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Redactioneel
Met het heengaan van ZKH Prins Claus op 6 oktober verliest Ne-
derland ook zijn bekendste molenvriend. Sinds 1981 was de prins
beschermheer van de Vereniging De Hollandsche Molen, een
functie waarin hij zijn schoonmoeder opvolgde. Prins Claus
toonde zich zeer betrokken bij het molengebeuren, dat met
name uitkwam bij allerlei molengebeurtenissen waar de prins bij
aanwezig was. Het raakte ook daardoor onder molenaars en
molenliefhebbers geliefd en gerespecteerd. Bij de molens liet hij
zich uitvoerig informeren en toonde veel belangstelling en won
zo met zijn optreden de mensen voor zich in. Ook molenland zal
de prins missen. 
De bijzondere plaats die Prins Claus heeft ingenomen blijkt wel
uit het enorme aantal molens dat in de rouw heeft gestaan. Het
zullen er in totaal honderden geweest zijn. In sommige streken
was er nauwelijks een uitzondering. Het zal in de molengeschie-
denis niet vaak - waarschijnlijk nooit - zijn voorgekomen dat er
zoveel molens tegelijk in de rouw hebben gestaan
Het hoofdartikel van dit nummer is gewijd aan de lotgevallen
van de Gerardamolen in het Limburgse Heyen. Hij behoort met
zijn bouwjaar 1950 tot de jongste molens van Nederland. Deson-
danks had de eigenlijke molen al een respectabel verleden
achter zich. Jan Hofstra volgt het spoor terug en gaat vooral
diep in op het Friese verleden van deze molen. Het geeft niet al-
leen veel inzicht in het verleden van de molen zelf, maar ook
een bijzonder hoofdstuk van de Friese waterstaatsgeschiedenis.
Een andere molen uit het Noorden kwam terecht in de Achter-
hoek: De Fortuna in Winterswijk, welzeker de grootste molen in
deze streek, die helaas maar een kortstondig bestaan had. Niet
zo lang geleden werd de fundering blootgelegd en dit bracht
Wim Wieskamp ertoe om de lotgevallen van deze kolossale mo-
len vast te leggen.
Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en ook weer veel
molennieuws, zowel uit het binnenland en van net over de
grens.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het decembernummer van de
Molenwereld: 8 november 2002; kort nieuws (Molensactueel)
mag een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: 
• De Gerardamolen in Heyen is nu een ruim een halve eeuw oud.
De foto op de voorpagina dateert van eind 1950 begin 1960, toen de
molen er nog maar een jaar of tien op had zitten, althans in Heyen
(foto mevr. Th.S.M. de Choibert-Steenland).
• Prins Claus bij de onthulling van het nationaal monument 
‘De Mulder’ bij de molen De Leest in Lieshout op 10 mei 1989.

Bij de omslag achterzijde: 
Molen De Haas in Benthuizen. De in 1772 gebouwde molen werd
in juni 1932 onttakeld. De lege romp met kap verviel tot een ruïne.
Gelukkig keerde het tij en op 10 oktober 1986 stelde de Commissa-
ris van de Koningin mr. S. Patijn de als herboren molen in bedrijf
(foto J. Menge).
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In de vroege ochtend van vrijdag 27 sep-
tember j.l. is het molenmakersbedrijf van
de firma Molema uit Heiligerlee begon-
nen met de restauratie van poldermolen
De Zwakkenburger te Niezijl. De molen die
reeds jaren als crepeergeval te boek
staat, is door een kraanbedrijf in onderde-
len op een dieplader geplaatst om ver-
volgens te worden vervoerd naar het na-
bijgelegen van Starkenborghkanaal waar
de onderdelen op een gereedliggend
schip werden gehesen. Via deze vaar-
weg werd de tocht voortgezet over het
Winschoterdiep naar Heiligerlee waar de
dieplader opnieuw klaarstond om het
hele zaakje over te nemen om het te ver-
voeren naar de dichtbij gelegen werk-
plaats. Hier zullen de nog bruikbare on-
derdelen gereed worden gemaakt voor
herplaatsing in de gerestaureerde molen.
Langdurig en goed overleg en aanzien-
lijke bedragen van onder meer de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, de ge-
meente Zuidhorn en de Sponsor Bingolo-
terij maken de restauratie mogelijk. Tij-
dens de start van de restauratie ontving

Demontage van de Zwakkenburger
Molen, 27 september 2002 (foto mevr.
K. Noot-Schilderman).

Molens in de rouw vanwege
overlijden Prins Claus

De twaalf molens van De Hollandsche
Molen staan vanwege het overlijden
van Prins Claus in de rouw. Dit heeft ge-
duurd tot en met de dag dat het stoffe-
lijk overschot is bijgezet in het familiegraf.
Tevens heeft de vereniging alle mole-
naars in het land opgeroepen hun mo-
lens eveneens gedurende deze pe-
riode in de rouw te zetten.

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden was
sinds 1981 beschermheer van De Hol-
landsche Molen, vereniging tot behoud
van molens in Nederland. In deze hoe-
danigheid was hij vele malen bij offi-
ciële molengebeurtenissen aanwezig. Zo
heeft hij in deze periode een groot aan-
tal officiële molenopeningen verricht.
Het betrof dan molens die een grote
restauratie hadden ondergaan. Ook
was de prins aanwezig bij de festivitei-
ten rond het 70-jarig en 75-jarig bestaan
van de vereniging in 1993 en 1998. In
1984 overhandigde hij bij Molen 2 van
de molenviergang te Zevenhuizen het
diploma aan de 500ste geslaagde vrij-
willige molenaar. In 1998 examineerde
hij op molen De Windhond te Woerden
de 1.000ste geslaagde vrijwillige mole-
naar. De prins toonde tijdens al deze
gelegenheden oprechte belangstelling
voor zowel de technische als menselijke
aspecten van het molenbestaan. De
vereniging verliest in hem dan ook een
betrokken en geliefde beschermheer.
Vereniging De Hollandsche Molen.

Het laden van het achtkant op een diep-
lader (foto mevr. K. Noot-Schilderman).

Start restauratie De Zwakkenburger te Niezijl

de Molenstichting Westerkwartier ook nog
een aanzienlijke bijdrage van de Stichting
SNS Fonds Grijpskerk. Uit handen van de
voorzitter Huub Leenders mocht de preses
van de molenstichting, mevrouw Ina Mar-
tens, een symbolische cheque van 30.000
euro in ontvangst nemen waar ze zeer
verguld mee was. H. Noot

Onverwachte gift voor molen
Wilhelmina te Noorderhoogebrug

Korenmolen Wilhelmina te Noorder-
hoogebrug is uit onverwachte hoek ver-
blijd met een gift van 20.000 euro. Het be-
gon allemaal met de vestiging van de
Duitse bouwmarkt annex tuincentrum

Tijdens het laden begeeft het acht het
van ellende gedeeltelijk: twee achtkant-
stijlen komen los! (foto mevr. K. Noot-
Schilderman).
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Hornbach op de plek van een voorma-
lige steenfabriek, pal naast het nieuwe
gemaal Stad en Lande van waterschap
Noorderzijlvest aan het Boterdiep bij Noor-
derhoogebrug. Het enige overblijfsel van
de steenfabriek was de gemetselde
schoorsteenpijp welke reeds gedeeltelijk
was onttakeld. Deze pijp stond de firma
behoorlijk in de weg. Eind mei is de pijp
dan ook ‘per ongeluk’ gesloopt. Sinds-
dien lagen de firma en omwonenden
met elkaar in de clinch. Een in allerijl op-
gericht comité Herbouw Pijp wilde sinds-
dien maar één ding en dat was herbouw.
De firma had niet de indruk dat dit ver-
zoek breed werd gedragen. Dit was voor
het bedrijf de aanleiding om in samenwer-
king met het Dagblad van het Noorden
de lezers op te roepen om hun mening
kenbaar te maken middels een enquête.
Het alternatief was dat het geld dat met
de eventuele herbouw was gemoeid
werd gestoken in een goed doel. Horn-
bach had zich daartoe bereid verklaard
en zelf goede doelen aangedragen. Ook
het actiecomité ‘Herbouw Pijp’ heeft een
goed doel aangedragen mocht er onvol-
doende steun zijn voor hun voornaamste
objectief. Het ging om 50.000 euro, dat
wat het comité betreft in het achterstallig
onderhoud van korenmolen Wilhelmina in
Noorderhoogebrug gestoken kon worden.
Lezers van het Dagblad v/h Noorden, mits
er 150 zouden reageren, bepaalden wat
Hornbach zou moeten doen. Daartoe
moesten ze een bon insturen of een e-mail
versturen. Deze bon is door ondergete-
kende en vele anderen die de molens een
warm hart toe dragen aan gans molen-
minnend Nederland en zelfs tot in België
doorgestuurd. Hierbij heeft menig molen-
liefhebber zich wellicht achter het oor ge-
krabd wat ze met deze strijd aan moesten.
Genoemde liefdadigheidsinstellingen
staan regelmatig (terecht) in de belang-
stelling en worden dan ook veelvuldig ver-
blijd door legaten en giften. Velen hebben
de boodschap begrepen en hebben voor
één keer gestemd op molen Wilhelmina.
Van de 1042 inzenders stemden er 352 (33
procent) voor herbouw van de pijp. De ko-
renmolen Wilhelmina eindigde als tweede
met 25 procent van de stemmen. De stich-
ting Daniële (een instelling die wensen van
zieke kinderen probeert te realiseren) ein-
digde op de derde plaats (24 procent) en
als vierde kwam de kinderafdeling van het
Martini Ziekenhuis uit de stad Groningen uit
de bus. Hoewel herbouw van de histori-
sche pijp de meeste stemmen haalde in
de enquête, komt Hornbach terug op de
toezegging om de uitslag na te leven. De
bouwmarkt interpreteert de uitkomst op
eigen wijze. De ‘boetedoening’ van vijftig-
duizend euro gunt Hornbach aan ‘goede
doelen’. Hornbach stelt dat er meer men-
sen waren die voor een alternatieve be-
steding van het geld kozen dan dat er
mensen vóór herbouw stemden. De ver-
deelsleutel is als volgt gehanteerd; 20.000
euro voor molen Wilhelmina, een zelfde
bedrag voor de kinderafdeling van het
Martiniziekenhuis en 10.000 euro voor de
Daniëlle stichting. De onverwachte opste-

ker komt molen Wilhelmina zeer ten
goede want het jaarlijkse onderhoud
raakte in de loop der jaren achter op de
jaarlijks (te kleine) onderhoudssubsidie. De
belangrijkste onderdelen die vernieuwd
moeten worden zijn de lange spruit en het
stellinghek. Voorts dient er het één en ’t
ander te moeten gebeuren aan het ge-
vlucht waaruit op dit moment een aantal
zelfzwichtingskleppen ontbreken, om nog
maar niet te spreken over aanvullende
werkzaamheden die in het kader van de
ARBO-wet zijn vereist. H. Noot.

Nieuw leven voor molen De Biks
te Onnen 

Op zaterdag 12 oktober j.l. is poldermolen
De Biks aan de Noorderhooidijk te Onnen
door gedeputeerde Hans Gerritsen uit Ha-
ren weer in bedrijf gesteld. Vooraf werden
de vele genodigden en belangstellenden
door de familie Kuiken hartelijk verwel-
komd met koffie en cake in hun sfeervol
ingerichte molenaarshuis. De bedoeling
was de ontvangst in de open lucht plaats
te laten vinden, maar de weergoden
gooiden roet in het eten. Regen en harde
wind hadden ’s nachts en in de vroege
ochtend onophoudelijk het Groninger-
land geteisterd. Wonderwel was het tus-
sen halfelf en halfeen droog waardoor
het buitengebeuren naar ieders tevre-
denheid kon worden afgewerkt. Zowel
voor als na de officiële openingshande-
ling voerden diverse sprekers het woord,
dit op vermakelijke wijze en op luide toon
aan elkaar gepraat door molenaar/cere-
moniemeester Cees Kuiken. Hij kon o.a de
volgende sprekers/ bestuurders verwelko-
men; mevrouw J.J.Harmsma als voorzitter
van molenstichting Gorecht, gedepu-
teerde Hans Gerritsen, de voorzitter van
de Stichting De Groninger Molen J.P.J.
Knol en mevrouw Ina Martens in haar
functie als bestuurslid van vereniging De
Hollandsche Molen. De officiële ope-
ningshandeling werd verricht om elf uur
en bestond uit het lichten van de vang
door de Groninger gedeputeerde Hans
Gerritsen uit Haren. Ondanks de stevige
wind moest molenaarszoon Niels Kuiken
het wiekenkruis nog wel een zetje geven
om op gang te komen. Hieruit blijkt wel
dat er heel wat kracht nodig is (wind-
kracht 7 à 8) om de twee schroefpompen
van deze molen in beweging te brengen,
dit terwijl het gevlucht is uitgevoerd met
zgn. ‘Dekkerwieken’ (niet te verwarren
met Dekker stroomlijnneuzen.) Toen het
wiekenkruis zich éénmaal in beweging
had gezet maalde de molen dan ook
naar hartelust. Meer dan twee jaar is er
gewerkt aan de ingrijpende restauratie
van de molen die voor het eerst draaide
in 1857 en vanaf dat moment zorgdroeg
voor een juiste waterhuishouding in de
Onnerpolder. De komende jaren echter
zal deze waterhuishouding ingrijpend ver-
anderen waarbij de molen vnl. een in-
maalfunctie zal krijgen. Dit houdt verband
met de herinrichting van het Harense bui-
tengebied, waar landerijen aan de ene

kant een landbouwfunctie en aan de an-
dere kant een natuurfunctie zullen krijgen.
Het nog nieuw te bouwen volautomati-
sche gemaal aan het Drents Diep, op een
steenworp afstand van De Biks,  zal de be-
malingstaak van de molen overnemen
voor het gedeelte dat nodig is om de pol-
der droog te houden. De complete mo-
lenrestauratie heeft zo’n 190.000 euro ge-
kost, terwijl er in 1969 ook al het één en ’t
ander is verspijkerd en in 1978 vond voor
335.000 gulden ook al een restauratie
plaats. Door de toepassing van de
schroefpompen is een speciale construc-
tie vereist voor het complete gaande-
werk, zoals bovenwiel, beide bonkelaars
en koningspil. Bij deze laatste restauratie
was bijvoorbeeld de speciaal uitge-
voerde bovenwiel aan totale vervanging
toe. Ook het onderhoudsgevoelige Dek-
kersysteem is totaal vernieuwd. In tegen-
stelling tot voorheen, zijn er deze keer zeer
veel duurzame onderdelen en materialen
gebruikt zodat naar verwachting mag
worden verondersteld dat het wieksys-
teem langer meegaat. Het is natuurlijk wel
aanbevelenswaardig om veel te ma-
len/draaien met de molen want hiermee
voorkomt men dat nattigheid in het bin-
nenste van de stroomlijnprofielen langdu-
rig blijft staan. Wat dit betreft zit het wel
goed daar in Onnen, want zoon Niels Kui-
ken legt ook al bijzondere belangstelling
aan de dag voor de molen. Volgens Cees
Kuiken is er voor onderhoud de afgelo-
pen jaren veel te weinig geld voorhan-
den geweest. Hierdoor vinden er veel te
dure restauraties plaats. Restaureren is
heel makkelijk. Je trekt een forse som geld
uit, hangt een vlag uit als het klaar is en
de burgemeester komt hem weer in wer-
king zetten. Mooi allemaal, maar daarna
hebben weer en wind vrij spel en is het
weer uitkijken naar de volgende grote
restauratie. Structureel is er te weinig geld
voor onderhoud beschikbaar. Volgens
hem zou er een soort bouwbureau moe-

De verdekkerde molen De Biks bij
Onnen (foto H. Noot).
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ten zijn voor dit soort monumenten. Dit
geldt natuurlijk niet alleen voor molens,
maar bijvoorbeeld ook voor kerken. Vol-
gens stichtingsvoorzitter mevrouw
Harmsma is er in deze een stevige taak
weggelegd voor de gemeente en voor
het Waterschap Hunze en Aa’s. ‘We zullen
bij ze langs moeten om meer onder-
houdsgeld bij elkaar te krijgen’. Ondanks
de kritiek van molenaar Kuiken, heeft hij
de afgelopen zomer al veel zelfwerk-
zaamheid getoond door onder andere
schilderwerk te verrichten waarbij de spe-
cifieke Groninger kenmerken weer wer-
den aangebracht die in stand gehouden
dienen te worden. Na afloop van de offi-
ciële ingebruikstelling hielden een aantal
sprekers nog een korte toespraak zoals
heer J.P.J. Knol van de stichting De Gro-
ninger Molen. Hij bood bij deze gelegen-
heid een speciaal geconstrueerde kroos-
schep aan. Mevrouw Ina Martens mocht
na haar toespraak in haar functie als be-
stuurslid van De Hollandsche Molen het
gebruikelijke weerstation aanbieden.  De
laatste spreker de heer J.K. Berends, hield
een boeiend betoog over de geschiede-
nis van de polder en zijn molenaars. Ge-
noemde spreker is nl. de kleinzoon en
achterkleinzoon van resp. Jan en Evert
Berends, eerste en tweede molenaar op
De Biks. Zijn vader had in het begin van
de jaren vijftig van de vorige eeuw in de
nabijheid van de molen in de klei een zil-
veren Denarius gevonden, een kleine Ro-
meinse munt die in de negende eeuw als
betaalmiddel werd gebruikt. De gevon-
den penning is waarschijnlijk geslagen in
opdracht van Lodewijk de Vrome, een
zoon van Karel de Grote. De door de heer
Berends boven water gehaalde geschied-
kundige wetenswaardigheden zijn door
hem op schrift gesteld en in plakboekvorm
aangeboden aan mevrouw Harmsma van
Molenstichting Gorecht. Met deze hande-
ling werd de openingsceremonie afgeslo-
ten waarna men kon terug zien op een ge-
slaagde dag. Pluvius besloot kennelijk dat
het daarna weer tijd was geworden om De
Biks aan ’t werk te zetten. Of molenaar Kui-
ken daar gehoor aan heeft gegeven is mij
niet bekend. De volgende taak van mo-
lenstichting Gorecht is reeds in volle gang.
Voor De Witte Molen te Glimmen wordt
achter de schermen reeds hard gewerkt
om de benodigde subsidiegelden binnen
te halen en hiermee is men al heel ver ge-
vorderd. H. Noot.

