen de wiektoppen gespannen, af-
wisselend rood-wit-blauw en oranje; twee
vlaggen op de bovenste wiektoppen en
een grote vlag achter op de kap: bij De
Kleine Molen, De Lelie, 31 vlaggen in totaal
en bij De Ster nog vier meer.
Bij beide molens waren vier maal twee op-
gerolde molenzeilen op de hekken vastge-
bonden, waardoor, zoals in Rotterdam ge-
bruikelijk, een ruitvormig patroon ontstond. 
Ook bij De Roos in Delft waren de zeilen op
de wieken gebonden, maar zo dat een zig-
zagpatroon ontstond, op de manier zoals in
de Zaanstreek gebruikelijk is.
Zo zijn versierde molens niet alleen enorme
blikvangers in stadsbeeld en landschap,
maar ook vreugdevertolkers. Dit volgens
een traditie die gelukkig nog springlevend is.

De versierde molen
De Roos in Delft. De
vlaggen tussen de roe-
den waren speciaal
door mensen van de
Vrije Akademie in
Delft voor deze dag
gemaakt. 
(foto B. Dooren).

De Passiebloem in Zwolle
draaide met vlaggen aan de
wieken 
(foto Harold Rengers).

De Ster in Winsum draaide met een
vlag achter op de kap (foto H. Noot).

Het ‘vlechtwerk’ van
de zeilen op de 
Rotterdamse manier,
molen De Ster 
(foto J.C. Bakker).

Hollands Welvaart in
Mensingeweer 
(foto H. Noot).

De Buitenmolen in Zevenaar
op een klassieke manier in de
vreugd (foto J. Vendrig).

De beide Kralingse molens op
zijn Rotterdams versierd. Voor
het laatst was dat op 30 april
1980 te zien geweest 
(foto J.C. Bakker).
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Hijsen aan 
de Hoop
Hijsen aan 
de Hoop

Van de Rotterdamse Coolsingel bestaan veel foto’s. Op veel
foto’s van voor 1920 staat als een soort baken molen 

De Hoop, één der grootste molens die in Nederland heeft 
bestaan. Eén van die foto’s is niet haarscherp, tenminste 
wat de molen betreft. Op het eerste gezicht lijkt het alsof 
er een vlag achterop de kap staat. Er is evenwel iets anders

aan de hand...

Bij goed kijken is te zien hoe er van de
‘knop’ van de vlaggenstok een kabel of ta-
kel naar de binnenroe loopt. Verder turen
maakt duidelijk wat er aan de hand is. Op
de balie staat een kaapstander, terwijl de
‘Molen van Miete’ zijn korte spruit en scho-
ren lijkt te missen. De conclusie is duidelijk:
de molenmakers zijn aan het werk om de
molen een nieuwe korte spruit en waar-
schijnlijk ook nieuwe schoren te geven.
Dat is een vrij grote klus, zeker op zo’n hoge
molen als De Hoop met een romp van zo’n
34, à 35 m hoog.
Om de spruit te vervangen moet het ach-
terkeuvelens helemaal worden gesloopt
en een deel van het kapbeschot. Dit laatst
is ook noodzakelijk om een hijsmast te kun-
nen plaatsen, want die ‘vlaggenstok’ is na-
melijk de hijsmast.
Het vreemde is echter dat van dit sloop-
werk op de foto niets is te zien, ook niet aan
de zijkant; merkwaardig...

Vlaggenluik?

Dan iets heel anders: de Schiedamse mo-
lens hebben in het wolfseind van de kap
een schuifluik. Van dit luik is altijd aangeno-
men dat dit gemaakt was voor het hijsen
en strijken van de vlag. En daarom is het
ook makkelijk. Je hoeft niet zo ongeveer
met je halve bovenlichaam uit het achter-

Ingekleurde ansichtkaart met De Hoop
op 8 april 1915 verstuurd aan ‘Den Jon-
geheer A. Verhage, Schoenwinkel, Krab-
bendijke A 17 Zuid-Beveland’ Jacques
schrijft: Hier staat den Molen die ze niet
willen verkoopen en toch weg moet.’ Blijk-
baar werd er in den lande nogal ge-
sproken over de geruchtmakende ont-
eigeningsprocedure die de sloop van
De Hoop inluidde.

