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De Putmolen heeft zijn
geheim

Kap op de 
Gaaspermolen

Molenschatkamer



Bij de omslag voorzijde: De Putmolen bij Aarlanderveen doet
twee eeuwen dienst. Nog steeds is hij in bedrijf om de Put, alias 
‘t Gat alias de 160 Morgen te bemalen. Deze molen is niet alleen
mooi, maar heeft ook iets raadselachtigs over zich. Daarover meer
in dit nummer.

Bij de omslag achterzijde: De vakantieperiode loopt weer op zijn
einde. Een Rijnreis was voor generaties een geliefde vakantietrip.
Veel vakantiegangers zullen dan ook deze Middeleeuwse kraan in
Andernach hebben gezien. Nu staat hij als het ware te dromen in
een soort park langs de Rijn. Dat is wel eens anders geweest, want
deze kraan is eeuwenlang, om precies te zijn tot 1911, gebruikt ge-
weest voor het verladen van molenstenen, uiteraard Duitse stenen

die hier in de omgeving
klaargemaakt werden.
Een foto van de kraan
uit 1554 daterende kraan
nog in werking vindt u
in Molenwereld 1999-1-
10. Op en bij de molen
zijn gedurende vele eeu-
wen de hoogste waters-
tanden aangegeven. Die
van 1995 zit een meter
boven de deur. (foto
M.E. van Doornik).
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Redactioneel
Dit nummer van de Molenwereld wordt ook toegezonden aan de
relaties van de Rijnlandse Molenstichting. Hierin is daarom weer de
katern Rijnland Molens is opgenomen, het orgaan van de Rijn-
landse Molenstichting, nu met het hoofdartikel over de grote ver-
scheidenheid aan Rijnlandse molens. Niet alleen de kwantiteit van
de Rijnlandse molens boeien, hun kwaliteiten zo mogelijk nog veel
meer.
Verder treft u in dit septembernummer enorm veel molen nieuws
aan. Daardoor blijft er in feite maar ruimte over voor één groot ar-
tikel van de hand van Jan Hofstra die u meevoert in het geheim
van een bijzondere molen in Rijnland. Een mogelijke oplossing van
het raadsel bewaren we voor het volgende nummer.
Tot slot nog een pijnlijke mededeling: het vertrek van een der men-
sen van het eerste uur: Willem Roose. Daarvoor verwijzen wij u naar
de speciale mededeling hierover.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van de Molen-
wereld: 6 september 2002; kort nieuws (Molensactueel) mag een
weekje later.
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Provinciale subsidie voor molens
in Bellingwolde en Noordbroek-
sterhamrik 

De provincie Groningen heeft ruim 1,6 mil-
joen euro beschikbaar gesteld uit het res-
tauratiefonds voor het opknappen van di-
verse monumenten. Met het geld, dat niet
toereikend is om alle aanvragen te hono-
reren, worden o.a. woningen, boerderijen,
orgels, maar ook een tweetal molens ge-
restaureerd. Er is geld beschikbaar gesteld
voor de Veldkamps Meul’n te Bellingwolde,
voor het aanbrengen van een sprinklerin-
stallatie en voor de aanstaande restauratie
van De Noordermolen in het gehucht
Noorbroeksterhamrik. H. Noot.

Sprinklerinstallaties voor vijf Stad
Groninger Molens 

Het College van burgemeester en wethou-
ders van de stad Groningen heeft de subsi-
die voor Rijksmonumenten voor de jaren
2005-2007 verdeeld. Het betreft reserverin-
gen uit het meerjaren uitvoeringspro-
gramma Besluit Rijkssubsidieregeling Res-
tauratie Monumenten. Daarnaast stelde
het college in de tweede week van de
maand juli (zoals ieder jaar) het onderdeel
Monumenten van het ISV (Investeringsbud-
get Stedelijke Vernieuwing) vast, een rege-
ling die bijdraagt in het onderhoud van on-
rendabele monumenten zoals kerken en
molens waarvoor dit jaar ruim 700.000 euro
beschikbaar is. De Gemeente Groningen
telt 636 rijksmonumenten binnen haar gren-
zen, waaronder vijf molens. Uitgangspunt
voor toekenning van BRRM-gelden is dat
de monumenten of investeringen onrenda-
bel zijn. Het college heeft zich voorgeno-
men om in het BRRM-uitvoeringsprogram -
ma alle molens op haar grondgebied op te
nemen en allemaal te voorzien van een
spr inklerinstallatie. Het betreffen de vol-

gende molens: Vierverlaten: poldermolen
Zuidwendinger; Noorddijk: De Noordermo-
len; Zuidwolde: ‘t Witte Lam; Leegkerk: De
Jonge Held en Noorderhoogebrug: Wilhel-
mina. H. Noot.

De Stormvogel in Loppersum 
geopend 

We waren het al weer bijna vergeten,
maar in Loppersum was de gerestaureerde
molen De Stormvogel het middelpunt van
een feestje. Op zaterdag 1 juni j.l. werd het
150 jarig bestaan en de voltooiing van de
restauratie gevierd welke begin 2001 werd
afgesloten. De officiële opening was reeds
eerder gepland, maar de MKZ crisis gooide
destijds roet in het eten. Van de nood werd
een deugd gemaakt waardoor men nu
twee feestjes in één keer kon organiseren.
Na een muzikale rondgang door het dorp
speelden de leden van Loppersum’s Har-
monie enkele vrolijke deunen onder de ver-
sierde molen. De nieuwe voorzitter van Mo-
lenstichting Fivelingo, mevrouw J.A. Zwer-
ver-Roerig, ging in haar toespraak in op het
ontstaan en de historie van de molen. Me-
vrouw I Martens voerde het woord namens
de Vereniging De Hollandsche Molen. Ver-

De Stormvogel in Loppersum 
(foto H. Noot, 10 juli 1993).

volgens bood zij het gebruikelijke weersta-
tion aan aan de oudste molenaar van De
Stormvogel, de heer I.J. Nienhuis. Aanne-
mer Bertus Dijkstra uit Sloten overhandigde
aan de jonge vrijwillige molenaar, Mark Ra-
vesloot een bilhamer waarna aansluitend
de beide molenaars de officiële handeling
verichtten: het lichten van de vang.
Daarna kon er in de molen een kleine ten-
toonstelling worden bezichtigd over de his-
torie van de molen. In het verdere pro-
gramma was ook de jeugd betrokken door
het organiseren van een kleurwedstrijd.
Hiermee waren diverse prijzen te winnen in
verschillende leeftijdscategorieën. H. Noot.

Begin herstel korenmolen Hun-
singo in Onderdendam

In augustus 1939 werd de in 1853 ge-
bouwde korenmolen Hunsingo van
Haitsma aan de Uiterdijk in Onderdendam
gesloopt tot op de onderbouw. Daarmee
verloor dit Groningse dorp een beeldbepa-
lend object. Vooral vanuit het zuiden was
het gezicht op de molen buitenge woon
mooi. De herinnering aan die mooi gele-
gen molen bleef en de stomp hielp mee

Aleer de koren- en pelmolen Hunsingo
in Onstwedde weer een complete mo-
lenis zal er nog een lange weg zijn te
gaan (foto H. Noot).
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die herinnering levend houden. In 1995
pakte de vereniging Dorpsbelangen het
initiatief op om de molen te herbouwen.
Daaruit ontstond de Molenstichting Onder-
dendam. Voor de herbouw wilde men in
eerste intstantie het achtkant van de mo-
len van Lauwerpolder onder Uithuizermee-
den gebruiken dat bestemd was geweest
voor de herbouw van de korenmolen
Windlust in Molenrij. De plannen aldaar
konden wegens gebrek aan financiën
geen doorgang vinden. Dit achtkant bleek
evenwel te klein en heeft nu zijn weg ge-
vonden naar Anna Paulowna (zie Molen-
wereld 2002-5-129). Daarna verwierf men in
1997 het achtkant van de molen van Slag-
hekke in Rijssen. Dit werd gedemonteerd
en naar Onderdendam overgebracht.
Voor de wederopbouw is nog geen geld.
Daardoor blijft het dan ook erg stil rond
deze molen. Die stilte is nu doorbroken,
want de Molenstichting Onderdendam
heeft opdracht gegeven voor herstel van
de stenen onderbouw van de molen aan
de Uiterdijk. Dit houdt in het aanbrengen
van nieuwe kozijnen en het inbrengen van
een zolder. Met de werkzaamheden is een
bedrasg van 16.000 euro gemoeid.

Bewoners Overschild willen 
restauratie molen Windlust 

Inwoners van Overschild vinden dat er snel
iets moet gebeuren aan korenmolen wind-
lust te Overschild. De in 1859 gebouwde ko-
renmolen heeft te kampen met achterstal-
lig onderhoud. In 1996 werd voor het eerst
aan de bel getrokken, maar er is nog niets
gebeurd. Ondertussen verergert de toe-
stand van de molen. Zelfs een verfbeurt
kan er niet meer vanaf volgens de heer
Kruizinga van Dorpsbelangen. Volgens die-
zelfde Vereniging heeft de Slochter Molen-
stichting het te druk met de andere molens
die in haar bezit zijn, o.a. die te Kolham, zo
fluistert men. Volgens oud molenaar K. van
der Zwaag denkt de bevolking weleens
dat ze in het achtergebleven gebied van
de gemeente Slochteren wonen. Penning-
meester Lammert Groenewold van de
Slochter Molenstichting kondigde aan dat
de molen zeer binnenkort aan de beurt is
voor de noodzakelijke reparaties en het re-
gulier onderhoud. H. Noot.

Brandweeroefening bij molen
Uithuizen

Woensdagavond 8 mei oefenden twee
ploegen van de vrijwillige brandweer in de
gemeente Eemsmond bij molen De Jonge
Jan, eerder De Liefde geheten.
Het nut van dergelijke oefeningen is duide-
lijk. De meeste molens zijn zeer brandge-
vaarlijk en een flinke brand is moeilijk te stui-
ten. Het komt er dan op aan dat een
brand in de kiem moet worden gesmoord,
anders is er vaak geen redden aan (verge-
lijk de brand van de Entreprise in Kolham).
Anders gezegd: tijd verloren: molen verlo-
ren. Bekendheid van de brandweer met
de molen en de situatie er omheen is van

groot belang. Dat bleek ook tijdens deze
oefening. De brandweer van Usquert kon
de brandput bij de molen niet vinden. Wat
bleek, de brandweerwagen stond er bo-
venop... Dat vergeet men dus nooit meer.

Naamswijziging in Uithuizen: De
Jonge Jan heet weer De Liefde

Woensdag 3 juli 2002 was een belangrijke
dag in de lange geschiedenis van de mo-
len te Uithuizen. Aan een periode van 39
jaar, waarin hij de naam Jonge Jan had
gedragen kwam een eind en werd de oor-
spronkelijke naam De Liefde weer inge-
voerd. Daar was ruim een jaar bemoeienis
van veel personen en instanties aan vooraf
gegaan, want de gemeente, als eigenaar
van de molen, ging met zoiets ingrijpends
als een naamswijziging nu eenmaal is, niet
over één nacht ijs. 
De huidige achtkante molen werd in op-
dracht van Harm Mulder gebouwd in 1866
en kreeg de naam De Liefde. Later was de
molen in het bezit van P. Dijksterhuis. In 1946
kocht J. Smid de molen. Hij liet hem enige
keren herstellen en zo ook in 1961/1963. Op
14 oktober 1963 werd de molen officieel
weer in gebruik genomen. Op de nieuw
aangebrachte baard werd de naam van
de molen vermeld en die naam was tot ve-
ler verrassing en van sommigen zelfs tot
grote verontwaardiging niet De Liefde
maar Jonge Jan. De toenmalige burge-
meester Brinkman vroeg daarop aan de
molenaar waarom de molen niet de oude
naam gekregen had. Het antwoord van
molenaar Smid was: “Burgmeester, d’r
komt ‘n nije noam op: want oet de Laifde is
de jonge Jan geboren!” En daarmee her-
noemde molenaar Smid de molen naar zijn
in 1962 geboren kleinkind Jan Smid. 
Eind 1986 verkocht Jan Smid de molen aan

Weer De Liefde in Uithuizen 
(foto H. Noot).

de toenmalige gemeente Hefshuizen, nu
gemeente Eemsmond. De Ommelander
Courant plaatste op 26 februari 1987 een
interview met Smid en daarin zegt hij o.a.:
“Toen wij hier kwamen stond de naam De
Liefde niet op de molen. We hebben hem
toen maar omgedoopt in De Jonge Jan,
naar onze kleinzoon. Die naam staat er nog
steeds op. Dat zal wel niet zo blijven, want
die naam had alleen voor ons maar zin.” 
In hetzelfde jaar stelde Alje Bolt, schrijver
van het boek over de geschiedenis van Uit-
huizen, B. en W. schriftelijk voor de molen
zijn oorspronkelijke naam De Liefde terug te
geven. 
B. en W. reageerden daarop van oordeel
te zijn dat de restauratie van de molen een
goede aanleiding was om te overwegen
de molen zijn oorspronkelijke naam terug te
geven. Tot daden kwam het echter niet. 
In 2001 richtten de heer J. Y. Kremer en ik
opnieuw een verzoek aan de gemeente
en dat werd dus, na lang en zorgvuldig be-
raad, gehonoreerd. 
En daarmee kwam de voorspelling van
Smid, na 39 jaar, op 3 juli 2002 toch nog uit.
Een week tevoren was de aanwezigheid
van een hoogwerker niet alleen benut voor
het teren van de achtkant en het vervan-
gen van de sterk verroeste vangketting,
maar ook voor het aanbrengen van de
nieuwe naamborden op de baard. 
Deze naam is op trespa-platen aange-
bracht en het sierlijke lettertype van De
Liefde behoort tot het half schrijflettertype
Monotype Corsiva. Dit lettertype is op de
computer terug te vinden in het Windows
Office pakket.
De feestelijke gebeurtenis die ’s middags
plaats vond trok ca. 40 genodigden en be-
langstellenden. Hieronder waren o.a. B. en
W. van de gemeente Eemsmond; de kin-
deren van de voorlaatste molenaar, t.w.
de heer D. Dijksterhuis en mevrouw J. de
Vries-Dijksterhuis, de zoon en kleinzoon van
de laatste molenaar Smid en hun echtge-
notes, t.w. de heer en mevrouw Smid sr. en
de heer en mevrouw Smid jr. (Jonge Jan en
zijn geLiefde), het achterkleinkind van mo-
lenaar Mulder die molen in 1866 heeft laten
bouwen, t.w. mevrouw R. Bolhuis-Mulder en
oud molenaarsknecht de heer J. Y. Kremer
en zijn echtgenote. Tevens waren er verte-
genwoordigers namens diverse molenstich-
ting in het Groninger land, alsook collega
molenaars, e.v.a.
Om 14.00 uur sprak ik een woord van wel-
kom, waarna ik het woord gaf aan wet-
houder Geert Knol, die een speech hield
waarin hij o.a. inging op de geschiedenis
van de molen en op die van naamswijzi-
gingen in het bijzonder. 
Hierna voltrok hij op symbolische wijze de
naamswijziging door het lint door te knip-
pen dat rond het onder in de molen
staande molenmodel was gebonden. Door
deze handeling was de baard van de mo-
len te zien, waarop het jaartal van de bouw
- 1866 - en de naam De Liefde is te lezen.
Na deze plechtigheid was er een drankje
en een hapje en van de gelegenheid om
de molen te bezoeken maakten velen ge-
bruik. Evenzo om buiten, staande in de Mo-
lenwierdstraat, de nieuw aangebrachte
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naam op de baard van de molen te bekij-
ken. Onderwijl liet ik de molen draaien, tot
plezier en genoegen van velen. 
Bob Poppen.

Nog een liefde bij de molen van
Uithuizen

Saillant detail in deze ‘liefdesaffaire’ is het
feit dat de weerman van TV Noord in z’n
weerpraatje van dezelfde avond vanuit de
kap van de molen melding maakte van
nog een ‘liefde’, maar dan van heel an-
dere aard. Tijdens de wintermaanden
komt Bob Poppen, de vrijwillige molenaar
van deze molen, in het VVV kantoor -welke
is ondergebracht in de naast de molen ge-
legen sarrieshut- regelmatig een bakkie
doen en om zich een beetje op te war-
men. Hierdoor is er tussen hem en de infor-
matrice van het kantoor iets moois opge-
bloeid, liefde dus met een dubbele bete-
kenis. H. Noot.

Bezwaarschriften tegen bouw-
plannen in Winschoten

De Vereniging De Hollandsche Molen, de
Groninger molenorganisaties en de Win-
schoter vrijwillige molenaars hebben be-
zwaarschriften ingediend en/of bedenkin-
gen in het kader van de WRO ingediend
tegen het besluit van de gemeenteraad
van Winschoten tot het nemen van een
voorbereidingsbesluit en tegen het voorne-
men van burgemeester en wethouders
medewerking te verlenen aan de aan-
vraag om bouwvergunning van Acantus
voor een appartementencomplex met 63
woningen aan de Zeeheldenstraat en de
M.A.de Ruyterlaan (zie eerder Molenwe-
reld 2001-12-307 en 2002-3-63). Zij worden
hierbij gesteund door de Bond Heemschut
en de Stichting Oud-Winschoten. De aan-
vraag is in strijd met de in mei 2001 door de
gemeenteraad vastgestelde Notitie mo-
lenbiotoop, op grond waarvan in een om-
trek van 240 m van een windmolen niet ho-
ger gebouwd mag worden dan de zwicht-
stelling. Deze notitie is tot stand gekomen
nadat de gemeente Winschoten eerder
schriftelijke toezeggingen en mondelinge
afspraken over het bouwen van hoge ge-
bouwen in de omgeving van een van de
drie molens niet nakwam. Het beroep op
de afwijkingsmogelijkheid in deze regeling
vinden de bezwaarden in de gegeven situ-
atie niet acceptabel. De voorgestelde af-
wijking is bovendien buitensporig. 
Bé Oomkens.

Oorzaak verongelukken molen
Koningslaagte bekend 

Volgens het bestuur van Molenstichting
Hunsingo is het verongelukken van polder-
molen Koningslaagte te Zuidwolde op 26
februari j.l., te wijten aan achterstallig on-
derhoud, dit volgens een door de heer
G.J.Pouw uit Naarden uitgevoerd onder-
zoek. De inhoud in het in mei 2002 versche-

nen rapport is door het dagelijks bestuur
van de Molenstichting besproken waarna
zij tot de slotsom zijn gekomen dat ze zich
moeten conformeren aan de conclusies
van het rapport. Het rapport maakt o.a.
melding van achterstallig onderhoud aan
diverse essentiële molenonderdelen (waar-
onder de doorgeroeste rondgaande krui-
ketting). Voorts is hiermee geconstateerd
dat de vrijwillig molenaar geen verwijten
kan worden gemaakt, aldus het bestuur. In
een gesprek met de vrijwillig molenaar
heeft het bestuur aangegeven dat het
zaak is om zorgvuldig om te gaan met een
(gebrekkige) molen. 
De conclusie uit het vorenstaande is dat de
vrijwillig molenaar zoals altijd al het geval is
geweest, weer als volwaardig molenaar
mag functioneren op de molens die hij on-
der zijn beheer heeft, te weten de molen
van Koningslaagte en de Wilhelmina. Zijn
partner Mieke Beneker is aangesteld als
molenaar op ‘t Witte Lam. H. Noot.