Nieuwe kap op molen Zeldenrust

Maandag 30 september j.l., is de koren-
en pelmolen Zeldenrust weer voorzien
van z’n gerestaureerde kap. De restaura-
tie wordt uitgevoerd door de firma Doorn-
bosch uit Adorp, dit in samenwerking met
de vrijwilligers van Stichting Zeldenrust die
allerhande hand en spandiensten verrich-
ten om kostenbesparend te kunnen wer-
ken. Ondertussen is ook het achtkant
grondig onder handen genomen zodat
er gerust van een succes kan worden ge-
sproken van de stichting welke erin is ge-

slaagd in relatief korte tijd financiële mid-
delen bij elkaar te krijgen om deze eerste
grote restauratie te laten uitvoeren. Na
deze mijlpaal zal de stichting zich de ko-
mende tijd intensief gaan bezighouden
met het binnenhalen van de resterende
nodige financiële middelen welke nodig
zijn om ook het nieuwe wiekenkruis te la-
ten aanbrengen, die overigens zal wor-
den uitgevoerd met één roe zelfzwichting
en één roe Oudhollands in combinatie
met stroomlijnneuzen. Met deze construc-
tie beoogt de stichting twee vliegen in
één klap te bewerkstelligen, n.l., kosten-
besparing en de mogelijkheid te bieden
om (eigen) vrijwilligers dicht bij huis de op-
leiding tot vrijwillig molenaar te laten vol-
gen. Tot op heden heeft de restauratie
110.000 euro gekost. Om de restauratie te
kunnen voltooien denkt de stichting nog
ongeveer 50.000 euro nodig te hebben.
Wat dit betreft, onlangs werd de stichting
aangenaam verrast met de mededeling
dat ze binnenkort een gift van het Prins
Bernhard Cultuurfonds tegemoet kunnen
zien van maar liefst 10.000 euro. Dit dank-
zij bemiddeling van de landelijke vereni-
ging De Hollandsche Molen. Verder hoopt
de stichting voor het komende jaar hoog
op de Prioriteitenlijst Restauratie Rijksmo-
numenten van de gemeente Loppersum
geplaatst te worden zodat de benodigde
Rijkssubsidie toegekend kan worden
waar mee de restauratie voltooid kan wor-
den. H. Noot

Dankbetuiging

Op 7 september zijn wij in het huwelijk ge-
treden. Dit is voor ons een onvergetelijke
dag geworden, mede dankzij de inzet
van collega-molenaars, molenstichting
Hunsingo e.o., S.M.Z.K. en vele anderen
die hier niet genoemd zijn. Het was helaas
voor ons niet mogelijk om iedereen per-
soonlijk te bedanken, vandaar dat wij dit
op deze manier willen doen:

Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat 7
september voor ons onvergeteljk is ge-
worden: nogmaals BEDANKT !!!! Hendrik-
Jan en Mieke Berghuis.

Verzet tegen bouwplannen Norg

Garagehouder Jan Dorenbos wil aan het
Westeinde in Norg in de buurt van de mo-
len Noordenveld die ook zijn eigendom is
een winkelcomplex bouwen met een op-
pervlakte van ongeveer 700 m2 met daar-
boven tien apartementen. De plaatselijke
vereniging Kerspel Norg is tegen deze plan-
nen en heeft daarom bij de gemeente een
eigen visie voor het centrum van Norg ont-
wikkeld. Kerspel Norg vindt het plan van
Dorenbos niet in de omgeving van de mo-
len passen, ook omdat de molen meer aan
het zicht wordt onttrokken.

Het plaatsen van de kap op de molen Zeldenrust in Westerwijtwerd, 30 september
2002 (foto H. Noot).

Molen Noordenveld in Norg (foto H.
Noot).
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gen druk doende met uitleg geven en uit
de opmerkingen in het gastenboek bleek
overduidelijk dat al deze molenactivitei-
ten door de bezoekers op hoge prijs wer-
den gesteld. Enkele citaten uit het gas-
tenboek: ‘Leuk dat de molen voor echt
draaide en maalde’, ‘Interessant om dit
te bekijken en leuk om te zien dat de mo-
len in zo’n goede staat is’, ‘Dit was erg
leuk en ik heb mijn eigen broodje gekn-
eed. Erg lekker hoor en de mevrouw die
dingen verkoopt was erg aardig en zei
veel grappige dingen’. En een bezoeker
uit AustraliÎ: ‘Very interesting tour. I always
wondered what was inside a windmill an
how it worked. Very friendly people as
well!’. B.G. Kloosterman.

Molen Hoonhorst op rijkslijst?

In Hoonhorst, gemeente Dalfsen, beijvert
men zich voor het behoud van de molen
van Fakkert, een in 1930 onttakelde mo-
len. Eigenlijk zou de molenromp moeten
verdwijnen naar de letter van een over-
eenkomst tussen de gemeente en de ei-
genaar omdat de gemeente het meng-
voederbedrijf in de dorpskom kwijt wil (zie
Molenwereld 2001-6-149). De gemeente
koopt het terrein van de mengvoederfa-
briek officieel per 1 januari 2003, maar
daarna heeft Fakkert nog een half jaar de
tijd om de fabriek te ontmantelen,
waarna dan sloop zou volgen. Om sloop
van de molen te voorkomen heeft de
Hoonhorster werkgroep ‘Behoud molen
Fakkert’ nu plaatsing van de molen op de
rijksmonumentenlijst aangevraagd. Op 2
oktober is hiertoe een hoorzitting gehou-
den in het gemeentehuis van Dalfsen.
Mede op basis daarvan formuleert B&W
een advies dat na vaststelling door de
gemeenteraad wordt gestuurd naar Mo-
numentenzorg. In afwachting van de be-
slissing door de staatssecretaris geniet de
molenromp op grond van de aanvraag
voorlopige bescherming en valt zo onder
de bepalingen van de Monumentenwet.
Er is dus een sloopvergunning nodig. Die
heeft Fakkert inmiddels aangevraagd. Er
wordt dus van twee kanten aan deze
mooi in het dorp gelegen molen getrok-
ken. De gemeente heeft inmiddels wel
opdracht voor een onderzoek gegeven
of en hoe deze grote molen planologisch
inpasbaar is. Het laatste woord is er dus
nog niet over gezegd.

Restauratie Amerikaan bij Raalte

De windmotor bij de Hondemotsweg in
Raalte (zie Molenwereld 200-9-176) wordt
binnenkort gerestaureerd. In september
heeft de eigenaren, twee families Over-
esch, de Amerikaan overgedragen aan
de Stichting Amerikaanse Windmolen
Overesch. De twee neefs Overesch erf-
den de molen in 1997. Gepensioneerden
van Siemens Demag Turbomachinery,
een bedrijf dat windturbines bouwt (voor-
heen Stork) gaan nu de Amerikaan her-
stellen. De gedemonteerde windmotor

ligt bij het bedrijf. Als hij klaar is komt hij op
een iets andere plaats te staan, aan de
wetering, dichter bij de Hondemotsweg.

Geen bouwvergunning bij 
gewezen molen Zenderen

Aan de Hoofdstraat in Zenderen stond op
nummer 60 een molen. Die plaats was
niet toevallig, want de kamp of eenmans-
es was het hoogste punt aan de rand van
het dorp. De onderbouw van de in 1899
gebouwde of herbouwde molen bestaat
nog en is aanwezig in de aanwezige be-
drijfsbebouwing. De vorige eigenaar, G.
Middelkamp, die het het gebouw op
nummer 60 heeft verkocht aan zijn zoon,
wil ernaast een loods met een bedrijfswo-
ning bouwen. De gemeente weigert dit
omdat het in strijd zou zijn met het be-
stemmingsplan. Bovendien zou de bouw
van de woning op deze hooggelegen
plaatsafbreuk doen aan het aanzicht van
het dorp en van de kamp.

Het restant van de molen van
Zenderen (foto E.G.M. Esselink).

Kniepertjes en brunchen in 
Westermolen Dalfsen

De Westermolen in Dalfsen mocht zich zo-
wel tijdens de Overijsselse Molendag als
op Monumentendag in een grote be-
langstelling verheugen. 
De speciale attractie tijdens de Overijs-
selse Molendag was kniepertjes bakken.
Er werden meer dan driehonderd bezoe-
kers geregistreerd, die zich de kniepertjes
of de koffie met molenkoek goed lieten
smaken. Het met circa tachtig vaantjes
van Dalfser verenigingen en organisaties
gepavoiseerde wiekenkruis draaide er
vrolijk op los en tussen de bedrijven door
werd er tarwe gemalen. Door het bestuur
waren twee molenfietsroutes uitgezet:
één naar de Passiebloem in Zwolle en één
naar de vijf Ommer molens waaronder de
molen te Vilsteren. Beide routes liepen
door het prachtige buitengebied langs
tal van andere bezienswaardigheden.
Op Monumentendag was het ook de
hele dag een komen en gaan, mede
vanwege een Monumentenfietsroute die
(uiteraard) langs de molen ging. Voor de
derde keer in successie was er (van 10.00
tot 14.00 uur) gelegenheid om in de Wes-
termolen te brunchen. Vele tientallen
maakten hiervan gebruik. De bijzondere
attractie hierbij is, dat de kinderen zelf
een deegje mogen rollen voor een bolle-
tje, al of niet ‘besprenkeld’ met krenten.
Onderin de molen stond een grote bak-
oven opgesteld en via een kijkglas kon-
den de kinderen zien hoe hun deegje ver-
anderde in een lekker bruingebakken bol-
letje. Het brood was uiteraard gebakken
van ‘Westermolenmeel’ en de brunchers
konden zich naar hartelust bedienen en
hun broodjes naar wens beleggen onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Een dergelijke brunchpartij kan voor elke
molen van harte worden aanbevolen.
Succes verzekerd, vooral voor de kinde-
ren! Buiten de molen konden de bezoe-
kers een touwslager (vrijwillig molenaar
Henk van der Kamp van de Westermolen)
ambachtelijk aan het werk zien. De vrijwil-
ligers van de Molenhulpdienst deden on-
derin de molenwinkel goede zaken door
de verkoop van allerhande molenartike-
len.  De molenaars waren beide zaterda-

Oliekelders van oliemolen 
De Aloë in Zwolle opgegraven

De oliekelders van de Aloë zijn aan het
licht gekomen bij de sloop van de oliefa-
briek die de molen opvolgde. Zij lijken on-
geveer even oud als de Passiebloem, al
kon de stadsarcheoloog de leeftijd van
de betegeling niet koppelen aan de leef-
tijd van het metselwerk. Mogelijk dat voor
de oliekelders speciale tegels gebakken
werden omdat olie zo kostbaar was. De
inhoud van de kelders is onbekend om-
dat de bovenkant van de muren er niet
meer is. Ik veronderstel dat de bovenkant
van de kelders even hoog waren als die
van de Passiebloem om de olie bij hoog
water in de Vecht te beschermen. Anders
is het ook zo sneu als een hele jaarpro-
ductie wegdrijft... Voor de zekerheid is
een hoogtemerk overgezet naar de Pas-
siebloem. Als de bovenkant vaststaat en
de bodem is ook bekend (die is nog in-
tact) dan is de inhoud te berekenen.
Maar met de plattegrond van de kelder is
iets raars aan de hand. Voor zover we nu
gereconstrueerd hebben had de oliebak
een rechthoekig grondvlak. In dit vak was
een compartiment aangebracht met

Kinderen maken hun deeg klaar bij de
brunchpartij in de Westermolen in
Dalfsen (foto B.G. Kloosterman).
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een binnenmaat van 1,1 bij 1,8 meter.
Wat overbleef was een groot L-vormig
compartiment en dat is nogal verbazing-
wekkend.
In de grond zit ook nog het nodige van de
stoomoliefabriek. Ongetwijfeld zeer de
moeite waard voor mensen die er ver-
stand van hebben. Van de fabriek schij-
nen overigens nog wel tekeningen te zijn
in het archief. Voor de zekerheid brengen
we alles wat we vinden in kaart, inclusief
driehoeksmetingen etc. De slopers zijn
welgezind, een betonnen sierelement
van de fabriek Nievecht hebben ze op
het molenerf van De Passiebloem gezet.
Mark den Boer.

Sloop voor molenstomp 
Asperen?

Op 5 mei 1988 was er in Asperen een reü-
nie van oud-Asperense families. Tijdens

die dag werd het idee voor restauratie
van de in 1948 uitgebrande en in 1952 ge-
deeltelijk gesloopte molen geopperd. Dit
werd het begin van een nieuwe serieuze
poging om de molen van het vesting-
stadje hersteld te krijgen. (zie De Mole-
naar 1991-4). In november 1990 stelde de
gemeenteraad van Lingewaal zich ach-
ter de plannen door een verzoek in te die-
nen om De Haas op de rijksmonumenten-
lijst krijgen.  Het verzoek werd met succes
bekroond op 2 juli 1992. De speciaal op-
gerichte Molenstichting Lingewaal, gaat
zich met medewerking van de eigenaar,
de familie Kon inzetten voor de restaura-
tie van de molen. In 1995 worden er subsi-
die van gemeente- en provinciewege
toegezegd, maar tot daadwerkelijk her-
stel komt het niet omdat de stichting de fi-
nanciering niet rond krijgt op de manier
die haar voor ogen staat. De tijd is voort-
geschreden en daarmee het verval van
de molen. Er vallen brokken steen uit de
romp, waarbij onlangs een geparkeerde
auto nog grote schade opliep. Dat het zo
niet door kan gaan is duidelijk. Gelet op
de impasse waarin de herstelplannen ver-
keren wil eigenaar G. Kon, die eerder met
zijn vrouw de herstelplannen van harte
hebben gesteund, de molen nu slopen
en ter plaatse een huis bouwen. Het ge-
meentebestuur van Lingewaal heeft be-
grip voor de positie van Kon, maar wil
toch graag restauratie van de molen.
Blijkt dat niet mogelijk, dan zit er niet veel
anders op dan sloop.

Concurrentievervalsing 
in Eibergen?

Nadat eerder de Stichting Venemansmo-
len in Winterswijl de gramschap van
plaatselijk horeca-ondernemers over zich
heen had gehaald wegens veronder-
stelde oneerlijke concurrentie met horeca-
activiteiten (zie Molenwereld 2002-4-98) is
het nu de beurt voor het Muldershuis van
de Mallumse Molen bij Eibergen (zie Mo-
lenwereld 2002-6-163 en 2002-9-233). Twee
horeca ondernemers A. Hoeks en G. de
Lange hebben bij het gemeentebestuur
geprotesteerd tegen horeca-activiteiten
in het Muldershuis/Schippershuis. Het ge-
meentebestuur vindt de bezwaren over-
trokken vanwege de beperkte ruimte in
het molenhuis en bovendien vindt men
dat de bezwaarmakers eigenlijk niet in hun
belangen worden geschaad. Hoeks heeft
zijn bedrijf in Zwolle (!) en De Lange is eige-
naar van een restaurant.

