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Redactioneel
Dit nummer is voor allen die bij de Molenwereld betrokken zijn een bijzonder
nummer: het sluit de vijfde jaargang af en daarmee bereikt het blad zijn eerste
lustrum. Bij het uitkomen van het vijftigste nummer (2002-6) is al uitvoerig stilge-
staan bij die mijlpaal en het zou teveel van het goede zijn om dat nog eens dun-
netjes over te doen. Daarom verwijs ik u simpel naar wat toen is geschreven en
heb daar eigenlijk weinig aan toe te voegen. 
We hopen wel dat we op dezelfde voet mogen doorgaan: met gestage groei.
Bij het uitkomen van het allereerste nummer werd begonnen met 326 abon-
nee’s/ donateurs. Bij het uitkomen van dit nummer zijn het er 729. Het aantal is dus
meer dan verdubbeld. Door die groei is het mogelijk gebleken om ook het blad
te laten groeien. De eerste jaargang telde 268 pagina’s en de vijfde komt uit op
360 pagina’s, bijna honderd pagina’s meer; en dat zonder noemenswaardige
prijsstijging; ook voor 2003 blijven de tarieven ongewijzigd!. De redactie heeft be-
paald niet het idee dat ze aan het eind van haar mogelijkheden is. Het wordt
eentonig: meer abonnees: meer Molenwereld. 
We zouden graag standaard naar veertig pagina’s per nummer gaan om zo
meer ruimte voor foto’s te krijgen, want door ruimtegebrek, met name bij ‘Mo-
lensactueel’ raken de afbeeldingen nogal eens in het gedrang, meer dan ons,
en waarschijnlijk ook u, lief is. Verder blijft er kopij wel eens (te) lang liggen. 
Toch willen we de voltooiing van het eerste lustrum niet ongemerkt laten voorbij
gaan; we vieren het met een extra dik nummer; het dikste ooit: 44 pagina’s. 
Je hebt baas boven baas: zijn wij al blij en dankbaar met het ‘vol’ zijn van de
vijfde jaargang, de Moppemolen bij Rijpwetering, maakt dit jaar de 250 jaar vol.
De Rijnlandse Molenstichting viert dit met een dubbeldik nummer van Molens
Rijnland; in feite een special, gewijd aan de bewogen lotgevallen van deze mo-
len.
Het hoofdartikel van Molenwereld is gewijd aan het molenbeleid van de ge-
meente Denekamp. Een kwart eeuw geleden was deze gemeente vier molen-
ruïnes rijk. Dankzij een consistent beleid van de gemeente en een eendrachtige
samenwerking van overheid en burgers zijn het nu weer stuk voor stuk maal-
vaardige molens; ongelooflijk wat hier gepresteerd is. Die prestatie dwingt nog
meer respect af wanneer men zich realiseert dat men in andere gemeenten ‘al-
leen maar moeilijk doet’, zelfs als het gaat om het behoud van één molen. In het
vorige nummer van de Molenwereld stonden daar een paar schrijnende voor-
beelden van.
Verder blijft de wipkorenmolen de gemoederen bezig houden. Het is nu al dui-
delijk, dat we in een volgend nummer met deze boeiende discussie doorgaan...
Dan is er nog een gelegenheidscolumn, die helaas niet ontsproten is aan fanta-
sie...
Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en ook weer veel molennieuws,
zowel uit het binnenland en van net over de grens.

N.B. Bij dit nummer van de Molenwereld treffen de meeste abonnees ingesloten
hun factuur voor het abonnementsjaar 2003 aan. Wilt u s.v.p. voor tijdige betaling
zorg dragen? Daarmee bespaart u de administratie veel werk en daarmee tijd.

Dit nummer wordt ook toegezonden aan relaties van de Rijnlandse Molenstich-
ting. Voor hen is er uiteraard geen factuur voor de Molenwereld, voor zover zij
geen abonnee zijn.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het januarinummer van de Molenwereld: 
6 december 2002. Dit is eerder dan gebruikelijk in verband met de jaarwisseling!
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ARBO-eisen molens in de Tweede
Kamer

Op grond van brandveiligheidvoorschriften
zijn grote concerten en kerkdiensten in de
monumentale Sint Bavokerk in Haarlem
verboden. Dil was de aanleiding voor de
Tweede Kamerleden Van Heersma Buma
(CDA), Van der Vlies (SGP) en Van Dijke
(CU) om hierover op 19 september 2000
vragen in te dienen bij de staatssecretaris
van OCW, de heer Van Leeuwen. Een van
de vragen was: ‘4. Zijn er nog meer voor-
beelden van monumentale gebouwen die
door de nieuwe regelgeving niet langer
gebruikt kunnen worden op de manier die
tot nu toe gebruikelijk was?’ en ‘5. Bent u
bereid een voorziening te treffen opdat
van de in vraag 4 genoemde gebouwen
het gebruik voortgezet kan worden zoals
lange tijd gewoon was?’ In de beantwoor-
ding van vraag 4 noemt de staatssecreta-
ris expliciet molens: ‘(Wind)molens hebben
-veelal in relatie tot de arbeidsomstandig-
heden- in toenemende mate te maken
met veiligheidsvoorschriften en ARBO-ei-
sen. Dit kan leiden tot een belemmering
voor het werken met en op een molen.’ De
staatssecretaris antwoordt op de vijfde
vraag positief: ‘Ik ben bereid, om in overleg
met belanghebbenden en andere depar-
tementen, te onderzoeken of het wenselijk
en mogelijk is een dergelijke voorziening te
treffen.’ Wie bindt de kat de bel aan?

Restauratie Witte Molen Ten Boer
in het slop?

Stenen molens zijn in Groningen betrekkelijk
zeldzaam. Van de stenen molen in Ten Boer
bestaat sinds de onttakeling in 1936 nog
slechts de kale romp. Door zijn vorm en zijn
ligging nodigt hij al tientallen jaren uit tot
herstel. Daar wordt dan ook al sinds 1976

De Witte Molen van Ten Boer met het
molenhuis tijdens het aanbrengen van
de nieuwe balie in november 2000. Op
de achtergrond het zaagmolentje dat
eerder te Bovenrijge stond (foto André
Nibbelink).

over gepraat, maar veel schot zit er niet in.
Wel werd de romp in 1978 op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst. Sinds 1992 is de in
1839 gebouwde molen in beheer van de
Stichting Groninger Molenvrienden. In eer-
ste fase is de romp gerestaureerd, terwijl
molenmaker Vaags in november 2000 een
nieuwe balie aanbracht. Daarna is het stil
geworden. De vrijwilligers die bij deze mo-
len betrokken zijn zien het niet zo scherp
meer zitten: de kas is leeg. Zij verwijten de
gemeente een te lakse houding. Er is zelfs
gesproken over de verkoop van de molen.
Het is te hopen dat er toch een keer ten
goede komt voor deze fraai gelegen mo-
len.

Belangstelling voor het malen in de
donkere avond in de molen van Noor-
derhoogebrug (foto H. Noot).