Vrouwelijke molenaar voor Witte
Lam Zuidwolde 

Poldermolen ‘t Witte Lam te Zuidwolde uit
1860 heeft een nieuwe vrijwillig molenaar.
Het is de 23 jarige, oorspronkelijk uit Hoofd-
dorp afkomstige Mieke Beneker, thans
woonachtig te Zuidwolde Gn. Mieke heeft
haar opleiding genoten bij de molens van
de Stichting Molens Zuid-Kennemerland in
Noord-Holland. Het examen deed ze sa-
men met haar twee jaar jongere zus Joyce
op 24 oktober 2000 op de Westveense mo-
len te Woerdense Verlaat (ZH). Het diploma
werd hun destijds persoonlijk uitgereikt door
de toenmalige voorzitter van De Holland-
sche Molen, de heer C.de Groot tijdens de
Algemene Vergadering op zaterdag 10
maart 2001. 
Als alles mee zit, dan kan (de tengere)

‘t Witte Lam in Zuidwolde 
(foto H. Noot).

Mieke nog dit jaar aan de slag op haar mo-
lentje die op dit moment door vrijwillig mo-
lenaar Hans Wolthuis uit Sint Annen wordt
voorzien van nieuwe aluminium en van
kunststof coating voorziene zelfzwichtings-
kleppen. H. Noot.

Vernieuwde website De Utskoat

De website van De Utskoat, het kwartaal-
blad van De Fryske Mole en het Gild Fryske
Mounders is vernieuwd en op een andere
locatie geplaatst. De vorige voldeed niet
meer. De site wordt nog verder te geopti-
maliseerd en te geactualiseerd, waarmee
een eerste stap is gezet naar een hopelijk
fraaier en overzichtelijker ogende molen-
site. Het nieuwe adres van De Utskoat mo-
lensite is: http://home.wanadoo.nl/utskoat.

Sterrenwacht in molen De Wippe

In de molen De Wippe in Hellendoorn, be-
ter bekend als de molen van Fakkert, komt
een publiekssterrenwacht. Er was al een
Nutssterrenwacht in Ommen, maar die is
failliet gegaan. Een van de medewerkers
van deze sterrenwacht, Pierre Koeijvoets,
wilde dit verlies goed maken. Zo ontstond
in juni de Stichting Publiekssterrenwacht
Hellendoorn. Deze stichting huurt met in-
gang van 1 augustus van de Stichting De
Helderse Müln twee verdiepingen inclusief
de balie. Op de eerste zolder van de mo-
len zullen cursussen, lezingen en diapresen-
taties worden gegeven, terwijl op de zolder
erboven een permanente tentoonstelling
wordt ingericht, evenals een planetarium.
Iedere vrijdag komt er op de balie een te-
lescoop te staan om de sterren te bestude-
ren.

Herstel molenstomp Nijverdal

De gemeente Hellendoorn en projectont-
wikkelaar Planoform uit Zwolle hebben elk
45.378 euro beschikbaar gesteld voor het
herstel van de Noetseler Molen in het
nieuwbouwproject de Noordkamp aan de
Molenweg in Nijverdal (zie Molenwereld
2001- 5-120 en 2001-10-245).
Na de bouwvakvakantie zou aannemer
Hegeman uit Rijssen beginnen met het her-
stel. Het is de bedoeling dat de molen-
stomp en het terrein overgaan in de han-
den van de gemeente, die overweegt de
molen in gebruik te geven aan de Histori-
sche Vereniging Nijverdal als expositie-
ruimte. Ook is de verkoop van streekeigen
producten mogelijk.
Het behoud en herstel van de molenstomp
is voor een groot deel te danken aan de
plaatselijke molenwerkgroep die enorm
veel heeft gedaan voor het behoud van
dit restant van de Noetseler molen.

Tonmolen Paasloo geplaatst

Nadat eerst de fundering voor dit unieke
windmolentje was gemaakt aan de Bin-



226 5de jaargang 2002 nr. 9

MOLENSACTUEEL

nenweg in Paasloo werd op 6 augustus de
eigenlijke molen geplaatst.  De gereconst-
rueerde molen is gebouwd door aanne-
mer Bos uit Oldemarkt in samenwerking
met mechanisatiebedrijf Hof, ook uit Olde-
markt in opdracht voor de in 2000 opge-
richte IJsselhammer Molenstichting. De vij-
zel is gemaakt door vrijwillig molenaar Elze-
naar van de Wichermolen. Het oorspronke-
lijke molentje werd in 1899 (foto zie Molen-
wereld 2002-6-170) gebouwd door timmer-
man Spijker uit Oldemarkt naar de ideeën
van landbouwer Berend Krol, die evenwel
niet over een nacht ijs was gegaan. Hij had
eerst duchtig geëxperimenteerd met een
model, gemaakt met hout van sigarenkist-
jes! De in 1899 gebouwde molen werd in
1952 door storm zeer zwaar beschadigd en
niet hersteld.

Molendag Tielerwaard 2002

Traditiegetrouw vindt molendaq Tieler-
waard ook dit jaar weer plaats; op de
tweede zaterdag van november, op 9 no-
vember. Elk jaar weer blijkt de belangstel-
ling onder (leerling-)molenaars voor de mo-
lens in dit gebied groot te zijn. Er staan dan
ook zeer interessante exemplaren, zoals de
twee wipmolens van Hellouw bijvoorbeeld
met hun grote vlucht en typische bijzonder-
heden voor deze streek. De zeskante ko-
renmolen van Waardenburg uit de 18e
eeuw of de poldermolen van dit dorp
heeft Dekkerpompen. De poldermolen
van Wadenoyen bezit een gietijzeren on-
derwiel en dito bonkelaar en een conisch
bovenwiel met alleen “armkammen”. Ook
de stelling molen van Deil is zn restauratie in-
teressanter uitgekomen. Kortom er is veel te
zien. Hieronder volgen de molens met de
openingstijden:
Achtkante poldermolen Wadenoyen 10.00 - 5.00

De nieuwe tonmolen van Paaslo, even
uniek als zijn voorganger (foto G.H.
Varwijk).

Beltkorenmolen Geldermalsen 10.00 - 4.00
Achtkante poldermolen Geldermalsen 10.00 - 5.00
Korenstellingmolen Deil 10.00 - 5.00
Achtkante poldermolen Waardenburg 10.00 - 5.00
Zeskante korenmolen Waardenburg 12.00 - 6.00
Korenstellingmolen Haaften 10.00 - 4.00
Wipmolens plus weidemolen Hellouw 10.00 - 5.00

De woonstellingmolen van Varik draait,
maar is niet te bezichtigen. Jan Knegt.

Aanbieding schetsplan Ooster-
poortgebied Nijkerk met molen 

Het voortbestaan van de Oostermolen in
Nijkerk staat nog volop ter discussie, hetzij
als stomp, het zij als gecompleteerde mo-
len. Volgens het gemeentebestuur is het be-
houd van de molen wellicht niet reëel, ook
gelet op de plannen van projectontwikke-
laar Aprisco (zie ook Molenwereld 2000-11-
235; 2001-2-34; 2001-12-309; 2002-2-34; 2002-
4-98 en 2002-5-129). Een van de argumen-
ten die door het gemeentebestuur is aan-
gevoerd is de te geringe baliehoogte, 6 m,
waardoor bouwplannen in de naaste om-
geving van de molen gefrustreerd zouden
worden. Historisch onderzoek heeft inmid-
dels uitgewezen dat die hoogte het dub-
bele is geweest: 12 m; foutje?
Ter plaatse vecht een strijdbare stichting,
de Stichting Oostermolen voor het behoud
van de Oostermolen. Drie molenorganisa-
ties (Vereniging De Hollandsche Molen,
Stichting Vrienden van de Gelderse Molen
en de Stichting Molenwereld) hebben het
biotoop-argument waarmee reconstructie
van de molen ter plaatse ongewenst of
zelfs onmogelijk zou zijn in een gezamenlijke
verklaring ontzenuwd en duidelijk gemaakt
dat completering van de molen technisch
en qua biotoop een haalbare zaak is. De
heer Steenbergen van De Hollandsche
Molen heeft zelfs een stedenbouwkundige
visie ontwikkeld annex schetsplan: onver-
zoenbare tegenstellingen blijken helemaal
niet zo onverzoenbaar te zijn. Op 18 juli is
het advies aangeboden aan het gemeen-

Mooi Nijkerk van vroeger, mooi Nijkerk van de toekomst? De Oostermolen voor
de brand gezien vanuit het zuiden.

tebestuur, terwijl op 29 augustus de visie
van Steenbergen op het Oosterpoortge-
bied is gepresenteerd aan de Vrienden
van de Oostermolen en verdere belang-
stellenden.
Het gemeentebestuur van Nijkerk heeft be-
sloten tot de instelling van een klankbord-
groep waarbij voor deelname minimaal in-
stemming wordt gevraagd met de tevoren
door het gemeentebestuur gestelde rand-
voorwaarden. Een ervan is, zo nodig,
sloop/ verplaatsing van de Oostermolen.
Het komt er dus op neer dat voor de stich-
ting die de molen ter harte gaat gelijk het
mes in tafel staat! De Stichting De Ooster-
molen zou met het instemmen immers ge-
lijk monddood zijn gemaakt. De Stichting
Stadsgezicht Nijkerk heeft inmiddels al laten
weten niet in te stemmen met de rand-
voorwaarden voor deelname. Desondanks
wil de stichting toch deelnemen aan de
klankbordgroep.

Grenslanddag groot succes

Op zaterdag 27 juli werd in Voorst de Grens-
landdag gehouden (zie Molenwereld 2002-
4-98). De dag was georganiseerd voor de
restauratie van de sinds tientallen jaren ont-
takelde korenmolen van Van Hal in dit dorp
bij Gendringen. Deze molen werd in 1868
gebouwd en na oorlogsschade in 1945
onttakeld. De kosten ervan worden ge-
raamd op 363.000 euro. 
De netto-opbrengst van de Grenslanddag
was d 1235,65. Dat lijkt een druppel op een
gloeiende plaat en niet in verhouding te
staan met de inspanningen te behoeve van
deze dag. Dat is maar ten dele waar, want
de indirecte opbrengst, de goodwill voor de
molen, is, zo mogelijk, veel belangrijker.
Nu begon de dag al onder een goed ge-
sternte, want kort tevoren kwam het be-
richt af dat de staatssecretaris van OC&W
de molenromp op 17 juli op de rijksmonu-
mentenlijst heeft geplaatst en dat is een
heel belangrijke randvoorwaarde voor het
welslagen van de restauratieplannen.
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Stagnerende verplaatsing molen
Oudegein

Al in 1993 werd in afwachting van ver-
plaatsing de kop afgehaald van de molen
van het voormalige waterschap Oudegein
bij de Doorslag in Jutphaas, nu Nieuwe-
gein. In 2000 werd de symbolische eerste
paal voor de molen geslagen in het Park
Oudegein, maar de daadwerkelijke ver-
plaatsing liet nog op zich wachten, onder
meer vanwege de aanwezigheid van nuts-
leidingen in de bouwlocatie. Nu zijn er weer
financiële problemen doordat een in juni
uitgebrachte offerte van de molenmaker
twintig procent hoge bleek te zijn dan de
raming enige jaren geleden. Hierdoor is er
een gat in de begroting ontstaan van

enige tienduizenden euro’s. Het is nu zaak
dit gat op de een of andere manier te
dichten, maar het wordt zo toch wel de
vraag of de molen tien jaar na de demon-
tage weer zijn oorspronkelijke karakter
heeft. Het zal er wel  eens van komen.

Stuntmolen in Blokker en Sant-
poort

Vroeger draaiden molens op de wind, nu
lijken ze soms alleen op geld te draaien.
Voor het behoud is dan ook veel geld no-
dig, een kopzorg voor menige molenbe-
heerder. Acties die geld opleveren zijn dan
ook ‘koren op de molen’.
In Blokker kwam men op het idee om

In 1707 werden Stammerlandpolder, de
Kickerpolder, de Botternespolder, de Lege-
weypolder, de Hogeweypolder, de Kostver-
lorenpolder en de Gaasperpolder onder
Diemen en Weesperkarspel samenge-
voegd tot één polder die de alleszins ver-
klaarbare naam Gemeenschapspolder
kreeg. Bij de samenvoeging van al deze
polders werd op de plaats van de oude en
kleine Gaaspermolen een nieuwe en gro-
tere schepradmolen gebouwd, molen Nr.1
van de Gemeenschapspolder. Het is te be-
grijpen dat men deze molen ook Gaasper-
molen bleef noemen. Deze bleek helaas
niet in staat om het waterpeil in de polder
afdoende te beheersen zodat omstreeks
1875 op de plaats van de voormalige
Stammermolen een tweede molen, een
vijzelmolen werd gebouwd, molen nr. 2,
ook wel naar zijn voorganger van meer
dan anderhalve eeuw geleden de Stam-
mermolen genoemd. In 1892 werd de
Gaaspermolen vervijzeld, mogelijk samen-
hangend met inklinken van het veen in de
polder en de onvermijdelijke verlaging van
het polderpeil, een probleem wat beslist
niet van vandaag of gisteren is. In 1926
werd pal tegen de molenromp een diesel-
gemaal met een door Werkspoor gele-
verde centrifugaalpomp gebouwd, waar-
bij de molen tot op de kapzolder werd ge-
sloopt om verder dienst te doen als woning
voor de machinist. Een jaar later werd de
Stammermolen ook gedeeltelijk gesloopt.
De stomp daarvan bestaat ook nog en
wordt gebruikt als restaurant. Later wordt
de dieselmotor vervangen door een elek-
tromotor.
In 1993 begon men in Driemond/Amster-
dam-Zuidoost te ijveren voor herstel van de
Gaaspermolen. Op 30 september van dat
jaar werd de Stichting Vrienden van de
Gaaspermolen opgericht, waarin het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht; Groengebied Amstelland; de provin-
cie Noord-Holland; Stadsdeel Zuid-Oost en
de Dorpsraad Driemond participeren. Een
prettige bijkomstigheid was dat het elektri-

sche gemaal naast de molen aan vervan-
ging toe was. Toen ontstond een situatie
waarbij de ene hand de andere kon gaan
wassen. Een nieuw vijzelgemaal met de vij-
zel op de plaats van de oude molenvijzel
vraagt haast om een molen, waarbij de vij-
zel zowel door wind- als door motorkracht
kan worden aangedreven; in het laatste
geval zelfs volautomatisch. Als motorge-
maal is de capaciteit 27 m3/min.; bij vol-
doende wind zelfs 36 m3. Het is niet mooi,
niet alleen praktisch, maar het maakt ook
de kosten van het geheel beheersbaar. Bo-
vendien werd de molenromp in 1996 op de
monumentenlijst geplaatst. Eind 2000 werd
met de werkzaamheden begonnen, waar-
voor ing. Jan den Besten het tekenwerk ver-
zorgde, evenals het bestek; dit in samen-
werking met G. Keunen van Monumenten-
zorg. Op 1 februari 2001 werd de nieuwe,
3,5 ton zware ijzeren molenvijzel gestoken.

Het oude gemaal was toen al gesloopt en
de molenmakers van Poland waren bezig
met het verlengen van de achtkantstijlen
en het leggen van de ta felementen. In de
werkplaats in Broek op Langedijk wordt dan
een nieuwe kap gemaakt. Op 10 juli jl. werd
die geplaatst en werden ook de roeden
gestoken (fabrikaat Vaags, no.’s 58 en 59
met een lengte van 26,50 m). Tevens werd
de ijzeren staartbalk aangehangen.  Sinds
1872 is de polder bemalen door een Grif-
fioen, telgen uit het bekende molenaarsge-
slacht in deze streek; eerst dus als molenaar,
vanaf 1927 als machinist en nu vanaf 2002
als molenaar-machinist, want Gerard Grif-
fioen, de vierde van zijn geslacht gaat de
molen weer bemalen.
Al met al is Noord-Holland hiermee weer
een indrukwekkende molen rijker en dat op
een inspirerende manier die hopelijk ook el-
ders navolging kan vinden: bij wijze van
spreken tot in Vlaanderen en Noord-Duits-
land toe!

waaghalzen voor de somma van f 25,-
een rondje met de molen mee te laten
draaien. De liefhebber werd hiervoor vast-
gegespt aan het hekwerk van de molen
om zo veilig een rondje met het kruis mee
te maken. In totaal zijn er 7 juli zo’n twintig
deelnemers geweest. Ze moesten wel een
verklaring ondertekenen waarin zij zelf de
verantwoording namen voor hun toeren.
Gemeenteraadsleden mochten ook een
rondje meedraaien in verband met de ver-
leende subsidie voor het inrichten van een
educatief centrum bij De Krijgsman. Alleen
de Hoornse wethouder Hansen liet zich er
toe verleiden.
De Stichting molen De Krijgsman heeft voor
het centrum ook subsidie aangevraagd
aan het waterschap West-Friesland.

Kap op de Gaasper Molen

Het plaatsen van de kap op De Gaas-
permolen (foto G. Barendse).

Bij het aanhangen van de staart leek de
Gaaspermolen alweer op een echte
molen (foto G. Barendse).
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Een paar weken later konden in Santpoort
liefhebbers dezelfde stunt beleven aan De
Zandhaas tijdens de Santpoortse feest -
week. De opbrengst was ook hier bestemd
voor de molen. De prijs bedroeg hier 15
euro. Deflatie in plaats van inflatie? Con-
currentie?
Jaren geleden, in 1990, koesterde de
plaatselijke schutterij in Neede soortgelijke
plannen bij een jubileum. De stunt daar is
toen afgeblazen door druk van de Stich-
ting vrienden van de Gelderse Molen, de
Gelderse Molencommissie en de Vereni-
ging De Hollandsche Molen (zie De Mole-
naar 1990-15-461 en 21-667). Is er dan nu
een wissel om?