Waternood in Hattem

In 1997 werd de watermolen van Moleca-
ten bij Hattem grondig gerestaureerd. Het
was de bedoeling om weer echt te gaan
malen voor streekeigen meelproducten.
Daar is niet veel van terecht gekomen.
Berekeningen hebben uitgewezen dat de
molen daarvoor veel meer water nodig
heeft, ongeveer vier keer zoveel als be-
schikbaar is. Er is wel een oplossing: het

gebruiken van het water uit de grote vij-
ver van Huis Molecaten. Daarvoor moet
dan de oorspronkelijke duiker worden
hersteld die de vijver met beekje naar de
molen verbindt. Verzekeringsmaatschap-
pij Amev, de eigenaar van het landgoed
en de molen, vindt dat het waterhuis-
houdkundig systeem van sprengen, wa-
terlopen en vijver onder de verantwoor-
delijkheid van het Waterschap Veluwe
valt en die moet dus voor de duiker zor-
gen, maar het waterschap ontkent dit.
Een ander probleem is dat de pachter
van de vijver kwalijke gevolgen vreest
van een fluctuerende waterstand. Er zijn
wel meer oplossingen denkbaar, maar
die zijn veel duurder.

Molenbouw Kesteren vordert

De bouw van de grote achtkante molen
op de meubelboulevard in Kesteren vor-
dert gestaag. In 1994 kocht Arie Timmer,
die met zijn familie de drijvende kracht is
achter de meubelboulevard de ontta-
kelde en schrikbarend vervallen molen in
het Duitse Magelsen. Hij demonteerde die
in eigen beheer en bracht de onderdelen
over naar Kesteren. De gemeente deed
erg moeilijk over het aanpassen van het
bestemmingsplan, maar het leverde uit-
eindelijk toch groen licht op. De molen
werd ontworpen door de Gelderse mo-
lendeskundige Heijdra sr. Omdat de mo-
len een meervoudige bestemming zou
krijgen als attractie op de meubelboule-
vard kreeg de molen het min of meer het
uiterlijk van een industriemolen, te verge-
lijken met oliemolens uit de omgeving van
Deventer zoals de Holtermansmolen, die
nu als korenmolen in Terwolde staat. De
bouw wordt volledig in eigen beheer uit-
gevoerd. In 1999 werd het houten onder-
achtkant op zijn plaats gezet, waarna de
afwerking ervan volgde en de loodsen
aan de molen gebouwd werden. Het

De ligger van De Aloë met op de
achtergrond de hekkensluiter van de
Zwolse oliemolengeschiedenis: De
Passiebloem (foto Mark den Boer). 

Restant van de korenmolen De Haas in
Asperen.

Het nieuwe achtkant voor de molen in
Kesteren (foto G. Barendse)
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achtkant uit Magelsen bleek evenwel zo
slecht dat er een totaal nieuw achtkant is
gemaakt. Ook de balie is in zijn geheel op
de grond klaar gemaakt en uiteraard de
kap. Half oktober zouden balie, achtkant
en kap hun definitieve plaats krijgen. Als
alles volgens plan verloopt dan komt de
molen Nationale Molendag 2003 in be-
drijf. Hij krijgt de naam De Zwaluw naar de
in de oorlog opgeblazen korenmolen van
Brakel die eigendom van Cornelis van Tuijl
was, de opa van Arie Timmer. Timmer zelf
groeide op onder de schaduw van De
Blauwe Reiger in Haaften. Tussen de
beide molennamen zit trouwens nog een
verband. De vader van Arie Timmer en
zijn oom, Gijs van Tuijl, kochten in de vijfti-
ger jaren de onttakelde Haaftense molen
en lieten die weer maalvaardig maken.
Opa Van Tuyl kon vanaf zijn molen de
Haaftense molen zien malen en omge-
keerd. Hij vertelde aan de heer Hattink
van de Molenstichting Rivierengebied,
dat zijn molen De Zwaluw heette omdat
die er altijd de sokken in had. De Haaf-
tense molen was veel luier. ‘Wel’, zei Hat-
tink, ‘dan moet deze molen De Blauwe
Reiger heten’ en aldus geschiedde. Of de
nieuwe Zwaluw een echte zwaluw is of
een vermomde reiger zal de tijd leren.

Nieuwe eigenaar voor 
molen Nijkerk-Appel

De molen De Hoop in de buurtschap Ap-
pel is al vele jaren een zorgenkind. Al
meer dan tien jaar staat de molen met
een roe en is ook verder in geval geraakt.
Het bleek helaas niet mogelijk om met de
eigenaren eens te worden over de res-
tauratie van de molen, al had de ge-
meente Nijkerk wel de weg ervoor vrij ge-
maakt. Ook konden de eigenaren, de er-
ven Toele, onderling niet tot overeen-
stemming komen over de toekomst van
de molen. Het was het ondernemersecht-
paar Ron en Gerda Krijnen dat zich het lot
van de molen aantrok. Zij wonen sinds
twaalf jaar in Appel en zagen het toene-
mende verval van de molen met lede
ogen aan en besloten stappen te onder-
nemen. Via vastgoedbemiddelaars bleek
dat de molen te koop was en er werd een
bod uitgebracht. De medewerking van
alle erfgenamen was tot het laatst toe
onzeker, maar dankzij de inzet van de no-
taris is het toch gelukt. De restauratie van
de molen kan snel, of liever, moet snel op
gang komen in verband met reeds vast-
gestelde subsidies waaraan de voor-
waarde verbonden is dat uiterlijk 2003

met de restauratie moet zijn begonnen.
Zo begint het dan toch te dagen voor
deze molen, wellicht de voormalige olie-
molen Het Fortuin uit Zwolle.

Toekomst somber voor 
de molen van Renkum

Ondanks een eerder negatief advies van
de monumentencommissie van Renkum
(zie Molenwereld 2002-10-259) gaat deze
commissie onder voorwaarden nu toch
akkoord met een sloopvergunning voor
deze onttakelde maar complete molen-
romp. De commissie stelt dat de molen in
1991 op de gemeentelijke monumenten-
lijst is geplaatst om ruimte te geven aan
initiatieven voor restauratie. Die initiatie-
ven zijn er volgens de commissie niet ge-
weest. Dat laatste is niet correct. In
1992/1993 is een plaatselijke werkgroep
wel degelijk actief geweest. De (onbegrij-
pelijke) afwijzing van het verzoek van
deze werkgroep om De Hoop op de rijks-
monumentenlijst te plaatsen smoorde de
actie.  
De monumentencommissie heeft aan het
‘doodvonnis’ voor de molen nog een ont-
snappingsclausule verbonden. Als er voor
16 december een overtuigend herstel-
plan op tafel ligt voor de molen dan
wordt er geen sloopvergunning verleend.
De commissie legt deze opgaaf op het
bordje van de Stichting Heemkunde Ren-
kum, de Stichting Vrienden van de Gel-
derse Molen en de Vereniging De Hol-
landsche Molen. Ga er maar aan staan in
twee maanden tijd...
De Hoop in Renkum is landelijk gezien een
van de mooiste voorbeelden van een
molen in Nederland die herkenbaar is
aangepast aan toenemende windbe-
lemmering c.q. de verslechterde biotoop.

Het zou zonde zijn dat uitgerekend deze
molenromp gesloopt moet worden. Er
moet toch een constructie denkbaar zijn
die tegemoet komt aan de wensen/be-
langen van de eigenaar en het behoud
van de molen? Of wordt het Hopeloos
Renkum?

Verplaatsing molen Wadenoijen
een stap dichterbij

Het Intergemeentelijk Overlegorgaan Ri-
vierenland wil een half miljoen euro ste-
ken in de verplaatsing van de molen van
de voormalige polder Wadenoijen en nu
eigendom van de Molenstichting voor
het Gelders Rivierengebied. Deze water-
molen, die in 1888 na brand werd her-
bouwd staat in de knel tussen de vuilstort-
plaats van de AVRI (Afvalverwerking Rivie-
renland en vallend onder het bovenge-
noemde IOR), de A15 en de Betuwelijn.

De kap bij De Zwaluw in Kesteren in
aanbouw (foto G. Barendse).

De Hoop in Renkum: zou het zo ook
mogen? 

Verplaatsing is al zo’n tien jaar een punt
van gesprek, maar zat vast op de kosten.
Noch de projectorganisatie Betuweroute,
noch de AVRI stonden te trappelen om te
betalen voor de verplaatsing van de mo-
len.  Het bracht beide partijen zelfs in 1994
bij de Raad van State. Nu is de zaak dan
toch rond.
Wel verliest de gemeente Tiel hiermee zijn
laatste molen, want men wil de molen
verplaatsen naar het natuurgebied De
Steendert in de gemeente Neerijnen.
Daar heeft Staatsbosbeheer bij de ruilver-
kaveling Ophemert/Avezaath negentig
hectare weiland verworven dat staats-
bosbeheer wil veranderen in een natuur-
gebied met drassig, moerasachtig land.
Het gebied met twee gegraven plassen
heeft een eigen waterpeil dat via die
plassen gereguleerd wordt met een door
zonne-energie gevoede pomp. Het is de
bedoeling dat de molen nu water in het
natuurgebied gaat inmalen. 
Bij de Steendert hebben, afgaande op na-
men op kaarten, vroeger twee molens ge-
staan, de Grote en de Kleine Mastmolen.
Ze moeten al vroeg verdwenen zijn. Hun rol
blijft verhuld ‘in de nevelen der historie’. 

De molen van Wadenoijen in mei 1976
met links het viaduct van de A15 over
de spoorlijn (foto J.A. van Krimpen).



2935de jaargang 2002 nr. 11

MOLENSACTUEEL

Bouw appartementencomplex
bij molen Heemstede

Op het terrein van Höcker tussen de
Höcker vaart en de Zandvaart naast de
gewezen molen De Nachtegaal annex
meelfabriek (zie het vorige nummer van
de Molenwereld)wil de familie Höcker
een appartementengebouw neerzetten
met twaalf luxe woningen. De plannen
zijn in overleg met de gemeente Heem-
stede opgesteld door IBBM architecten.
Daarbij is ook gesproken over het herstel
van molen huis en meelfabriek. De archi-
tect vindt dat kap en wieken niet op de
molen horen, want hij staat niet in de pol-
der en hij heeft al heel snel zijn wieken ver-
loren. Compleet herstel zou geschiedver-
valsing zijn. De architect wordt blijkbaar
niet gehinderd door molenkennis, noch in
het algemeen, noch in betrekking tot
deze molen in het bijzonder. De Nachte-
gaal werd in 1769 gebouwd en in 1936
onttakeld. Om een periode van 167 jaar

‘al heel snel’ te noemen getuigt wel van
een speciaal tijdsbegrip! 
Begin oktober zijn de omwonenden op
de hoogte gesteld van de plannen. Niet
iedereen bleek gelukkig met de plannen.
Het ziet er al met al nog niet naar uit dat
De Nachtegaal gaat zingen en met dit
plan worden de vooruitzichten er niet be-
ter op vanwege de verslechterde molen-
biotoop.

Versnelde bouw paltrok Uitgeest. 

Op 22 augustus 2001 werd in Uitgeest de
eerste paal geheid voor het Industrieel
Erfgoedpark De Hoop, bedoeld als herin-
nering en eerbetoon aan Cornelis Corne-
lisz., de inwoner van Uitgeest wiens naam
verbonden is aan de uitvinding van de
windzaagmolen. Het kroonjuweel van het
erfgoedpark zou de reconstructie zijn van
de Uitgeester paltrok De Hoop die in 1911
verdween. Dat zou eigenlijk min of meer
het slotstuk van het geheel zijn. Bij het be-
zoek van het replica VOC-schip Duyfken
in juni van dit jaar ging het in aanbouw
zijnde Erfgoedpark officieel open. Dat
kan alleen maar floreren dankzij bezoe-
kers. De bouw van de molen wordt echter
op verzoek van de provincie Noord-Hol-
land (met zeven ton de grootste geld-
schieter van het plan) naar voren ge-
haald om het bezoek te stimuleren.
Daarom wil men op 1 april 2003 al begin-
nen met de bouw van de paltrok. De
bouw is toevertrouwd aan molenmakers-
bedrijf J.K. Poland uit Broek op Langedijk.

Jaarverslag 2001 molenaars 
‘De Haas’ in Benthuizen

De Haas in Benthuizen is eigendom van
Stichting Molen De Haas waarbij het da-
gelijks beheer is toevertrouwd aan de Ver-
eniging Benthuizer Molenaars. In de prak-
tijk blijkt dit een zeer efficiënt omgaan
met de molen op te leveren die nage-
noeg iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur draait en te bezoeken is. Verder wordt
er ook wel op gewone werkdagen ge-
draaid afhankelijk van de mogelijkheden
van de vrijwillige molenaars. Daarnaast
zijn er ook regelmatig extra activiteiten
om en met de molen.
De maalploeg voor De Haas bestond in
2001 uit zeven leden, terwijl er een actief
aspirant-lid is als molenaar in opleiding.
In 2001 was de molen op 119 dagen in
bedrijf, in totaal 534 uur. Er wordt daad-
werkelijk gemalen voor de eigen winkel -
ver koop, terwijl er dankzij de medewer-
king van Veevoe derbedrijf Van der Bijl uit
Koudekerk nog meer gemalen wordt. In
totaal ging het om een 2,5 ton. Er werden
bijna 300.000 asomwentelingen gemaakt
en de molen werd door zo’n 1250 mensen
bezocht. Vanuit de molenwinkel werd
een kleine 700 kg meel verkocht.
De vereniging voert zelf veel onderhoud
aan de molen uit, ook in het afgelopen
jaar.

Betere toekomst voor 
korenmolen Bodegraven?

In 1975 kocht de gemeente Bodegraven
de platselijke korenmolen. Restauratie
volgde enige jaren later, afgesloten met
een feestelijke opening op 12 september
1983. Daarna draaide de molen wel af en
toe, maar daar kwam toch wat de klad
in. Dat is aan het veranderen. Sinds korte
tijd heeft de gemeente een viertal vrijwil-
lige molenaars aangesteld die de molen
beheren: Bob Feenstra, Dick Verwey, Leo
van der Vlist en Jan Vroege. De molen-
maker heeft de molen een onderhouds-
beurt gegeven en zo kan de molen weer
draaien. Begin september werd er voor
het eerst sinds vele jaren weer graan ge-
malen in de molen. Dat is heel lang niet
mogelijk geweest in verband met het
woonhuis dat voor de molen staat, maar
zich ook tot in de molen uitstrekt. Het huis
is nu van de gemeente die zich beraadt
over de toekomst van de molen en het
huis. De molenaars hebben recent aan-
gedrongen op een nieuwe restauratie
van de molen die binnen een paar jaar
noodzakelijk is. Verder speelt ook de be-
stemming van het huis en de maalderij
tussen de molen en de Rijn. Die nieuwe
bestemming mag in de ogen van de mo-
lenaars het functioneren van de molen
niet in de weg staan. Juist in het verleden
was dit wel een probleem door de eigen-
dom en de bewoning van de molenaars-
woning. Er zijn inmiddels in Bodegraven al-
lerlei suggesties gedaan, variërend van
horeca tot de vestiging van een Kaasmu-
seum. 

De Nachtegaal in Heemstede met de
plaats waar het appartementengebouw
moet komen. 

Verzet tegen plan Molentocht

De teloorgang van de meeste Schermer-
molens in de jaren dertig van de vorige
eeuw is wellicht de allergrootste misser
geweest in de strijd om het behoud van
de molen. In de oorlog sloeg verdwijnen
van molens om in behoud. Aanvankelijk
gold dat slechts het pure voortbestaan,
het ‘lijfsbehoud’ van de molens die er nog
waren, ongeveer een kwart van weleer.
Met de oprichting van de Stichting Scher-
mer Molens verandert dat lijfsbehoud in
een herwinnen van het verloren terrein.
De molens worden de een na de ander
draai- en zelfs maalvaardig. Dit jaar werd

De Schermer: bomen in
plaats van molens.

de weg gebaand voor een enorme
sprong vooruit, dankzij royale steun van
het VSB-fonds (zie Molenwereld 2002- 7).
De plannen sluiten uitstekend aan bij
een ecologische zone die de provincie
wil aanleggen, althans dat dacht men.
Geheel of gedeeltelijk herstel van het
boezemgebied tussen Schermerhorn
en Ursem zou zowel de cultuurhistori-
sche (molens) als de natuurwaarden
versterken. De door het waterschap Het
Lange Rond gepresenteerde plannen
voor de Molentocht leken op molen-
/cultuurhistorisch gebied eerder een
stap achteruit. Zo wil het waterschap op
de plaatsen van de verdwenen molens
bomen planten! Een zorgvuldige af-
stemming van elkaars doelstellingen lijkt
niet het geval te zijn. Vandaar, dat de
Stichting Schermer Molens, de WLTO en
de gemeente Schermer protesteren te-
gen het plan voor de Molentocht. Het
zet de molens eerder op de tocht.
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Herstel voor molen 
Goischalxoord stap dichterbij

Als er een top tien van de meest vervallen
molens in Nederland zou worden ge-
maakt dan kon de korenmolen van Goid-
schalxoord wel eens een erg hoge plaats
krijgen. Al tientallen jaren is er, eerst in de
gemeente Heinenoord, later gemeente
Binnenmaas getracht om tot restauratie
te komen. Al die pogingen strandden
doordat men niet tot overeenstemming
kon komen met de eigenaar, de familie
Weeda.
Eindelijk is er een keer ten goede. Op 8
oktober is de Commissie Ruimte en Groen
van de gemeente Binnenmaas akkoord
gegaan met een overeenkomst, waarbij
de gemeente de molen en de schuur
voor de locomobiel overneemt voor het
symbolische bedrag van één euro. In de
komende tijd onderzoekt de gemeente
de mogelijkheid tot restauratie. De erven

en de eigenaar elders vervangende/ver-
gelijkbare bouwgrond aan te bieden van-
wege de grote en zeldzame waarde als
geheel. Molen en molenhuis zouden zo bij-
voorbeeld een schitterende buitenlocatie
kunnen zijn van het Streekmuseum in het
nabijgelegen Heinenoord en weer werke-
lijk de ‘parel van de Hoeksche Waard’ kun-
nen zijn, zoals de molen en het huis hon-
derd jaar geleden wel werden genoemd.
Enerzijds is te begrijpen dat men al blij is
met het behoud van de molen, anderzijds
is het toch een gemiste kans.