De Coolsingel met de in 1920
gesloopte molen De Hoop; bij
zijn sloop de hoogste molen
van Nederland met een balie-
hoogte van 22 m en een
vlucht van 27,25 m. Rechts het
bekende Erasmians Gymna-
sium (foto Gemeentelijke 
Archiefdienst Rotterdam).
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Bedrijf en techniek

Molen De Hoop,
fragment van de
foto-van-veraf. De
vlaggenstok-die-
geen-vlaggenstok
is, is nu beter
zichtbaar, op de
balie is de kaap-
stander te zien.

keuvelens te hangen om de driekleur of
welke vlag dan ook in top te krijgen. Daar
moet je op zich al niet veel hoogtevrees
voor hebben, maar nog minder aantrekke-
lijk is het als de vlag een paar maal om de
stok heen is gewikkeld of wanneer de wind
is gedraaid. Het luik in het wolfseind be-
hoedt je dan voor levensgevaarlijke cap-
riolen: je schuift het luik op, en je kunt er nu
heel wat makkelijker bij en wat meer kracht
zetten. Dit schuifluik zou er alleen maar zijn
voor de vlag. De foto van De Hoop aan de

Coolsingel wees de richting naar een twee
optie.
(Tussen twee haakjes: om redenen voor-
noemd mag een vlaggenstok achterop de
kap nooit klemvast in de beugels/houders
staan. Je moet de stok in de beugels kun-
nen draaien om de vlag van de stok af te
wikkelen. Daar is wat kracht voor nodig,
maar het is alleszins veiliger dan een eind
buiten het achterkeuvelens te hangen om
zo te proberen met rukken en plukken de
vlag beneden te krijgen.)

Vlaggenluik met toegevoegde
waarde?

Om op een molen als De Hoop of als in
Schiedam een hijsmast overeind te krijgen
is geen sine cure, zeker niet als deze mast
buitenom overeind gezet moest worden.
Dit deed bij mij het vermoeden rijzen dat
het luik in het wolfseind niet alleen bedoeld
was voor het hijsen van de vlag, maar ook
voor het plaatsen van een hijsmast. De eer-
ste vraag was evenwel of De Hoop een
dergelijk luik bezat. Bas Koster uit Maassluis
attendeerde mij op een foto die genomen
is vanuit de toren van het Rotterdamse
stadhuis. Die foto laat inderdaad die con-
clusie trekken: het donkere vlakje in het
wolfseind is waarschijnlijk niets anders dan
dit dakluik.
Dan ligt er nog de vraag hoe zo’n mast
overeind wordt gezet.

Mastluik

Die mast moet een meter of zes lang zijn
geweest. De lengte van de mast is nauwe-
lijks een probleem. Het is alleen makkelijk als
ervoor wordt gezorgd dat de mast recht-
standig onder de tweede zolder kan staan.

Bas Koster heeft het steken van de korte spruit aan De Hoop in beeld gebracht.
Nadat de rechtmast is overeind gezet wordt de korte spruitrechtstandig omhoog
gehesen door een gat in de balie, waarvoor een paar baliedelen weggehaald zullen
zijn. Zodra de spruit hoog genoeg boven de lange schoren uit is wordt hij in hori-
zontale positie gebracht en vervolgens op de voeghouten gelegd. Het lijkt allemaal
eenvoudig, maar de mannen in de kaapstander op de balie zal het heel wat voet-
stappen en heel wat zweetdruppeltjes gekost hebben, ook al was het - te zien aan
de bomen- in een koud seizoen!