Molenaarsechtpaar introduceert
avondmalen in Groningen

Kwam de korenmolen Wilhelmina van
Noorderhoogebrug in de vorige uitgave
van Molenwereld nog in het nieuws van-
wege het illegaal neerhalen van een
schoorsteenpijp, ditmaal stond de molen in
het middelpunt van de belangstelling van-
wege geheel andere aard. Het molenaars-
echtpaar Hendrik Jan Berghuis en Mieke
Berghuis Beneker hebben op zaterdag 9
november voor het eerst het avondmalen
geïntroduceerd met de bedoeling om de
molen eens letterlijk en figuurlijk in het zon-
netje te zetten door enkele krachtige
schijnwerpers rondom de molen te installe-
ren. Ondanks het druilerige weer was de
verlichte molen in de verre omtrek zicht-
baar wat ongetwijfeld de nodige extra
nieuwsgierige bezoekers heeft getrokken.
Volgens de oorspronkelijk uit Noord-Holland
afkomstige Mieke is het in die provincie
heel gewoon om tijdens de avonduren
met een verlichte molen te malen. Nu dus
voor het eerst in de provincie Groningen.
Het echtpaar had van tevoren de pers in-
gelicht en in combinatie met de lichtshow
hebben tientallen mensen van de gele-
genheid gebruik gemaakt om de karakte-
ristieke korenmolen te bezichtigen. Een
schot in de roos dus daar in Noorder-
hoogebrug aan de rand van de stad Gro-
ningen. Het was verbazingwekkend te zien
dat vele ouders met kinderen de regen
hadden getrotseerd en van de gelegen-
heid gebruik hebben gemaakt om op de
begane grond van de overheerlijke pan-
nenkoeken te smullen die door een aantal
vrijwilligers werden gebakken. Ook de
plaatselijke horeca was ingehuurd om de
dorstige kelen te lessen. Op een gegeven
moment was het dan ook bomvol onder in
de molen. De vele zolders die de molen
telt, waren door middel van lantaarntjes bij-
zonder sfeervol verlicht. Ondanks de
zwakke wind heeft molenaar Hendrik Jan
Berghuis af en toe toch nog kunnen de-
monstreren hoe van biologisch geteeld
graan meel werd gemalen en de velen die
de moeite hebben genomen om de zol-
ders te beklimmen, hebben dit met eigen
ogen kunnen aanschouwen. Het was dan
ook bijna vanzelfsprekend dat veel men-
sen met een zak vers gemalen volkoren-
meel huiswaarts keerden. Men kan terug
zien op een zeer geslaagde avond en het
gebeuren zal dan ook een jaarlijks terugke-
rend vervolg krijgen. H. Noot
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Angst voor omwaaien steigers bij
Veldkampsmeuln Bellingwolde

De restauratie van de Veldkamps Meuln te
Bellingwolde ligt sinds enige maanden stil.
Zoals eerder gemeld in Molenwereld 2000-
1 en 2002-2, is de restauratie begonnen en
inmiddels al een flink eind gevorderd. Het
interieur is inmiddels vernieuwd en de
nieuwe kap en roeden liggen klaar om te
worden aangebracht. Reden van de stil-
legging zijn de problemen die zijn ontstaan
met het aanbrengen van een nieuwe stuc -
laag aan de buitenzijde van de molen. Kort
na het aanbrengen hiervan liet deze al-
weer los, waarna het werk direct werd ge-
staakt. Daarna zijn deskundigen naar een
technische oplossing gaan zoeken. Inmid-
dels blijkt deze al te zijn gevonden en Mo-
numentenzorg heeft daar ook mee inge-
stemd. Men wil de garantie dat het goed
gaat en dat schijnt nu het geval te zijn,
maar het werk is tot op heden nog steeds
niet hervat. Dit tot ergernis van de omwo-
nenden. Ze vrezen dat de steigers om de
molen het tijdens herfststormen zullen be-
geven en rond de molen ligt al een hele tijd
een hoop rotzooi die weg moet. Daarom
hebben ze een brief gestuurd naar de po-
litieke partijen van de gemeente Belling-
wedde, waarin ze hun ongenoegen heb-
ben geuit. CDA – raadslid Wiebe Claus wil
graag opheldering van burgemeester en
wethouders. H. Noot.

Spinnenkopmolen Kramer in 
bedrijf gesteld

Ze vormden een bijzonder duo, de spin-
nenkopmolens van Kramer en Hoogland bij
Wirdum. Twee of meer van zulke molens
dicht bij elkaar was vroeger in Friesland wel
meer te zien, maar de enorme kaalslag on-

De molen van Bellingwolde in de stei-
gers (foto H. Noot).

der deze molens, rond 1800 naar schatting
zo’n 2500, maakte een dergelijk beeld
uniek. Op de plaats waar ze stonden kon-
den zij geen functie meer vervullen.
Daarom zouden beide molens verplaatst
worden naar het fietspad langs de Zwette
onder Weidum. De molen van Hoogland
was nauwelijks klaar of hij viel als het slacht-
offer van brandstichting op 21 april 1999
(zie Molenwereld 1999-6). Aan de herbouw
van de Kramermolen langs hetzelfde voet-
pad werd toen gewerkt, de ondertoren
stond reeds op zijn plaats. 
Na de brand rees de vraag of het wel ver-
antwoord was om op deze afgelegen
plaats zonder toezicht een molen te bou-
wen. Was het geen vragen om herhaling? 
Om die reden besloot de Stichting De
Fryske Mole, sinds 1986 eigenaar van beide
molens, op zoek te gaan naar een veiliger

De beide spinnekoppen bij Wirdum
nog op hun oorspronkelijke plaats (foto
Stichting Levende Molens/J.L.J. Ter-
steeg 1968).

locatie. Zo kwam men uit op het terrein van
de proefboerderij Nij Bosma Zahthe aan de
Boksumerdijk aan de zuidwestkant van
Leeuwarden. Daar, ook aan de Zwette,
kreeg de molen van Kramer een nieuwe
plaats. Met de verplaatsing en restauratie
was een bedrag van 85.000 euro gemoeid.
Het werk is uitgevoerd door leerlingen van
het Friesland College onder leiding van tim-
merman Hylke Kloosterman van de molen-
stichting. Op vrijdag 25 oktober stelde wet-
houder Arno Brok van Leeuwarden, die
monumenten in zijn portfeuille heeft, de
molen in bedrijf.
De molen van Hoogland is nog niet hele-
maal klaar: die krijgt naar verwachting vol-
gend jaar zijn plaats.

Opleiding voor molenaar

Het bestuur van de Stichting Westermolen
heef besloten om binnen afzienbare tijd (zo
mogelijk komend voorjaar) weer te starten
met een opleiding voor vrijwillig molenaar.
De bedoeling is dat de opleiding zal plaats-
vinden op de Dalfser Westermolen.
Momenteel beschikt de Westermolen nog
wel over voldoende vrijwillige molenaars
(vier gediplomeerde en twee assistent-mo-
lenaars) die op zaterdag en zo mogelijk ook
wel doordeweeks de molen onderhouden,

laten draaien en ook tarwe malen. Het be-
stuur wil echter de toekomst veilig stellen en
bovendien speelt mee, dat naar verwach-
ting de windkorenmolen van Massier nabij
Nieuwleusen wellicht binnen enkele jaren
gerestaureerd gaat worden tot maalvaar-
dige molen. Daarvoor zullen te zijner tijd ge-
diplomeerde molenaars nodig zijn, die in
hun vrijetijd deze molen gaan bedienen en
onderhouden.
Voor de nieuwe cursus denkt het bestuur
zowel aan jongeren (boven de 18 jaar) als
aan ouderen (Vutters en AOW-ers) die het
werken met een molen als een uitdaging
en hobby zien. Het is een praktische en
theoretische molenaarsopleiding die onge-
veer twee jaar duurt , telkens op zaterdag.
Belangstellenden worden uitgenodigd
eens op een zaterdagmorgen naar de
Westermolen te komen om met de mole-
naars ‘mee te lopen’ in de molen zodat ze
kunnen ervaren of ze een opleiding voor
vrijwillig molenaar daadwerkelijk willen vol-
gen. Men kan zich aanmelden bij de se-
cretaris van de Stichting Westermolen (Jo
Bruggeman, tel. 0529-431825). 
B.G. Kloosterman.