Exploitatie van ‘t Roode Hert 
verzekerd door Raphaël stichting 

In 1980 nam molenaar John van Ham de
korenmolen ‘t Roode Hert in Alkmaar-Ou-
dorp over van Arie Berkhout, waarmee hij
als ambachtelijk molenaar de kost ging
verdienen. Bij de molen groeide de parti-
culiere meelverkoop uit tot een smaakvolle
molenwinkel, waarmee vooral Johns echt-
genote het gaande drukker kreeg. Het
draaide er op uit dat molen en winkel het
echtpaar boven het hoofd begon te
groeien. Beiden voelden er weinig voor om
het slachtoffer te worden van de molen en
zo besloten zij uit arren moede er maar een
punt achter te zetten. Nu behoort de biolo-
gische bakkerij-lunchroom Fermento tot de
klantenkring van Van Ham. Het bijzondere
is dat Fermento geëxploiteerd wordt door
de Raphaëlstichting, een stichting die zich
ten doel stelt verstandelijk gehandicapten
te integreren in de maatschappij. Toen de
stichting hoorde van de plannen van Van
Ham om er mee te stoppen besloot die om
de molen over te nemen. John van Ham
zou dan in dienst komen van de Raphaël-
stichting en de begeleider gaan worden
van de zes gehandicapten die de molen-
winkel gaan runnen. Tevens zou hij de mo-
len kunnen blijven bemalen. Alle betrokken
partijen vinden dit een prima oplossing,

Oudorp, molen ‘t Roode Hert.

waarmee de belangen van alle betrokke-
nen zijn gediend. ‘t Roode Hert kan zo blij-
ven malen.

Henk Borst van De Woudaap
overleden

Op 28 juli overleed Henk Borst, molenaar
van De Woudaap in Uitgeest van de
Krommenieër Woudpolder op 72-jarige
leeftijd. In 1995 werd hij, na veertig jaar
molenaar te zijn geweest, gedwongen tot
wat heet ‘functioneel leeftijdsontslag’.
Borst nam dit niet, wilde molenaar blijven
en vocht met succes zijn ontslag aan bij
de rechter. In 2000 ontving hij een konink-
lijke onderscheiding voor zijn langdurig
molenaarschap: Hij was toen 45 jaar in
dienst van het waterschap Het Lange
Rond en diens rechtsvoorganger, de
Krommenieër Woudpolder. Henk Borst was
een telg uit de bekende Rijnlandse mole-
naarsfamilie en verhuisde in 1955 naar het
Noord-Hollandse.

De Schoolmeester klaar!

Sinds 1976 is De Schoolmeester, de laatste
en daarmee de enige windpapiermolen
ter wereld, eigendom van de Vereniging
De Zaansche Molen. Alhoewel de molen,
ook onder de voorgaande eigenaren, al-
tijd goed is onderhouden openbaarden
zich de laatste jaren zoveel euvelen, ook
van constructieve aard, dat er fors moet
worden ingegrepen. Men verviel van het
een in het ander, beter: men ging van het
een naar het ander. Allerlei ambachtslie-
den als molenmakers, timmerlieden, riet-
dekkers metselaars en niet te vergeten mo-
lenaar Arie Butterman, hebben in de afge-
lopen jaren hun beste krachten aan De
Gauwdief (de scheldnaam voor deze mo-
len) gegeven. De laatste fase in het restau-
ratietraject voor de totale molen was het
herstel van de ruim zestig meter lange
droogschuur met veel timmer- en funde-
ringswerk. Dat herstel is nu ook afgerond en
zodoende is de molen nu klaar, voor zover
je ooit met een molen klaar bent. Al met al
is er zo 400.000 euro in de molen gestoken
en daarmee is De Schoolmeester het
grootste restauratieproject in de geschie-
denis van De Zaansche Molen. Het afslui-
ten van deze (gefaseerde) restauratie
werd op vrijdag veertien juni gevierd met
een feestelijke bijeenkomst in de molen.
De Schoolmeester was altijd al, zowel in-
wendig als uitwendig, stilstaand en ma-
lend, het bekijken waard, maar nu zoveel
te meer, weer volop in bedrijf en recht van
lijf en leden.

Restauratie schepradgemalen
Langerak en Overslingeland 

De restauratie van het motorschepradge-
maal Langerak is zo goed als voltooid, het
gemaal heeft inmiddels tot tevredenheid
proefgemalen. De restauratie hield de ver-
vanging van de schoepbladen, en herstel

Enige vrijwilligers van de onderhouds-
ploeg van de Regionale Gemalenstich-
ting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
aan het werk aan het gemaal van Ne-
derslingeland; links Christoffel He-
ijkoop, midden Fred Oudshoorn en
rechts Bart Kleijn.

van de voor- en achterwaterloop in.
De officiële opening van het in volle glorie
herstelde poldergemaal zal plaats hebben
op vrijdagmiddag 18 oktober.
Vrijwilligers van de Regionale gemalen-
stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlan-
den zijn begonnen met de demontage
van de schoepbladen van motorschep-
radgemaal Overslingland, het ‘zusje’ van
schepradgemaal Langerak.
Tot verrassing van de ‘motormannen’
bleek het scheprad nog enige verbreed-
sellatten aan de geklonken schoepbladen
die in het water hadden gestaan te bezit-
ten, vroeger een vertrouwd beeld bij vele
schepraderen, tegenwoordig uiterst zeld-
zaam geworden.
De leerlingen van de leerschool van IHC
Kinderdijk zullen de nieuwe schoepbladen
maken, en het inmiddels op cultureel en
monumentaal gebied onmisbare Land-
schapsplan Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen staat borg voor de aanschaf van
het materiaal.
Getracht zal worden om tegen de herfst
het gemaal uiterlijk weer compleet te heb-
ben.
Ook kreeg de Regionale Gemalenstichting
van de bekende molendeskundige Ing. J
den Besten uit Loenen a/d Vecht, enige
fraaie constructietekeningen ten ge-
schenke van de voormalige wipmolen die
voorheen op dezelfde plaats heeft ge-
staan. (De molen is op 16 Juli 1900 door blik-
seminslag verbrand en werd vervangen
door een stoomschepradgemaal , dat op
zijn beurt in 1939 weer werd vervangen
door het huidige gemaal.) 
De constructietekeningen zullen een per-
manente plek krijgen in het gemaal.
Bovendien gloort er hoop voor enige an-
dere buitengebruik gestelde poldergema-
len, hier zijn onderhandelingen gaande,
het is echter nog te vroeg om hier concrete
uitspraken over te doen. Regionale Gema-
lenstichting Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen.

Batterijkraan voor De
Salamander 

Bij meerdere bovenkruier-zaagmolens, voor -
al in Zuid-Holland, stond een zgn. batterij-
kraan, een houten kraan om zware stukken
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hout mee te verzetten. Meestal stond hij
aan de uitschietkant van de molen op de
houtwerf. De Herder in Leiden is de enige
die er nog een heeft. De Heesterboom in
Leiden en De Salamander in Leidschendam
hadden er ook een, evenals de nu gede-
monteerde Weltevreden in Krimpen a/d
Lek, maar die kranen zijn nu verdwenen. Bij
De Salamander verandert dit. Molenaar
Giel de Graaf uit Oud Verlaat, kleinzoon van
de eertijds bekende en zeer vakbekwame
molenmaker Arie de Graaf uit Gouda heeft
aan de hand van foto’s van De Salaman-
der inmiddels een reconstructie van de oor-
spronkelijke kraan gemaakt zoals die vroe-
ger bij De Salamander stond en daar werd
afgedankt te gunste van een mobiele
kraan. Een motor is per slot een heel wat ge-
rieflijker aandrijfkracht dan ellebogenstoom!
De kranen danken hun naam aan soortge-
lijke kranen die voor een heel ander doel
werden gebruikt, namelijk het hijsen van
kanonslopen. Die waren met de hand im-
mers ook moeilijk te tillen.

Molenmarkt te Kinderdijk met
extra aandacht voor windmolens  

Als de molens van Kinderdijk verlicht zijn,
wordt het weer tijd voor de jaarlijkse Mo-
lenmarkt. Aan de Schansweg in Kinderdijk
wordt op vrijdag 6 september een vijftigtal
kramen opgesteld, waar ieder iets van zijn
gading kan vinden. De opbrengst van de
kraamverhuur van de markt komt ten
goede aan de plaatselijke speeltuin Het
Balkengat. Nieuw dit jaar is de extra aan-
dacht voor molens op de markt. Zo zijn er
kramen van Stichting Levende Molens uit
Roosendaal, het Gilde van Vrijwillig Mole-
naars, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
en het bekende molenboeken-antiquari-
aat Gijsberts en van Loon. Landschapsver-
eniging Den Haneker is aanwezig, en Ko-
renmolen De Distilleerketel uit Rotterdam-
Delfshaven verkoopt ambachtelijk gema-
len meel. Uitgeverij Stichting Windstreken,
ook uit Kinderdijk en bekend van het mo-
lenkookboek Uit Alle Windstreken, verkoopt
op de markt haar boeken tegen een ac-
tieprijs, en een ansichtkaart met de pano-
rama-foto van Kinderdijk. In de (ongeveer)
60 kramen is van alles te vinden. Van boe-

De Salamander in Leidschendam bijna
een eeuw geleden met op de voor-
grond de kraan, die hier, uitzonderlijk,
aan de kant van de sleephelling staat.

ken, t-shirts, cadeau-artikelen, sieraden,
tweedehandsspulletjes tot klompen. Voor
de inwendige mens zijn er de beroemde
oliebollen van Kleis Simons, Zeeuwse bolus-
sen, pannenkoeken, warme broodjes en
paling. Kinderen uit Kinderdijk verkopen tra-
ditiegetrouw hun spulletjes op de rommel-
markt. Ook kunnen kinderen pony rijden.
Natuurlijk staat ook de Kop van Jut weer
opgesteld. De markt, bekend om zijn ge-
zelligheid, vindt plaats op vrijdag 6 septem-
ber, van vijf uur ‘s middags tot elf uur ‘s
avonds. Peter Paul Klapwijk.

Weer een echte molen in 
Papendrecht?

Papendrecht telde ooit meerdere molens;
het gemeentewapen herinnert daar nog
aan met zijn drie molens. In 1918 verdween
met de sloop van de korenmolen De Hoop
de laatste. 
De Papendrechtse fotograaf Nico Knol
heeft aan de Culturele Raad Papendrecht
het voorstel gedaan om in Papendrecht
weer een echte molen te bouwen als een
aantrekkelijk cultureel object. Alleen zal het
niet meevallen om in het dichtbebouwde
Papendrecht een geschikte locatie te vin-
den. Zo vallen eigenlijk alle oorspronkelijke
molemlocaties af. Vandaar, dat Knol het
voorstel doet om de molen in het Vondel-
park te bouwen.
Ruim twintig jaar geleden speelden er in
Papendrecht vergelijkbare plannen. Toen
werd de fundering van een wipmolen, de
in 1871 gesloopte Lage Molen van de pol-
der Papendrecht opgegraven. Herbouw-
plannen ketsten toen af op de kosten,
maar wel werden de funderingsresten ge-
conserveerd. In plaats van een echte mo-
len bouwde op initiatief van de wijkvereni-
ging Molenvliet de firma Rem & Zn uit Wor-
mer een weidemolen. Dit molentje aan het
Noordhoeksewiel werd op 30 augustus
1980 overgedragen aan de gemeente.

Varen met heks Hedwina naar
de mysterieuze museummolen

Met ingang van 1 juni zal in Schiedam de
Fluisterboot regelmatig rondvaren met bij-
zondere passagiertjes. Zo worden er pira-
ten, Mexicaanse fratsenmakers, speurneu-
zen en mysterie-onderzoekers verwacht De
laatste gaan tijdens een spannende vaar-
tocht samen met heks Hedwina (die er eng
uitziet, maar eigenlijk heel aardig is) een
plan smeden om het geheim van malle
Max in molen De Nieuwe Palmboom te ont-
rafelen. De molenpoes en de muizen heb-
ben er mee te maken, zo gaat het gerucht,
en ook de spannende expositie “Molens,
mythes en mysteries”. Maar met de juiste
vermomming moet er achter te komen zijn.
Met precies de goede schmink en onop-
vallende ouffit gaan de kinderen op on-
derzoek in museummolen De Nieuwe
Palmboom en drinken daar, na de klus ge-
klaard te hebben, een heksendrankje met
molenkoek. Bij het afscheid in de molen is
er nog een spannende verrassing voor elke

speurneus, die tot slot samen met heks
Hedwina nog gaan genieten van een ge-
heim diner op een andere locatie.
LeF for kids ontwikkelde in opdracht van de
Schiedamse VVV vier verschillende kinder-
arrangementen met een vaartocht en ac-
tiviteiten die allen een hele middag in be-
slag nemen. Elk arrangement wordt afge-
sloten met een speciaal kinderetentje zoals
een captainsdiner of een picknick. De ac-
tiviteiten vinden onder begeleiding plaats
en variëren van een speurtocht, of het do-
pen van een boot tot het maken van sie-
raden en muziek.
Het Fluisterbootseizoen loopt tot en met 31
oktober en alle informatie is opgenomen m
een bij de VVV verkrijgbaar boekje. Voor
reserveringen voor de kinderarrangemen-
ten of een groepsboeking voor een nor-
male Fluisterbootrondvaart: VVV Schie-
dam, tel. 010 - 4262654. Vooraf een kijkje
aan boord nemen kunt u via www.Rond-
vaartenschiedam.nl. Stichting De Schie-
damse Molens.

Twee Zeeuwse beroeps -
molenaars overleden

Eerder dit jaar, op 31 maart, overleed op
80-jarige leeftijd in Nisse Rinus Moerland,
de laatste particuliere eigenaar van de
molen in die plaats. Moerland maakte
vanaf 1958 deel uit van de firma Verburg
en Moerland. Na het overlijden van Ver-
burg in 1964 zette Rinus Moerland het be-
drijf voort. Tot 1969 werd er met de molen
gemalen, zij het op de motor. In 1979 ver-
kocht Moerland de molen aan de Vereni-
ging De Zeeuwse Molen die hem een jaar
later overdroeg aan de gemeente Bor-
sele, die de molen twee jaar later liet res-
taureren.
Een paar dagen eerder, op 28 maart,
overleed in Goes op 79-jarige leeftijd een
andere Zuid-Bevelandse molenaar, te we-
ten Pieter van Boven van De Oranjemolen
in Lewedorp. De molenaarsfamilie Van Bo-
ven kwam van Yerseke, waar grootvader
van Boven een waarschijnlijk voormalige
Zuidplasmolen als korenmolen bemaalde.
In 1919 kocht de vader van Piet van Bo-
ven, M. van Boven Mzn. de korenmolen
van Lewedorp/Nieuwdorp. In 1934 liet Van
Boven zijn molen aan de Korenweg uitrus-
ten met een nieuw wieksysteem door de
Goese molenmaker Van Riet; de eerste
molen met dit systeem. Waarschijnlijk
heeft Van Boven zelf ook een werkzaam
aandeel gehad in de ontwikkeling ervan,
want in de jaren dertig wordt het veelzeg-
gend ook wel gepresenteerd als het wiek-
systeem Bovrie. Piet van Boven wordt in
1946 voorzitter van de afdeling Zeeland
van de Bond van jonge molenaars. In
1956 neemt hij de molen van zijn vader
over, maar het malen op de wind raakte
snel afgelopen. In juli 1960 kwam de mo-
len stil te staan en raakte in verval. In 1966
werd dan ook een sloopvergunning ver-
leend, waarna in oktober 1973 onttakeling
volgde: de kap met het gevlucht ver-
dween. Vervolgens werd de romp in de-
cember 1992 grotendeels gesloopt.
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Resten van een watermolen 
gevonden in Eindhoven

Voor het maken van een vistrap in de Dom-
mel bij het Van Abbemuseum moest het ri-
viertje worden drooggelegd. Toen ont-
dekte men restanten van paalwerk. Dit
bleek te behoren bij de al lang verdwenen
Eindhovense of Stratumse Molen, aange-
zien hij op de grens van oud Eindhoven
met voormalig Stratum lag. Omdat deze
molen het eigendom was van de prinsen
van Oranje werd hij ook wel de Prinsenmo-
len genoemd. De molen was een dwang-
molen waar de inwoners van Eindhoven
verplicht waren te laten malen, maar dat
recht werd wel betwist, als zo vaak.

Roedenbreuk molen Halsteren

De korenmolen van Halsteren is een van de
weinige korenmolens in Brabant die is blij-
ven malen. De witte Sancto Anthonio, sinds
1907 eigendom van de van oorsprong
Zeeuwse molenaarsfamilie Moerland ge-
niet grote bekendheid met zijn met serin-
gen beplante berg. 
Helaas mist de molen sinds kort een roe.
Maandagmiddag 12 augustus brak de bin-
nenroe, een bejaarde Potroe, bij de askop
af terwijl de molen op het noorden/noord-
westen draaide. Persoonlijke ongelukken
bleven gelukkig achterwege, maar de
schadepost voor particuliere eigenaar
Frans Moerland is groot. Molenmaker John
de Jongh raamt het herstel op 35.000 euro.
De gebroken roe behoort tot de ruim vijftig
laatste roeden die Pot heeft gemaakt. Hij
droeg nummer 2762 en was op 15 mei 1937
geleverd aan A. Moerland. Hij werd in de
Halsterse molen gestoken door molenma-

ker Van Riet uit Goes. De roe heeft dus 65
jaar dienst gedaan.
Het andere eind is de woensdag erna door
molenmaker John de Jongh gestreken, zo-
dat de Sancto Anthonio voorlopig in ieder
geval met één roede kan blijven draaien.
Dat is op zich een bijzonder gezicht; het lijkt
alsof de molen ‘ademt’ dikker of smaller is
nar gelang van de stand van de roe. In
Groningen noemde men het malen met
één roe wel ‘landmeten’.
Moerland is te veel molenaar om het er bij
te laten. De subsidieprocedure voor herstel
zal snel in gang gezet worden.

Stroomopwekking Limburgse 
watermolens

De Vereniging Natuurmonumenten en
Nuon werken aan plannen om met twee
watermolens ‘groene stroom’ te gaan op-
wekken. Het betreft de Volmolen bij Epen,
die tot voor een aantal jaren als ambach-
telijke molen werkte, en de Bovenste Molen
bij Mechelen. Waarschijnlijk krijgt de Volmo-
len als eerste de opwekkingsinstallatie om-
dat de Bovenste Molen bij het hoge water
van 1998 schade opliep die nog hersteld
moet worden. De verwachting is dat de
Volmolen goed is voor zo’n 10 kwh. Overi-
gens wordt er al door Limburgse watermo-
lens stroom opgewekt, zij het in zeer be-
scheiden mate. Ook bestaan er zulke plan-
nen voor de Oude Molen in Valkenburg (zie
Molenwereld 2002-6-170).
In Duitsland ziet men klassieke watermolens
die voor dit doel zonder permanent toe-
zicht dag en nacht in bedrijf zijn, niet alleen
turbinemolens ook klassieke molens met
waterraden.
Ooit hebben er ook plannen bestaan om in
de Geul een stuwdam te maken om tot
grootschaliger elektriciteitsopwekking te
komen. Dat is niet door gegaan, iets waar-
voor we qua natuur en landschap van het
zo mooie Geuldal niet rouwig om hoeven
te zijn.