Jaarverslag snuifmolens De Ster
en De Lelie over 2001

De beide snuifmolens De Ster en De Lelie
aan de Kralingseplas in Rotterdam zijn
monumenten van een bijzonder bedrijf.
Dat bedrijf, de snuiffabricage, is in Neder-
land verloren gegaan en daarmee ver-
dween ook veel van de kennis. Nu pro-
beert men het verlies terug te draaien. Zo
is er ook in 2001 weer geëxperimenteerd
met het maken van snuif en men blijkt op
de goede weg te zijn. Alleen is tabak ac-
cijnsplichtig en dat maakt het allemaal
niet eenvoudiger. Gelukkig zijn er ook ta-
bakloze snuifsoorten. Mentholin is daar een
voorbeeld van. Deze snuifsoort is daarom
geen snuiftabak in de zin van de wet en
daardoor kan men de daarbij behorende
rompslomp vermijden. Dankzij de mede-
werking van Silvo in Papendrecht was men
ook in staat om op de molens specerijen te
malen: vooral speculaaskruiden op de kol-
lergang in De Ster en piment op de ‘platte
stenen’ in deze molen. Aan de molens
werd ook het nodige onderhoud verricht.
De Ster maakte in 2001 126.052 asomwen-
telingen en De Lelie 64.439. In beide mo-
lens werden in dat jaar ruim 1000 bezoe-
kers geregistreerd. De homepage van
beide molens kreeg bijna 1200 bezoeken
(http://www.medewerker.hro.nl/besja/do
c2.htm)

Raadsvragen over molen Sprang

Het stilzetten van de standerdmolen van
Sprang-Capelle door vrijwillig molenaar
Treffers (zie Molenwereld 2002-10-266)
heeft geleid tot vragen in de gemeente-
raad door de fractie van GroenLinksaf. Zij
wil weten of het gemeentebestuur de sig-
nalen van de molenaar over de gebreken
aan de molen genegeerd heeft. Boven-
dien wil de fractie een overzicht van de
meldingen van die gebreken gedurende
de laatste vijf jaar en de ondernomen
stappen om die gebreken op te heffen. Als
die stappen achterwee bleven; wat was
daar dan de reden voor en wat zijn de
plannen die men met de molen heeft.

Nederlandse molenmakers in
het buitenland

Vrijdag 4 oktober hebben de molenma-
kers van Vaags in Straupitz bij Berlijn de

De molen van Goischalxoord in betere
tijden.

Conferentiecentrum molen
Eerde 

De Stichting Eerdse molen zet alles op al-
les om de in de oorlog zwaar bescha-
digde en vervolgens gedeeltelijk ge -
sloopte molen Sint Antonius te herstellen. 
Zo wil men in de molen al gaan malen. In
de molen staat een maalstoeltje dat zal
worden aangedreven door een kleine Lis-
ter-dieselmotor. Van het biologische tar-
wemeel bakt plaatselijke bakker Van
Dam Antoniusbroden. De broden bleken
al een succes tijdens de presentatie op
de braderie D’ Eerd. Een bijzonderheid is
dat bakker van Dam een kleinzoon is van
Bernard van Dam de vroegere molenaar
van de Sint Antonius. Samen met zijn
broer Gerrit (links) treft u hem ieder num-
mer van de Molenwereld aan in de kop
van ‘Molensactueel’. Bernard (rechts)
was trouwens ook een vermaard heem-
kundige en auteur van Oud-Brabants
dorpsleven.
De stichting wil verder de opslagruimten
naast de molen verbouwen tot een klein
conferentiecentrum. Op die manier
creëert men een bron van inkomsten
voor het behoud van de molen. Dit wil
men ook koppelen aan sponsoring ten
behoeve van de molen, waarbij men
mikt op het bedrijfsleven in de regio Veg-
hel. Verder is het mogelijk om onderdelen
voor de molen te sponsoren, op de ma-
nier zoals die bijvoorbeeld is toegepast
voor De Nieuwe Palmboom in Schiedam.
Sinds zaterdag 12 oktober is de Stichting
ook met een website online: www.eerd-
semolen.nl.

De molen van Eerde voor de oorlog.

kap op de molen gezet. Het is daar ge-
paard gegaan met de nodige ceremo-
nie. Voor het hijsen van de kap is aan de
askop een z.g. Richtkroon van dennen-
groen opgehangen. Deze moet blijven
hangen tot de roeden worden gestoken. 
Het is de bedoeling dat nog voor het eind
van dit jaar de roeden zullen worden ge-
stoken. Dit wiekenkruis zal worden uitge-
voerd in stalen borststukken met stalen
lassen, die alle vier voorzien worden van

Weeda mogen het oude en ook tot een
ruïne vervallen molenhuis platgooien en
op die plaats een nieuwe woning bouwen.
Het stemt enerzijds tot vreugde dat ein-
delijk de impasse rond deze molen is
doorbroken. Aan de andere kant stemt
het tot weemoed dat het achttiende-
eeuwse molenaarshuis waarschijnlijk nu
gedoemd is te verdwijnen. Daarmee
wordt een heel bijzonder ensemble ver-
broken. De molen en het huis zijn namelijk
in de toestand van omstreeks 1920 ‘ge-
storven’. Zo hebben de laatste bewoners
van het molenhuis eigenlijk nooit iets aan
het huis en de molen veranderd. Ze had-
den bijvoorbeeld geen elektriciteit. Huis en
molen zijn, ondanks het verval nog groten-
deels in oorspronkelijke staat, zonder we-
zenlijke moderniseringen. Het zou daarom
de aanbeveling hebben om huis en molen
ook in de toekomst als geheel te bewaren
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zelfzwichting aan weerszijden van de roe-
den. Deze roeden worden met speciale
stalen stroppen in de askop vastgeklemd.
De askop is hier speciaal voor gemaakt.

Themadag TIMS: ‘Door dierkracht
aangedreven molens’

Op zaterdag 30 november 2002 organi-
seert de Nederlands / Vlaamse afdeling
van T.I.M.S. een interessante themadag
over ‘Door dierkracht aangedreven mo-
lens’ in gebouw De Schakel, Oranjelaan
10 te Nijkerk (Gld.) van 10.00 uur tot 17.30
uur.
Tijdens deze themadag zullen de vol-
gende lezingen worden gehouden:
- Paul Groen: De Grutterij van Kampen in
breder perspectief geplaatst
- Herman Peel: De reconstructie van de ros-
korenmolen in het Tillegembos te Brugge
- J. Kenneth Major: De paardenmolen in
Groot-Brittannië
- Jan Delcour: Hondenmolens in Vlaanderen
- P.J. Tichelaar: Paardenkracht in de kera-
mische industrie
- Yolt IJzerman: Karnmolens in Nederland
Na elke lezing is er de mogelijkheid om
vragen te stellen of met de spreker in dis-
cussie te gaan. De dag staat onder lei-
ding van de bekende publicist Jur Kingma. 
Nog niet eerder werd op Nederlandstalig
grondgebied een dergelijke bijeenkomst
georganiseerd over door dierkracht aan-
gedreven molens. Het bestuur van T.I.M.S.
Nederland en Vlaanderen prijst zich dan
ook gelukkig dat zij bovenstaande geren-
ommeerde sprekers bereid heeft gevon-
den om een bijdrage te leveren. 
Tijdens deze dag zal voor het eerst de I.J.
de Kramer-prijs worden uitgereikt. Deze
publicatieprijs is ingesteld voor de beste
molinologische studie van de afgelopen
periode. De prijs is genoemd naar de heer
De Kramer (1919-1994), die in de begin-
periode van de molinologie veel voor dit
vakgebied in Nederland en Vlaanderen
heeft betekend.
De deelnameprijs is vastgesteld op e 30,-,
te voldoen door overmaking op het reke-
ningnummer 6104927 t.n.v. TIMS-Neder-
land te Maartensdijk. Deelnemers uit
Vlaanderen wordt verzocht zich aan te
melden bij de secretaris, de heer Leo van
der Drift (tel. 070-3460885, e-mail leo.die-
derik@consunet.nl). 
Na aanmelding wordt u het programma
met routebeschrijving toegestuurd. Deel-

nemers die nog geen lid of abonnee zijn
van T.I.M.S.-Nederland en Vlaanderen krij-
gen de komende twee nummers van het
verenigingsblad Molinologie gratis thuis-
gestuurd.

in ‘t kort

• Op zaterdag 9 november gaat koren-
molen Wilhelmina te Noorderhoogebrug
‘s avonds van 19.00-22.00 uur malen. Dit
houdt het volgende in dat er bij vol-
doende wind wordt gemalen terwijl de
molen dan van binnen is verlicht met
stormlantaarns en er zijn pannenkoeken
en koffie voor de bezoekers.

•Op donderdag 26 september is het
achtkant van Ybema’s mole te Workum
weer geplaatst. Ook is de kap geplaatst
en de staartbalk aangehangen. Vervol-
gens is de molen verder afgewerkt (romp-
bedekking; staart met kruihaspel). Het ge-
vlucht en de schroef zullen nog voor het
einde van het jaar worden aangebracht.

•De provincie Friesland heeftde restasu-
ratie van de Hogebeintumer Molen in Ho-
gebeintum, eigendom van de Stichting
De Fryske Mole in het PRUP 2002-2007 op-
genomen.

•De gemeente West Maas en Waal heeft
in het bestemmingsplan voor Beneden-
Leeuwen een molenbeschermingszone in-
gesteld rond de korenmolen De Wielewaal.
De bepalingen zijn conform de provinciale
molenverordening van Gelderland.

•Raadslid Frans van Os heeft in de raads-
vergadering van 8 oktober de alarmklok
geluid voor het voortschrijdende verval
van de Concordia in Ede en aangedron-
gen aan op conserverende maatregelen. 
De gemeente zal het huis bij De Nieuwe
Molen in Veenendaal binnenkort herstel-
len van de schade die het opliep bij de
asbreuk van de molen in maart. Tevens

De molen van Straupitz weer met een
complete kap (foto Andr é Nibbelink).

Ybema’s Mole in Workum: aan het
achtkant is heel wat vertimmerd 
(foto H. Noot).

wordt de woning gerenoveerd en aange-
past aan de huidige eisen. De verzekering
keert 66.700 euro uit voor de schade, ter-
wijl het resterende deel, 38.230 euro voor
rekening komt van de gemeente.

•De molen De Pere in Oost-Souburg be-
hoort met zijn bouwjaar 1725 tot de ou-
dere stenen molens van Nederland. Ook
hier zijn er problemen met het metselwerk.
Vandaar, dat de molen in de steigers
staat om dit metselwerk te herstellen en
de romp opnieuw te voegen.

•De welstandscommissie van Goes heeft
een negatief advies uitgebracht over het
plan om de molen De Hoop in Wolp-
haartsdijk in de schijnwerpers te zetten
(zie Molenwereld 2002-9-232). De molen
zou zo ‘te geïsoleerd’ in het dorpsbeeld
komen te staan.

•Bij de Hooidonkse Molen in Nederwet-
ten is in de Dommel een vistrap gemaakt.
De trap ligt in een lus; is een meter breed,
honderd meter lang en overbrugt met
twintig ‘treden’ een hoogteverschil van
ongeveer twee meter. De aanleg is op
263.000 euro begroot

•De gemeente Steenbergen is op zoek
naar een nieuwe beheerder voor de mo-
len Assumburg in Nieuw-Vossemeer. In de
molen is tevens een molenmuseum geves-
tigd. De huidige man, Geert Smits, moet
om gezondheidsredenen ermee stoppen.

Molenkalender

9 november Molendag Tielerwaard.
30 november Themadag TIMS ‘Door dier-
kracht aangedreven molens.

Tentoonstellingen

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

De Pere in Souburg in de steigers (foto
G.H. Varwijk sr.)
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Niedersachsen

Duitsland

Restauratie De Witte Molen van
Roksem van start

Deze stenen bergmolen ondergaat mo-
menteel de eerste fase van een grote res-
tauratie. Op 19 augustus werd de molen
ontmanteld door ’t Gebinte molenbouw
bvba uit Erpe-Mere. Opeenvolgend wer-
den de schoren, de staart, de bovenkap,
de molenas met vangwiel en gietijzeren
askop afgenomen (hetgevlucht werd vo-
rig jaar gestreken, nadat een roede door
de askop geschoven was) Ook het bin-
nenwerk werd zorgvuldig uit de molen ge-
haald (maalstenen, kamwielen en
staande as). 
Veel van deze stukken dient vernieuwt te
worden, zoals molenstenen, kapconstruc-
tie, schoren, enz. De molenas, het vang-
wiel en de askop kunnen na de nodige
herstellingen opnieuw dienst doen. 
Momenteel staat de molen geheel in de
steigers, de firma Aquastra uit Wevelgem
herstelt de stenen romp en geeft hem op-
nieuw die typische witte kleur. 

Na de winter begint dan de molentechni-
sche fase die wordt uitgevoerd door bo-
venvermelde molenbouwer. 
Er komt een geklonken gevlucht (waar ik
persoonlijk wel wat vraagtekens bij heb)
met windborden. De stroomlijnneuzen
worden ook niet meer aangebracht, jam-
mer, men laat een kans liggen om de
vroeger in West-Vlaanderen veel voorko-
mende ‘halve verdekkering’ opnieuw
aan te brengen (De ‘halve verdekkering’
is niet hetzelfde als verbusseling; verre van
dat. Binnenkort hopen we in een aparte
bijdrage op dit in Nederland vrijwel ver-
geten wieksysteem terug te komen. jsb).

West- Vlaanderen

België

Het ligt in de bedoeling dat de molen
rond half mei 2003 klaar zou zijn (inclusief
omgevingswerken). De kostenraming
voor de werken bedroeg 386.713 euro.
Het is de bedoeling dat de molen regel-
matig zal draaien en malen en deel zal
uitmaken van een fiets-en wandelroute-
netwerk. Toekomstige molenaars zijn Stijn
Van Eygen en Benoît Delaere uit Gistel.
Zo wordt de Witte Molen op deze 200 jaar
oude molenplaats weer in ere herstelt. Ei-
genlijk dateert de molen uit 1843, bouw-
heer was Pieter Dierickx Visschers-Strubbe.
Voor 1843 stond hier een zogenaamde
‘koornwindmolen en oliestandaertmolen,
oliekelder en roskot’. Op enkele balken
kan je nog diverse oude jaartallen zien
staan die dateren van de houten molen,
zoals 1793 en 1796. 
De Witte Molen bleef in werking tot 1961,
met als molenaar Gustaaf Dierickx-Vis-
schers, nog altijd van dezelfde mole-
naarsfamilie dus. Huidige eigenaar is dhr.
Edward Galliaert, die de molen voor 27
jaar in erfpacht aan de gemeente
schonk. Na 27 jaar hijzelf of zijn erfgena-
men weer eigenaar. Benoît Delaere 

Zorgen over de Deichmühle 
in Norden

De leden van de stedelijke commissie voor
onderwijs en recreatie in Norden hebben
zich ter plekke laten informeren over de
zorgen die er rond de Deichmühle in Nor-
den zijn. De in 1900 gebouwde molen, op-
volger van een standerdmolen en een der
grootste van Oost-Friesland, is in hoge
mate beeldbepalend voor de stad. Eige-
naar Hermann Wagenaar kocht de molen
in 1974 en heeft sindsdien veel tijd en geld
gestoken in het behoud van deze indruk-
wekkende molen. Wagener exposeert in
de molen oude machines en gereed-
schappen. Entreegelden zijn de enige in-
komsten vanuit de molen. Die zijn bij lange
na niet voldoende voor het behoud van
de molen. De familie Wagenaar zoekt dan
ook steun voor het behoud van de molen.
Een ander probleem is de verkeersbelas-
ting in de vorm van zwaar vrachtverkeer
over de Raiffeisenstraße. De molen staat
soms te trillen op zijn grondvesten en dat
leidt tot schade. Ook hier moet een oplos-
sing voor komen.