Alarmerend rapport Monumen-
tenwacht over watermolen Die-
penheim

De onderslagmolen Den Haller in Diepen-
heim verkeert volgens een rapport van de
Monumentenwacht bouwkundig in slechte
staat, ‘met name de buitengelegen onder-
delen’. Zo is het waterrad zo aangetast dat
het compleet vernieuwd moet worden. De
brug over de beek bij de molen zit vol ga-
ten; rubbermatten moeten ervoor zorgen
dat mensen niet struikelen. 
De molen is eigendom van de gemeente
Hof van Twente en is ook een officiële
trouwlocatie. Ook functioneert de molen
vaak als achtergrond bij trouwreportages.
Bovendien is de molen elke dag geopend
voor bezoekers. Zoals de situatie nu is, is de
kans op ongelukken niet denkbeeldig. Er
moet dus wat aan gedaan worden. Het
gemeentebestuur wil de molen dan ook
snel herstellen. De kosten worden geraamd
op 215.000 euro, waarvan 130.000 euro
door subsidies is gedekt.

Molen Den Haller in Diepenheim in
1972.
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Stalen achtkant in Schalkhaar

Aan de Spanjaardsdijk tussen Schalkhaar
en Heeten stond vlak bij de brug over het
Overijsselsch Kanaal de in 1846 gebouwde
molen van Gerritsen. In 1923 wordt de fraai
gelegen molen onttakeld, waarna nog
zo’n zestig jaar een veevoederbedrijf in de
molen blijft gevestigd. In 1985 verkoopt Her-
mina Gerritsen de molen aan buurman
J.M. Eilders die hem graag wil restaureren.
Op dat moment verkeert de molen nog in
redelijk goede staat, maar het rietdek be-
gint slecht te worden. Daarna holt de toe-
stand van de molen achteruit. Eilders ziet
zich genoodzaakt zijn plannen op te ge-
ven: de molen aan de Spanjaardsdijk is
reddeloos. Conserveringsmaatregelen fa-
len en het eind van het liedje is dat het
achtkant in september 1999 wordt ges-
loopt (zie Molenwereld 1999-11-219 en
1999-12-243). 
Op dit moment is op de verbouwde mo-
lenonderbouw een achtkant van profiel-
staal verrezen dat de illusie van een molen-
romp moet scheppen. In januari 2000 be-
gon Bart Eijsker met de verbouwing van de
onderbouw en aangebouwde maalderij
die hij met zijn gezin sinds het begin van dit
jaar bewoont. 

Passiebloembiotoop blijft zorgen
baren

Reeds vele malen is er in de kolommen van
dit blad aandacht geschonken aan de
bouw van een stadion in Zwolle. Dit stadion
heeft kwalijke gevolgen voor de oliemolen
De Passiebloem aan de Vondelkade,
dankzij enthousiaste vrijwilligers een levend
monument. Er is steeds vanuit gegaan om
de windbelemmering zo veel mogelijk bin-
nen de perken te houden. Toch komt er
steeds weer een ander konijn uit de hoed.

De molen van Schalkhaar in zijn laatste
dagen. 

Nu betreft dat de bouw van een hotel dat
aan de zuidwestkant van het stadion als
het ware op de tribunes komt te staan. Dit
veroorzaakt natuurlijk meer windbelemme-
ring, maar het bureau IPMMC heeft uitge-
rekend dat het windverlies niet noemens-
waard is. In de eerdere plannen voor het
stadion zou dit 4,2% zijn en dat wordt dan
5,3%. Nu hangt het van zulk soort bereke-
ningen wel af van wat en hoe men meet
en tegen welke achtergrond men die af-
zet. Sommige politieke partijen in Zwolle
hebben om die reden om een second opi-
nion gevraagd. Wethouder Hagedoorn
heeft dit toegezegd en daarvoor De Hol-
landsche Molen in de arm genomen.

Modernisering Bezoekerscen-
trum De Watermolen Sonsbeek

Het bezoekerscentrum De Watermolen in
het park Sonsbeek in Arnhem is inmiddels
zo’n twintig jaar oud. Het bestuur van het
bezoekerscentrum is onlangs vernieuwd
heeft vorige week haar plannen gepresen-
teerd aan het personeel, de vrijwilligers en
de gemeente Arnhem. Men wil zowel het
bezoekerscentrum zelf gaan aanpakken
evenals de omgeving ervan. Het accent
op milieu wil men verminderen, maar meer
de nadruk leggen op het park zelf en de
natuurlijke omgeving van de stad als de
bossen, de andere parken en de Rijn met
zijn uiterwaarden. Ook wil men de exploita-
tie van De Witte Molen verbeteren. Als de
bewoners van het molenhuis zijn vertrokken
dan wil men er een molenmuseum en een
molenwinkel inrichten. Voor de verbouwing
en de aanpak van de molenomgeving
denkt men ongeveer een miljoen euro no-
dig te hebben. 
Per jaar bezoeken zo’n 70.000 mensen het
bezoekerscentrum en bij bijzondere mani-
festaties zijn het er zelfs meer. Volgens het
bestuur moeten er in 2005 z’n 90.000 be-
zoekers kunnen zijn. 
Verder wil het bestuur structurele afspraken
met de gemeente over de exploitatie, met

name voor de financiën om zo een vaste
basis voor het bezoekerscentrum te leg-
gen.

Storm rond de Concordia in Ede 

De oktoberstorm van zondag 27 oktober
heeft de vervallen molen Concordia in Ede
geen goed gedaan. Van het toch al ge-
havende rietdek is nog minder over met
alle gevolgen van dien. Uitzicht op snel her-
stel is er nog niet, te meer daar de betrok-
ken partijen het nog niet eens zijn over de
uitvoering van de restauratie. Wel zijn er nu
afspraken gemaakt tussen de gemeente
en de Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen. De Stichting zal de molen overne-
men van de gemeente en verplicht zich tot
restauratie, waarbij het de bedoeling is dat
de molen uiterlijk 31 december 2005 weer
in werkende staat is. De gemeente Ede zal
daartoe subsidie verlenen. 
Verder zijn er alleen nog maar onduidelijk-
heden. Heel belangrijk is daarbij de inrich-
ting van het gebied rond de molen en de
consequenties die dit voor de molenbio-
toop heeft. Verder speelt ook nog in welke
richting de molen wordt gerestaureerd. De
provincie Gelderland wil daarin ook de
mengvoederfabriek betrekken, de ge-
meente en de molenstichting willen zich al-
leen tot de molen op zich beperken.
Er is voor het standpunt van de provincie
verschrikkelijk veel te zeggen. Het immers
zo, dat de moderne mengvoederindustrie
ontstaan is uit korenmolens. Het is juist aan
de veevoederfabricage te danken dat er
nog zoveel korenmolens zijn. Heel wat mo-
derne veevoederfabrieken, tot de grootste
toe als Brokking-De Heus zijn ontstaan uit
windmolens. Vaak ontstonden deze fabrie-
ken naast de molen totdat die het loodje
legde. Er is geen mooier voorbeeld van
zo’n situatie als bij de Concordia. Daar is
deze hele ontwikkeling als een film af te
zien. Het sec restaureren van de molen zou
niet alleen de zoveelste spic & spanmolen
opleveren, maar zou ook gepaard met de

De Concordia in Ede omstreeks 1955, compleet geschiedenisboek van een bedrijfstak.
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sloop van een uniek bedrijfscomplex, de
ontwikkeling van de veevoederindustrie
zonder weerga weerspiegelend langs wind
en stoom naar motoren. Er zou heel veel
voor te zeggen zijn om van dit complex
een compleet museum van deze bedrijf-
stak te maken, in combinatie met ermee
verwante zaken. Misschien zou men dan
het bedrijf kunnen terugbrengen in de
staat waarin het verkeerde toen de molen
laatstelijk compleet was. Wellicht is de Ne-
vedi hierin ook te interesseren. Natuurlijk la-
ten zich ook andere bestemming voor de
bedrijfsgebouwen indenken. 
Reeds eerder is er in dit blad gewezen op
een grondig bouwhistorisch onderzoek
voor deze molen, mogelijk zelfs voor het
hele complex om bovengenoemde rede-
nen. Als er een molen het verdient dan is
deze het. Zo zou een (waarschijnlijk) olie-
molenverleden grondig onderzocht moe-
ten worden en mogelijk zijn weerslag moe-
ten krijgen in de restauratie. 
Omdat een spoedige oplossing van alle
problemen nog niet wordt verwacht wil
men het molenrestant wel beter conserve-
ren. Gemeente en molenstichting willen nu
het achtkant naast de molen neerzetten
en ‘inpakken’. Het is dan wel te hopen dat
Ede een vandalisme-vrije gemeente is,
want in Emden ging het achtkant van de
Johannamühle zo in rook en vlammen op. 