Heropening Sint Antoniusmolen
Heythuysen

De uit 1861 daterende St. Antoniusmolen in
Heythuysen heeft een grondige opknap-
beurt gekregen waaraan men vanaf het
najaar 2000 is bezig geweest. Alhoewel de
molen reeds in 1973 werd gerestaureerd
was het met name door vochtproblemen
noodzakelijk een nieuwe restauratie uit te
voeren. Daarbij is de molen opnieuw ge-
voegd, zijn rotte balken vervangen of her-
steld en is de molenkap helemaal opge-
knapt terwijl de molenberg is voorzien van
een drainage systeem. Ook is de molenas
opnieuw afgedraaid en komen er nieuwe
verbusselde wieken. Het gereedkomen
van de restauratie is gevierd worden met
een groot feest op zondag 1 september
2002 met allerlei activiteiten in en rondom
de molen. In het kader van deze herope-
ning wordt ook een nieuwe kleurenbro-
chure uitgegeven over de molen.
Louis Verbeek. 

Molenkalendertje Henk van 
Velzen

Molenverzamelaar en -tekenaar Henk van
Velzen uit Breda hoopt eind september zijn
negentiende molenkalendertje gereed te
hebben. Dit jaar heeft hij een kalender sa-
mengesteld van molens die door molenlief-
hebbers gevraagd werden. Molenvrien-
den en vriendinnen kunnen dit kalendertje
op formaat 12,5 x 21 cm weer bestellen
door overmaking van 2,35 op postgiro:
1138065 t.n.v. H. van Velzen, Assumburg-
straat 38, 4834 KP Breda, o.v.v. kalender
2003. Bankrekeninghouders wordt verzocht
bij de bestelling hun adres te vermelden.

Zomeraanbieding Stichting 
Levende Molens

In ons bezoekerscentrum zijn honderden
verschillende prentkaarten van molens te
koop, zowel van wind- als watermolens, uit
binnen- en buitenland, in kleur en in zwart-
wit. Regelmatig komt nieuwe voorraad bin-
nen en daarom houden we eens in de drie
jaar opruiming, om wat meer plaats te krij-
gen in onze kaartenbakken. 
Deze keer is het zelfs vier jaar geleden dat
we nog ‘n dergelijke aanbieding hadden.
Om precies te zijn: in september-oktober
1998 (uitgavenlijst 41).
Dit biedt een mooie kans aan verzame-
laars van molenkaarten, om hun collectie
uit te breiden en/of hun doos met ruilmate-
riaal aan te vullen. Laat deze kans niet
voorbij gaan. Nu zijn de kaarten immers ex-
tra voordelig geprijsd. (Voorheen kostten ze
tussen de 0,40 en 0,50 per stuk of meer. Nu
soms minder dan de helft!)
Er is keuze uit verschillende pakketten,
waaruit u kunt kiezen:
- Uitsluitend Nederlandse kaarten;
- Uitsluitend Belgische kaarten;
- Uitsluitend kaarten uit overige landen (in
hoofdzaak Frankrijk, Duitsland en Denemar-
ken)
Elk pakket is samengesteld uit 25 verschil-
lende prentkaarten. Het betreft steeds fo-
tokaarten, dus géén pentekeningen e.d. Bij
Nederlandse en Belgische kaarten kunnen
we een maximum van 200 verschillende
kaarten garanderen; bij pakket c bedraagt
dat aantal 50 stuks.
Met enkele speciale wensen kunnen we re-
kening houden, bijvoorbeeld:
- als u géén kaarten van watermolens wenst,
- als u géén zwart-wit kaarten wenst,
- als u géén kaarten verzamelt van verd-
wenen en/of onttakelde molens,
- als u een voorkeur heeft voor bepaalde
provincies
of wensen van gelijke strekking; Laat het
ons gerust weten!
U kunt uw assortiment geheel naar eigen
wens samenstellen, 
bijvoorbeeld 2x pakket a, 1x pakket b en 1x
pakket c (bij 100 stuks)
De prijs:
25 verschillende prentkaarten voor 7,-
100 verschillende prentkaarten voor 25,-
250 verschillende prentkaarten voor 55,-
(verzendkosten inbegrepen!)

De Oranjemolen in Lewedorp kort
voor de algehele onttakeling met op de
binnenroe het wieksysteem-Bovrie om
deze naam maar weer eens aan de ver-
getelheid te ontrukken.
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De kaarten zijn te bestellen door het over-
maken van het verschuldigde bedrag on-
der vermelding van het gewenste op één
van de volgende rekeningen: Giro 41902 of
Bank 861.888.049 ten name van Stichting
Levende Molens te Roosendaal. Bankreke-
ninghouders: vergeet uw adres niet!
Let wel: Deze aanbieding is slechts geldig
tot en met 31 december 2002. Stichting Le-
vende Molens

In ‘t kort

� In mei heeft het molenmakersbedrijf Dun-
ning nieuwe roeden gestoken in de molen
van het waterschap Het Witte Lam bij Zuid-
wolde. De molen is eigendom van de Mo-
lenstichting Hunsingo. 
� Begin juli heeft het bouwbedrijf Hiemstra
uit Tzummarum het herstel van de Babuur-
stermolen bij Tjerkwerd voltooid. Het be-
langrijkste was het aanhangen van een
nieuwe staart.
� De Stichting Molen De Weert hoopt dat
haar molen op de rijksmonumentenlijst
wordt geplaatst. Daartoe is een aanvraag
ingediend. De Weert was tientallen jaren
niet meer dan een kale onderbouw, maar
werd in 1999/2000 gecompleteerd met ge-
bruikmaking van het achtkant van de
Schuilenburger Molen bij Hellendoorn.
� Op zaterdag 22 juni heeft wethouder B.
Eshuis van de gemeente Hof van Twente
het nieuwe bezoekerscentrum bij de molen
De Hoop in Markelo geopend (zie Molen-
wereld 2001-9- 108 en 2002-2-34).
� Op 29 juni stak molenmaker Wintels de
roeden in de Borgelinkmolen in Denekamp.
Daarmee is deze molen, ook wel Brande-
hofsmolen geheten, weer een complete
molen na in 1928 onttakeld te zijn. De
nieuwe roeden werden gemaakt door mo-
lenmaker Groot Wesseldijk.
Op 14 juli en 24 juli werden weer twee mo-
lendagen gehouden rond de Grote Gees-
terse Molen aan de Hardenbergseweg in
het Overijsselse Geesteren.
� De openingsbijeenkomst van de Overijs-
selse Molendag op zaterdag 7 september
vindt plaats bij de Wissink’s Möl te Usselo, al-
waar gedeputeerde T. Bennink de vang
van de molen en voor deze dag licht.
� Op zondag 28 juli overleed Toon Dennis-
sen op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen
van een herseninfarct. Eerder, in maart dit
jaar, was hij ook al getroffen door een der-
gelijk CVA. Nu zakte hij in elkaar bij de stan-
derdmolen van Beuningen, waarvan hij vrij-

willig molenaar was. Opname in het Rad-
boudziekenhuis in Nijmegen mocht niet
meer baten. Dennissen was een markante
figuur in Beuningen. Hij was meer dan 25
jaar gemeenteraadslid en ook wethouder.
De gemeente Buren heeft 25.000 euro uit-
getrokken voor de molen van Ingen. Zo
moet er riolering komen en wordt het ter-
rein van de molen aangepakt. Wellicht ko-
men er ook zitjes, waardoor de beleving
van de molen voor inwoners en recreanten
wordt verhoogd.
� De gemeente Eibergen heeft bij het pro-
vinciebestuur een aanvraag ingediend
voor een subsidie van 95.000 euro voor her-
stel van de Mallemse Molen (zie ook elders
in dit nummer).
� Sinds 8 juni is Hans de Kroon uit Veenen-
daal vrijwillig molenaar op De Hoop in Lun-
teren. De Kroon is sinds kort gediplomeerd
vrijwillig molenaar en laat nu, zo mogelijk,
De Hoop iedere zaterdag draaien. De laat-
ste tijd gebeurde dat niet veel meer.
� De Wereldwinkel van Voorst heeft een
gastvrij onderdak gekregen in de molen De
Zwaan. Op zaterdag 7 september wordt
met de verkoop begonnen, terwijl de offi-
ciële opening een week later is. Daarnaast
is er in de molen ook een gewone molen-
winkel gevestigd. De molen met de winkels
is op zaterdagen geopend van 9 tot 16 uur.
� De Beatrixmolen in Winssen heeft de sta-
tus van ‘huis der gemeente’ gekregen, zo-
dat er nu in deze molen huwelijken kunnen
worden gesloten. Op 7 juni trouwden Olof
Roelofs en Sandra Elvers er als eerste echt-
paar.
� Op 14 juli is het 350-jarig bestaan van Be-
renschot’s Watermolen in Winterswijk ge-
vierd met muziek en demonstraties van
oude ambachten. In het restaurant wer-
den speciale gerechten geserveerd dat
sinds er sinds 1991 is gevestigd.
� De Koppelpoort in Amersfoort behoort
tot de bekendste monumenten van Ne-
derland. Minder bekend is het bestaan van
het gebouw van een gewezen, door wa-
terkracht gedreven en in 1646 gebouwde
volmolen tegen de stadsmuur bij deze
poort. Binnenkort wordt de kap van dit
pand vernieuwd.
� De grote restauratie van de korenmolen
Geesina in Groenekan wordt geplaagd
door tegenvallers. Bij de opdracht in 2000
ging men uit van 650.000 gulden. Daar
moet nu nog zo’n 100.000 euro bij. Met
name het metselwerk bleek veel duurder
dan verwacht.
� De Noordermolen bij Akersloot heeft in
juni een nieuw rietdek gekregen. Het werk
is uitgevoerd door rietdekker Kolijn uit Vree-
land. Er staat nog meer werk op het pro-
gramma. Zo moeten ook nieuwe roeden
worden gestoken. In maart 2003 moet de
molen volgens de planning klaar zijn.
� Het gemeentebestuur van Amstelveen
heeft het plan van Peter Pijpelink om een
molen te bouwen op de hoek van de Leg-
meerdijk en het Schinkeldijkje in Bovenkerk
(zie Molenwereld 2002-3-64) afgewezen.
Men vindt de plaats van de molen, die
nieuwbouw in Bovenkerk-Zuid in de weg
kan staan, onjuist, terwijl de molen ook een
belemmering kan vormen voor de ecologi-

sche verbindingszone.
� Nadat op 6 april de kap geplaatst was
op de woonmolen die aannemer Klaas de
Leeuw bouwt aan het Oude Veer in Anna
Paulowna (zie Molenwereld 2002-5-129)
werd op 5 juli overgegaan tot het plaatsen
van de kap.
� Op zaterdag 1 juni werd aan de Haven
in Monnickendam de eerste Monnicken-
markt gehouden waar tweedehands boe-
ken en historisch materiaal werd verkocht
ten behoeve van de herbouw van de
zaagmolen De Vriendschap in die plaats.
Ook waren er diverse organisaties met een
stand vertegenwoordigd. De markt le-
verde netto ongeveer 5000 euro op voor
het beoogde doel.
� De Kat in Uitgeest is de roedebreuk van
27 mei 2001 te boven en draait weer met
zijn complete kruis.
� Zaandammer G. Landheer wil in de Kal-
verpolder, niet ver van De Bonte Hen, een
futuristische villa bouwen. Dit plan is afge-
wezen door de gemeenteraad (zie Molen-
wereld 2002-4-99). De heer Landheer heeft
tegen deze uitspraak bezwaar aangete-
kend. Die is inmiddels op 8 augustus be-
handeld in de hoor- en adviescommissie
van Zaanstad.
� De in 1911 gebouwde voormalige gort-
pellerij van Zwaardemaker in Zaandam,
een rijksmonument, wordt verbouwd en in-
gericht met 29 appartementen. Zwaarde-
maker was ongetwijfeld de bekendste
Zaanse gortpeller.
� De Zwitserse architect Peter Zumthor ont-
wikkelt in opdracht van de Stichting Leidse
Studentenhuisvesting en de VOF Meelhat-
tan, de eigenaren van de in 1988 stilge-
legde meelfabriek De Sleutels in Leiden
een plan voor de verbouwing van deze fa-
briek, een beschermd rijksmonument tot
woningen en ruimten voor horeca en cul-
tuur.
� Op 28 juli werd het 250-jarig bestaan van
de Kikkermolen bij Leiden gevierd met een
puzzeltocht langs de molen en door het
Heempark. De wipmolen is met een vlucht
van 12,64 m een van de kleinste watermo-
lens van Rijnland.
� Er bestaan plannen om het weidege-
bied bij de molens van de Driemanspolder
bij Leidschendam een zogenaamde
‘Groenblauwe slinger’ te maken; bestemd
voor natuur, recreatie en water. De be-
stemming water is tweeledig: recreatie en
waterberging. Wat de consequenties voor
de molens zijn is nog niet duidelijk. Waak-
zaamheid is in ieder geval geboden.
� De Dijkmolen in Maasland, eigendom
van het Hoogheemraadschap van Delf-
land, heeft in de laatste tijd verscheidene
herstellingen ondergaan. Zo is o.a. het
voorschild vernieuwd, evenals de schep-
radbladen.
� Het Hoogheemraadschap van Delfland
wil twee grote noodbergingen tegen wa-
teroverlast inrichten in de regio Haaglan-
den, waarvan er een moet komen bij de
Schaapweimolen in Rijswijk en de andere
bij ‘t dorpje ‘t Woudt. Op zijn vroegst zullen
ze in 2004 operationeel zijn.
� In juli kreeg de snuifmolen De Lelie in Kra-
lingen, eigendom van de gemeente Rot-De standerdmolen van Usselo.
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Activiteiten

TIMS-THEMABIJEENKOMST OVER
ROS- EN HONDEMOLENS

Op zaterdag 30 november 2002 zal TIMS-Nederland/Vlaanderen, de
vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen, een the-
matische bijeenkomst houden over door dieren aangedreven mo-
lens. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Nijkerk (Gelderland).

Op deze dag zullen een aantal bekende sprekers uit Nederland en
Vlaanderen ingaan op dit soort molen. De bekende Vlaamse mo-
lenbouwer Herman Peel zal spreker over de door hem opgebouwde
rosmolen in Brugge. Jan Delcour, schrijver van de publicatie over hon-
demolens gaat in op door honden aangedreven karnmolens. Vanuit
Nederland wordt een bijdrage verwacht van Yolt IJzerman, die de
karnmolen in Nederland zal bespreken. Hij heeft daartoe in grote de-
len van Nederland onderzoek gedaan. Tevens wordt een bijdrage
verwacht over paarden aangedreven molens voor kleiverwerking.
Het programma is nog onder voorbehoud.

Als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen dan verzoeken wij u s 30,-
over te maken op giro 6104927 ten name van TIMS Nederland in
Maartensdijk of voor Vlaanderen ASLK (swift code CGAK-BEBB) Rek.
nr. 001-0189581-22, t.n.v. TIMS c/o Frans Brouwers, N.S.B.-straat 15, 2180
EKEREN. Na ontvangst van uw bijdrage wordt u een definitief pro-
gramma met routebeschrijving toegestuurd.

Deelnemers die geen lid of abonnee zijn van TIMS-Nederland/Vlaan-
deren hebben voor één jaar na de bijeenkomst een gratis abonne-
ment op het blad Molinologie.

Indien u nadere informatie wenst over het programma kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat van TIMS (Tel. 070-3460885), e-
mail: leo.diederik@consunet.nl

terdam, een nieuw windpeluw. Daarbij
werd tevens het voorkeuvelens groten-
deels vernieuwd. Ook hing de Restauratie-
werkplaats Schiedam een nieuwe staart-
balk aan.
� Voor de Stadsmolen van Axel worden
vrijwilligers gezocht die in de molen rondlei-
dingen verzorgen en promotieartikelen ver-
kopen.
� Op 1 augustus werd in Cadzand gevierd
dat het 25 jaar geleden was dat de molen
heropend werd na herstel van de brand
op 12 februari 1974. Tijdens een dorpsfeest
kon men het aantal asomwentelingen ra-
den dat de molen op 1 augustus zou ma-
ken. Notaris Van den Berg uit Oostburg
stelde de uitslag vast.
� De Vereniging Gemeenschap Wolp-

haartsdijk heeft de organisatie StichtLicht
uit Goes in de arm genomen om de molen
van Wolphaartsdijk in de schijnwerpers te
zetten. Deze organisatie wil met steun van
de gemeente cultuur-historische objecten
in het (kunst-)zonnetje zetten.
� De bezwaren tegen het wooncomplex
San Francesco in Etten- Leur hebben suc-
ces gehad (zie Molenwereld 2002-2-38).
Het aantal bouwlagen wordt verminderd
van zes tot vier, terwijl de bovenste bouw-
laag meer naar achteren is gesitueerd.
Hiermee zijn de bezwaren voor de biotoop
van de Bisschopsmolen eigenlijk opgelost.
� De Staatssecretaris van OCW heeft be-
sloten de Elderse Molen te Mierlo aan te
wijzen als beschermd monument in de zin
van de Monumentenwet. Deze molen be-
hoorde tot de weinige oude complete mo-
lens die nog geen rijksmonument waren.
� De gemeenteraad van Werkendam
heeft een positief advies afgegeven voor
de plaatsing van de onttakelde molen van
de polder Het Landeke op de rijksmonu-
mentenlijst. De aanvraag hiertoe is in 2000
ingediend door de Molenstichting Land
van Heusden en Altena om het voortbe-
staan van dit bijzondere molentje te verze-
keren
� Op 20 juni overleed in Harderwijk op 82-
jarige leeftijd de heer I.D. Versteeg. De heer
Versteeg was de zoon van de laatste mo-
lenaar van de in de oorlog opgeblazen
molen van Woudrichem. Ivo Versteeg was
nauw betrokken bij de herbouw van deze

molen. De toen opgedane kennis en erva-
ring wilde hij ook dienstbaar maken voor
de herbouw van De Koe in zijn woonplaats
Ermelo, waarvoor nu plannen worden ont-
wikkeld. Zijn overlijden maakt die inbreng
helaas onmogelijk.
� De database van Verdwenen Molens in
Nederland verhuist naar een nieuw adres:
http://www.molendatabase.nl/verdwe-
nen/. Deze is bovendien in een nieuw jasje
gestoken en voorzien van een betere zoek-
functie, waardoor alles nu veel sneller ver-
loopt. De database zal in de toekomst ge-
koppeld gaan worden aan http:// www. -
mo lendatabase.nl/ waardoor het ook mo-
gelijk wordt om te zoeken in beide data-
bases tegelijk wat weer vele nieuwe moge-
lijkheden biedt. 