Tekening Bas Koster.
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Op de detailteke-
ning maakt Bas
Koster duidelijk hoe
de hijsmast waar-
schijnlijk heeft 
gestaan. Hij staat 
op een balk van de
kapzolder, rust 
tegen de penbalk
van de voormalige
houten as die nog
in de molen lag en
steekt door het luik
naar buiten. 
Het takel tussen 
de top van de
rechtmast en de 
roe heeft als taak
om het gewicht 
van de spruit op 
te vangen. Zonder
dit takel is de 
kans dat de mast
over de penbalk
dompt. 

Het luiwerk in De Hoop
naar tekening van Eug.
Rensburg. Boven het lui-
werk is rechts een luik in
de kapzolder zichtbaar
dat een beetje openstaat.

Bij zulke kasten als deze grote stadsmolens
gaat het dan over een meter of zeven à
acht. Via het luik in de eerste zolder kan de
mast dan tussen de begane grond en de
tweede zolder verticaal worden gezet. Via

de luigaten kan de mast dan verder om-
hoog, waarbij mogelijk een windas om de
steen open te leggen wordt gebruikt voor
het hijsen. Dat is heel wat minder inspan-
nend dan buitenom en bovendien sta je
droog en uit de wind. De enige echte bar-
riëre is de kapzolder. Nu is een gat in die zol-
der gauw gemaakt; mogelijk zit er zelfs al
een luik (waarover dadelijk meer). Het is
dan alleen zaak dat de molen goed ge-
kruid staat, zodat de mast vanuit het
gat/luik in de kapzolder door het luik in het
wolfseind van de kap rechtstreeks naar bui-
ten kan.
De foto is hiermee precies in overeenstem-
ming. Het luiwerk c.a. bevindt zich in De
Hoop achter de grote deuren aan de
straatkant van de Coolsingel. De inrit staat
haaks op de straat zodat het luiwerk ook
aan de wegkant zit en uiteraard ook de lui-
gaten. Het luikje in het wolfseind op de eer-
der genoemde foto vanaf de stadhuisto-
ren zit links van de as. Op de ‘werkfoto’
moet dit luik inderdaad recht boven de lui-
luiken gezeten hebben!
Toen De Hoop gesloopt zou worden gaf de
heer W. Hudig de tekenaar Eug. Rensburg
de opdracht een serie tekeningen te ma-
ken van het interieur van de molen (zie De
molens van Rotterdam in oude ansichten
dl. I). Een van die tekeningen is een impres-
sie van het luiwerk. Het heeft er alles van
weg alsof daar boven het luiwerk ook een
luik zit. Als het luik in het kapdek boven dit
luik zit dan hoeft de mast er alleen maar
simpel en rechtstandig door naar buiten
geschoven te worden. Eenvoudiger kan
het niet. 

Tekening Bas Koster.
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Molensactueel

De onderhand zeer lang slepende proce-
dure bij de Raad van State (waarover in dit
blad meerdere malen is gepubliceerd)
over de nieuwe ‘milieu’vergunning van ko-
renmolen De Roode Leeuw kwam eind
april jl. tot een einde. De uitspraak luidde –
zoals ik al had verwacht – dat alle, doch in
ieder geval de belangrijkste bezwaren van
mijn buurman gegrond zijn verklaard. 

Uit betrouwbare metingen was geconsta-
teerd dat zowel in zijn woning (trillingsge-
luid) als op straat (draaiende wieken) de
nodige ‘milieu’normen inzake geluidshin-
der werden overschreden. Geconclu-
deerd werd dat de molen onder de hui-
dige omstandigheden slechts een paar uur
per dag in bedrijf mag zijn. De concept-mi-
lieuvergunning (door de gemeente Gouda
afgegeven begin 2000) werd als zodanig
nietig verklaard en een nieuwe vergunning
dient thans te worden opgesteld. Hierin zal
dus rekening gehouden moeten worden
met de zeer beperkte draaitijden van de
molen.