Molen Maurik op gemeentelijke
monumentenlijst

De molen van Maurik is/was een mooi ge-
legen baliemolen in de Betuwe en nog een
merkwaardige ook: een ronde stenen mo-
len op een achtkante stenen onderbouw.
De molen, nu een kale romp, is door A.C.
Kievit in 1873 gebouwd op de fundamen-
ten van het in 1417 verwoeste kasteel van
Maurik. Een stukje van de gracht van het

kasteel is aan de oostkant van de molen
bewaard gebleven. De molen zou in 1936
zijn wieken bij een storm verloren hebben;
anderszins spreekt het jaarverslag van De
Hollandsche Molen uit 1932 al van een ‘ver-
loren molen’. De romp is nu ingericht als
woning.
Na een positief advies van het Gelders Ge-
nootschap heeft de gemeente Buren de
molenromp op de gemeentelijke monu-
mentenlijst geplaatst.

Tegenvaller spoedige restauratie
Appelse Molen

De restauratie van de korenmolen De
Hoop in Nijkerk-Appel zat vele jaren vast op
gebrek aan medewerking van de eige-
naar. Verder was eigenlijk alles in principe
rond. Er lagen subsidietoezeggingen en de
molenmaker kon, bij wijze van spreken, di-
rect beginnen. Dat was dan ook de ver-
wachting van de nieuwe eigenaren, het
echtpaar Krijnen. 
Men had helaas buiten de waard gere-
kend. In december 2001 blijkt er een tele-
foontje van het provinciehuis te zijn ge-
weest, waarmee geïnformeerd werd of er
al schot zat in de restauratieplannen. Zo
niet, dan wilde de provincie de subsidie-
toezegging die formeel van kracht was tot
juni 2003 intrekken en het geld gebruiken
voor andere subsidieaanvragen. De des-
betreffende ambtenaar kon naar waar-
heid geen enkele voortgang melden en
de provincie haalde de molen van de sub-
sidielijst af, zoals nu, tot ontzetting van de ei-
genaar en wethouder Lemstra aan het
licht is gekomen. Er is inmiddels wel overge-
legd geweest met gedeputeerde Peters
en die heeft gezegd, dat de toezegging
gestand zal worden gedaan, maar in 2003
kan niet meer. Het wordt een van de erop
volgende jaren. Omdat het hier gaat over
een fout van de gemeente wil de ge-
meente wel de rentelast van een voorfi-
nanciering voor haar rekening nemen. 
Verder blijken er nog problemen te zijn rond
de bouwvergunning voor een woonhuis bij
de molen, de bewoning van het zomerhuis
naast de molen en het kappen van bo-
men. De biotoop van deze molen is name-
lijk zeer slecht. Het is te begrijpen dat een
en ander een forse tegenvaller is voor de
enthousiaste nieuwe eigenaren van De
Hoop en zij vragen zich dan ook af of zij wel
door kunnen of moeten gaan met hun
plannen voor de molen.

Herstel Nieuwe Molen Veenen-
daal in zicht

Het verongelukken van De Nieuwe Molen
in Veenendaal behoort ongetwijfeld tot de
meest spraakmakende molengebeurtenis-
sen van 2002. In het vorige nummer van de
Molenwereld konden we melding maken
van het begin van het herstel van het
woonhuis. Het begint er nu ook voor de
molen zonniger uit te zien, want de verze-
keringsmaatschappij heeft de Stichting De
Utrechtse Molens, de eigenaar van de mo-

De onttakelde korenmolen van Maurik
omstreeks 1970.

len een bedrag toegezegd. Nu kan binnen
afzienbare tijd met het herstel van de mo-
len worden begonnen. De eerste stap is
het lichten van de kap. 
Toch is het verzekeringsprobleem nog niet
opgelost. De verzekeringsmaatschappijen
zijn namelijk nog niet uit de schuldvraag en
daarmee uiteraard ook niet uit de conse-
quenties ervan. De Stichting De Utrechtse
Molens heeft inmiddels ook de molenaar
verantwoordelijk gesteld.

Stormschade watermolen Hoog-
woud

Bij de storm van zondag 27 oktober is van
poldermolen De Vier Winden te Hoog-
woud een stuk van ongeveer 6 meter van
een van de enden compleet afgebroken.
De roeden waren al buitengewoon slecht.
De molen stond in verband daarmee al
geruime tijd stil en nieuwe roeden waren
besteld. Men hoopt nu, dat deze met voor-
rang worden gemaakt, zodat men in één
keer de oude kan verwijderen en nieuwe
kan steken. Leo Middelkoop.

De kap en roeden zijn op woensdag 25
september geplaatst en men is nu bezig
met het binnenwerk. 
De molen krijgt licht en zwaar werk. Vrij-
willigers en sponsorende bedrijven zijn
thans bezig de zgn. ‘bliksemschuur’ in te
richten en af te timmeren. Deze schuur is
in de vorm gebouwd van een Water-
landse boerderij met een zgn. aange-
bouwde ‘kaakberg’ waar het hooi in be-
waard werd en enig vee kon staan.(Tij-
dens de afgelopen storm liep de schuur
e 3000,- schade op, wegens het weg-
waaien van isolatie van de nog onafge-
timmerde schuur; een extra schadepost
voor de stichting!) 
In november is de molenterp aangestort
met grond (ook gesponsord). Dan begint
het er dus echt op te lijken. Voor volgend
jaar staat het graven van de waterlopen
naar en van de molen op het pro-
gramma, zodat er straks zowel in circuit
als uitgemalen kan worden. De bliksem-
schuur wordt gedeeltelijk ingericht tot
woning van de molenaar en gedeeltelijk
tot ontmoetings/ontvangstruimte/muse-
umpje/tentoonstellingsruimte. Momen-
teel lopen de gesprekken met de kandi-
daat-molenaars/beheerders. Als alles
klaar is (dus ook de infrastructuur aan wa-
terlopen en de toegangsweg) dan is het
de eerste helft van 2004, zo rekenen we.
Maar dan staat er ook een fraai spulletje.
Het waterschap De Waterlanden heeft
de toegang intussen al wat verbeterd,

Molen Etersheimer-
braak nadert 
voltooiing 
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door de Etersheimerbraakweg te voorzien
van granulaatpuin, zodat er nu redelijk op
gereden kan worden en de molen te be-
reiken is per as zonder het gevaar te lopen
weg te zakken in de modder in de natte tijd
van het jaar. Het hoogheemraadschap
was ook zo vriendelijk de oude grond- en
puinresten van de oude waterlopen en
fundering weg te halen. Zo komt Jan Splin-
ter door de winter! De molen zal worden

uitgerust met een roede halfverdekkerde
tuigage en een roede Oud-Hollands met
vliegers, die in Noord-Holland ook voor-
kwamen en niet alleen in het Utrechts-
Zuid-Hollands grensgebied.(O.a. de mo-
len van De Greb te Schoorldam en meel-
molen De Krijgsman te Uitgeest waren er
mee uitgerust). Het leek me wel leuk om
deze “verbeterd Oud-Hollandse” vorm
terug te brengen. Bart Slooten.