Molenkalender

6 september: Molenmarkt Kinderdijk
7 september: Overijsselse Molendag.
14 september: Friese Molendag.
6 oktober: Limburgse Molendag.
27 oktober: Rijnlandse Molendag 
9 november: Molendag Tielerwaard.

Tentoonstellingen

27 februari 2002 - januari 2003: Tentoonstel-
ling ‘Molens, Mythes en Mysteries’ in
museum molen De Palmboom in Schie-
dam.

De molen van Cadzand na de brand
van 12 februari 1974.
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’t Betere werk
In Molenwereld 2002-6 staat onder ‘Mo-
lensaktueel’ een kort berichtje over het
muldershuis Mallumse molen. Daar dit be-
richt een onderdeel is van een groter ge-
heel, wil ik u graag uitgebreider informeren:

De gemeente Eibergen is met een uitge-
breid plan bezig ter bevordering van het
toerisme in het buitengebied van de ge-
meente.
Door diverse groepen en instanties wordt
hieraan meegewerkt; ook dus door de
stichting Mallumse molen, die eigenaar is
van de molen en het muldershuis.

Gebruik muldershuis

Tot op heden was plm. 70% van het mul-
dershuis in gebruik voor culturele en ho-
reca-activiteiten. Dit is nu uitgebreid met
het woongedeelte, waarin een café is on-
dergebracht. Hierdoor is het mogelijk dat
naast de besloten groepsactiviteiten ook
passanten gebruik kunnen maken van
deze accommodatie.
Het muldershuis zal inwendig worden ver-
bouwd. De overheidsgelden van provincie
en uit Brussel zijn net toegekend voor het
gehele plan. De instelling werkte tot op he-
den met een nadelig saldo, hetwelk de ge-
meente jaarlijks bijspijkerde. Vanaf heden
denken we jaarlijks met een batig saldo te
kunnen afsluiten.

Aanpak molenomgeving

Voor de omgeving van de molen zijn en-
kele onderdelen uit het plan belangrijk
- De oude rivier krijgt weer een open ver-
binding met de gekanaliseerde Berkel,
zodat vanuit het dorp de oude berkel-
zomp weer via de schutsluis naar het
muldershuis kan varen.

- De tennisvelden naast de schutsluis ver-
dwijnen en hier wordt een kruidentuin
aangelegd.

- In de directe omgeving wordt een laby-
rint aangelegd.

Naast de onzes inziens positieve ontwikke-
lingen zit er ook een pijnlijke kant aan het
plan, de bewoner, tevens vrijwillig mole-
naar, moest verkassen naar het dorp.
De contacten tussen de molenaars en
nieuwe pachter muldershuis zijn nog vers,
maar dusdanig dat er mogelijk nog een
vrijwillig molenaar (ster) bij komt. De molen
zelf draait nog wekelijks met een stel en-
thousiaste vrijwilligers.

Fundering

De onderhoudswerkzaamheden aan de

fundering en de zandstenen gevel, welke
uitgevoerd zouden worden voor plm.
50.000 gulden, werden op het laatst (terwijl
alle toezeggingen schriftelijk binnen waren)
toch door de Rijksdienst geblokkeerd. Hun
inziens moet de gehele natuursteengevel
verwijderd worden, daar deze met ijzeren
ankers aan het achterliggend metselwerk is
verankerd.
Op vijf plaatsen is roestvorming werkelijk ge-
constateerd, maar niemand kan zeggen of
dat er niet meer worden. Het prijskaartje is
nu ruim 300.000 gulden. De toezeggingen
hiervoor zijn echter nog niet binnen.

K. de Jonge,
Lid stichtingsbestuur en vrijwillig molenaar
Mallumse molen.
7151 GA Eibergen Boterbloemstraat 10
tel. 0545 472397

MULDERSHU IS  MALLUMSE  MOLEN

De Mallumse Molen bij Eibergen in vervlogen dagen met rechts het gebouw van de
oliemolen dat in 1917 gesloopt zou zijn. Het onderslagrad was al eerder verdwenen.

Mededeling
Naar aanleiding van een brief van Willem Roose aan een van onze relaties en de daaruit voortvloeiende ontwikkelin-
gen zijn de verhoudingen dermate verstoord geraakt dat Willem Roose gemeend heeft zijn werkzaamheden ten be-
hoeve van de Molenwereld met onmiddellijke ingang te staken.
Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste, maar leggen ons hierbij neer. Het betekent niet alleen dat u zijn arti-
kelen zult missen, maar dat ook een einde is gekomen aan de column ‘Het moderne molenleven’ die door hem werd
verzorgd.
Verder heeft het voor de Molenwereld geen directe gevolgen: het blad zal op dezelfde wijze voortgezet worden.
Toch is een woord van dank aan Roose zeker op zijn plaats. Hij is een der mannen van het eerste uur voor de Molen-
wereld en heeft zeker ook gezicht gegeven aan het blad. We denken daarbij aan zijn column, alhoewel die zeker niet
onomstreden was. Verder ook aan de rubriek ‘Mens en molen’ en verslagen van allerhande activiteiten. Zijn oog voor
het menselijke aspect was groot, terwijl het verwoorden van allerlei zaken hem op het lijf was geschreven. 
Willem, het ga je verder goed, is het niet in de Molenwereld met een hoofdletter dan die met een kleine.

Bestuur en redactie
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-353508

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

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

Molenrijk Rijnland is geen kwestie van tellen, meer een kwestie van smaak, 
van proeven en kijken. Er is namelijk geen streek in Nederland waarin de 

watermolens zo verscheiden zijn. Je komt er molens tegen in allerlei vormen 
en kleuren. Als bij mensen ‘vertaalt’ hun leeftijd zich in hun uiterlijk. 

Een molentocht in Rijnland is altijd een ontdektocht, niet alleen de molens op
zich, maar ook het landschap waar ze in staan, het landschap dat ze hebben 

helpen vormen. Dit artikel wil daarin een kleine wegwijzer zijn, een aansporing
om het zelf te bekijken en te genieten.

Molenschatkamer

De streek direct achter de kust is een lap-
pendeken van meest kleine polders, zeg
maar rond de honderd hectare. Ze zijn niet
diep; velen hebben een peil dat niet die-
per is dan 1 m beneden NAP.  Ze malen
hun overtollig water uit op de boezem van
Rijnland die door grote en sterke gemalen
bij Katwijk, Spaarndam, Halfweg en Gouda
wordt afgemalen op het buitenwater. Het
waterpeil van Rijnlands boezem ligt rond
de 60 cm onder NAP. 
Dat betekent dat de gemalen en vroeger
de molens in deze streek het water niet
meer dan enige tientallen centimeters
hoeven op te voeren. Daar is natuurlijk re-
latief weinig kracht voor nodig. Daarom

kon men in deze streek met zijn betrekkelijk
kleine polders ook volstaan met relatief
kleine molens. De vlucht, de diameter van
het wiekenkruis, is/was meestal rond de vijf-
tien meter, maar kleiner kan ook: tien,
twaalf meter kwam ook voor. De Hoge-
veense Molen bij Noordwijkerhout, eigen-
dom van onze stichting, is voor deze streek
echt groot met een vlucht van ruim 23 m;
maar de polder is dan ook bijna 500 ha
groot!. 
Ook al zijn deze polders en de molens klein,
het is geen beletsel voor een grote ver-
scheidenheid aan molentypen. Er zijn er in
steen gebouwd zoals de Hoop doet Leven
bij Voorhout of de Zuidwijkse Molen bij Was-

De Hoogewegse Molen bij Noordwijk is al tientallen jaren een veel voorkomend motief
op ansichtkaarten en in tijdschriften; altijd goed voor een ‘typical Dutch’ plaatje, maar
het is wel een van de laatste watermolens in de bollenstreek en nog een bijzondere
ook. 

Een kaart is daarbij een aardige opstap.
Die helpt een grove indeling te maken. Di-
rect achter de kust ligt de bollenstreek.
Dan, meer landinwaarts, het plassen- en
weidegebied. Daar omheen liggen de
grote en diepe polders, vaak droogge-

maakte plassen die drie, vier meter en
meer beneden zeeniveau liggen. Al deze
landschappen hebben hun eigen type
molen, maar toch onderling weer zo ver-
scheiden dat iedere generalisatie flink
mank gaat, gelukkig maar.

De  b o l l e n s t r e e k
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senaar en de Knipmolen bij Voorschoten.
Houten achtkante watermolens staan er
ook, maar hun aantal is in de kuststreek wel
erg klein geworden. Als het gaat om een
typische ‘bollenstreekachtkant’ dan is het
aantal op dit moment zegge en schrijve
gereduceerd tot nul door het afbranden
van de laatste, de molen van de Zemel-
polder in Lisse op 4 november 1999. Geluk-
kig wordt er op dit moment gewerkt aan
de herbouw bij molenmaker Verbij. Er zijn
nog wel twee achtkanten in de streek, de
molen van de Lisserpoelpolder en de eer-
der genoemde Hogeveense Molen, maar
die vallen door hun aard uit de toon, al was
het maar vanwege hun grootte. Wipmo-
lens, de sierlijke houten molens met hun pi-
ramidevormige ondertoren vormen het
derde type. Ook hun aantal is in deze
streek drastisch verminderd, maar de
Hoogewegse Molen tussen Noordwijk en
Voorhout is een mooie laatste representant
ervan, evenals de Lageveense Molen bij
Lisse met zijn rode kop. 
De Hoogewegse Molen hoeft het water
maar een twintig centimeter op te malen.
Dat is niet veel. Als het erg droog is, dan
ontstaat er zelfs gebrek aan water in deze
polder. Daarom kon deze molen niet alleen
het water de polder uitmalen, maar vanuit
Rijnlands boezem er ook in! Dat kon via een
stelsel van sloten en schuiven. Bij andere
molens in de duinstreek kwam dit ook voor,
ook in Noord-Holland.
Jammer genoeg is het aantal watermolens
in de bollenstreek klein geworden: sloop
heeft hier wel heel erg sterk zijn tol geëist:
een reden te meer om zuinig te zijn op het-
geen er nog staat.

Het behoud van de
Hoop doet Leven was
een van de grootste
krachtsinspanningen
voor onze stichting.

Het loonde wel, want
hiermee kon zo’n

kleine stenen molen uit
de kuststrook een

echte en werkende
molen blijven.

Ten oosten van de Vliet en noordelijker de
A44, de snelweg Den Haag-Amsterdam,
verandert het polderlandschap. Het water
gaat een grotere rol spelen: meer tochten
en sloten en natuurlijk de plassen en meren.
De polders veranderen ook van karakter,
maar het principe blijft hetzelfde: het over-
tollig water moet er uit, weer op de boe-
zem van Rijnland, die nu heel wat nadruk-
kelijker aanwezig is in de vorm van de plas-
sen en brede wateringen. In het gebied
ten noordoosten van Leiden in de omge-
ving van Hoogmade en Leiderdorp zijn nog
veel vrij kleine polders, maar ze zijn wel die-
per. De opvoerhoogte is dan al snel ander-
halve meter en dat betekent dat er meer
kracht nodig is. Kleine polders kunnen het
nog wel af met relatief kleine molens, maar
gemiddeld zijn de molens toch een slag
groter dan in de duinstreek, want het hoger
opvoeren van het water vereist meer ver-
mogen. De schepraderen zijn duidelijk gro-
ter en de vijzels langer. Ook komen we nu
grotere polders tegen, vooral aan de oost-
en zuidkant van dit gebied. Grotere pol-
ders en grotere opvoerhoogten eisen gro-

tere molens. De vlucht neemt daarom toe.
We komen daarom in dit gebied molens te-
gen met een vlucht van 25, 26 m. De afwis-
seling is evenwel groot. Niet ver van de
Nieuwe Hofmolen in Warmond met zijn
vlucht van 14,35 m staat de Zwanburger-
molen met een vlucht van ruim 26 m: de
reus en Klein Duimpje.
Juist dit gebied kent zo een enorme afwis-
seling aan molens. We komen er de drie ty-
pen die we in de duinstreek zagen ook te-
gen, maar nu in ongeveer alle denkbare
maten en prijzen. Stenen molens van der-
tien meter vlucht (de Lakermolen op een
eiland in de Kagerplas) tot meer dan het
dubbele als de al genoemde Boterhuismo-
len. Achtkante molens geven hetzelfde
beeld. De Doeshofmolen langs de A4 bij
Leiderdorp heeft 12,85 m vlucht, De Zelden
van Passe, ook aan de A4 bij Zoeterwoude
meer dan het dubbele: 27,5 m. De wipmo-
lens vormen geen uitzondering: de molen
van de Kikkerpolder bij Leiden is een hele
kleine met 12,64 m vlucht. Zijn uiterste aan
de andere kant is de Weijpoortse Molen bij
Nieuwerbrug, weliswaar net buiten Rijnland

Heelwat en halfwat bij Warmond. De Nieuwe Hofmolen op de voorgrond is half zo klein als de
Zwanburgermolen op de achtergrond. Toch is halfwat ook heelwat, want de molenwerf van de
Hofmolen is tientallen jaren kaal en leeg geweest. De in de verdruklking geraakte Veermolen
kreeg er een betere plaats (foto J.L.J. Tersteeg).

met een vlucht van 27,25 m. Tussen deze ui-
tersten zijn ongeveer alle varianten aanwe-
zig. Voeg daarbij nog eens toe de vele
kleurvarianten, waarbij vooral wipmolens
met hun, als regel, groene of gele koppen

H e t  m e r e n g e b i e d
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Heelwat en halfwat bij Warmond. De Nieuwe Hofmolen op de voorgrond is half zo klein als de
Zwanburgermolen op de achtergrond. Toch is halfwat ook heelwat, want de molenwerf van de
Hofmolen is tientallen jaren kaal en leeg geweest. De in de verdruklking geraakte Veermolen
kreeg er een betere plaats (foto J.L.J. Tersteeg).

opvallen; maar geel en grijs komt ook voor.
Het middendeel van Rijnland is zo een mo-
lenwereld op zichzelf met zo’n vijftig molens
in allerlei uitvoeringen.

Grote delen van Rijnland zijn om der wille
van de turf uitgeveend. Daardoor ontston-
den allerlei plassen en meren, maar a.h.w
met een ‘gouden bodem’. Die bestond
veelal uit vruchtbare zeeklei en daarom
een reden des te meer om deze meren
droog te maken. Zo ontstonden grote pol-
ders, droogmakerijen; vooral in het oosten

D r oo gmake r i j e n

en zuiden van Rijnland. Toch kwamen ze
ook voor in de hierboven genoemde ge-
bieden. In de kuststreek heel zeldzaam als
een Lisserpolder en in het middengebied
meer, met natuurlijk de Haarlemmermeer
als kampioen met zijn ruim 18.000 ha. 
Deze polders waren vaak zo groot en zo
diep dat een molen de bemaling nooit af-
kon. Bij de kleine polders lukte dit nog wel
door hele grote vijzelmolens te bouwen die
het water tot wel een meter of vijf konden
opvoeren. De Stommeermolen bij Aal-
smeer van de stichting is zo’n kast met een
vlucht van 28,30 m of de Googermolen bij
Oude Wetering met 28,90 m. Ze behoren
tot de grootste molens van Nederland. In
de grotere polders bouwde men of meer-
dere vijzelmolens of molengangen, waarbij
iedere molen het water ongeveer een me-
ter opvoerde tot op het peil van de boe-
zem van Rijnland. In Rijnland is nog een zo’n
gang overgebleven bij Aarlanderveen met
vier molens (zie elders in dit nummer). Door
hun grootte en diepte waren deze droog-
makerijen als het ware geknipt voor stoom-
bemaling en vandaar dat in vrijwel alle ge-
vallen de windmolens er vroeg opgeruimd
werden. Oostelijk Rijnland is dan ook be-
trekkelijk molenarm. Ook de andere pol-
ders zijn er vrij groot, zodat die enorme ver-
scheidenheid aan molens zoals in het plas-
sengebied er nooit is geweest en van wat
er was, meestal achtkanten, is het meeste
verdwenen.

Rijnland met zijn grote verscheidenheid
aan molens en gevarieerd polderland-
schap is zo inderdaad een molenrijk. Dit rijk
kan alleen voortbestaan door samenwer-
king van overheden en welwillende men-
sen. De Rijnlandse Molenstichting, met de
meeste molens in dit gebied onder haar

hoede, heeft daarin een spilfunctie. Door
samenwerking en uw medewerking kan
Rijnland molenrijk blijven. Wij doen niet lie-
ver. Doet u mee?

De Googermolen bemaalt een polder van 278 ha en moet het water meer dan vier
meter omhoog brengen. De molenvijzel, hier bij het insteken in september 1996, is
dan ook heel erg lang (foto L. Vellekoop).

De Googermolen van de Rijnlandse Mo-
lenstichting behoort met een vlucht van
28,90 m tot de (in vlucht)tien grootste
molens van Nederland.

5

De Hondsdijkse Molen bij Koudekerk a/d
Rijn is een vreemde eend in de bijt. Het
is een achtkante molen, maar dan zonder
‘staart’, een binnenkruier dus omdat
deze van binnenuit op de wind wordt
gezet. Hij is de enige van dit type in
Zuid-Holland (foto J.L.J. Tersteeg).

H e t  m e r e n g e b i e d
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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
� Ik geef mij op als donateur. Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� ƒ 20,- (minimum bijdrage)

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

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

� 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

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

Helpt  u ons de wind in 
de zei len te houden?
Het werk van de Rijnlandse Molenstichting
neemt steeds meer in omvang toe. Niet al-
leen omdat het aantal molens van de
stichting groeit. Met name de problemen

die veroorzaakt worden door veranderin-
gen in de infrastructuur zoals de aanleg
van de HSL en de A4, kosten ons veel uren
en kopzorgen; gelukkig niet zonder succes. 
Ook daarom houden wij u graag op de
hoogte. Vier keer per jaar sturen wij u het
blad Molenwereld met daarin onze katern
Molens-Rijnland. We hopen dat u de toe-
zending op prijs stelt. U heeft er in kunnen
lezen over ons succes om de Mopmolen in
Rijpwetering haar bemalingfunctie te kun-
nen laten houden. Zelfs minister Netelenbos
kwam persoonlijk met geld over de brug.
En dit jaar wordt de Bosmolen in Hoogm-
ade verplaatst naar een schitterende loca-
tie in de Lagewaardse polder in de ge-
meente Rijnwoude, en wordt ons eigen-
dom. Alweer een molenkind erbij om voor
te zorgen.
Al deze zaken kosten veel, heel veel geld.
En daar doet de komst van de Euro niets
aan af. Alhoewel, wij hebben als stichting
maar de stoute schoenen aan getrokken
en de donatie na bijna tien jaar verhoogd
van 40 gulden naar 20 euro. Het klinkt min-
der maar het is ietsje meer. Een beetje meer
dat we werkelijk heel goed kunnen gebrui-
ken. En waar we u heel dankbaar voor zijn.
Werkelijk, uw gift laat onze molens draaien.
U weet het al lang: onze molens malen niet
van wind alleen!