Onwerkbaar

Persoonlijk wens ik als molenaar van deze
molen die procedure niet meer af te wach-
ten. De huidige exploitatie van De Roode
Leeuw als WINDmolen zal bij voorbaat al
onmogelijk worden en na jaren van proce-
deren heb ik geen zin meer in een derge-
lijke uitzichtloze weg. De molen maalt uit-
sluitend op windkracht en dit laat zich niet
vangen in een paar uurtjes malen per dag;
de wind waait immers niet altijd en ook de
bestellingen zijn allesbehalve constant. Een
volstrekt onwerkbare situatie zal dus het ge-
volg zijn. Mede gezien hetgeen er in het
verleden reeds is gebeurd (ik zal hier niet
nader op ingaan) voel ik er bovendien
niets voor om nog enkele uren per dag
‘aan het lijntje’ met de molen te gaan ma-
len. Daarnaast voel ik er niets voor om mijn
medewerking te verlenen aan een bij voor-
baat onwerkbare situatie, omdat dit - for-
meel gezien – goed zou zijn voor het ‘mi-
lieu’ en vandaar dat ik besloten heb om de
eer aan mijzelf te houden.

Weer in slaap

Op het moment dat u dit leest (begin juni)
zal er nog uitsluitend gemalen worden met

een 40 PK elektromotor die het spoorwiel –
en daardoor alle andere werktuigen – aan-
drijft. Door het uitnemen van zeven kam-
men uit het bovenwiel kan het gangwerk
vrij lopen en kan het wiekenkruis helemaal
niet meer draaien. Formeel gezien nòg be-
ter voor het ‘milieu’ dus… Laat ik het iets di-
plomatieker formuleren: alleen door uitslui-
tend met motorkracht te malen kan ik ga-
randeren dat ik mij aan de ‘milieu’normen
(maximaal twee uur malen per dag) kan
houden…
De zeilen zullen worden afgenomen, de
windborden uitgenomen, de remkleppen
open gezet en met een roede recht voor
de borst op het westen keert De Roode
Leeuw terug naar een soort ‘oerstand’
waarin hij tussen 1920 en 1984 ook te be-
wonderen viel. Zo’n achttien jaar na de res-
tauratie en minstens een paar miljoen gul-
den aan investeringen verder, is de molen
weer terug bij af; Sad but true….

De Roode Leeuw 
Gouda staat stil -

‘milieu’zorg 
anno 2002

Het begon in 1986 zo veel-
belovend. Na zeker zestig
jaar stilstand komt De
Roode Leeuw weer als
bakkersmolen in bedrijf en
draaien de wieken.

Helaas stapelen de proble-
men zich op. Vochtdoorslag
is er maar één van, al wordt
dit voorlopig met paarden-
middelen aangepakt.

In november 1992 wordt een enthou-
siaste Willem Roose molenaar van de
Goudse molen.

Willem Roose
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In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
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Het Molenmagazine is een viermaandelijks
magazine met betrekking tot de Zaanse
molenhistorie. In het blad worden uitvoe-
rige beschrijvingen van Zaanse molens op-
genomen en er wordt aandacht besteed
aan de onderzoeksresultaten van de stich-
ting met betrekking tot de Zaanse industrie-
molens.
In het pas verschenen eerste nummer
wordt de historie van de Zaandijker verf-
molen en papierstofmaalder De Witte Veer
(1689 – 1917) beschreven. 

Het Molenmagazine

De volgende nummers verschijnen in:

juni : olie- en pelmolen De Almanak 
(Jisp en Oostzaandam)
oktober: bovenkruier balkenzager Het
Jonge Schaap (Westzaandam)

Tevens zal in deze twee nummers aan-
dacht geschonken worden aan de ont-
dekking van nog niet eerder vermeldde
molens in de Zaanstreek.