Nieuwe molen in Oldenburg

Zo’n tachtig jaar geleden verloor de stad
Oldenburg zijn laatste windmolen. Aan
dat molenloze tijdperk is nu een einde ge-
komen, dankzij ondernemer Detlef Gru-
newald. Hij heeft op de hoek van de Bre-
mer Heerstraße en de Gerhard Stallings-
traße aan de oostkant van Oldenburg

De Witte Molen in Roksem voor het
begin van de restauratie. De roeden
zijn veiligheidshalve uit de molen ge-
haald (foto Benoît Delaere).

De staart van De Witte Molen in Rok-
sem. De schoren zijn verzaagde einden
van borstroeden (foto Benoît Delaere).

Vanaf de wegkant domineren de zij-
vleugels minder, waardoor de molen
zelf visueel beter tot zijn recht komt
(foto H. Noot).

MOLENSACTUEEL
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een nagelnieuwe molen laten bouwen.
Voor deze bouw greep hij terug op de
plannen uit 1846 voor een molen bij
Burgdorf/Hannover. Het is een achtkante
baliemolen met zelfzwichting en wind-
roos. De vlucht is 22 m. De molen is niet al-
leen koren-, maar ook mosterdmolen. Ver-
der wordt er stroom opgewekt. Het acht-
kant is gemaakt bij de firma Frerking in de
Lüneburger Heide
Aan de molen zijn twee zijvleugels met
een horecafunctie gebouwd, waar gas-
tronomiechef Wilfried Fey de scepter
zwaait. Er zijn ook drie hotelkamers. In een
bakhuis wordt in een houtoven brood ge-
bakken. Dit brood wordt verkocht in de
molenwinkel, waar uiteraard ook mosterd
en streekproducten worden verkocht.
De molen is dinsdag t/m vrijdag van 11.30
tot 22.30 uur geopend en zaterdag en
zondag van 9.30 tot 22.30 uur. Met de
bouw was een bedrag van 2,5 miljoen
mark gemoeid. Tevens werden veertien
arbeidsplaatsen geschapen. Op 15 juni
2002 vond de opening plaats van de Ol-
denburger Mühle Gruner und Fey.

Roeden gestoken in de molen
van Westeraccum

In 1990 kocht Onno Poppinga de stomp
van de molen van Westeraccum (zie Mo-
lenwereld 2001-11-287. In 1999 werd op
de verhoogde onderbouw weer een
achtkant gezet. Dat was afkomstig van
de in 1961 onttakelde molen in Ihlienworth
bij Cuxhafen. Op 14 september 2001 werd
de kap op de molen geplaatst. Afgelo-

pen 9 september zijn de roeden gesto-
ken, gemaakt door Haß uit Norden. Daar-
mee is de in 1916 afgebrande molen na
een mensenleeftijd uiterlijk weer com-
pleet. In de molen komt o.a. een ten-
toonstelling van elf molenmodellen in de
schaal 1 : 10. Deze molenmodellen ston-
den vroeger voor een deel in het tech-
nisch museum van Berlijn. In de zomer-
maanden zal de molen te bezichtigen zijn.
Op 13 september was er een feest voor
iedereen die meegewerkt heeft aan de
herbouw van de molen: ongeveer hon-
derd personen. In dat weekend werd ook
de herbouw officieel afgesloten en de
molenmodeltentoonstelling geopend. De
herbouw werd mede mogelijk gemaakt
door een subsidie van 250.000 mark uit
het Molenfonds van de Landkreis Aurich.
Volgens Poppinga was dit een druppel op
een gloeiende plaat, maar zonder die
had hij de herbouw van de molen toch
niet kunnen bolwerken. De molen is de
hoogste van Oost-Friesland met een ba-
liehoogte van maar liefst 17 meter: dat
lijkt op Schiedam!

De Oldenburger molen heeft een zeer
zwaar uitgevoerd houten borstroeden-
gevlucht met brede windborden. Ook
is de kap ver voorover uitgebouwd. Als
dat allemaal maar goed gaat... (foto H.
Noot).

De nieuwe molen
van Oldenburg van-
uit het oosten gezien
(foto H. Noot).

De molen van Westeraccum in april
2002, kort voor het steken van de roe-
den (foto H. Noot).

MOLENSACTUEEL

Siutsmühle naar Nederland?

In Molenwereld 2002-7/8 en 2002-9 werd
aandacht gevraagd voor de patstelling
tussen het gemeentebestuur van Witt -
mund en eigenaar Upte Siuts van de ge-
lijknamige molen in deze stad. De zaak is
nu in een stroomversnelling gekomen
doordat Siuts op 29 augustus bij het ge-
meentebestuur van Wittmund een sloop-
vergunning heeft aangevraagd voor zijn
molen. Er is namelijk een koper op komen
dagen in de persoon van de Neder-
landse ambachtelijk molenaar Hendrik
Bökkers die zijn bedrijf heeft in de molen
van Terwolde. Hij is in Wittmund wezen kij-
ken en wil de molen nu kopen. Het is zijn
bedoeling om de molen in Nederland
weer op te bouwen en dan in de onder-
bouw een restaurant te vestigen. De on-
derbouw in Wittmund kan blijven staan en
dienst blijven doen voor de pizzeria Zur
Mühle. Siuts wil geen euro meer in de mo-
len steken. Bovendien heeft een make-
laar hem duidelijk gemaakt dat het per-
ceel zonder molen meer waard is dan
met vanwege de hoge onderhoudskos-
ten voor de eigenlijke molen en andere
beperkingen. Toch is de stad niet be-
voegd om zelfstandig de sloopvergun-
ning te verlenen. Die bevoegdheid ligt bij
de Land kreis. Die zal niet staan te trappe-
len om die toestemming te verlenen, ge-
let op het overheidsgeld dat al in de mo-
len gestoken is. Aan de andere kant moet
er wel een oplossing komen.
Bökkers heeft ooit al eens eerder een
Duitse molen naar Nederland gehaald, te
weten de molen van Drantum bij Em-
steck. Hij wilde die in de gemeente Raalte
herbouwen, maar dat plan leed schip-
breuk vanwege gebrek aan steun van de
gemeente. Uiteindelijk werd de molen op-
gebouwd in het Veenmuseum ‘t Aole
Compas in Barger Compascuum bij Em-
men en op 17 maart 1984 in bedrijf gesteld.

De Siutsmühlen in Wittmund 
(foto H. Noot, juni 2000).
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Nordrhein-Westfalen

Veel belangstelling voor de
Huningmühle in Vreden

Tijdens de Hamalandtag op 13 oktober
bleek de Huningmühle in het Bauernhaus-
museum Vreden, 14 km ten oosten van
Groenlo, een ware publieksmagneet. De
Heimatverein Vreden laat daar de ont-
wikkeling van graan tot brood zien. De
Möllenkring Vreden maalt in de compleet
maalvaardige watermolen het graan.
Het meel wordt in het ernaast staande
bakhuis tot brood verbakken. 
Toen napoleon in 1811 in Duitsland de
ambachtsvrijheid toeliet greep Joan-
Bernhard Huning zijn kans en bouwde
aan de beek die langs zijn boerderij
stroomde een kleine watermolen. Al in
1812 kwam de molen met 1 koppel ste-
nen in bedrijf. Daarmee werd hij een con-
current voor de vorstelijke watermolen op
de Berkel en de stadswindmolen van Vre-
den. Van 1826 tot Sint Maarten 1838 (11
november) was de molen buiten bedrijf.
In een overeenkomst met de pachtka-
mer van Salm-Salm verplichtte Johann
Bernhard Huning zich zijn molen stil te leg-

gen. In deze twaalf jaar ontving hij een
stillegpremie. De stenen werden zo be-
werkt dat ze voor het malen van koren
volledig onbruikbaar waren.
Toen in 1828 in Vreden een leerlooierij, de
latere leerfabriek Reerink gesticht werd
greep de ondernemende boer Huning
weer zijn kans. Hij veranderde zijn stilge-
legde molen in een runmolen, want de
looierij had natuurlijk run nodig, waarvoor
eikenschors gemalen moest worden. Zo
maalde hij op zijn stilgelegde molen run
en streek toch de stillegpremie op! Toen
in 1839 de Berkelmolen ook tot runmolen
werd ingericht waren de twaalf jaren van
stillegging voorbij en Huning ging weer
graan malen.
In 1841 werd een tweede koppel stenen
gelegd, maar daar kon wegens waterge-
brek hooguit van september tot maart
mee gemalen worden. 
Tot 1875 is Johann Gerhard Huning eige-
naar van de molen en de boerderij. Zij
vrouw zet als weduwe het bedrijf voort
totdat zoon Johann Heinrich Huning in
1882 het bedrijf overneemt. Van 1908 tot
1935 voert diens weduwe Anna Gertrud
Huning, geboren Ehler de molen die na de
eeuwwisseling een turbine had gekregen.
Haar zoon Johann Bernhard volgde haar
op. Hij hield de molen tot 1948 in bedrijf. Zijn
erfgenamen verkochten de kleine water-

Midden: De Huningmühle in Vreden;
rechts de waterkrachtcentrale op de
plaats van de op 12 april 1892 afge-
brande Berkelmolen.

MOLENSACTUEEL

molen aan de Heimatverein Vreden die
hem verplaatsten naar het boerderijcom-
plex Früchtinghoff. Bij de opbouw in dit
boerderijmuseum kreeg de molen weer
een waterrad. Bernhard Fritsche. 

OPROEP
Het is de bedoeling om in het januarinummer, het nieuw-

jaarsnummer, als hartpagina een mooie winterfoto in kleur

met een molen op te nemen, zo langzamerhand een tradi-

tie. De redactie zoekt hiervoor een mooie, scherpe foto in

liggend formaat. We zouden het leuk vinden om hiervoor

een door een van onze lezers gemaakte foto van te gebrui-

ken, in verband met eerder geplaatste foto’s, bij voorkeur uit

noordelijk, zuidelijk of centraal Nederland. Als u voor dit doel

een foto kunt afstaan dan heel erg graag. 

U kunt deze inzenden naar de redactie van de Molenwe-

reld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle. Red.

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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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.
Nieuw Lekkerland 
0184-688109

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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Over de ingebruikstelling van deze molen
in 1951 werd destijds bericht in het vak-
blad De Molenaar, waarbij werd gemeld
dat deze molen niet nieuw was gebouwd
in Hierden, maar oorspronkelijk als polder-
molen in Groningen dienst had gedaan.
Hierop komt een reactie van de bekende
Groninger molendeskundige B. van der
Veen Czn, die meldt dat de molen niet uit
Groningen kwam maar uit de Veenpolder
van Echten, ten zuiden van het Tjeuke-
meer in Friesland. Deze versie van het ver-
haal komt uiteindelijk ook in het boek De
molens van Limburg van Van Bussel te-
recht. 
Nu was het Marko Sturm opgevallen dat
de Gerardamolen voor een Friese molen
toch wel wat eigenaardige trekjes had.
Aan de geschilderde balken te zien was
de molen ooit bewoond geweest, de
lange spruit lag niet in het midden van de
kap maar voor het bovenwiel, de molen
had een boventafelement met daarin
een rollensluis met daarop een bijpas-
sende onderring. Hierop lag weer een
neutring met daarin duidelijk sporen van
kruineuten, met daarbovenop tenslotte
de rail voor het huidige Engelse kruiwerk.
De molen heeft dus eerst een rollenkrui-

werk gehad, daarna een neutenkruiwerk
en tenslotte het huidige kruiwerk. Boven-
dien had de molen conisch werk en aan
de keep in het ene voeghout te zien zou
de molen ooit een stutvang hebben ge-
had.

Welke Fries?

In het laatste molenboek over de molens
van Friesland, staat bij het verhaal over
de Veenpolders een foto van een van de
molens van de Veenpolder van Echten.
De betreffende molen was oorspronkelijk
gebouwd in de Wassenaarsepolder te
Leimuiden en verhuisde in 1880 naar Fries-
land. Nico Jurgens deed Marko het idee
aan de hand dat deze molen, die in Lei-
muiden De Vos was genaamd, misschien
de Gerardamolen kon zijn. Indien dat
waar was kon de molen maar beter wor-
den omgedoopt in de Vijf Provinciën
want dan had hij namelijk eerst in Noord-
Holland gestaan, na de grenswijziging
van 1850 in Zuid-Holland, dan Friesland,
daarna Gelderland en tenslotte Limburg.
Met de vraag of dit mogelijk zou zijn
kwam Marko bij mij terecht. Gezien het ui-

Portret

Een Fries 
in

Limburg

De zes molens en het stoomgemaal op
de noordelijke polderdijk voor aanleg
Hooivaart. Het land links van de vaart is
nog onbekaad en dus boezemland. De
voorste molen is nummer 5, vervolgens
de molens 4 en 3, het stoomgemaal en
dan de molens 2, 6 (de verplaatste mo-
len) en 1. Verwarrenderwijs wordt ook
wel een doorlopende nummering ge-
hanteerd van achtereenvolgens (op de
foto) 6 t/m 1. In het eerste geval is dus
de voorste molen naar Hierden/Heyen
gegaan en in het tweede geval de molen
erachter (foto coll. P. Timmermans).

Naar aanleiding van de recente restauratie van de Gerarda-
molen te Heijen verscheen in De Molenvriend nr. 46, jaar-
gang 2002, orgaan van de vereniging Molenvrienden Land
van Cuijk, een artikel over deze molen van de hand van

Marko Sturm. Voor het maken van dit artikel is Marko in de
bewogen geschiedenis van deze molen gedoken. De huidige
molen is afkomstig uit Hierden bij Harderwijk en werd pas
in 1950 naar Heijen verplaatst, waar de voorganger door

oorlogsgeweld aan zijn eind was gekomen. 

Jan Hofstra

Voorblad bestek betreffende de bouw
van twee watermolens 1850.
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Tekening van drie te
stichten watermolens
(ingekleurd origineel in
Rijksarchief Leeuwarden)
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terlijk van de Gerardamolen leek mij dat
niet waarschijnlijk, en toen later bleek dat
het achtkant niet van eiken was (zoals
Nico Jurgens aanvankelijk dacht), maar
van grenen, kon deze optie worden uit-
gesloten. Het bestuur van de Veenpolder
van Echten was juist zo in hun nopjes met
de aankoop van deze molen omdat hij
geheel van eiken was. De vraag was nu
om welke molen uit de polder het dan
wel ging. 
Van Gerrit Keunen had ik ooit een teke-
ning gekregen van drie te bouwen mo-
lens in de polder van het Vierde en Vijfde
Veendistrict in de gemeente ∅ngwirden
(tegenwoordig Heerenveen). De teke-
ning laat een molen zien met wat betreft
het achtkant en de muren vrij normale
Friese kenmerken, maar de kap heeft een
rollenkruiwerk, de lange spruit ligt voorin
en de molen heeft verder conisch werk.
Nu is conisch werk in Friesland niet hele-
maal onbekend, de Balkendstermole te
Oude Leije en de Hoekstermole te Hallum
(thans Aylvamole te Wommels) hebben
het namelijk ook, maar in feite zijn dat
toch uitzonderingen. Rollenkruiwerk en de
spruit voorin is toch wel echt on-Fries te
noemen. Bij het krijgen van deze tekening
had ik daarom het idee dat het een mooi
plaatje voor de bestuurders is geweest,
geïnspireerd door het molenboek van
Krook, maar dat in werkelijkheid dergelijke
molens niet zijn gebouwd. Bewoonde mo-
lens kwamen in Friesland vrijwel niet voor,

behalve juist wel weer in de Veenpolders,
waardoor de gedachte van Van der Veen
aan de Veenpolder van Echten nog niet
zo gek was. Na het eerste telefoontje van
Marko moest ik echter gelijk aan deze te-
kening denken en we vroegen ons af of
de molen ook uit de polder van het Vierde
en Vijfde Veendistrict kon komen.
Via Popke Timmermans kwam ik in con-
tact met Jan Dijkstra, die veel in de ar-
chieven van de Veenpolders aan het
neuzen is geweest. Volgens het boek De
Molens van Limburg, zou de molen in 1913
naar Hierden zijn verplaatst. Volgens de
gegevens van Dijkstra waren de molens
van Echten pas in 1914 aan De Boer te
Oostzaan verkocht en die van Ængwirden
in 1913. Indien het jaartal genoemd voor
de herbouw in Hierden juist was dan kon
de molen dus niet uit Echten komen. Ook
kwam aan het licht dat de molen in Hier-
den het jaartal 1850 op de baard had
staan. De Veenpolder van Echten is ech-
ter pas in 1854 opgericht en daarbij wer-
den de eerste molens door deze polder
pas rond 1864 gebouwd. Weliswaar ston-
den er reeds molens, die bij de stichting
van de polder dan ook worden overge-
nomen, maar dat kunnen dan niet van
die typische veenpoldermolens zijn ge-
weest, waarvan de Gerarda juist zoveel
kenmerken heeft.
Bij de gemeente Harderwijk wist Popke
Timmermans de hinderwetvergunning
voor de molen met tekening boven water