Met vriendelijke groet,

Loek Dijkman
voorzitter

P.S. Uw donatie is natuurlijk vrij; méér mag,
minder liever niet.

De Rijnlandse wipmolens met hun spre-
kende kleuren gelden als de fleurigste
molens van Nederland. De Hoogmadese
molen is er een in alle opzichten schitte-
rend voorbeeld van.

Vijfde Rijnlandse 
Molendag

Voor de vijfde keer organiseren de mole-
naars van de Rijnlandse Molenstichting op
Zondag 27 Oktober de Rijnlandse molen-
dag.
Het is de bedoeling dat er op deze dag
een groot aantal van de 41 molens van de
stichting bij voldoende wind zullen draaien
van 10.00 tot 17.00 uur. De molenaars willen
iedereen graag uitleggen over het reilen
en zeilen van hun molen. De molens zijn
dan van buiten te bezichtigen en de niet
bewoonde molens ook van binnen. Dit is
een extra draaidag , want de molens
draaien bij voldoende wind al iedere eer-
ste Zaterdag van de maand.
Alle molens in de gemeenten Alkemade-
Jacobswoude-Warmond doen mee en
verder: 
Noordwijk - Hoogewegse molen
Voorhout - Hoop doet leven
Leiderdorp- Kalkmolen 
Leiderdorp- Achthovense molen 
Leiderdorp - Doeshofmolen
Koudekerk a/d/Rijn- Hondsdijkse molen
Zoeterwoede- Meerburgermolen.

Het molentje op Faljeril is de kleinste water-
molen van de Rijnlandse Molenstichting met
een vlucht van 4,60 m. Qua model is dit
eigen lijk een weidemolen, al werden die
meestal niet zo mooi geverfd 
(foto J. Vendrig).
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Het beheersgebied
van het hoogheem -
raadschap van de 
Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden is
gelegen in het zuid-
oosten van de 
provincie Zuid-
Holland en beslaat
een oppervlakte van
circa 38.000 hectare.

Het hoogheemraad -
schap is reglementair
belast met het 
waterkeringenbeheer,
het waterkwantiteits -
beheer en het 
wegbeheer.

De ambtelijke organi-
satie van het hoog-
heemraadschap is on-
derverdeeld in een
administratieve en
een technische
dienst, beide geves-
tigd te Gorinchem 
en telt circa 130 
medewerkers.

De technische dienst
bestaat uit de secties
Dijken, Waterbeheer
en Wegen en het 
bureau Technisch 
Secretariaat.

HOOGHEEMRAADSCHAP
VAN DE 

ALBLASSERWAARD EN DE VIJFHEERENLANDEN

De sectie Wegen bestaat uit drie bureaus, te weten 
Voorbereiding, Wegbeheer en Technisch beheer.

In verband met onder meer de recente oprichting van de
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is voor het onderhoud
van de 19 molens te Kinderdijk en de vier poldermolens
van het hoogheemraadschap binnen het bureau Technisch
beheer de functie vacant van:

MEDEWERKER MOLENONDERHOUD m/v
- voor 37 uur per week -

FUNCTIE-INHOUD:
- het tezamen met de molenmaker verrichten van alle timmeronderhoudswerkzaamheden aan 

de molens en cultuurhistorische panden;
- het verzorgen van werkzaamheden in het kader van de taken van onder meer bureau 

Technisch beheer.

FUNCTIE-EISEN:
- VMBO werk- en denkniveau;
- ervaring met gebruik van (houtbewerking) machines en gereedschappen;
- in het bezit van rijbewijs B-E;
- kunnen werken in teamverband en een collegiale, flexibele en klantgerichte instelling.

SALARIS:
Het salaris bedraagt minimaal ¤ 1.448,00 en maximaal ¤ 2.072,00 (schaal 5) bruto per maand, 
afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. 
De definitieve functieschaal zal worden vastgesteld door middel van functiewaardering.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
- De in de waterschapssector gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
- Het hoogheemraadschap is voor de ziektekostenverzekering aangesloten bij de IZR.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaars uitkering, spaarloon- en premie-

spaarregeling, kinderopvangregeling, fietsenregeling, PC-plan en ruime opleidingsmogelijkheden.   

Wilt u meer weten? 
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de heer H.A. Bronkhorst, hoofd bureau
Technisch beheer, telefoon (0183) 65 3440 of de heer H. de Ruiter, hoofd Personeelszaken, telefoon
(0183) 65 37 60.

Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan: 
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden, Postbus 102, 4200 AC Gorinchem. 

E-mailen kan ook: postbus@hhsav.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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‘Rock an der Mühle’ in 
Berumerfehn
Het instandhouden van een molen vergt
veel creativiteit van de molenbeheerder,
want er moet geld in het laadje komen
voor het in meer dan een opzicht kostbare
monument. Zo heeft de Interessengemein-
schaft Windmühle Berumerfehn op zater-
dag 29 juni voor de dertiende maal ‘Rock
an der Mühle’ georganiseerd, een open-
lucht-rockconcert bij de molen met het op-
treden van een viertal groepen: Châlice,
Doc Thompson, Frisian Bones en Ratpack.
De werkgroep was met veertig mensen in
de weer om alles in goede banen te lei-
den. De netto-opbrengst van het concert
kwam uiteraard ten goede aan de molen.

Enkingsmühle in Emsbüren-
Mehringen weer compleet
Sinds 1926 staat de Enkingsmühle in Mehrin-
gen na een stormschade als een ontta-
kelde romp (zie Molenwereld 2002-3- 72).
Dat is nu voorbij; de molen is weer volledig
bedrijfsvaardig met een nieuwe kap en
een nieuw gevlucht. Het is daarbij opval-
lend dat de molen nu een windroos heeft.
Dat komt/kwam in deze streek, het voor-
malige graafschap Lingen, nauwelijks voor.
De herstelkosten hebben ongeveer 350.000
euro bedragen, die voor rekening kwamen
van de EU, de Euregio, de Landkreis Ems-
land, de gemeente Emsbüren en de eige-
naar, de familie Enking. Ook al was de mo-
len onttakeld; er werd nog dagelijks in ge-
malen voor de roggebroodbakkerij van En-
king. Nu kan de molen zelfs weer op wind-
kracht malen, voor het eerst weer na 75
jaar. De officiële opening is gepland voor 8
september.

Rompbedekking molen Greetsiel
vernieuwd
De bekleding van de romp van de weste-
lijke van de beide Zwilingsmühlen van Gr-
eetsiel was erg slecht met als gevolg ern-
stige lekkage en daardoor weer water-
schade (zie Molenwereld 2002-4-106 en
2002-6-180). In juni is het kleedhout met de
bedekking van de romp vernieuwd, zodat
deze problemen nu hopelijk voorgoed tot
het verleden behoren. Inmiddels loopt ook
de verkoop van molenbouwstenen via die
Vereinigung zur Erhaltung der Greetsieler
Zwilingsmühlen. Er worden 2000 bouwste-
nen uitgegeven, gebakken door steenbak-
kerij Reins in Jemgun, met een daarbij be-
horende oorkonde verzorgd door de 

Niedersachsen

Duitsland

Osteeler kunstenaar Gerhard H. Janssen te-
gen een prijs van tien euro per stuk. De
steen is niet alleen voorzien van de silhou-
etten van de beide Greetsieler molens,
maar ook van gaten, waardoor hij pen-
nenhouder of presse-papier gebruikt kan
worden.
Tegelijkertijd zal ook de stormschade aan
het gevlucht en aan de windroos hersteld
worden. Ook de oeverwal van het Greet-
sieler Tief moet aangepakt worden om
schade aan de fundering van de beide
molens te voorkomen; met alle gevolgen
vandien. De totale kosten worden ge-
raamd op 90.000 euro, waarvan 57.000
euro uit overheidsmiddelen.

Hüvener Mühle 200 jaar
In juni werd het 200-jarig bestaan van de
molen in Hüven herdacht, de bekende
molen die zowel door wind- als door water-
kracht kan worden aangedreven. Al in
1531 wordt deze molen genoemd als wa-
termolen. Deze brandt in 1801 af, maar
wordt direct herbouwd. In 1850/1851
bouwde molenmaker Dierkes op de water-
molen een windmolen. Dat is op zich al
heel bijzonder, maar dat geldt ook de func-
ties. In 1875 wordt de molen verpacht als
wind- en watermolen met twee maalgan-
gen, een pelsteen, en tevens als olie- en
volmolen. Vier functies dus en dat in een
kleine molen. In 1950 begeeft de molen-
stuw het en daarmee lijkt het lot van de
molen bezegeld. In 1955 koopt de Heimat-
verein Aschendorf-Hümmling de molen,
waarna molenmaker Mönck uit Ost-Groß-
lefehn de molen in 1956/1957 restaureert. In
1890 werd de molen aan de familie Riede-
mann verpacht en deze familie bleef ook
na 1957 met veel liefde voor de molen zor-
gen, alsof het hun eigendom was.

Klimmen aan de molen van 
Larrelt
De Wallschule in Emden organiseerde voor
de leerlingen van groep acht een bijzon-
der project met als doel onder meer het
verkennen van de eigen persoonlijke gren-
zen, het ervaren en overwinnen van eigen
angsten. In het programma was een kano-
tocht en een klimpartij opgenomen. Het
object voor de klimpartij was de molen van
Emden-Larrelt, voor veel leerlingen letterlijk
en figuurlijk het hoogtepunt. Met behulp
van touwen werd er eerst naar de balie ge-
klommen en vervolgens naar de windroos-
bok! 
De molen wordt ook als eenvoudig kam-
peerverblijf verhuurd aan groepen via de
Larrelter Dorfverein en de Larrelter Wasser-
sportverein.

De molen van Südcoldinne heeft
zijn kap weer
Op 11 juli werd de gerestaureerde kap op
de molen van Sädcoldinne gezet. Het krui-
werk is vernieuwd omdat de molen haast
niet meer te kruien was (zie Molenwereld
2002-6-181). Daarom is er nu een rollenkrui-
werk aangebracht. Verder is ook het bo-
venwiel versterkt. Als alles volgens plan ver-
loopt dan komt de molen dit najaar klaar
en kan hij weer malen.

Molen Warsingsfehn krijgt 
binnenkort weer wieken
Het geld is rond: in een vierde en laatste
restauratiefase krijgt de molen van War-
singsfehn zijn gevlucht (met zelfzwichting)
weer terug (zie Molenwereld 2001-11-286).
Daarvoor is 66.000 euro nodig. Hiervan
komt 19.800 euro van het EU-programma

De molen van Berumerfehn is een van
de laatste molens die in Oost-Friesland
is gebouwd. In 1937 liet Eildert Schoof
door molenmaker Harders uit Emden
op de plaats van een bouwvallige mo-
len een nieuwe bouwen, overgeplaatst
vanuit Carolinensiel. Tot 1964 bleef de
molen in bedrijf, twee jaar later, in
1966 volgde de onttakeling: de kap
ging eraf en het binnenwerk eruit (foto
27 juli 1977).

In 1983 werd de Interessengemeinschaft
Windmühle Berumerfehn opgericht. In
samenwerking met eigenaar Cornelius
Schoof met het herstel begonnen. Mo-
lenmaker Richard Kluin uit Westoverle-
dingen maakte een nieuwe kap met ge-
bruikmaking van onderdelen van een
molen uit Friedeburg die op 15 okto-
ber 1988 werd geplaatst. Een jaar later
werden de roeden gestoken. Deze ‘revi-
talisering’ is een mooi voorbeeld van
een van de vele molensuccessen in
Oost-Friesland (foto H. Noot).
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molenboeken  te koop
http://molinonl.speed.planet.nl

Pro Land, 24.000 euro van de Toto-Lotto-
stichting, 12.000 euro van de Dorkaatstich-
ting in Norden en 2500 euro van een ano-
nieme gever; voor de rest tekent de plaat-
selijke molenvereniging. De nieuwe roeden
worden gemaakt bij Molema in Heiligerlee
en mogelijk nog dit jaar gestoken. De kos-
ten van het herstel van deze jarenlang ont-
takelde molen zijn opgelopen tot onge-
veer 150.000 euro. Daarvan hebben de ei-
genaar van de molen, de familie Bohlen en
de molenvereniging meer dan 65.000 euro
opgebracht.

Restauratie molen Werdum
De molen van de familie Post in Werdum,
niet ver achter de Waddenkust, tegenover
Spiekeroog, is een kleinood, een in 1748 ge-
bouwde, vrij kleine achtkante grondzeiler
met een vlucht van goed 20 m twee kop-
pel stenen en, voorheen, ook een pel-
steen. Hij wordt beheerd door de Heimat-
verein Werdum en ondergaat op dit mo-
ment een grote restauratie waarmee
225.000 euro is gemoeid. De bekleding van
de romp wordt vernieuwd, evenals van de
kap; laatstgenoemde met koperen platen.

Eventuele sloop van de Siuts-
Mühle niet onweersproken
De patstelling tussen de eigenaar van de
Siuts-Mühle en het stadsbestuur van Witt -
mund met als inzet de sloop van die molen
heeft heel wat tongen losgemaakt (zie Mo-
lenwereld 2002-6-201). Thorsten Schewe-
ling, een Oostfriese molenkenner, heeft zijn
bemiddeling aangeboden. Hij stelt dat de
situatie minder erg is dan voorgesteld, mits
men de molen maar waterdicht weet te
houden; desnoods kan men om veilig-
heidsredenen de roeden uit de molen ha-
len. Scheweling stelt dat het gevraagde ei-
genaarsdeel in de restauratie, een derde,
veel te hoog is. Bij een grotere restauratie is
dat voor een particulier niet op te brengen:
tien tot twintig procent is redelijk.
Verder heeft ook de voorzitter Andreas
Kleine van de voormalige Förderverein Si-
uts-Mühle zich verweerd tegen het verwijt
van Siuts dat er in Wittmund geen belang-
stelling voor de molen was. Jarenlang heeft
de vereniging zich sterk gemaakt voor het
behoud van de molen, maar de vereni-
ging liep stuk op de houding van Siuts die
de vereniging geen gebruiksrecht voor het
bovenste deel van de molen wilde geven.
Het laatste woord over het onverkwikkelijke
gebeuren is zeker nog niet gezegd.

Landschaftsverband steunt 
molens
Het Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL)steunt dit jaar de zorg voor technische
cultuurmonumenten met in totaal 160.000
euro. Met dit geld ondersteunt het Land-
schaftsverband de restauraties en het be-
houd van 18 technische cultuurmonumen-
ten, waaronder meerdere molens. In het

Nordrhein-Westfalen

jaar 2001 kwam 55.000 euro ten goede aan
molens. De ondersteunde objecten zijn:
de Rhader Mühle, een watermolen in Dor-
sten-Rhade;
de uit het jaar 1498 stammende torenmo-
len in Isselburg. (Deze molen bezit nog zijn
complete inrichting als korenmolen);
de Knochenmühle in Meinerzhagen-Mül-
hofe;
de Haberswindmolen in Rhede-Krommert;
de papiermolen in Schieder-Schwalen-
berg;
de windmolen in Petershagen-Meßlingen
aan de Westfälische Mühlenstrafle;
de windmolen in Enger;
de Mühlenwerke in Borchen-Kirchenbor-
chen en 
de 500 jaar oude watermolen in Lotte Mer-
sen.
Bernhard Fritsche. 

Opening van het molenmuseum
in Dinslaken-Hiesfeld
Op 14 juni werd het molenmuseum in de
watermolen van Dinslaken-Hiesfeld offi-
cieel geopend. Behalve de minister van
binnenlandse zaken van de deelstaat
Nordrhein-Westfalen, dr. Fritz Behrens, wa-
ren de burgemeester van de stad Dinsla-
ken en veel vertegenwoordigers van plaat-
selijke verenigingen aanwezig. Het is alle-
maal te danken aan de voormalige bur-
gemeester van Dinslaken, Kurt Altena, de
huidige voorzitter van de molenvereniging.
Bezoekers aan het molenmuseum kunnen
in heldere ruimten op dit moment 54 mo-
lenmodellen uit allerlei landen bekijken, bij-
voorbeeld een snuifmolen uit Rotterdam,
een baliemolen, die in 1932 aan het vuur
ten offer viel. Toch is de verzameling nog
niet compleet. Kurt Altena wil het molen-
museum nog graag uitbreiden met een
molen met vijf wieken; het origineel staat
nog steeds in Wendhausen bij Braunsch-
weig. Verder wil hij nog een Perzische olie-
molen, waarvoor hij contact heeft opge-
nomen met de Iraanse ambassade en de
reacties hierop zijn geenszins negatief.
De geschiedenis van het museum begon in
1976 met de oprichting van de vereniging
Windmühle Hiesfeld e.V. De doelstelling
van de vereniging was niet alleen om de
stenen molen aan de Sterkrader Strafle te
restaureren en als technisch monument te
behouden maar ook maatregelen te tref-
fen, waardoor het interieur van de wind-
molen voor de bevolking en speciaal
jonge mensen toegankelijk werd.
In het jaar 1979 vergrootte de vereniging
haar doelstellingen door de Hiesfelder wa-
termolen eveneens als monument te res-
taureren en te behouden. Sinds de her-
opening van de molen op 8 september
1991 werden er ongeveer 49.000 bezoekers
geteld.
Twee gebouwen behoren tot de watermo-
len: de oorspronkelijke watermolen, in 1693
in vakwerkbouw opgericht, en, aan de an-
dere kant van de Rotbach, een later op-
gericht groot bakstenen gebouw dat als
hoofdgebouw voor het bedrijf en als wo-
ning voor de molenaar werd gebruikt. 
Tussen beide gebouwen bevind zich in het
midden van de Rotbach een machtig mid-

delslagrad dat in hoogte tot aan het dak-
schild van het vakwerkgebouw reikt.
Allereerst werd de oude watermolen pro-
visorisch in orde gebracht. Toen in 1989 de
staat Nordrhein-Westfalen een subsidie ter
hoogte van 200.000 mark en de stad met
nog eens 100.000 mark bijsprong kon de
molen compleet worden hersteld, waarbij
de vereniging uit eigen middelen 50.000
mark opbracht. De inrichting en uitrusting
van de beide molengebouwen tot mu-
seum kostte nog eens 150.000 mark, welke
eveneens door de molenvereniging uit ei-
gen middelen, giften en zelfwerkzaamheid
opgebracht konden worden. 
Bernhard Fritsche. 