Kap op Sluismolen

Op 4 november 2002 is de vernieuwde kap
op de Sluismolen gezet en zijn de roeden
gestoken. De Sluismolen werd in november
2001 het slachtoffer van brandstichting. De
eigenaar, waterschap Het Lange Rond,
zette alles in het werk om de molen weer
hersteld te krijgen vóór de fusie van de wa-
terschappen in Noord-Holland op 1 januari
2003 een feit zou zijn. In recordtijd werd een
bestek gemaakt en de restauratie aanbe-
steed. Er zijn drie molenmakersbedrijven bij

betrokken; Anbo uit Alkmaar, Poland uit
Broek op Langedijk en Vaags uit Aalten.
Het is een geweldige prestatie van alle be-
trokkenen dat binnen een jaar na de
brand het achtkant is hersteld (Fa. Anbo),
de kap is vernieuwd (Fa. Poland) en her-
plaatst, en romp en kap opnieuw met riet
zijn gedekt (Fa .Sprenkeling). Mede dankzij
een actie die de Molenstichting Alkmaar
heeft gevoerd met o.a. de verkoop van
ansichtkaarten, wordt de molen weer
maalvaardig gemaakt. Het nieuwe stalen
scheprad (gemaakt door Vaags) is al in
een vergevorderd stadium en wordt medio
november geplaatst. Ook een schuur
naast de molen is al in aanbouw.
De molen gaat bewoond worden door vrij-
willig molenaar Andreas de Vos.
Ook aan de slechte biotoop van de molen
wordt gewerkt. Landschapsbeheer Noord-
Holland maakte, in opdracht van het
Steunpunt Cultureel Erfgoed, een rapport
waarin beschreven wordt wat er allemaal
aan de omgeving kan en moet worden
gedaan. Binnenkort worden twee voorlich-
tingsavonden gehouden, één voor de
overheden en instanties die bij de omge-
ving zijn betrokken of daar grond in eigen-
dom hebben, en één voor omwonenden.
Eric Zwijnenberg.

Stichting voor molen Wervers-
hoof gewenst

De korenmolen De Hoop in Wervershoof is
na het faillissement van het ambachtelijk
molenaarsbedrijf dat de molen van de ge-
meente huurde zijn koers kwijt. De volop
bedrijfsmatig werkende korenmolen van
weleer keert niet weer, maar wat dan wel?
De gemeente zou graag zien, dat er vol-
gend jaar een stichting komt die de molen
gaat beheren. Men denkt aan iets in de re-
creatieve en/of museale sfeer op basis van
vrijwilligerswerk. De Stichting Oud-Wervers-
hoof gaat zich daarvoor sterk maken.
Inmiddels heeft oud-molenaar Adrie Peere-
boom de molen opgeruimd en schoonge-
maakt, evenals het erf. Verder laat Peere-
boom de molen regelmatig draaien en
zorgt hij voor onderhoud.
De gemeente heeft 10.000 euro uitgetrok-

Op de foto is te zien dat voor het hij-
sen van de kap voor de Sluismolen bij
Koedijk geen stroppen om de voeg-
houten zijn aangebracht (waarvoor het
nieuwe riet flink beschadigd zou moe-
ten worden), maar dat een constructie
van twee stalen balken onder de voeg-
houtkoppen voor en achter is aange-
bracht. Deze balken zaten zóver naar
buiten dat ze bij het plaatsen van de
kap op de romp net buiten de kuip
vielen. 

De Sluismolen weer met roeden (foto
H. van Steenbergen).

De molen van
de Etersheimer
Braakpolder in
mei 2000.

En in novem-
ber 2002 ...
(foto H. van
Steenbergen).
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ken voor onderhoud aan de molen: schil-
derwerk en rietdek krijgen een beurt. Ook
wordt de molenmaker ingeschakeld.
Verder zal Peereboom het tweede koppel
stenen op windkracht weer in ere herstel-
len. (Sinds het abrupte einde van zijn mole-
naarsloopbaan heeft hij een eigen bedrijf,
Centaurea Werken geheten, dat gespe-
cialiseerd is in onderhoud en revisie van
molenstenen.)
Het eerste doel op dit moment een levens-
vatbare stichting die in staat is ‘wat van de
molen te maken’.

Provincie geeft bijna een miljoen
euro voor Het Jonge Schaap!

In 1998 begon men in de Zaanstreek met
het ontwikkelen van plannen voor de re-
constructie van de in mei 1942 gesloopte
zaagmolen Het Jonge Schaap, de laatste
Zaanse bovenkruier-zaagmolen. Van dit
type zaagmolen hebben er in de Zaans-
treek alleen al meer dan honderd gestaan
en met het verbranden van De Vriend-
schap in Monnickendam in 1961 verdween
zelfs de laatste molen van dit type in
Noord-Holland. Gelet op de immense be-
tekenis van de zaagmolens voor de sa-
menleving achtte men een reconstructie
van de verdwenen molensoort gewenst.
Aan de Zaanse Schans zou tussen de mo-
lens De Zoeker en De Bonte Hen een re-
constructie van Het Jonge Schaap moeten
komen. De keus viel op deze molen, omdat
die dankzij de Gelderse tekenaar Anton
Sipman kort voor de sloop uitstekend was
gedocumenteerd. Voor de bouw van de
nieuwe molen wordt een aparte stichting
in het leven geroepen terwijl de gemeen-
teraad van Zaanstad op de meerjarenbe-
groting voor 2000 al 0,45 miljoen euro uit-
trekt. Aanvankelijk denkt men in totaal 1,45
miljoen euro nodig te hebben, maar al snel
blijkt er 200.000 euro meer nodig te zijn. In
oktober 2000 gaat de campagne voor de
herbouw officieel van start, maar in de zo-
mer daarna verschijnen er alarmerende
berichten in de krant: de fondsenwerving
stokt.
De provincie Noord-Holland blijkt nu de
reddende engel. Onlangs stelde het pro-
vinciebestuur 884.900 euro beschikbaar
voor Het Jonge Schaap. Dit bedrag wordt
onttrokken aan het Fonds Investeringen
Noord-Holland (FINH). Dit fonds is ontstaan
door de verkoop van de vroegere nutsbe-
drijven waarvan een deel beschikbaar
komt voor provinciale projecten op het ter-
rein van natuur en cultuur. 

Gift voor Molenstichting

Op 14 september werd de Stichting tot Be-
houd van de Molens Goeree-Overflakkee
verblijd met een forse gift. Molenmakerij
Herrewijnen bestaat dit jaar twintig jaar en
Herrewijnen wilde dit heuglijk feit niet zo
maar laten passeren. Zodoende overhan-
digde hij op zaterdag 14 september in de
molen De Korenbloem te Sommelsdijk een
cheque van 3450 euro aan de penning-

meester van de molenstichting, de heer L.
Vroegindeweij. Dat was dan ook koren op
de molen, want deze molen moet nog een
forse behandeling ondergaan. De eerste
fase is nu met succes afgesloten, maar de
tweede dient zich nu aan. Die omvat
vooral herstel van het metselwerk, een
dure en tijdrovende klus, waarmee een be-
drag van 166.000 euro is gemoeid. Daar-
voor is nu 85.000 euro beschikbaar. Er is dus
nog een flink gat en vandaar, dat de gift
meer dan van harte welkom was. 
Molenmaker Herrewijnen begon twintig
jaar geleden zijn bedrijf eigenlijk met on-
derhoudswerk aan de molens van Flakkee.
Dat werk breidde zich steeds verder uit,
maar nog steeds vormen de Zuid-Hol-
landse eilanden het kernwerkgebied voor
Herrewijnen. Vandaar ook de gift voor de
organisatie in wiens gebied het allemaal
begon.

Verplaatsing Kalkmolen 

Leiderdorp?