te halen waaruit duidelijk bleek dat de
molen reeds in 1913 moet zijn aange-
kocht. Uit het archief van de polder van
het Vierde en Vijfde Veendistrict kwamen
drie bouwbestekken van molens te voor-
schijn. Het archief van de Veenpolder van
Echten, dat bij de secretaris thuis werd
bewaard, bleek door brand grotendeels
verloren gegaan en leverde geen rele-
vante gegevens op. Van de drie bouw-
bestekken dateerde het eerste uit 1850,
betreffende ‘het bouwen van twee Acht-
kante WIND-WATERMOLENS, op Steenen
Voeten langs den Polderdijk aan de
noordzijde van het 4 District.’ Deze molens
moesten een vlucht krijgen van 25 m en
voorzien worden van rollenkruiwerk en co-
nisch werk. De omschrijving klopt verder
geheel met de eerder beschreven teke-
ning. De maten en de vorm van de acht-
kanten bleken overeen te komen met de
Gerarda en ook het aantal kammen van
het bovenwiel en de bonkelaar waren
conform het bestek. Bovendien moest de,
verder normale, Vlaamse vang voorzien
worden van een ‘bekwaam teenstuk’ wat
de keep in voeghout verklaard. Deze ei-
genaardige constructie is in Friesland ook
te zien in de Grevensmolen te Haskerdijken
en Het Lam in Woudsend. In de andere be-
stekken uit 1851 en 1868 werden molens
beschreven met een vlucht van 22,50 m en
met een neutenkruiwerk. In 1833 en 1834
werden de eerste molens van de polder
gebouwd, maar hiervan zijn geen bestek-
ken gevonden. Het is best mogelijk dat die
er ook niet zijn geweest want voor de bouw
van deze molens werd een prijsvraag uit-
geschreven, waar elke molenmaker aan
mee kon doen. Degene met het beste
plan kreeg 50 gulden. De prijsvraag werd
gewonnen door Lieuwe van der Meulen te
Leeuwarden die wellicht de beschreven
tekening heeft geleverd, want op de on-
gedateerde tekening wordt gewag ge-
maakt van drie te bouwen molens, terwijl
het bestek van 1850 het over twee molens
heeft. In dat geval zijn de oudste vijf molens
van het type ‘Gerarda’ geweest.
Uit het polderarchief wist Jan Dijkstra ook
nog rekeningen op te diepen voor gele-
verde ijzeren bovenassen. Volgens het mo-
lenboek heeft de Gerarda een Enthoven-
as uit 1870 met het nummer 560. In dat jaar
blijkt er maar één as geleverd te zijn en wel
een Enthoven-as met muts met het num-
mer 566 voor de op de factuur met name
(nummer) genoemde molen no. 5. Dit feit
gaf weer wat een domper op de feest-
vreugde want tot dan toe vielen alle stuk-
ken van de puzzel ineen. Daarop aan
Marko gevraagd om nog eens op de as te
kijken want misschien waren de cijfers door
roest aangetast en was het laatste cijfer
toch een 6. Molenaar Harry Kaak brengt
uiteindelijk het verlossende bericht dat de
cijfers inderdaad slecht te lezen zijn en dat
het laatste cijfer zeker geen 0 is maar
waarschijnlijk een 6. Bovendien blijkt de as
een muts te hebben. Hiermee is het slui-
tend bewijs geleverd dat de Gerarda niet
uit de Veenpolder van Echten afkomstig is
maar uit de polder van het Vierde en
Vijfde Veendistrict.

Van Jan Dijkstra begreep ik dat na het bouwen van de zesde molen op de polderdijk
de molens zijn vernummerd (van oost naar west), maar dat men in de notulen hier
niet consequent in was. Het kan dus ook zo zijn dat de as voor molen nummer 5 in
de voormalige molen nummer 4 is gestoken. De Gerarda is dan niet de voorste molen
op de foto, maar de volgende. Langzamerhand geloof ik dat het zo zit, want na de
verbouwing van het stoomgemaal van vijzelgemaal naar pompgemaal, ver dwenen in
1913 niet alle molens. Pas nadat de tweede pomp werd geplaatst verdwenen de laatste
molens. De molen op deze foto is dezelfde als op de andere foto, alleen stond de foto-
graaf op een andere plaats. Gezien de verbreding van de ringvaart door de bedijking
van polder de Deelen moet deze foto ver na 1913 zijn genomen. Deze veenpolder
werd namelijk pas in 1919 opgericht. Verder is aan de molen nog moeilijk de gewitte
rand te zien. De witkwast is duidelijk al een paar jaar niet meer gehanteerd. Het gaat
dus om molen 5 volgens de oude telling, die dus blijkbaar na 1919 nog aanwezig was,
terwijl de Friese molen in Hierden al volop maalde. Jan Dijkstra heeft geen verdere
bewijzen voor deze optie kunnen vinden in de archieven, maar op dit moment lijkt
het me de meest logische verklaring. 
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De Veendistricten

Men zal zich wellicht afvragen hoe deze
polder aan zijn merkwaardige naam is
gekomen. In 1822 werd bij Koninklijk Besluit
nieuwe regels uitgevaardigd voor zowel
bestaande als nieuwe veenderijen. Het
doel hiervan was om een einde te maken
aan de wilde verveningen die reeds grote
schade hadden aangericht. Sinds jaar en
dag had de overheid in Friesland ge-
tracht dit met diverse wetten en verorde-
ningen tegen te gaan, maar tot dan toe
werd daar steeds de hand mee gelicht.
Ook nu werd er heftig tegengestribbeld
en werden er vele bezwaren tegen dit
besluit ingebracht. Vooral de verplichte
indijking of bepoldering van alle reeds
verveende of te vervenen grond was ve-
len een doorn in het oog. Ook werd aan-
gevoerd dat er geen rekening was ge-
houden met de plaatselijk nogal verschil-
lende omstandigheden.
Voor de koning was de storm van protest
reden om een vertrouweling naar Fries-
land af te vaardigen om ter plaatse een
onderzoek in te stellen. Bij K.B. van 1823
werd het lid van de Raad van State, Jhr. E.
De la Costa afgevaardigd. Hij moest be-
oordelen wat gedaan en nagelaten
moest worden en dit zelf, bij volmacht, te
regelen. De La Costa verdeelde de grie-
tenijen (gemeenten) waar veen werd ge-
wonnen uiteindelijk in vier klassen, waarbij
elke klasse een iets andere regeling had.
Daarnaast voerde hij een afzonderlijke re-
geling in voor de veenderijen in de griete-
nijen Haskerland, Schoterland, Ænwirden
en Opsterland, waar de veenderij reeds
zo’n grote schade had aangericht dat al-
leen grootschalige bepoldering uitkomst
kon bieden. Hiertoe verdeelde hij deze
grietenijen in een zevental veendistricten
met de bedoeling zo alle eigenaren van

de verveningen bij elkaar te brengen en
zowel de te vervenen als de nog onver-
veende landen in één bepoldering te
brengen. Deze districten zouden dan het
karakter van een waterschap moeten krij-
gen. 
In feite hebben de districten alleen op
papier bestaan, want als waterschap
hebben ze nimmer gefunctioneerd. Na
veel discussie kwam er uiteindelijk een re-
geling tot stand dat veel op het distric-
tenplan leek. Alleen werd zo’n district nu
veenpolder genoemd en was het moge-
lijk om overal in Friesland dergelijke pol-
ders op te richten waar het de bedoeling
was om veen te winnen. De veendistric-
ten zijn daarna in een viertal veenpolders
ondergebracht waarbij de oorspronkelijk
grenzen vrijwel zijn gehandhaafd. Het
voormalige 1e veendistrict kreeg de naam
Haskerveenpolder, het 2e en 3e veendistrict
kreeg de naam Groote Sint Johannesgas-
ter Veenpolder . De overige districten kre-
gen geen eigen naam en zo ontstond dus
de polder van het 4e en 5e Veendistrict en
de polder van het 6e en 7e Veendistrict.
Het verschil van de veenpolders met an-
dere polders en waterschappen was ge-
legen in het feit dat deze polders speci-
fiek zijn opgericht voor het bepolderen
van verveend of nog te vervenen lande-
rijen en zich ook bezig moesten houden
met de inning van slik-en armengeld. Het
slikgeld was een heffing op de hoeveel-
heid gewonnen veen, ter bestrijding van
de kosten van bedijking, bemaling, slui-
zenbouw en het in cultuur brengen van
de polder. Het armengeld was bedoeld
voor de bestrijding van de armoede. Voor
een vervening waren veel werklieden no-
dig, die meestal ’s winters en vooral na de
vervening zonder werk bleven zitten.
Verder speelde Gedeputeerde Staten
een grotere rol in de veenpolders dan bij

andere polders het geval was. Een prak-
tisch verschil was dat de veenpolders veel
omvangrijker waren dan de andere pol-
ders en voor de bemaling gebruik moes-
ten maken van vele molens, terwijl de
meeste polders het af konden met één of
soms twee molens. Ook kregen de molens
in de veenpolders voor Friese begrippen
vaak een grote vlucht: meer dan 22 m,
waardoor het ook mogelijk werd om de
molenaar in de molen te huisvesten. Bui-
ten de veenpolders kwam dit vrijwel niet
voor. De veenpoldermolen werd hierdoor
een apart subtype molen, waarvan thans
de Grevens- of Deelsmolen te Haskerdij-
ken het beste voorbeeld is. 

Het 4e en 5e Veendistrict

Van de veenpolders kwam de Polder van
het 4e en 5eVeendistrict het eerst tot stand.
In 1826 dienden de veenlieden uit ∅nwir-
den de nodige tekeningen, bestekken en
bescheiden in. De polder was 3578 ha
groot en besloeg bijna de gehele griete-
nij, waardoor het gemeentebestuur en
het polderbestuur twee handen op één
buik genoemd kunnen worden. De bur-
gemeester was dan ook vrijwel altijd de
poldervoorzitter. Na de bedijking van het
voormalige 4e district werden er in jaren
1833 en 1834 op de noordelijke dijk door
de eerder genoemde Lieuwe van der
Meulen uit Leeuwarden drie vijzelmolens
gebouwd voor het verlagen van het pol-
derpeil. De meeste landerijen in de
nieuwe polder lagen voorheen open voor
de boezem. Wanneer het boezempeil
hoog was, stond het noordelijke deel in
de regel geheel onder water. Slechts
twee gebieden waren bedijkt en hadden
hun eigen bemaling, in het zuidwesten de
onverveende Terbandsterpolder, bedijkt
in 1751 en in het noordoosten de uitge-
veende Gerslootse of Oudwegsterpolder,
drooggemaakt in 1776.
Indien alle veen eerst allemaal weg zou
worden weggebaggerd zou een enorme
waterplas ontstaan waar de wind veel
vat op zou kunnen krijgen. Een dergelijk
plas zou een bedreiging vormen voor de
bestaande wegen, dijken en dorpen. Om
dit te voorkomen werd de polder ver-
deeld in een aantal evenwijdige kavels,
waarbij tussen elke kavels een kade werd
aangelegd. De bedoeling hiervan was
om steeds één of twee kavels te ontdoen
van alle veen en dan droog te malen
voordat met een andere kavel zou wor-
den begonnen.
In 1847 deed zich een belangrijke wijzi-
ging voor in de begrenzing van de polder.
Door de aanleg van de weg Heerenveen
- Gorredijk over De Knijpe en Lange-
zwaag werd bij Koninklijk Besluit besloten
om de zuidelijke grens van het voorma-
lige 5e district tot deze weg te verleggen.
De polder werd hierdoor ongeveer 1000
ha groter, waardoor de bemaling ver-
sterkt moest worden. In 1850 werden er
daarom op de noordelijke polderdijk nog
twee molens, met een vlucht van 25 m bij-
gebouwd. Er stonden toen dus vijf molens

Nota van Enthoven voor de as van molen No. 5, nu de Gerarda. De as met de bolle
plaat woog 3645 kg (‘Ned. Ponden’) en kostte met een reserveplaat ƒ 438,18.
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die alleen tot doel hadden om het pol-
derpeil te verlagen.
Pas in 1851 kon bij Tjalleberd de eerste
molen, de ‘Droogmaker’ genaamd, die
een vlucht kreeg van 22.50m, worden ge-
bouwd om de eerste kavel droog te ma-
len. Deze kavel grensde aan de Oude-
wegsterpolder, die door twee molens
werd bemalen; molen De Hersteller stond
aan de noordelijke dijk van de polder en
molen de Beschermer stond midden in de
polder en sloeg via een opvaart door de
westelijke dijk zijn water aanvankelijk uit
op de Friese Boezem. Na de bedijking van
het 4e district sloeg de Beschermer dus uit
op de Polder van het 4e en 5e Veendistrict
en werd daarmee een onderbemaling.
Voor het droogmaken van de eerste ka-
vel werd deze molen daarom verplaatst
naar de westelijke dijk, op de grens van
de boven- en ondergronden, zodat deze

molen ook mee kon helpen om de eerste
kavel droog te malen. Door de onder-
bouw groter te maken werd deze molen
ook geschikt gemaakt voor bewoning en
kon de vlucht worden vergroot van 19,20 m
naar 20,75m. Deze molen bleef eigen-
dom van de Oudewegsterpolder en
bleef tot 1924 in bedrijf, toen hij door een
windmotor werd vervangen. De afge-
knotte romp is thans nog steeds aanwe-
zig. De andere molen werd door de Veen-
polder gekocht en in 1857 verplaatst om
behulpzaam te zijn bij de tweede droog-
making. Deze molen die nu de naam ‘Pijl-
molen’ krijgt, wordt 2,1 km ten westen van
De Beschermer herbouwd, ten noorden
van Luinjeberd, eveneens op de grens
van de boven- en ondergronden. Ook
deze molen wordt geschikt gemaakt voor
bewoning en vergroot. Blijkbaar was de
woning in deze molen toch wat aan de

krappe kant want in 1876 wordt besloten
voor het molenaarsgezin Douma een wo-
ning nabij de molen te maken. Of men is
bang geworden voor het wonen in een
molen, want in datzelfde jaar werd molen
nummer 5 door de bliksem getroffen. De
verzekering keert 465 gulden uit.
In 1856 deed de polder aan Gedepu-
teerde Staten het voorstel om de tweede
kavel mede droog te maken met een
stoommachine van 18 pk. De centrifu-
gaalpomp van dit gemaal zou bij een op-
voerhoogte van 2 m dan 20 m3 /min moe-
ten geven. Zo’n stoomgemaal was ook
geplaatst in de Assendelfsterpolder en
voldeed daar goed, niet afhankelijk
zijnde van de wind.
Gedeputeerde Staten dachten er anders
over en gaven in overweging de oude
manier te volgen en een windmolen te
bouwen. Het polderbestuur riep daarop

1 - 3 : de drie bovenmolens van 1833/1834;
4 - 5 : de twee bovenmolens van 1850;
6 : de molen van 1868;
A : Ondermolen De Droogmaker van 1851;
B1 : Ondermolen De Beschermer op zijn oorspronkelijke

plaats in de Oudewegsterpolder;
B2 : Ondermolen De Beschermer, in 1852 verplaatst naar

deze plaats;

C1 : Ondermolen De Hersteller op zijn oorspronkelijke plaats
in de Oudewegsterpolder;

C2 : Ondermolen De Hersteller, in 1857 verplaatst naar deze
plaats en vervolgens De Pijlmolen genaamd;

S1 : Het onderstoomgemaal van 1856 tot 1886;
S2 : Het in 1881 gebouwde stoomgemaal.

Het Vierde en Vijfde Veendistrict op een topografische kaart uit 1854.
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Het in 1881 gebouwde stoomgemaal na de verbouwing van
1916 met woonhuis en kolenloods.

Het interieur van
het stoomgemaal 
bij Tjalleberd 
(foto coll. H. IJskes).