Het grote rad van de watermolen van
Dinslaken-Hiesfeld. De boomtakken
buigen zich beschermend over het rad
(foto Bernhard Fritsche).
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Portret

De Putmolen 
heeft zijn geheim

Jan Hofstra

Dit jaar bestaat de Aarlanderveense watermolen No. 4 niet
alleen precies twee eeuwen, maar is recent ook een verdie-
ping van de voorwaterloop afgesloten. Reden genoeg en te
over om uitvoerig stil te staan bij deze Putmolen, zoals de
bijnaam van deze molen luidt. Daarbij stuiten we op een
raadsel dat vooralsnog in nevelen gehuld blijft; een verhaal

met breinbrekers dus.

Situatie molenviergang Aarlanderveen in 1985. De Dikke Molen en het gemaal Nep-
tunus zijn gebouwd voor de bemaling van de Zuid- en Noordeinderpolder. Op de
plaats van het gemaal stond eerder de Galgmolen van deze polder. De Kerkvaart
liep vanaf het dorp Aarlanderveen pal langs molen 4 in zuidwestelijke richting om
in de Zuid- en Noordeinderpolder met een knik af te buiten naar de Rijn; nu de
Kerkvaartweg (tekening rapport de bemaling met de molenviergang te Aarlander-
veen, ’s-Gravenhage 1985).

9

De “Drooggemaakte polder aan de West-
zijde te Aarlanderveen” is ontstaan door
het uitvenen van een gedeelte van de
Zuid-en Noordeinderpolder, ter grootte van
een kleine 500 ha. Voor het droogmaken
van de zo ontstane veenplas zijn drie
schepradmolens gebouwd die het water
van de nieuwe polder via drie trappen op
de Oude Rijn moeten brengen. Het bijzon-
dere hierbij was dat hiervoor een speciaal
uitwateringskanaal, dwars door de Zuid-en
Noordeinderpolder aangelegd moest wor-
den. De nieuwe polder grensde namelijk
nergens aan boezemwater en zou anders
alleen zijn water op een naastgelegen pol-
der kwijt kunnen. Aangezien de buurpol-
ders niet genegen waren dit water te ont-
vangen werd voor de beschreven oplos-
sing gekozen.

De bovenmolen (nr. 3) en de middenmo-
len (nr. 2), werden aanbesteed op 20 no-
vember 1785. De ondermolen (nr. 1) op 2
maart 1786. Om zoveel mogelijk veen te
winnen was het in Zuid-Holland gebruikelijk
door te baggeren tot op de oude zeeklei,
die bovendien vruchtbaarder was dan de
bovenliggende veengrond. In Aarlander-
veen bleken de grondlagen vrij ongelijk te
lopen en bovendien was men bij het bag-
geren zo wild te werk gegaan dat na het
droogvallen van de meeste grond men
met grote gaten bleef zitten. Later werd
besloten 136 ha van de polder nog eens
dieper uit te venen. Voor deze “polder in
een polder” werd op 28 november 1800
het maken van een vijzelmolen aanbested.
Deze vijzelmolen brengt het water uit “de
Put” of “het Gat” op het bovenblok. Dit bo-
venblok wordt bemalen door de molens 1,
2 en 3. Hoewel het water uit de Put wel via
vier trappen omhoog wordt gebracht is er
dus eigenlijk geen sprake van een vier-
gang, maar van een driegang met een

De Aarlanderveense droogmakerij, met
perceelsindeling getekend in 1789 door
adjunct-landmeter De Sauvage. De nog
verder uit te venen en later droog te
maken Put is blanco gelaten. (kaart in
Universiteitsbibliotheek Leiden).
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Schema molenviergang Aarlanderveen (tekening rapport de bemaling met de molenviergang te Aarlanderveen,
’s- Gravenhage 1985).

onderbemaling. Door het vergeven van de
nummers 1, 2 en 3 kreeg deze molen het
nummer “4”, wat voor verwarring kan zor-
gen. Deze molen wordt daarom ook wel
de “Putmolen”genoemd.

Peilverlagingen

Doordat de Putmolen niet op een boezem
maar op een polder uitslaat, kreeg deze
molen te maken met polderpeilverlagin-
gen aan beide zijden. De meeste polder-
molens slaan uit op een boezem, waarvan
de waterstand in de loop van de tijd niet
veel aan verandering onderhevig is. Bij
deze molens kan het noodzakelijk zijn om
de achterwaterloop en het wateropvoer-
werktuig eens in de zoveel tijd te verdie-
pen. Aan de voorwaterlopen hoeft zelden
iets te gebeuren. Bij de Putmolen was in de
voorwaterloop duidelijk te zien dat deze
waterloop al eens verdiept was. De hard-

stenen stijlen van de wachtdeur waren nog
aanwezig, maar zweefden zo’n 75 cm bo-
ven de bodem van de binnenwaterloop.
Verder was te zien dat de gemetselde vij-
zelkom en de beschoeping van de vijzel
aan de bovenzijde zo’n 2,5 meter waren in-
gekort. Niettemin maalde deze molen
“over een bult”, want de vijzel voerde het
water 1,95 m op, terwijl het hoogteverschil
tussen het bovenblok en de Put thans slecht
1.05 m bedraagt.

Binnen in de molen was de vloer van de
voorwaterloop van beton, daarbuiten was
de bodem van hout. Dit houten gedeelte
lag 40 cm lager dan de binnenwaterloop.
Bij zomerpeil stond er een decimeter water
op deze vloer, maar bij winterpeil kon men
meestal op schoenen naar binnen lopen.

waterschap verdere schade aan de fun-
dering kunnen voorkomen. Dit zou een
dure overstortconstructie vergen, met een
pomp om dit peilgebiedje op peil te hou-
den. Afhankelijk van de dichtheid van de
kaden, zou de molen dit “badje” wel op
peil kunnen houden, maar wanneer de
molen een tijd niet hoeft te malen, kan dat
anders worden. 

Onbekend was echter hoever de funde-
ring al was aangetast. Voorgesteld werd
om de voorwaterloop zover te verlagen
dat de palen de komende 200 jaar onder
water zouden blijven. Door hierbij tevens
de bovenzijde van de vijzelkom in te korten
kon de opvoerhoogte van de molen dan
tevens (bijna) gehalveerd worden. Hier-
door zou de molen veel lichter gaan lopen,

Ergens rond 1994, terwijl de molenmakers
van De Gelder, aan de molen bezig waren,
kwam ik tot de ontdekking dat er een plank
van de voorwaterloop los zat. Hierdoor kon
eens onder deze vloer worden gekeken, of
liever gezegd getast, en daarbij bleek dat
de waterloopmuren op deze vloer waren
gemetseld. Deze houten vloer was dus de
fundering van de waterloop en in de winter
stond deze fundering al nagenoeg boven
water! Duidelijk was dat er snel ingegrepen
moest worden, want als het funderingshout
gaat rotten zijn de muren ten dode opge-
schreven.
Aangezien de gebruiker van de molen, het
waterschap De Oude Rijnstromen, voorne-
mens was het polderpeil van het boven-
blok verder te verlagen werd met deze in-
stantie eerst overleg gevoerd. Formeel ge-
zien is het waterschap verantwoordelijk
voor de peilverlaging en ook voor de daar
uit voortvloeiende schade. Door een hoog-
watervoorziening aan te brengen zou het

wat de bemaling van de polder ten goede
zou komen. Doordat de Put veel last heeft
van kwel, moet de molen ook in droge tij-
den, (met flut windjes) vaak malen. Het wa-
terschap was bereid om de helft van de
kosten van deze verdiepingsoperatie te
dragen. Doordat de provincie Zuid-Holland
bereid bleek om eventuele toekomstige
rijkssubsidie voor te financieren, kon er wor-
den begonnen, en konden ook andere
werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals
het opknappen van het metselwerk, het
vervangen van twee fokken en het over-
dekken van een paar velden riet. 

Bouwbestek 

Nadat geconstateerd was dat de funde-
ring van de voorwaterloop zo ondiep zat,
werd eerst het bouwbestek van de molen,
dat gelukkig nog aanwezig was, geraad-
pleegd. In dat bestek werd uitgegaan van
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een “buiten Pijl”, wat gezien de hoogte van
de wachtdeur en het stortpunt van de vijzel
moet slaan op het peil van de boezem
waar de molen in uit zou slaan. De boven-
zijde van de vloer van de voorwaterloop
moest bij de wachtdeur 36 cm onder dit
“Pijl”worden gelegd en bij het uiteinde 52
cm. Gelukkig werd voor de molen zelf een
grotere diepte voorgeschreven, de muren
van het achtkant 344 cm onder “Pijl”en de
muren van de achterwaterloop en de vij-
zelkom 438 cm onder “Pijl”. Aangezien het
metselwerk tussen het ondertafelement en
de fundering een hoogte moest krijgen van
704 cm kon de hoogte van dit “Pijl”worden
gereconstrueerd. Op tekening uitgezet
kwam ik zo op NAP –2,80m, maar dat zou
betekenen dat het polderpeil van het bo-
venblok 165 cm gezakt moet zijn tot het hui-
dige winterpeil van –4,45m. Dit is nauwelijks
voorstelbaar, want dan zou de opvoer-
hoogte van de driegang sinds 1800 deze
165 cm groter moeten zijn geworden.
Het hoogheemraadschap van Rijnland be-
zit een lijst uit 1812 waar alle molens en pol-
ders met vlucht, opvoerhoogte en opper-
vlakte worden vermeld. Bij Aarlanderveen
worden twee opvoerhoogten gegeven; 17
voet plus 10 duim (558 cm) en 56 duim (146
cm). Waar dit op slaat is niet duidelijk, want
het hoogteverschil tussen de Put en Rijn-
lands boezem is thans maar 480 cm en de
driegang overbrugt slechts een hoogte
van 385 cm. Indien het eerste getal op de
Put slaat dan was het peil toen NAP –6.18
en indien het tweede getal op de opvoer-
hoogte van de Putmolen slaat dan was het
polderpeil van het bovenblok NAP – 4.72m
(thans resp. –5.40 en –4.45). Deze gegevens
lijken daarom onjuist.
Gevers van Endegeest vermeldt in 1861
slechts één polderpeil van 5.56 onder A.P.

(Fragmenten van een) tekening van vijzelmolen Nr. 4 Aarlanderveen, getekend K. Van Dulst 1987, gewijzigd 1999 J. Hofstra. De
tekening gaat uit van de situatie in 1987 met daarin aangegeven de situatie zoals die volgens het bouwbestek van 1800 zou moe-
ten zijn. Let vooral op de vloer van de voorwaterloop en de lengte van de vijzel. In de nieuwe situatie (vanaf 2001) is de vloer
nog verder verlaagd. 

De Putmolen lijkt inderdaad een belt-
molen, alsof hij op een bergje staat.
Normaal gesproken zouden vanaf de
molen naar rechts boezemkaden zicht-
baar zijn, vrijwel net zo hoog als de
werf waarop de molen staat (foto coll.
JSB).

Indien dit waar zou zijn dan is het polderpeil
van de Put thans hoger dan toen. Hele-
maal onmogelijk is dat niet, want volgens
het bestek moest er in de molen een vijzel
worden gelegd met een opvoerhoogte
van 3.18 m. Ook dit is thans onbegrijpelijk.
Vermoedelijk heeft men gedacht dat er
veel meer veen uit de Put viel te winnen. Al
spoedig is men gestuit op de slappe klei,
die nu gedeeltelijk de bodem van de Put
vormt en is men gestopt met baggeren.
Toen de Put nog vrijwel onder water stond
zal de vijzel voor een groot gedeelte onder
water hebben gedraaid. Omdat men wel
wist dat de vijzel hierdoor geremd zou wor-
den werd er in het bestek een knijpschot
voorgeschreven aan het einde van de
achterwaterloop. Dit knijpschot bestond uit
een houten schuif die in de sponningen
van twee eiken stijlen kon bewegen. Op de
stijlen werd een horizontale as met spaken
aangebracht waarmee men via kettingen
de schuif kon open draaien. Toen later
bleek dat de Put niet zo diep bemalen
hoefde te worden heeft men een kortere
vijzel aangebracht. Pas enkele jaren gele-
den heeft men de vijzel, die inmiddels al
van staal was, vrijwel weer tot de oorspron-
kelijke diepte verlengd. Door inklinking/peil-
verlaging van de Put zal het polderpeil over
tientallen jaren pas de oorspronkelijk be-
oogde diepte bereiken!

Raadsels

De tegenvallende hoeveelheid goede
veengrond kan een verklaring zijn voor het
hogere peil van de Put, maar waarom
werd de voorwaterloop zo hoog gelegd?
De peilen genoemd in de lijsten van Rijn-
land maken het raadsel alleen maar groter.

Om een indicatie te krijgen over het toen-
malige peil van het bovenblok is het be-
trouwbaarder om uit te gaan van de on-
dermolen van de driegang.. Het scheprad
van de ondermolen is vrij recent verdiept.
Bij deze operatie kon de diepte van de fun-
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dering worden vastgesteld. De kespen on-
der de molen en aan het begin van de
achterwaterloop (die een vorige verdie-
ping hadden overleefd) lagen met hun bo-
venzijde op NAP – 5,00 m. De onderzijde
van het scheprad zal hoogstens 15 cm ho-
ger zijn gelegen. Dit is nog altijd 205 cm on-
der “Pijl” en het lijkt mij onwaarschijnlijk dat
men het scheprad zo’n grote tasting zal
hebben gegeven. Aan molen nr. 2 valt
niets af te leiden, want deze molen is eens
helemaal scheefgezakt en daarna weer
rechtgezet, maar bij molen nr. 3 is de bui-
tenste kesp bij het krooshek nog intact en
deze ligt ongeveer op NAP –2,60. Er van uit-
gaande dat iedere molen in ontwerp
evenveel opvoerhoogte en tasting had
komt men dan op 1,20 m hoogteverschil
tussen iedere molen. Het bouwbestek voor
de drie molens, dat verloren was gewaand
maar recent weer is opgedoken, geeft
weinig aanwijzingen. Wel wordt voorge-
schreven dat de fundering van de voorwa-
terlopen 4 voet hoger moet worden aan-
gelegd dan de achterwaterlopen. Hieruit
kan de conclusie worden getrokken dat het
hoogteverschil in de voor en achterboe-
zem dan ook wel ongeveer 4 voet zal zijn
geweest, wat niet veel afwijkt van de ge-

vonden waarden. Bij het ontwerp is men
dan van een polderpeil uitgegaan van on-
geveer NAP –4,20. Teixeira de Mattos (1900)
vermeld een polderpeil van het bovenblok
van AP –405 en van de Put van AP –483. Dit
AP slaat op de AP-bout die te Oude Wete-
ring was aangebracht en die later 9cm la-
ger bleek te liggen dan de officiÎle bout te
Amsterdam. Ten opzichte van NAP zijn de
polderpeilen rond 1900 dan resp. –4,14 en
–4,83. Indien dit juist is en er van uit wordt ge-
gaan dat de drooglegging door de jaren
heen hetzelfde is gebleven, komt men voor
het bovenblok op een maaivelddaling van
ongeveer 3 mm per jaar. In 1800 was het

peil van het bovenblok dan ongeveer –3,84
m en had het scheprad van molen nr. 1
ruim een meter tasting. Gevers van Ende-
geest geeft rond 1860 ook een tasting aan
van 1m. 
De conclusie is duidelijk: men is bij het ont-
werp van de Putmolen een verschrikkelijke
vergissing begaan of men was iets heel an-
ders van plan geweest, wat niet door is ge-
gaan. Voor het laatste kan ik twee dingen
bedenken:

Net zoals men voor het bovenblok een
eigen uitwatering op Rijnlands boezem
verkoos boven het uitwateren op een
buurpolder, zo had men de bedoeling
om de Put via de voormalige Kerkvaart
te laten uitwateren in de Oude Rijn. In

dat geval was de Putmolen slechts de
ondermolen en was het de bedoeling
om nog een bovenmolen te bouwen.
Het was de bedoeling om met de Put-
molen in de Zuid- en Noordeinderpolder
uit te malen. Deze polder had sinds de
afscheiding van de drooggemaakte pol-
der en het wegvallen van een stuk in de
polder Nieuwkoop toch overcapaciteit.

Voor het eerste geval zou de voormalige
Kerkvaart, die vanaf de Putmolen inder-
daad de kortste weg naar de Oude Rijn
vormt, van kaden moeten worden voor-
zien. De bovenmolen zou dan een opvoer-
hoogte krijgen van minsten 2,20 m. Door
een vijzelmolen kon dit prima worden gere-

Het slopen van het voorste deel van de vijzelkom om een lager opmaalpunt te krij-
gen. Het kost alleen maar vermogen om het water hoger op te malen dan nodig is
en het vervolgens maar weer te laten vallen, want daar kwam het in feite op neer.

De verzaagde resten van een oude vijzelspil.
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aliseerd. Als bezwaar tegen deze optie val-
len de kosten aan te voeren. Een polder
van nog geen 500 ha die vijf kapitale mo-
lens en twee lange uitwateringskanalen
met alle kaden en grondduikers moet on-
derhouden is geen kleinigheid. Bovendien
zou van zo’n ambitieus plan in de archie-
ven veel terug te vinden moeten zijn, maar
dat is niet het geval.

Voor de tweede mogelijkheid zouden we
het polderpeil van de Zuid-en Noordein-
derpolder moeten kennen zoals dat in 1800
was. Gevers van Endegeest vermeldt in
1860 een peil van – 1,46 (NAP –1,55)en
Teixeira de Mattos in 1900 een peil van
–1,80 (NAP –1,89) en sinds thans is het peil
NAP –2,15. Uitgaande van een zakking van
minimaal 3,5 mm per jaar, zou het peil in
1800 rond de –1,40 moeten liggen. Dat is
140 cm hoger dan het “Pijl”, zodat deze
optie valt uit te sluiten. Indien we de moge-
lijkheid van een ernstige vergissing uitslui-
ten, blijft de optie over om de Put rechtst-
reeks op de Oude Rijn te ontlasten. Afge-
zien van de kosten, was dit een verstan-
dige optie geweest. In de loop der tijd zijn
er veel conflicten geweest over het malen
van de Putmolen; voor de mensen die land
in de Put hadden ging het nooit snel ge-
noeg en voor de mensen die land in het
bovenblok hadden ging het altijd te hard.
Verder had de driegang het veel gemak-
kelijker gekregen en bestond de mogelijk-
heid om in geval van het defect zijn van
een van de drie molens, het water van het
bovenblok door de Putmolens te laten
wegmalen. Op de een of andere manier
moet dit plan niet door zijn gegaan. Mis-

schien ontbrak het aan medewerking van
de kant van de Zuid-en Noordeinderpolder,
waar de watergang doorheen had moe-
ten lopen of lag de eigenaar van de Kerk-
watering, de gemeente Aarlanderveen,
dwars. Het kan ook zijn dat na de bouw
van de Putmolen men als experiment in het
bovenblok is gaan uitmalen. Toen bleek
dat dat ook ging, heeft men afgezien van
een dure vijfde molen met bijbehorende in-
frastructuur.