In Leiderdorp is de ene na de andere mo-
len in de verdrukking gekomen en de een
is nog meer ingegroeid en ingebouwd dan
de ander. De molen van de Kalkpolder bij
de Doeshaven is niet alleen flink inge-
groeid, maar komt ook nog anderszins in
het gedrang. De gemeente Leiderdorp wil
bij de Doeshaven, de jachthaven, luxe hui-
zen bouwen. De opbrengst ervan wil men
besteden voor de verdiepte aanleg van
snelweg A4. De molen staat in de weg en
heeft al een zeer slechte biotoop. De ge-
meente wil de molen nu verplaatsen naar

De polder Langerak in de Alblasserwaard is
met 1050 ha een vrij grote polder. Hij werd
dan ook oudtijds bemalen met drie molens:
twee bij elkaar staande wippen en een
achtkant. In 1938 werd de Oostermolen
gesloopt en vervangen door een motor-
schepradgemaal op de plaats van de mo-
len. De drijfkracht werd geleverd door een
zware eencilinder Crossley-dieselmotor,
type HDE 11 en motornummer 127371;
goed voor een vermogen van 55-60 pk en
270 toeren per minuut makend, een lang-
zaamloper dus. Het polderbestuur wilde nu
een der overgebleven molens slopen,
waarbij de gedachten uitgingen naar de
andere wip, de Westermolen. De Broekmo-
len zou dienst blijven doen en zo kon men,
naar het uitkwam, profiteren van gratis
energie dan wel van constante beschik-
baarheid. De oorlog haalde een streep
door de rekening, want de Broekmolen
werd in de meidagen van 1940 vernield.
Dat redde het bestaan van de Westermo-
len.
Toen in 1969 een volautomatisch vijzelge-
maal tussen de Westermolen en het diesel-
gemaal werd gesticht verloor het dieselge-
maal zijn functie. In 1985 kocht de ge-
meente Liesveld het gemaal voor een sym-
bolische gulden, maar het beheer, onder-
houd en restauratie werd ondergebracht
in de Stichting Dieselgemaal Langerak. De
dieselmotor was de kracht en de zwakheid
van het gemaal. Er waren gebreken als
een scheur in de motor, maar in 1995 lukte
het toch om de motor werkend te hebben.
Bovendien was er iemand gevonden die
met zo’n motor kon omgaan. Daar is toch
ook vakmanschap voor nodig. Die werd
gevonden in de persoon van Willem Kore-
vaar (69) die vanaf de schoolbanken tot
zijn twintigste jaar bij een maalderij in Lan-
gerak met zo’n zelfde motor had gewerkt.
Korevaar werkt sinds 1995 met grote toewij-
ding aan het gemaal en laat iedere zater-

dagmiddag de motor lopen. De motor was
sinds 1996 dan in orde, het gemaal niet. Het
scheprad was op, de sprenkelstraat verzakt
enz. Het afgelopen jaar is het gemaal zelf
gerestaureerd. Daarmee was een 150.000
euro gemoeid, waarvan het overgrote
deel afkomstig is van de provincie Zuid-Hol-
land. Verder droeg ook het Landschaps-

Dieselgemaal  Langerak herboren

De Westermolen (l.) en de Oostermo-
len van de polder Langerak voor 1938.

Links de Westermolen, midden het in
1969 door Bas Hertog uit Moerkapelle
gebouwde vijzelgemaal en rechts het
dieselgemaal op de plaats van de Oos-
termolen.

De Kalkmolen is vanaf de Does, war hij
op uitmaalt nauwelijks meer zichtbaar;
over een molenbiotoop gesproken...
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plan Alblasserwaard Vijfheerenlanden bij,
een intergemeentelijke organisatie die veel
doet voor het behoud van het eigene van
deze waarden. Op 18 oktober stelde me-
vrouw Van Ruijven, de gebiedsgedepu-
teerde, het gemaal in bedrijf en zo sloeg
het grote scheprad weer water uit op de
boezem. Langerak, drie generaties bema-
ling op een rij; een levende tijdbalk.

De motor en de overbrenging naar het
scheprad.

Het scheprad slaat weer water uit, ter-
wijl het gemaal weer zich laat horen:
kedoeng-kedoeng-kedoeng....

een betere plaats en overdragen aan de
Rijnlandse Molenstichting. Overleg hierover
is evenwel nog niet gevoerd en een plaats
voor de molen is nog niet bekend. Er zijn
door het gemeentebestuur in feite alleen
nog maar wat proefballonnetjes opgela-
ten.

Stormschade aan de korenmo-
len De Drie Lelies te Maasland

Tijdens de hevige storm van zondag 27 ok-
tober 2002 is het wiekenkruis van de molen
door de vang gegaan. Het bleek dat de
ketting waaraan het wiekenkruis vastligt
geheel was doorgerot. De molenaar van
de Dijkmolen (die er vlak naast staat), Henk
de Bruijn, zag dat het wiekenkruis vergaan
was. Deze belde de molenaar van de
Groeneveldse molen, Rob van Zijll. Die
belde een van de eigenaren (Lely Indus-
trie). Deze kwam naar de molen maar had
de verkeerde sleutel. Toen bleek dat een
van deuren open was. Zij zijn de molen in-
gegaan en hebben een stut in het boven-
wiel van de molen geslagen zodat hij niet
meer verder kon gaan. Ook is er een korte
schoor afgebroken, deze viel boven op
een geparkeerd staande auto. De schoor
is door de brandweer van Maasland ver-
wijderd. Er deden zich geen persoonlijke
ongelukken voor. Het wordt nu toch wel
hoog tijd dat de molen weer gerestaureerd
wordt en gaat draaien. Anders kan het bij
de volgende storm wel eens verkeerd aflo-
pen. De Westlandse molenaars.

De kraan bij De Salamander. De heer Van Zon neemt de kraan in
bedrijf, links Giel de Graaf.

De Drie Lelies in Maasland na de
storm; een wonder dat hij er nog zo
goed afgekomen is (foto E.G.M. Esse-
link).

Kraan Salamander in gebruik
genomen

Giel de Graaf uit Oud-Verlaat, de zaag-
molenaar van De Salamander heeft een
vooruitziende blik. Toen men enige jaren
geleden in de buurt van de molen aan het
heien was greep hij zijn kans en liet palen
slaan voor twee wensen: de rolstoellift en
de kraan. Nu waren voor enige generaties
de mensen niet zo weggooierig: ‘je kon er-
gens beter mee verlegen dan om verle-
gen zitten’ en ‘’t eet geen brood’ zijn ge-
vleugelde uitdrukkingen uit die tijd. Daar-
door bleven wonder boven wonder de lier
en de wangplaten van de oude kraan bij

De Salamander bewaard, alhoewel de
kraan zelf misschien al zestig zeventig, jaar
geleden verdween. Giel de Graaf revi-
seerde het ijzerwerk en vogelde aan de
hand van een foto van bijna honderd jaar
oud uit hoe de houten kraan in elkaar zat,
maakt tekeningen en reconstrueerde hem
in ongeveer anderhalf jaar tijd. De kraan
draait nu op de draaikrans van een oude
hijskraan die men bij een sloperij vond. Op
23 oktober stelde de heer Van Zon, be-
stuurslid van de Vereniging De Hollandsche
Molen, de kraan bij de zaagmolen De Sa-
lamander officieel in bedrijf door het ophij-
sen van een stam uit het water. 
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Op de valreep redding voor 
molen Heinkenszand