Het stoomgemaal bij Tjalleberd (foto coll. H. IJskes).

de hulp in van professor Bleekrode en
weerlegde daarmee in een uitvoerig
schrijven de bezwaren van Gedepu-
teerde Staten. Het wees op de goede re-
sultaten van de centrifugaalpompen en
het geringe brandstofverbruik van 12 gul-
den per etmaal. Het polderbestuur kreeg
zijn zin en de firma Harmen en Pennings
leverde daarop voor 7300 gulden een
stoommachine. Het gebouw koste 3700
gulden.
Inmiddels ging de veenwinning in de ka-
vels gestaag door. In 1866 werkten er 1021
Nederlanders en 188 vreemdelingen in de
polder die gemiddeld ƒ 1,25 per dag ver-
dienden. Blijkbaar voldeed de stoombe-
maling niet geheel aan de verwachtin-
gen, want in 1868 werd door Murk Visser
de laatste poldermolen op de noordelijke
dijk gebouwd. Deze molen had een
vlucht van 22,50m en werd voorzien van
ijzeren as en ijzeren roeden. De molen kon
zowel het bovenpeil als het onderpeil be-
malen waardoor het stoomgemaal kon
vervallen. De stoominstallatie werd voor
1400 gulden verkocht.
Geheel kopschuw van stoombemaling
was het polderbestuur nog niet want in
1881 wordt wederom een stoomgemaal
gebouwd, deze keer echter een met een
vijzel. Het gebouw met daarin de woning
van de machinist kostte alleen al 32.000

gulden. De Prins van Oranje levert voor
18.500 gulden de installatie en molenmaker
Murk Visser uit Heerenveen voor 540 gulden
de houten vijzel. Dit stoomgemaal kan zo-
wel het bovenpeil als het onderpeil bema-
len waardoor de molen de Droogmaker,
die in 1851 bij Tjalleberd werd gebouwd,
kon vervallen. Deze molen wordt in 1884
verkocht aan de polder Heeringzijl te Ter-
kaple, waar hij tot 1935 is blijven staan.
Bij het tot stand brengen van de 9 droog-
making in 1890 wordt de bemaling we-
derom gereorganiseerd. De bovenmo-
lens nummer 4, 5 en 6 op de noordelijke
dijk krijgen een langere vijzelkom en vijzel
waardoor ze de ondergronden rechtst-
reeks kunnen bemalen. De Pijlmolen is nu
niet meer nodig en deze wordt in 1897 op
afbraak verkocht aan de winterpolder
van Akmarijp voor 175 gulden.
De andere molens blijven in bedrijf en het
gemaal fungeert daarbij voor het boven-
peil als hulpgemaal. In 1912 komt daar
verandering in, want dan wordt het ge-
maal voorzien van een centrifugaalpomp
met een capaciteit van 170 m3 /min. Een
deel van de molens wordt daarop in 1913
verkocht aan De Boer te Oostzaan. In
1916 wordt er in het gemaal een tweede
pomp bijgeplaatst en wordt de windbe-
maling definitief afgeschaft. Dit werd mo-
gelijk door de inpandige machinistenwo-

ning bij het gemaal te trekken en voor de
machinist een nieuwe woning te maken.
Zoals gezegd is molen De Droogmaker bij
Tjalleberd naar Terkaple gegaan, De Pijl-
molen naar Akmarijp en nu is duidelijk ge-
worden dat molen nummer 5 naar Hier-
den is gegaan. Waar de andere molens
zijn gebleven is nog onbekend. (Bronnen:
waterschapsarchief, gedenkboek Het 4e

en 5e Veendistrict 1826/1926)

Naar Hierden 

Even ten oosten van Harderwijk ligt het
plaatsje Hierden. Reeds in 1639 had deze
plaats een korenmolen, blijkens een schil-
derij uit 1888 en de eerste kadasterkaart
een standerdmolen. In 1900 was Gerrit van
’t Slot molenaar, die in 1876 getrouwd was
met Jacobje van Zomeren, dochter van de
vorige molenaar. Ze kregen drie zonen,
waarvan de jongste Teunis, zijn vader zou
opvolgen. In 1913 trouwde hij met Aaltje
van de Waterweg. Aaltjes vader, die op de
boerderij Spijkerhierden woonde was be-
hulpzaam met de aankoop van een
nieuwe molen ter vervanging van de stan-
derdmolen, die niet meer voldeed. Bij De
Boer in Oostzaan kochten ze voor 2000 gul-
den, naar nu blijkt, de voormalige polder-
molen nr. 5 van het 4e en 5e Veendistrict.
In Hierden werd de molen verbouwd tot
beltkorenmolen, uitgerust met twee kop-
pel kunststenen. Op de baard stond te le-
zen: ‘De Hoop/ TVTS (Teunis van ’t Slot - (' )
– AW(Aaltje van de Waterweg) / Anno
1850. Teunis van ’t Slot overleed in 1918,
zes dagen na zijn vader. De molen werd
daarop verkocht aan Dirk Kisjes en zijn
vrouw Hendrikje Walfaart. Dirk was in 1889
te Rotterdam geboren en had het mole-
naarsvak geleerd in Oldebroek, Ooster-
wolde (Gelderland) en Alkmaar. Zijn
schoonvader was bakker in Nunspeet.

Windbelemmering

In november 1928 werd de Hierdense mo-
len door storm beschadigd, zo blijkt uit
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een uitkering van de verzekering. Rond
1932 waren de windpeluw en de spruiten
aan vernieuwing toe en ook het kruiwerk
was ontzet. Herstel werd begroot op 1000
gulden. Dit geld had Kisjes er niet voor
over, ook al doordat de molen steeds
meer last kreeg van opschietende bo-
men. Hij overwoog om de aanwezige
Loog-Landaal petroleummotor, die bij
windstilte dienst deed, te vervangen door
een Kromhout dieselmotor. De vereniging
De Hollandsche Molen bepleitte, bij
monde van hun adviseur A.J. Dekker, het
behoud van de molen en het aanbren-
gen van stroomlijnwieken en een kogella-
ger onder de bovenas. Voorgesteld werd
800 gulden door de eigenaar te laten be-
talen, terwijl de vereniging 100 gulden als
renteloos voorschot in het vooruitzicht
stelde. Daarnaast hoopte men dat de ei-
genaresse van kasteel De Essenburg, die
uitzicht had op de molen, 900 gulden zou
willen bijdragen. Bij brief van 4 oktober
1932 schreef de eigenaresse, mevrouw J.
Goekoop-de Jonghe, de vereniging: “Ik
voel er niets voor het uitzicht vanuit mijn
huis afhankelijk te maken van een bedrijf
en zo bemoei ik mij niet met de molen
van Kisjes. Al 2 jaar geleden heeft hij mij
deze te koop aangeboden”. Uiteindelijk
werd de molen door de firma A. Wijnveen
uit Voorthuizen voor ƒ 906.90 hersteld. Van
stroomlijning en het aanbrengen van een
kogellager werd afgezien. De Holland-

Hinderwetvergunning uit augustus 1913 voor de nieuwe molen in
Hierden.

De bij de hinderwetvergunning horende tekening voor
de bouw van de molen in 1913.

Ansichtkaart van de molen in Hierden (foto coll. P. Timmermans).
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sche Molen gaf 90 gulden als voorschot
onder voorwaarde om elk jaar te melden
of de molen nog draaide.
De korenmolen van Hierden was een der
laatste molens in Nederland waar het
maalloon nog als ‘scheploon’ kon wor-
den afgerekend, dat wil zeggen een deel
van het te malen graan of gemalen meel
werd als betaling in natura door de mole-
naar achtergehouden. Deze van oor-
sprong Middeleeuwse betaalwijze werd in
1940 in Hierden nog wel toegepast.
Na de oorlog zag de molenaar helemaal
geen heil meer in het windbedrijf en in
1948 werd de molen te koop aangebo-
den. Drie gegadigden melden zich aan:
iemand uit Amersfoort, H. Adriaens te
Weert, en M. Kessels te Heijen. Met de
laatste werd overeenstemming bereikt,

De molen van Hierden, waarschijnlijk in
oorlogstijd (foto coll. P. Timmermans).

Het restant van de molen in Hierden anno 2002 (foto P. Timmermans, 19 februari
2002).

De molen van Heyen kort na de 
ingebruikstelling op 28 april 1951 
(foto Vierde Jaarboek De Hollandsche
Molen 1943-1952).

zodat de molen naar Limburg ging. Kisjes
moest eerst nog voor een sloopvergun-
ning zorgen. Deze werd afgegeven “op
grond van belemmerde windvang door
omringende bomen”. (Herderewichkro-
niek 6e jaargang no. 4 1979, gemeentear-
chief Harderwijk)

Naar Heijen

Voor de voormalige veenpoldermolen
werd dit de derde standplaats en op die
plaats werd het de derde molen. In 1861
vroeg Jan Mathijs Clevers uit Well aan de
provincie toestemming om op die plaats
een stenen beltmolen bouwen. De molen
kwam gereed in 1863. Tijdens de zware
storm van 13 februari 1925 liep de molen,

Kadasterkaart uit 1907 met daarop nog de standerdmolen van Hierden. Bij de stan-
derdmolen (op perceel 2103) is al een stoommolen aanwezig (perceel 2104).
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De ‘naakte’ Gerarda voordat de molen
zijn nieuwe rietdek kreeg (foto Harry
Kaak, augustus 2001).

Kruiwerkstaalkaart in de Heyense mo-
len met onder de rollensluis voor het
rollenkruiwerk, daarboven het restant
van het neutenkruiwerk met daar weer
boven het Engels kruiwerk (foto J.M.
Sturm).

Uitsparing voor kruineut (foto J.M.
Sturm).

In Blerick bij Venlo stond een standerdmolen sinds 1898 het eigen-
dom was van Lambert Goofers. Eerder waren zijn vader en groot-
vader er molenaar. In augustus 1911 brandde deze half-gesloten
standerdmolen af. Daarna kocht Goofers een Friese poldermolen-
die hij in 1912 als korenmolen in Blerick liet herbouwen op de plaats
van zijn voorganger aan de Maasbreescheweg. De nieuwe molen
had een vlucht van ongeveer 22,5 m en twee koppel stenen. In
1936 verkocht Goofers zijn molen aan G.J.H. Peeters-Kessels. De
molen werd eind november 1944 door oorlogshandelingen ver-
nield. 
In De Molenaar van 14 november 1945 bood molenaar Peeters di-
verse onderdelen van de vernielde molen te koop aan, waaron-
der de ijzeren as.
Wellicht weet een van onze lezers waar deze
as terecht is gekomen. Dat zou fijn zijn want
via het asnummer is wellicht de preciese her-
komst van de molen te achterhalen. 
Het is heel waarschijnlijk dat de Blerickse mo-
len ook uit een van de Veendistricten en mis-
schien ook via Gebr. De Boer de gang naar
Limburg heeft gemaakt omdat de Blerickse
molen qua formaat en postuur op die soort
molens lijkt. Het ligt dan voor de hand dat
het een der negen molens van het Zesde en
Zevende Veendistrict is geweest, waarvoor in
1911 toestemming tot sloop of verkoop werd
afgegeven. Zekerheid hierover is er evenwel
(nog) niet. jsb.

Nog een Fries in Limburg

De molen van Blerick, ook een Fries in
Limburg. 

Advertentie uit De Molenaar van
14 november 1945, No. 56.
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Gerarda aangekleed met nieuw riet
(foto Harry Kaak, augustus 2001).

Het conisch gangwerk in de kap van de Gerarda (foto J.M. Sturm).

De vang met de keep in het voeghout
voor het ‘bekwame teenstuk’ (foto J.M.
Sturm).

die een vlucht had van bijna 26 m, door
de vang en raakte daardoor in brand. De
molen wordt herbouwd waarbij onderin
tevens een maalstoel met een Deutz-
gloeikopmotor wordt geplaatst. In 1942
wordt Martin Kessels uiteindelijk eigenaar.
Hij vernoemt de molen naar zijn vrouw
Gerarda. Door Chr. van Bussel laat hij de
molen dat jaar voorzien van stroomlijn-
neuzen. In 1944 wordt de molen door de
Duitsers opgeblazen en is daarmee een
van de vele oorlogsslachtoffers onder de
molens in deze streek. Na de oorlog wordt
het bedrijf voortgezet met het hulpge-
maal dat onder in de belt intact was ge-
bleven. Omdat de omgeving van Heijen

Neut van het voormalige neutenkrui-
werk (foto J.M. Sturm).

na de oorlog nog steeds niet op het elek-
triciteitsnet is aangesloten, lijkt het lonend
om toch weer met een windmolen te be-
ginnen. In 1949 wordt dan de Hierdense
molen aangekocht en door de gebroe-
ders Hubert en Harrie Beijk uit Afferden
gedemonteerd en op de restanten van
de ronde stenen beltlmolen van Heijen
opgebouwd. 
De molen wordt net als zijn voorganger
weer voorzien van het Van Bussel-wieksys-
teem. Het is de vraag of de molen hier
goed mee kon malen, want in Gelder-
land had de molen een vrij hoge over-
brengingsverhouding gekregen, namelijk
7,4 omwentelingen van de stenen tegen

één van het wiekenkruis. Het Van Bussel-
systeem is weliswaar een van de beste
wiekverbeteringen, doch de snelheid van
de wieken wordt door de stroomlijnneu-
zen vrij hoog, waardoor er juist een lage
overbrenging gewenst is. In ieder geval
begint Kessels meteen na de komst van
stroom in 1952 een elektrische maalderij
naast de molen die dan ook het meeste
werk doet. Tot 1966 blijft de molen in be-
drijf, daarna wordt er geen maalgoed
meer gebruikt dat met molenstenen ge-
malen moet worden. De molen raakt in
verval en wordt uiteindelijk in 1975 aan de
gemeente overgedragen voor een sym-
bolisch bedrag. De gemeente laat de
molen in 1976 weer herstellen. De familie
Kessels blijft de molen beheren want Sjef
Kessels wordt vrijwillig molenaar.
De laatste jaren kreeg de molen weer
met wat problemen te kampen. De staat
van onderhoud van de spruiten en het
staartwerk werd minder en ook het riet-
dek begon slecht te worden. De molen is
inmiddels in erfpacht overgedragen aan
de Molenstichting gemeente Gennep,
die de molens beheert op het grondge-
bied van de gemeente. De molenstich-
ting heeft molenmaker Beijk uit Afferden
opdracht gegeven om de molen te res-
taureren. Begin 2002 is de molen voorzien
van een nieuw rietdek en nieuwe spruiten
en staartwerk en is nu weer maalvaardig.
Harry Kaak is de nieuwe vrijwillig mole-
naar die voortaan met deze, door drie
provincies gekenmerkte, molen zal gaan
draaien.
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Portret

1911 een hulpmotor werd aangeschaft.
In Grijpskerk hadden de kap en het acht-
kant een rietbedekking. Aangezien dit
materiaal in Winterswijk en omstreken niet
voor handen was, werd voor rubberroid
als afdekkingmateriaal gekozen.
De molen is in Winterswijk herbouwd inclu-
sief de zelfzwichting op de binnenroede.
Dit was nieuw in deze streek. De plaatse-
lijke krant maakte er op 22 november
1905 speciaal melding van.
Eén van de knechten op ‘De Fortuna’
was ene Wevers. Zijn dochter wist te ver-
tellen dat haar vader op beide molens
van Heusinkveld werkte. Bij windstilte
moest hij botten malen ( een zeer stoffig
werk ) op de waterradmolen en bij wind
koren op ‘De Fortuna’. De gemalen bot-
ten werden gebruikt om lijm van te ma-
ken. Later ging Wevers naar de Vene-
mansmolen.

In de vroege ochtend van zondag 23 fe-
bruari 1919 sloeg echter het noodlot toe:
‘brand’. De zaterdag ervoor was er blijk-
baar veel wind, want er was flink gemalen.
Als knecht werkte er ook Ten Have uit Aal-
ten, een van de latere molenmakers. Hij
was in de loop van de zaterdag naar huis
gegaan. Toen hij bij het station op de trein
stond te wachten zag hij dat er erg lang
gevangen moest worden voordat de mo-
len tot stilstand kwam. Hij heeft nog over-
wogen om terug te gaan om te waar-
schuwen voor een eventueel warm gelo-
pen vang, maar heeft dit niet gedaan. Het
voorgaande heeft hij verteld aan Frans.
Gunnewick uit Vragender. Dit verhaal van
lang vangen wordt bevestigd door Jan
Venemans uit Aalten. Zijn vader komt van

Windkorenmolen

‘De Fortuna’ 
te Winterswijk

Er zullen nog maar weinig

Winterswijkers zijn die zich de 

in 1905 gebouwde windkoren -

molen ‘De Fortuna’ nog weten te

herinneren. Deze forse stelling -

molen stond net buiten de

toenmalige bebouwde kom van

Winterswijk en is in 1919

afgebrand.