Toch uitmalen op de Kerkvaart?

Het merkwaardige is dat in de polderar-
chieven niets valt te vinden over de be-
doeling met de Putmolen. Wel staat vast
dat men aanvankelijk de bedoeling had
om de voormalige vaarverbinding van
Aarlanderveen met de Oude Rijn, de Kerk-
vaart, in stand te houden. Deze weten-
schap pleit weer voor de tweede optie, die
overigens ook heel goed was, zoals met
het volgende voorbeeld zal worden aan-
getoond:
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de
verhouding tussen land en water in zowel
de Put (136 ha), het Bovenblok (355 ha) als
in de Zuid-en Noordeinderpolder (1103 ha)
ongeveer gelijk is, dan valt gemakkelijk uit
te rekenen hoever de polderpeilen stijgen
indien alleen de Putmolen zou malen. Zou
de Putmolen 10 cm van de polder afmalen
dan stijgt het bovenblok 3,8 cm, maar de
Zuid-en Noordeinderpolder slechts 1,2 cm.
Voor de laatst genoemde polder zou de
Put veel minder belastend zijn. Daar komt
bij dat de Zuid-en Noordeinderpolder door
twee molens werd bemalen. Indien alle
molens malen kan de ene molen net het
aangevoerde water van de Putmolen
wegwerken. De andere molen kan dan
nog zorgen voor het verlagen van het peil.
Vóór de verdieping van het scheprad van
molen nr. 1 was de capaciteit van die mo-
len nagenoeg even groot als die van de

Putmolen zodat het Bovenblok tijdens het
malen van alle molens niet afgemalen kon
worden.

Omdat het peil van de Kerkvaart hetzelfde
was als het peil van de Zuid-en Noordein-
derpolder, zou de droogmakerij hierdoor
echter door midden worden gesneden. Ter
plaatse van de droogmakerij waren dan
hoge kaden nodig en om de helften te ver-
binden moest er een grondduiker onder de
Kerkvaart worden gemaakt. Bovendien
kon men via de ringsloot van de droogge-
maakte polder ook van het dorp in het res-
terende deel van Kerkvaart komen, al was
dat een eind om. Bovendien werd in het
dorp een verlaat gemaakt die de ringsloot
van de drooggemaakte polder met die
van de polder Nieuwkoop verbond. Door
de Ziendesluis kon men zo ook op de Oude
Rijn komen. Blijkbaar waren de nadelen
groter dan de voordelen, want volgens
een nog niet gepubliceerd proefschrift van
de heer A.J.J. van ’t Riet over de vervening
rond Aarlanderveen werd reeds in 1785 be-
sloten om de Kerkvaart, voorzover in de
droogmakerij gelegen, te laten vervallen.
De korenmolen van de Aarlanderveen, die
aan de Kerkvaart stond, ongeveer ter
plaatse van de huidige Putmolen, kon door
het droogvallen van zijn fundering daar
dan ook niet meer worden gehandhaafd.
Door de droogmakers werd de molenaar
dan ook schadeloos gesteld. Het bouwbe-
stek geeft ook al een aanwijzing dat er niet
van uit werd gegaan dat er in de voorma-
lige Kerkvaart uitgemalen zou worden,
want reeds in de aanhef is er sprake van
“eene Houte Agtkante Wint-Water-Veysel-
Moolen, te zetten aan de gewesene Kerk-
vaart”.
Stel dat men werkelijk de bedoeling heeft
gehad om op de Zuid-en Noordeinderpol-
der uit te malen en gaan we uit van een
peil van –1,40m en een opvoerhoogte van
de vijzel van 3,18m dan kon de Put worden
afgemalen tot -4,58m. Voor 1800 lijken dit

Het inkorten van de vijzelkom maakt
de constructie ervan duidelijk met een
dragend gewelf tussen de beide muren,
opgevuld met grond.

De opgestempelde muren van de binnenwaterloop. De onderkant van deze muren
komt overeen met de eerdere hoogte van deze muren. De ruimte eronder is bijna
manshoog.
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reÎle waarden, maar zoals gezegd is de
molen veel dieper gefundeerd en heeft zo
nooit in de genoemde polder kunnen uit-
malen. 

Alles overziende lijkt het me het meest
waarschijnlijk dat met het “buiten Pijl” het
peil van de Noord-en Zuideinderpolder was
bedoeld maar dat door een meetfout of
misverstand de gehele molen 1,40 m lager
is gemaakt. Het aanbrengen van het peil
waaruit gewerkt moest worden was een
taak van de directie en het laat zich raden
dat zij deze fout liever niet aan de grote
klok gingen hangen. Misschien is dat de
verklaring voor het ontbreken van archief-
stukken op dit punt. Men kon toen kiezen
tussen het maken van een geheel nieuwe
fundering of de molen laten uitmalen in het
bovenblok. Dit laatste was op dat moment
het goedkoopst.

Uit het voorgaande volgt dat de wacht-
deurtjes in de molen nooit dienst hebben
gedaan, want vanaf het begin heeft de
voorwaterloop van deze molen droog ge-
legen. Het zal dan ook niet zo lang hebben
geduurd voordat de houten fundering het
zal hebben begeven. Vast staat dat de
voorwaterloop, voorzover buiten de mo-
len, al eens helemaal vernieuwd is. De vloer
van de binnenwaterloop is daarbij verdiept
en tevens is hierbij de vijzelkom aan de bo-
venzijde ingekort. Deze vijzelkom was als
volgt geconstrueerd:
Vanaf de houten funderingsvloer werden
eerst de beide zijwanden opgetrokken. Tus-
sen deze wanden werd een gewelf gesla-
gen onder dezelfde helling en evenwijdig
met de vijzel, ter besparing van metselwerk.
De ruimte onder dit gewelf werd gevuld
met grond. Hierboven kwamen dan nog
een paar lagen metselwerk en daarna
werd de ruwe vijzelkom gemetseld (half-

steens), met daarin de nette kom (ook half-
steens). Tussen de kruin van het gewelf en
de vijzelkom zaten dus maar een paar la-
gen metselwerk. 

Vijzel

Uit het bestek blijkt dat de vijzel een diame-
ter moest krijgen van 1,56 m maar het on-
derste gedeelte, ter lengte van 1,78 m
moest worden verwijd tot 1,72 m. De ge-
dachte hier achter was dat de vijzel zo
meer water op kon scheppen, wat men
nodig achtte om het lekverlies te compen-
seren. Ook de Googermolen heeft oor-
spronkelijk zo’n vijzel gehad en de boven-

molen van de tweegang van de Gecom-
bineerde Starrevaart en Damhouderpolder
onder Stompwijk had aanvankelijk ook zo’n
vijzel. Daar bleek dat deze inrichting eerder
schadelijk dan voordelig was, want toen
de ondermolen begon te malen, moest
deze steeds stil worden gezet omdat de
bovenmolen het toegemalen water niet
kon verwerken. Na het cilindrisch maken
van de vijzel kon men merken dat de bo-
venmolen lichter ging malen. 

Toen men bij de Putmolen de vijzelkom aan
de bovenzijde ging inkorten ging men door
het gewelf en ontstond er een gat in de
waterloop. Dit gat werd gedicht door er
een aantal eiken planken overheen te leg-
gen en hierop een vloer te metselen. Bij het
verder inkorten van de kom in 2001 kwa-
men deze planken onder het metselwerk
te voorschijn. Ze bleken gezaagd te zijn uit
de oude houten vijzelspil. De ronde kanten
met de groeven had men naar onderen
gelegd. Opvallend was dat deze groeven
trapvormig waren uitgehakt; voor elke duig
was een nest gehakt. In het noorden van
ons land is het gebruikelijk om de duigen in
gladde sleuven te plaatsen. Elke duig krijgt
dan een steekspijker in de spil en twee spij-
kers in de voorgaande duig. Hier waren
geen spijkergaten te zien zodat de duigen
los in de nesten stonden en alleen aan de
andere duigen waren vastgemaakt. In het
molenboek van Krook wordt dit ook zo be-
schreven en in de Arkduif te Bodegraven,
waar de spil is gezaagd uit een vijzelspil van
een van de molens van de Zevenhovense
droogmakerij is dit ook zo gedaan. In 1817
werd Pieter Raat, timmerbaas van de Heer-
hugowaard naar Zuid-Holland gezonden
om verslag te doen over met name de hel-
lend-schepradmolens. Hij bezoekt daar ook
een vijzelmolen waarover hij opmerkt: “De
vijzel was miserabel, de duigen stonden vier-
kant in de balk zonder dat ze glad gewerkt
waren”. Blijkbaar is deze manier van het ma-
ken van een vijzel typisch Zuid-Hollands.

IJzervlechtwerk voor de nieuw te stor-
ten betonnen binnenwaterloopmuren.

Heipalen met daarop de kespen voor
de voorwaterloop. Eronder het ijzer-
werk voor de nieuwe betonvloer.

De oude constructie van de waterlopen met eronder de nieuwe in wording. De hei-
palen dragen de kespen (ook wel kloosterhouten genoemd). De kespen koppelen de
heipalen met op de kespen een houten vloer die het metselwerk dragen. Het zal
lang geleden zijn dat deze heipalen het daglicht zagen!
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Schermmuur

Voor het maken van een molenfundering
moet eerst een bouwput worden ge-
maakt. Na het optrekken van het metsel-
werk tot maaiveldhoogte wordt alles weer
met grond aangevuld. Dit is natuurlijk ge-
roerde grond die spoedig zal wegspoelen
indien het water uit de boezem een weg
heeft gevonden naar de polder. Om dit te
voorkomen worden poldermolens, maar
ook sluizen en afsluitbare duikers altijd voor-
zien van een of meer kwelschermen: een
damwand dwars door of voor de molen
die pas stopt in de ongeroerde grond. Ook
de Putmolen is voorzien van een dergelijke
kwelscherm. Dit scherm is aangebracht
aan het einde van de vijzelkom. Onder de
fundering bestaat het scherm uit damplan-
ken, geslagen tussen twee lange kespen.
Op deze kespen staat de schermmuur, die
tevens de afsluiting van het gewelf onder
de vijzelkom vormt. 

Wachtdeuren

De wachtdeuren waren uitgevoerd als
sluisdeur; twee houten deuren die tegen
een hardstenen puntdorpel aandraaiden.
Ook de beide stijlen van het wachtdeurko-
zijn waren van hardsteen. De puntdorpel
was bijna 20 cm dik en was aangebracht
op de houten vloer, nagenoeg in het mid-
den van de molen. De ruimte tussen deze
dorpel en de vijzelkom moest vol worden
gemetseld, daarbuiten was de vloer van
de waterloop niet bekleed. Bij de eerdere
verdieping werd de puntdorpel verwijderd.
Een groot gedeelte van deze dorpel zijn in
de sloot voor de molen teruggevonden. In
het midden is de dorpel 44 cm breed, aan
het eind 29 cm en net als de beide stijlen,
die nog steeds ingemetseld zitten, is de
dorpel voorzien van een (anti)zuigspon-
ning. Thans doet deze dorpel dienst als
traptrede naar de molen. Een aanwijzing
dat de wachtdeuren nooit dienst hebben

gedaan is de beide ogen die men in de
muren vindt; met haken werden de deuren
blijkbaar permanent opengehouden.

Draagbalk

In het midden van de molen kwam op de
waterloopmuren de draagbalk te liggen,
met daarop de wervel voor de lagering
van de spil. Kennelijk vond men de muren
van de waterloop te zwak om de kamdruk
van het vijzelwiel op te vangen, want
beide muren werden voorzien van zeer
zware steunberen met daaronder de no-
dige heipalen. Zoals gezegd was de bo-
dem van de binnenwaterloop van beton.
In de jaren vijftig was deze nog van hout,
want mevrouw Slingerland, echtgenote
van de toenmalige molenaar Jaap Slinger-
land, vertelde dat ze een keer bij thuis-
komst iedereen in rep en roer aantrof. Tij-

dens het malen was Jaap tot de ontdek-
king gekomen dat er allerlei balken in de
voorboezem dreven. De molen had de
hele vloer met kespen en al, die al flink ver-
rot moeten zijn geweest, weggemalen. De
waterloopmuren en de beide steunberen
rusten daarbij nog op de buitenste palen.
Men heeft toen de binnenste palen een
halve meter ingekort en daarover een be-
tonvloer gestort. De ruimte tussen de muren
en deze vloer werd vol gemetseld met een
steens muurtje. Toen wij deze vloer gingen
slopen bleken de buitenste palen al hele-
maal weggerot te zijn, zodat de muren en
de steunberen vrijwel in het luchtledige hin-
gen. Daarbij bleken de verlaagde kespen
ook al weer verrot te zijn zodat het niet lang
meer had geduurd of het hele molenaars-
gezin was met vloer, muren en al naar be-
neden gestort. Het is hierbij nog een geluk
geweest dat de kwaliteit van het metsel-
werk zo goed was, want anders waren de
steunberen al lang afgescheurd.

Nieuwe waterloop

Na het uitnemen van de planken van de
voorwaterloop en het verwijderen van het
beton van de binnen waterloop kon de
waterloop worden uitgegraven. De palen
en kespen bleven daarbij zitten. Ter plaatse
van de nieuwe bodem werd door elke
paal een gat geboord waar een staaf wa-
peningsijzer werd gestoken. Op die manier
werd de vloer aan de palen opgehangen.
Na het verharden van de beton kon het
bovenliggende metselwerk op deze vloer
worden afgestempeld. De kespen konden
daarna worden verwijderd en de palen
vervolgens ingekort. Tevens werd het
steens muurtje dat onder de binnenmuren
was gemetseld weggehaald. De afstand
tussen de onderkant van de oude muren
en de uitgegraven waterloop werd daarbij
groter dan twee meter. Na het aanbren-
gen van de nieuwe vloer werd deze af-
stand weer wat kleiner maar toch kon men

De nieuwe betonvloer onder de voorwaterloop. De muren moeten nog gestort wor-
den.

De nieuwe voorwaterloop naar buiten toe gezien.
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De ‘Zoeker’ in het vorige nummer heeft he-
laas geen oplossing opgeleverd; nu is dat bij
schilderijen vaak erg moeilijk, al was het maar
vanwege de ‘verbeeldende’ hand van de
kunstenaar. Wat dat betreft biedt deze foto
meer mogelijkheden; waarschijnlijk van een
kleine molen in Noord-Holland. De mole-

naarsfamilie zou de familie Griffioen zijn. Die was sterk vertegen-
woordigd in het Noord-Hollands-Utrechtse grensgebied, maar daar
doet deze molen weer niet aan denken. Die is eerder te zoeken
achter de Noord-Hollandse duinen, Alkmaar of Uitgeest.

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

bijna rechtop onder de muren door lopen.
De muren werden opgevangen door oude
schroefstempels die daarna gewoon in de
wanden werden gestort. Verder werd de
vijzelkom aan de bovenzijde 195 cm inge-
kort, waardoor het stortpunt 85 cm lager
kwam te liggen. Ten opzichte van de oor-
spronkelijke lengte is de vijzelkom hierdoor
in totaal al 435 cm ingekort.
Door deze operatie moest de molen weer
van een wachtdeur worden voorzien. His-
torisch gezien hadden dat weer twee punt-
deuren moeten worden. Het nadeel van
puntdeuren is de moeilijke afstelling. Ze
moeten met een zuiver evenwijdige naad
tegen elkaar sluiten en dan tevens precies
tegen de puntdorpel sluiten en daarbij niet
vastknaaien tegen de stijlen. Vaak is er al-
tijd wel een naad die niet sluit en om dat te
verhelpen moet de hele voorwaterloop
weer droog worden gezet. Om deze reden
is gekozen voor een simpele horizontale
klep. Voor inspectie is deze eenvoudig bo-
ven water te draaien en ook de scharnie-
ren hangen boven water en zijn daarom
gemakkelijk na te stellen.

Net voor de bouwvak van 2001 was het
werk zover gereed dat de molen weer kon
malen. Het slootje voor de molen moest
nog van een nieuwe beschoeiing worden
voorzien en de frontmuur moest nog op-
nieuw worden opgetrokken, maar dat kon
boven water gebeuren. In de bouwvak
ging de dam daarom uit de sloot en ging

de molen weer malen. De molen maalt nu
aanmerkelijk lichter. Na een dag malen
met afnemende wind is de wind soms niet
eens meer voelbaar en zichtbaar aan de
golfjes op het water, terwijl de molen maar
doorgaat. Ook aan het gaande werk is
deze verlichting merkbaar; de bijenwas
blijft veel langer zitten en de wielen zijn ook
veel stiller geworden. In het begin deed
zich nog een onvoorzien euvel voor. Door
de plotselinge verdieping van de water-
loop na de wachtdeur trad daar een hori-
zontale wervel, een zogenaamde neer op.
Al het kroos dat werd opgemalen bleef
daar hangen. Door de diepe waterloop zat
er te weinig stroming in de waterloop om
dit kroos, dat maar bleef ophopen, af te
voeren. Door een simpele plank, door de

molenmakers al spottend spoiler genoemd,
voor de wachtdeur te zetten kon de water-
stroom naar het oppervlak worden omge-
bogen en was dit euvel verholpen.

Inmiddels is frontmuur weer opgemetseld,
de beschoeiing aangebracht en het erf
aan de wegzijde weer op hoogte ge-
bracht. Door dit laatste valt des te meer op
dat molen erg hoog boven beide polders
uitsteekt. Iemand die niet weet dat dit een
watermolen is kan zo worden wijsgemaakt
dat het hier om een beltmolen gaat. Voor
het waarom van deze belt heb ik geen
echt bevredigende verklaring kunnen vin-
den. Wellicht dat er onder de lezers nog
heldere geesten zijn of dat archieftijgers
zich hiermee geroepen voelen.

De molen is vrijwel gereed, maar de opvallend hoge frontmuur van de voorwater-
loop blijft herinneren aan het grote raadsel.

Z O E K E R

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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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.

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ en ontvang de nog te verschij-
nen nummers t/m dec. 2002 GRATIS.

� 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:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

� 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

�

Speciale aan
bieding!!!

Nu abonneren
...

dan krijgt u d
e in 2002

nog te versch
ijnen

nummers geh
eel

GRATIS!

Vrijwillig molenaar 
zoekt

studentenkamer
Op 1 september 2002 begint mijn stu-
die economie aan de Universiteit van
Utrecht. Ik wil graag in Utrecht gaan
wonen en ben daarom op zoek naar
een studentenkamer in of rond
Utrecht. 
Ik ben 19 jaar oud en vrijwillig mole-
naar op molen De Leeuw in Aalsmeer. 
Wie kan mij aan een kamer helpen? 

Reacties aan:
Robert Berkovits Houtwijkerveld 
66 2131 MJ Hoofddorp

telefoon: 023-5636150