Eerder dit jaar is in deze kolommen de con-
clusie getrokken dat de toekomst voor mo-
len De Gebroeders in Heinkenszand uiterst
somber was (zie Molenwereld 2002-6-168).
Thans kan de vlag uit. Een enthousiaste
groep mensen heeft zich op 28 juni ver-
enigd in de Stichting Molen “de Vijf Ge-
broeders”. Doel is de molen in eigendom te
verwerven, te restaureren en te exploiteren.
In de eerste week van november vonden
twee hoogtepunten plaats. Allereerst werd
de molen onttakeld om deze te consolide-
ren en tegen verder verval te behoeden.
Het werk is in opdracht van de gemeente
Borsele uitgevoerd en maakt onderdeel uit
van de overdracht aan de molenstichting.
Vervolgens was de weg vrij om de molen in
eigendom over te dragen aan de stichting.
Het tweede hoogtepunt was dat de ge-
meenteraad op 7 november instemde met
een daartoe strekkend voorstel om de mo-
len over te dragen. Dat betekent dat de
notariële overdracht kan plaatsvinden en
de molen De Vijf Gebroeders met lusten en
lasten in eigendom overgaat naar de mo-
lenstichting. De naam De Vijf Gebroeders is
‘nieuw’. Dit nadat uit lokaal onderzoek is
gebleken dit de feitelijke naam van de mo-
len is. In het Zeeuws molenboek staat de
molen -nog- als naamloos te boek.
De restauratie van de molen, incl. een cor-
rectie van de scheefstand en de aanpak
van de fundering, is begroot op totaal
640.000 euro. Uiteraard doet de stichting
een beroep op rijksmiddelen via het PRUP.
Eén ding is zeker: aan de technische ur-
gentie kan het niet liggen om met voor-
rang mee te dingen naar rijkssubsidie. In
hoeverre de provincie Zeeland voldoende

De vervallen molen van Heinkenszand
in de zomer van 2001. Onvoorstelbaar:
in 1970 was de molen gerestaureerd en
draaide zelfs nog bij de Nationale Mo-
lendag van 1988! (foto P. Hazeleger).

(rijks)budget heeft om dat verzoek te ho-
noreren is nog niet bekend. Ervan uit-
gaande dat de rijksbijdrage volledig be-
schikbaar komt ziet de stichting zich ge-
plaatst voor de taak om via andere kana-
len het ‘eigen deel’ aan te boren.
Ook de gemeente Borsele draagt bij, en
wel in de vorm van een premie op inspan-
ningen van de stichting. Zo krijgt de stich-
ting een bedrag van Euro 23.000 als men
op of voor 1 juli 2004 Euro 95.500 aan toe-
zeggingen aan fondsen en andere inkom-
sten weet binnen te halen. Zodra de stich-
ting erin slaagt totaal Euro 167.500 te ver-
werven zal de gemeente opnieuw Euro
23.000 beschikbaar stellen. Het bestuur ver-
trouwt erop dat het allemaal lukt. Rest mij
een beroep te doen op de lezers van dit
blad. Bij het opstellen van een beleidsplan
en plan van aanpak is gebleken dat rela-
tief weinig bekend is over de historie en de
eigenaren en molenaars van deze molen.
De stichting komt dan ook graag in con-
tact met mensen die daarbij gegevens
en/of foto’s kunnen aandragen: tel. 0113 -
561877, of per E-mail: de5gebroeders@zee-
landnet.nl . G. Ottevanger.

Horeca in Oranjemolen 
Vlissingen

Vlissinger W. Houtman heeft een plan inge-
diend om in de Oranjemolen, eigendom
van de gemeente Vlissingen, een dagho-
recavoorziening te maken. Het is niet de
bedoeling om er een compleet café van
te maken, maar een voorziening, waar
wandelaars en fietsers wat kunnen drinken
of gebruiken. Niet iedereen staat te juichen
over een dergelijke wezensvreemde be-
stemming. Zo heeft de Vereniging De
Zeeuwse Molen haar zorgen al geuit, maar
de gemeente Vlissingen staat er deson-
danks positief tegenover, al moeten er nog
tal van hobbels genomen worden; o.a. het
wijzigen van het bestemmingsplan. 

Bijna-ramp met molen Wijk 
en Aalburg

Na het onheilspellende weerbericht van
zaterdag ging Marco van Steenis uit Alm-
kerk naar de Zandwijkse Molen om daar al-
les stormveilig te maken en hij zette de Bos-
manmolen (die het rondmaalcircuit van
water voorziet) uit de wind en stil. Toen naar
Wijk om zijn nagelnieuwe Twee Gebroeders
van z’n steekborden te ontdoen. 
(Marco van Steenis is molenaar van de
Zandwijkse Molen en De Twee Gebroeders
te Wijk. Hij is een van de meest ervaren mo-
lenaars in het Land van Heusden en Altena
en leerde het vak van wijlen Kees van der
Beek, die meer dan zestig jaren de Oude
Doornse Molen bediende. Vanaf 1990, dan
veertien jaar oud, is Marco nu actief als
hulp- later volwaardig molenaar.)
Zondagmiddag tijdens het hoogtepunt
van de storm kon Marco het thuis niet lan-
ger uithouden en ging met de auto op
weg om z’n molens te controleren. Hij heeft
toen met gevaar voor eigen leven zijn

Feestelijke start van de restauratie van
de Aalburgse molen op 6 april 2001.
De storm van 27 oktober had wel eens
een streep door de feestelijke voltooi-
ing kunnen halen (foto J.L.J. Tersteeg).

Wijkse Twee Gebroeders van algehele on-
dergang gered! 
Deze molen heeft een dubbele kruilier en
kan naar beide kanten worden gekruid,
zonder een ketting los te maken. De pallen
op de lier gingen door de hevige orkaan-
vlagen, waardoor de staart heftig aan de
kettingen stond te rukken, er uit en de mo-
len kruide door de storm in ruimende rich-
ting van zuidwest noordwaarts! Ook ging
het wiekenkruis toen een stuk door de vang
tot de rouwstand, waarbij de roeketting het
U ijzer, waarin de roeketting is bevestigd
ontzette. Marco heeft toen boven in de
kap een stut in het bovenwiel weten te zet-
ten, doch door de heftige vlagen op het
wiekenkruis bewoog het wiel dermate dat,
als Marco de stut zou loslaten deze er uit
zou vallen. Zijn leerling-molenaar Jelle van
Daalen was al naar beneden en
schreeuw de: ‘Marco kom naar onder,
want het is levensgevaarlijk wat jij doet’.
Marco bedacht dat hij z’n mobieltje in z’n
zak had en belde met een hand aan de
stut Bram van der Wiel, molenmaker, in Dus-
sen op. Daarna in uiterste spanning: ‘Is
Bram er nu nog niet’. Na uren, voor Marco’s
gevoel, arriveerde Bram en konden ze de
zaak definitief met touwen en kettingen
redden. De kap was inmiddels uit zichzelf
naar pal Noord gekruid!! 
Je moet er niet aan denken als Marco er
niet net op het juiste moment was geweest!
Het wiekenkruis zou zeer zeker met Beaufort
10 en 11 van achter naar voren zijn ge-
schoven en naar beneden gestort. Om
maar niet te denken aan de gevolgen
voor de woning met bewoners pal onder
de molen. Daar de in restauratie zijnde mo-
len nog niet is opgeleverd is de verant-
woording nog voor de molenmakers.
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(Deze konden na een klus in Zeeland, ook
al door de orkaan, niet naar huis!) 
Al met al wist ik zondagavond niet hoe ik
Marco moest bedanken! Bravo Marco,
grandioos wat je deed! Je zal maar zo’n
molenaar hebben; goud waard! Jan den
Besten.

Hoog gebouw bij Bisschopsmo-
len in Etten-Leur wordt doorgezet

Het nieuwe woonzorgcomplex San Fran-
cesco bij de Bisschopsmolen in Etten-Leur
zou oorspronkelijk zes woonlagen hoog
worden. Na bezwaren werd dit terugge-
bracht tot vier lagen. Desondanks was dit
nog te hoog volgens de geldende bio-
tooprichtlijnen. De Vereniging De Holland-
sche Molen maakte dan ook bezwaren,
waarop het gemeentebestuur TNO op-
dracht gaf om het probleem te onderzoe-
ken. Dit instituut kwam tot de conclusie dat
de windbelemmering niet veel meer was
vergeleken met de oorspronkelijke situatie.
Daarom ging de gemeenteraad op 11 no-
vember akkoord met de overschrijding van
de bouwhoogte.