Op 8 april 1905 dient B.G. Heusinkveld een
verzoek in bij het college van B&W van
Winterswijk voor het oprichten van een
windkorenmolen op het kadastraleper-
ceel H no. 4116 en 694. Dit was een per-
ceel grond gelegen aan het zandpad de
‘Hoge Hasel’ vlak bij de toenmalige
spoorlijn Winterswijk-Groenlo (nu Europa-
laan).
Heusinkveld had in Winterswijk nog een
molen in bezit en wel de nog bestaande
waterkorenmolen ‘Den Helder’ in de
buurtschap het Woold. Blijkbaar wilde hij
zijn activiteiten uitbreiden.
Heusinkveld wist de hand te leggen op de
molen ‘De Fortuin’ uit Grijpskerk (Gr.). Vol-
gens mededelingen van de heer B. van
der Veen is de molen tussen 1806 en 1811
te Grijpskerk gebouwd als schors- en ko-
renmolen (2 paar maalstenen en 1 paar
runstenen). Tot 1842 was mej. E.D. Teens-

Wim Wieskamp

Foto direct na de bouw van de molen in 1905.

Foto uit 1961 tijdens de
sloop van de onderbouw.

Advertentie in een plaatselijke
krant van 15 maart 1913.

tra eigenaresse, daarna tot 1853 F.J. Bos
en vervolgens A. Wiersma. 
R. Kruisinga kocht de molen in 1905 van
Wiersma en heeft deze toen direct door-
verkocht aan Heusinkveld.
Op 2 mei 1905 is de vergunning aan Heu -
sinkveld verleend. De molen is in Winters-
wijk weer opgebouwd door molenmaker
Gijsbers.
Een oude buurtbewoner vertelde mij eens
dat de hele buurt bij de bouw had gehol-
pen met het hijsen van de bovenas. Na
afloop van dit karwei had Heusinkveld
hen allen getrakteerd op jenever. Een
toevallig passerende Duitse landloper
had kans gezien één van de flessen in zijn
binnenzak te laten verdwijnen. Dit werd
echter opgemerkt door één van de aan-
wezigen. De man werd hierop besmeurd
met teer ( bestemd voor de kap ) en ver-
volgens door de zaagsel gerold. Hij is na-
derhand over het spoorwegemplace-
ment richting Duitsland gevlucht.
‘De Fortuna’ was een forse achtkant stel-
lingmolen die oorspronkelijk alleen was in-
gericht als korenmolen. Al spoedig werd er
een houtzagerij bij gevestigd, waarvoor in
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de Venemansmolen en deze had hem
verteld dat ook op de Venemansmolen
het lange vangen bij ‘De Fortuna’ niet on-
opgemerkt was gebleven. De concurrentie
tussen deze beide molens was groot en
men hield elkaar voortdurend in de gaten.
Nadat ‘De Fortuna’ stilstond werd er bij Ve-
nemans opgemerkt dat ze morgen mis-
schien wel een concurrent minder hadden
en ze kregen gelijk. In de vroege zondag-
ochtend zag een spoorwegbeambte rook
uit de kap van de molen komen. Om half-
vijf luidde de brandklok en spoedig was de
brandweer aanwezig. Door de gebrekkige
blusmiddelen kon men niet anders doen
dan de rondom de molen liggende voorra-
den hout nat houden. De molen brandde
geheel af tot de stenen onderbouw. De
molen en de inventaris waren voor ƒ
28.000,— verzekerd bij de Onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij Utrecht, een
verzekering speciaal voor molens.
Na de brand is de molen niet herbouwd.
Er wordt gezegd dat dit kwam door de
materiaalschaarste na de 1wereldoorlog. 
Heusinkveld zette het bedrijf voort als mo-
tormaalderij en –zagerij in de over geble-
ven onderbouw en bijgebouwen. In 1936
bouwde hij aan de Misterweg tegenover
de voormalige windmolen een voor die
tijd zeer moderne meelfabriek. Rond 1960
werd deze maalderij verkocht aan Maas.
Het onderachtkant van de windmolen
heeft tot begin 1961 dienst gedaan als op-
slagplaats voor een bouwmaterialenhan-
del en is daarna gesloopt. Ter plaatse werd
daarna een garage gevestigd.

Einde van ‘De Fortuna’ zou je denken.
Echter het tegengestelde is waar.
De garage die na het verdwijnen van het

onderachtkant van de molen werd ge-
bouwd is ca. 1995 gesloten en gesloopt.
Door een verontreiniging van de bodem
moest er uitgebreid gesaneerd worden.
Het laatste deel van deze sanering vond
afgelopen voorjaar plaats.
Als technisch monumentenmedewerker
van de gemeente Winterswijk werd ik
door een collega van de afdeling Milieu
getipt dat erbij de sanering ter plaatse
van de garage een niet alledaagse fun-
dering was gevonden. Ik dacht direct
aan de verdwenen ‘Fortuna’. Volgens
deze collega was de fundering 9-kantig.
Dit maakte mij wel heel nieuwsgierig. Ter
plaatse kwam ik met mijn telmethode op
8-kantig. De aangetroffen fundering was
wel degelijk die van de Fortuna.
Diezelfde avond nog is alles gefotograf-
eerd en ingemeten, omdat alles verwij-
derd moest worden. De bovenkant van

Opgegraven fun-
dering mei 2002.

De ‘Zoeker’ in het vorige nummer wordt door Gerard Barendse uit
Poeldijk thuisgebracht. Hij schrijft: ‘Het is volgens mij de voorgan-
ger van de huidige molen “De Ruiter”te Vreeland. Ik werd op het
spoor gebracht door het boekje ‘Molens, zo waren ze’ van Ton
Meesters. Op blz. 86 van dit boekje staat een heel oude afbeel-
ding van deze molen, en als je deze naast de ‘Zoeker’ legt, zul je
veel overeenkomsten vinden (de heg langs de weg, de plaatsing
van de raampjes, kortom, hij moet het zijn volgens mij). Op de foto
in het boekje heeft de molen nog een houten as, doch de foto
van de ‘Zoeker’ zou genomen kunnen zijn, toen dit houten exem-
plaar vervangen werd door een gietijzeren. Zeker weten doe ik dit
niet, maar ik heb er een sterk vermoeden van. Wellicht kunnen an-
dere lezers meer duidelijkheid hierover verschaffen.’ Hartelijk dank
voor deze informatie die we alleen maar kunnen onderschrijven!
Verder brengt de heer Esselink uit Delft nog een wat meer belegen
‘Zoeker’ thuis en schrijft: ‘De stenen stellingmolen uit Molenwereld
3 van 2001 betreft een Tilburgse molen, waar mij maar weinig van
bekend is. De molen heette De Hoop en werd in 1856 (of 1865?)
gebouwd voor molenaar Teurlings op het z.g. Lijnsheike aan de
Lijnsestraat(tegenwoordig Mozartlaan), even ten noorden van het
Wilhelminakanaal. Midden jaren ‘30 werd de molen onttakeld. De
romp zonder kap stond er in 1965 nog, maar zal kort daarna verd-
wenen zijn in verband met de uitbreiding van Tilburg. Thans ‘sie-
ren’ flats de omgeving van de voormalige molen.’ Ook hiervoor
hartelijk dank.
De nieuwe ‘Zoeker’ is een Noord-Hollandse binnenkruier, maar om
welke gaat het?  De molen heeft nog een houten as!

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.

de nog aanwezige fundering lag ca.
0,40m onder het maaiveld. De nog aan-
wezige dikte bedroeg 0,56m.
De uitwendige maten van de veldmuren
bedroeg 9,85m.
Het metselwerk was uitgevoerd in ce-
mentmortel, hetgeen voor die tijd al erg
vooruitstrevend was. Helaas is met het
verdwijnen van dit restant ‘De Fortuna’
wel definitief verdwenen.

Door het ontdekken van het fundament
van deze molen blijkt maar weer dat er
niet te gauw gezegd moet worden dat
een molen geheel verdwenen is. Molen-
vrienden, wordt er in de buurt van een
voormalige molenstandplaats grondwerk
verricht, steek dan je voelsprieten eens uit
en ga kijken. Elk restant dat wordt aange-
troffen is een stukje geschiedenis.

Z O E K E R
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In het vorige nummer van de Molenwe-
reld kwam de vraag ter sprake welke
Zaanse molen(s) hun onderdelen lever-
den voor herstel van de in 1906 uitge-
brande korenmolen De Eendracht in Wa-
geningen. Was dit Het Windei? Of was er
een andere of waren er zelfs meerdere
kanshebbers als Het Oude Bonte Kalf? Op
de suggesties in dat nummer reageert
Eep Top uit Wekerom. Hij schrijft: 
‘Indertijd werkte ik bij Hans Dobbe op De
Vlijt; tijdens de middagpauzes is aan de
keukentafel de vraag op komen borrelen
van welke molen er misschien onderdelen
gebruikt zouden kunnen zijn bij de her-
bouw na de brand in 1906. 
Uit voorhanden zijnde foto’s was al wel
duidelijk dat het hier nagenoeg zeker om
een Zaanse kap moest gaan. 
Er kwamen niet zo heel veel Zaanse mo-
lens in aanmerking, ze moesten in of kort
voor 1906 gesloopt zijn. 
Het idee dat het hier wel eens onderde-
len van Het Windei zouden kunnen zijn,
ontstond eigenlijk hierdoor: Onder de
vroegere steenzolder van De Eendracht
lagen twee zware onderslagbalken, deze
waren mooi recht en glad. Dit kwam
doordat deze balken afgetimmerd waren
met dunne planken. 

Toen deze verwijderd werden, bleken de
balken achtkantstijlen te zijn. 
Het waren eiken stijlen, met aan de vroe-
gere onderkant (waar nog ongeveer an-
derhalve meter van was blijven zitten) de
inkepingen voor de planken van een ge-
trapte weeg. 
Omdat het Windei hoogstwaarschijnlijk
een gewezen watermolen was, kon het
bijna niet anders dan dat het om deze
molen ging. 
Onderaan de achtkantstijl zaten dus nog
kepen voor de planken, aan de binnen-
zijde was roodbruine verf aanwezig op het
deel wat vroeger binnenin de molen viel
toen het achtkant nog watermolen was. 
Ik weet niet of zo vroeg (voor 1655, het
bouwjaar van Het Windei) de watermo-
lens al bewoond waren. 

Er is in De Eendracht in ieder geval wel
een vrij oud achtkant gebruikt, omdat op
balken die hoger in de molen zaten nog
getrokken telmerken stonden. 
Dit duidt volgens mij op een hoge ouder-
dom. Deze balken waren legeringsbalken
uit het vroegere achtkant. 
Ik hoop dat ik hiermee wat meer duide-
lijkheid heb kunnen geven over het hoe
en waarom van de toen gevolgde ge-
dachtegang, het blijft natuurlijk allemaal
een behoorlijke dosis giswerk, er zijn ook
wel argumenten tegen deze denkwijze
aan te voeren. Wat in mijn ogen de sterk-
ste argumenten voor zijn: 
•De wel zeer sterke overeenkomst in de
kapvorm tussen Het Windei en De Een-
dracht (nogal platte, brede kap). 
•Het gebruik van onderdelen van een ei-
ken achtkant (watermolenverleden). 
•Ook is op oude foto’s de baardvorm te
herkennen, deze komt behoorlijk overeen. 
Er zijn echter ook tegenargumenten aan
te voeren: 
•Het is niet zeker of Het Windei een vroe-
gere watermolen is geweest, het kan ook
een bij de bouw wat dik uitgevallen mo-
len zijn. 
•Ook is niet zeker of het achtkant van Het
Windei wel van eikenhout was gemaakt,
het zou net zo goed van een andere wa-
termolen van boven het IJ geweest kun-
nen zijn. 
Overigens is De Eendracht, als ik mij goed
herinner, in 1906 herbouwd door het mo-
lenmakersbedrijf Kleinbussink uit Apel-
doorn. 

NASCHRIFT: Inderdaad, het blijft giswerk en
dat is mijn verhaal ook geweest. Tot voor
kort ben ik zelf eigenlijk altijd voetstoots uit-
gegaan van het verhaal dat ik ooit van
Hans Dobbe hoorde. Pas bij het schrijven
van deze aflevering van ‘Vier meter mo-
lenlandschap’ besprong de twijfel mij. Dat
begon eigenlijk met het spoorwiel. Dat is
onmiskenbaar afkomstig van een Zaanse

De Eendracht in
Wageningen 
en zijn Zaanse moeder(s)

’t Betere werk

Het begin van het de-
finitieve einde voor
De Eendracht in Wa-
geningen: tijdens de
beruchte storm van 14
november 1940 werd
de complete kap van
de romp afgeslagen. 

Het Windei in Zaandam was een ongemeen zware en brede molen, te breed voor
De Eendracht???
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’t Betere werk

pelmolen. Het grote probleem was dat ei-
genlijk al de pelmolens die in die tijd zijn
gesloopt een nieuw bestaan als korenmo-
len begonnen. Ik kon geen pelmolen vin-
den die goed inpasbaar was in het herstel
van De Eendracht. De enige kandidaat

Het Oude Bonte Kalf
mocht er ook zijn, maar
was toch wat minder
breed uitgevallen dan
Het Windei.

Het restant van de gewezen achtkant-
stijl tussen het puin van De Eendracht
(foto E. Top).

Molenmaker Wim Herrewijnen uit Spijke-
nisse deelt mee dat er de laatste jaren
door zijn bedrijf heel veel gewerkt is aan
deze molen en vult de gegevens in het
vorige nummer van de Molenwereld,
2002-10-261 uitvoerig aan. Het gaat in
werkelijkheid om een grote restauratie die
‘door ons is uitgevoerd over verschillende
perioden omdat niet voldoende geld be-
schikbaar was om alles in één keer te
doen. Bij de bespreking van de werken
met de opdrachtgever (de gemeente) in
1997 heeft Van Kaam te kennen gegeven
de molenbaard uit kostenbesparing zelf
te willen maken hetgeen door de ge-
meente is goedgekeurd. Helaas zag Van
Kaam geen kans de baard zelf te maken
en heeft hij die door Hoefkens laten ma-
ken. Zo heeft het vijf jaar geduurd voordat
de baard aan de molen werd gehangen;
dit na talloze verzoeken van de ge-
meente. Het schilderwerk zou ook door
Van Kaam gedaan worden maar verder
dan een paar deuren en ramen is hij niet
gekomen De werkzaamheden door ons
uitgevoerd zijn de volgende geweest: 
- Roeden eruit halen, herstellen en op-
nieuw steken en ophekken; - Vernieuwen
van de koningspil; - Het bovenwiel af-

schrooien en voorzien van ijzeren voering
(omdat bij hout op hout vangen deze tot
de kruisarmen afgesleten was); - Het bo-
venwiel afhangen met nieuwe wiggen en
wouterlatten - Vangstukken vernieuwen; -
Het maken en aanbrengen van een te-
ruglooppal;
- Het vernieuwen van twee stuks midden-
gordingen; - Het vernieuwen van de korte
spruit inclusief het achterkeuvelens;
- Het vernieuwen van de halssteen;
- Het rond maken van de overring en her-
stellen van de rollenwagen;
- Het aanbrengen van een stalen plaat
onder overring;
- Herstellen van de koppen van de bal-
klagen;
- Het aanbrengen van een betonbalk
rondom molenvoet;
- Het uithakken van het metselwerk en het
steens inboeten ervan; 
- Het voegwerk uithakken en opnieuw
voegen van een groot gedeelte van de
romp; 
- De ijzerbalk polymeerchemisch repare-
ren en afstellen
- Nog wat meer kleinere werkzaamhe-
den.’

Restauratie molen Goudswaard

De molen van Goudswaard in 1973.

was Het Oude Bonte Kalf. Dat bracht mij
verder op het spoor van de twijfel. Dit
kwam door de wijdte van de kap. Het
Windei was een buitengewoon wijde mo-
len. Ik schat de wijdte van het achtkant
aan de bovenzijde 6,5 à 7 meter, zeg maar
de maat van een flinke binnenkruier. Over
de stijlen gemeten is dat evenwel 7 à 7,5
meter. Dat haalt De Eendracht niet. Voor
de verhoging was de romp volgens het
bouwbestek van 1720 buitenwerks 19 voet
wijd, 6 meter. De verhoging van 1906 was
vrijwel cilindrisch. De kap van Het Windei is
daardoor in mijn beleving veel te wijd ge-
weest voor De Eendracht, vandaar dat ik
het niet onmogelijk achtte dat Het Oude
Bonte Kalf, toch ook een zware molen,

maar wel wat smaller in de kop dan Het
Windei, de leverancier van zowel het
spoorwiel als de kap was. 
Het gebruik van eiken achtkantstijlen hoeft
niet expliciet te wijzen op een watermo-
lenverleden. De stijlen van de alleroudste
industriemolens in de Zaan zijn wellicht ook
nog van eiken geweest. Verder kunnen in
De Eendracht onderdelen van meerdere
molens zijn verwerkt. Bijvoorbeeld de acht-
kantstijlen etc. van een watermolen, het
spoorwiel van Het Oude Bonte Kalf en de
kap van Het Windei, al lijkt het laatste mij
om bovengenoemde reden onwaar-
schijnlijk. Het zal niet meevallen om de
waarheid boven tafel te krijgen. jsb.
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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. / 2 Doorhalen 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 geheel

GRATIS!