PAPIERMOLEN:
Naar aanleiding van de bespreking van de
autobiografie van Z. Verhage, molenaar te
Meliskerke, ‘Het geloofsleven van een mo-
lenaar’ in Molenwereld 2002-4-118 vestigt
de heer A. Van Krimpen uit Groot-Ammers
er de aandacht op dat er ook een soort-
gelijk werk bestaat van een molenmaker ,
te weten L. Capelle: De weg der bekering.
Leendert Capelle werd op 25 april 1831 in
Zaandam geboren. Na zijn schooljaren
werkt hij eerst op een scheepswerf, maar
op zestienjarige leeftijd maakt hij de over-
stap naar de molenmakerij, waarschijnlijk bij
Zemel in Zaandam. In 1859 verhuist hij naar
Nieuwerkerk (Z) waar hij ook weer als mo-
lenmaker de kost verdient. Hij werkt daar
o.a. aan de bouw van een nieuwe water-
molen (Prunjemolen Serooskerke???). In
1863 gaat Capelle bij een molenmaker in

Het geloofsleven van een 
molenmaker

Rotterdam werken. Door zwakte wordt hij
omstreeks 1869 gedwongen zijn vak op te
geven. Na kort winkelier te zijn geweest
wordt hij reizend boekverkoper, eerst vanuit
Rotterdam en vanaf 1871 vanuit Maassluis,
waar hij op 9 juni 1905 overlijdt.
Evenals in het boek van Verhage spelen
molens een totaal ondergeschikte rol en
komen zij alleen aan bod wanneer dit sa-
menhangt met zijn geloofservaringen. Wel
is het molengehalte iets hoger dan bij Ver-
hage. Men dient dan ook te beseffen dat
het noch bij Verhage, noch bij Capelle om
molens draait. Bij Capelle komt dat wel
heel duidelijk tot uiting in de complete titel
van zijn boek: ‘De weg der bekering welke
de Drie-enige God heeft believen te hou-
den met mij, arm, diep onwaardig stof, om
mij te roepen uit de duisternis tot Zijn won-
derbaar licht’. Het gedachtegoed en taal-
gebruik van Capelle toont grote overeen-
komst met dat van Verhage, ook al is er
een groot verschil in hun visie op de
kerk(en). In 1905 verscheen de eerste druk,
in 1998 de tiende van De weg der bekering. 

L. Capelle: De weg der bekering, 216 pag.
is een uitgave van Den Hertog B.V. 
Postbus 150, 3990 DD Houten, tel. 030-
6373434, e-mail: boeken@hertog.nl. 
De prijs bedraagt € 16,56, tijdelijk als voor-
deelaanbieding € 12,50 onder bestelnum-
mer 33111977.

Prijzen
Losse nummers: € 3,95 + € 0,78 verzend -
kosten, totaal € 4,73.
Abonnement: € 13,00 incl. verzendkosten.
Te bestellen door overmaking op bank-
reknr. 41.14.70.078 tnv Stichting Archief
Couwenhoven, Zaandam o.v.v. ‘Molenma-
gazine’.
Het Molenmagazine is een uitgave van
Stichting Archief Ron Couwenhoven, Flevo-
meer 34, 1509 GP Zaandam in samenwer-
king met Feniks Design, Zaandam. 
Stichting Archief Ron Couwenhoven.



Bij de omslag voorzijde: Maandag, 
15 april 2002 zijn door molenmaker
Verbij de nieuwe roeden gestoken in de
Stommeermolen bij Aalsmeer. Ze zit-
ten hier al op hun plaats, terwijl de te
monteren stroomlijnneuzen die de mo-
len meer kracht en snelheid moeten
geven klaar liggen (foto B. Dooren).

Bij de omslag achterzijde: Op zaterdag
2 februari draaide hoog op zijn bol-
werk in Gorinchem een versierde
Nooit Volmaakt (foto Theo de Rooij).

BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

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

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

De

"