Naam voor standerdmolen
Beegden

In veel streken hadden de molens zelden
een naam; het had niet zoveel zin ook. Juist
de laatste halve eeuw hebben veel molens
uit nostalgische overwegingen een naam
gekregen. Zo danken enige Brabantse en
Limburgse korenmolens hun (heiligen) -
naam aan Chr. van Bussel en jhr. Van Rijck-
evorsel, de grote voorvechters van het mo-
lenbehoud in die jaren. 
Onlangs kreeg zo de standerdmolen van
Beegden een naam: Sint Lindertmolen. Sint
Lindert is de volksnaam voor Sint Leonardus
die in Beegden bijzondere verering genoot.
Op zijn naamdag, 5 november, werd in

De standerdmolen van Beegden, nu
Sint Lindert (foto Bernard de Vries).

Beegden altijd kermis gehouden.
Leonardus van Noblat, ook wel van Limo-
ges was een kluizenaar die overleed op 5
november van het jaar 559.

Nieuwe molenkaarten van Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer
drie molenkaarten uitgegeven; deze keer
van De Hoop in Den Hout; De Lelie in Put-
tershoek en ‘t Vliegend Hert in Brielle. 
De kaart kosten e 0,50 per stuk, te vermeer-
deren met de porto (e 0,39 bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, A. Camus-
erf 38, 3315 BH Dordrecht, onder vermel-
ding van het gewenste (en bij overschrij-
ving vanaf een bankrekening: het adres).
Voor nadere informatie: tel. 078-6164297.

In ‘t kort

� Het gaat met de onttakelde molen van
Massier in Nieuwleusen de goede kant op.
Er is nu een actieve werkgroep waarin ook
Massier jr. zit, een oud-wethouder als pen-
ningmeester en D. Brugman van de Stich-
ting Westermolen Dalfsen als voorzitter. 
� Op donderdag 15 november is het acht-
kant en de kap van de molen De Zwaluw in
Kesteren met een grote kraan op de on-
derbouw geplaatst.
� Op maandag 4 november zijn de
nieuwe houten as en de roerden gestoken
in de Buitenmolen van Zevenaar. 
� De herbouw van de tijdens de jaarwisse-
ling 2000/2001 afgebrande korenmolen De
Oude Knegt in Akersloot is van start. Het
werk is opgedragen aan molenmakerij Sa-
endijck. Het hout is besteld en de eerste
bouwvergadering is achter de rug.
� De Vijfhuizer Molen bij Haarlem staat
sinds de storm van zondag 27 oktober
met een kaal end: het hekwerk van één
van de enden van de buitenroe is weg-
gewaaid (van de roe die dwars stond,
dus niet het bovenste end); de voorzo-
men zitten er nog wel aan.

� Op 29 oktober waren A. Stam en C.J. van
Vliet in Kinderdijk een halve eeuw ge-
trouwd. De heer Stam is nog steeds bakker
van beroep, maar maalt ook veel met de
molens van Kinderdijk. Naast de bakkerij
staan ook enige mooie modelmolens.
� De Vereniging De Zeeuwse Molen heeft
in haar jaarvergadering op 8 november
haar ereprijs, De Zilveren Scherphamer, toe-
gekend aan de gemeente Oostburg van-
wege de zorg die niet alleen besteed
wordt aan de eigen molen in IJzendijke,
maar ook aan de particuliere molens in de
gemeente.

Tentoonstellingen

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

Het steken van de as in de Buitenmolen van Zevenaar (foto André Nibbelink).

Kesteren: Gelderland heeft er weer een
molen bij; en wat voor één!
(foto H. van Steenbergen).
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Boechout: eindelijk redding voor
de Stenen Molen
Wat de gemeente Boechout niet kon,
daarin slaagden particulieren: de plompe
en sterk conische stenen stellingmolen van
Boechout uit 1782 maalvaardig restaure-
ren. Dat lukte de gebroeders Van den
Brande wonderwel. Voor hen begon het
met de aankoop in 1998. We overdrijven
niet als we stellen dat er toen al bomen (!)
groeiden op de metersdikke muren. De
brandweer moest zelfs tussenbeide komen
om, uit zorg voor de publieke veiligheid, de
laatste resten van de stelling te verwijde-
ren. En toch zette de nieuwe eigenaar
moedig door. De gangbare restauratiepre-
mie werd toegekend: zoals bekend be-
draagt die in Vlaanderen voor molens stee-
vast 80% van de goedgekeurde ramings-
prijs. De restauratie moest hoe dan ook
grondig gebeuren. De buitenste steenlaag
werd geheel afgekapt: de gepluimde kip
gaf een vreemd gezicht! Woningbouw
Dockx bvba uit Dessel, bij wie molenbou-
wer Paul Caers werkt, stond in voor het ei-
genlijke molenwerk. Op 29 augustus werd
een geheel nieuwe kap geplaatst. Vrijwil-
lige molenaar Ludo Van de Velde uit Boe-

Het plaatsen van de nieuwe kap op de
molen van Boechout op 29 augustus
2002.

chout zal de molen vanaf 2003 bemalen; in
de naastgelegen gebouwen komt een ge-
lagzaal. 
Lieven Denewet.

Weer een Vlaams molenwonder:
restauratie van de Laarmolen 
De Laarmolen was een dubbele watermo-
len in Hoogstraten op de Mark, even ten
zuiden van Breda. De molen heeft een
heel oude geschiedenis. Uit een oorkonde
van 1405 blijkt de molen een korenmolen
te zijn die in dat jaar ook al enige tijd als
oliemolen in gebruik is. De molen was laat-
stelijk in gebruik als schors- en oliemolen, de
oliemolen rechts, de schorsmolen, eerder
korenmolen links (N.B. In oostelijk Nederland
is het omgekeerde regel). Omstreeks 1860
wordt de oliemolen stilgelegd, de schors-
molen maalt nog enkele tientallen jaar
voort. In 1913 verkopen de toenmalige ei-
genaren het stuwrecht, waarna de molens
worden uitgesloopt. Na de Eerste Wereld-
oorlog wordt de voormalige korenmolen
helemaal gesloopt en blijft alleen de ge-
wezen oliemolen over. Deze vervalt tot een
ruïne, waarvan de totale ondergang een
kwestie van tijd lijkt. In 1995 trekken enkele
Hoogstraters zich het lot van de molen aan.
Men slaagt erin de molen een plaats te ge-
ven op de Monumentenlijst en er wordt
een VZW (vereniging zonder winstoogmerk;
te vergelijken met het Nederlandse begrip
stichting) De Laermolen opgericht. De res-
tauratiekosten woren geraamd op 500.000
euro, waarvan inmiddels tachtig procent
door subsidies is gedekt. Zo moet de Laar-
molen weer een werkende oliemolen wor-
den. Als alles volgens plan verloopt slaat de
Laarmolen over drie jaar weer olie op wa-
terkracht.

O.L.Vr.-Lombeek: De Tragische
Molen maalt nu als Hertboom-
molen
Deze standerdmolen ten westen van Brus-
sel geldt als één van meest bekende
Vlaamse windmolens. Verschillende facto-
ren dragen hier toe bij: hij is de laatste ver-
tegenwoordiger van de destijds talrijke
standerdmolens in het ‘Pajottenland’ (zoals
deze golvende streek toeristisch wordt
aangeduid), hij heeft een roemrucht verle-
den (zelfs twee overvallen in het mole-
naarshuis) en speelde een rol in een TV-
jeugdfeuilleton uit de jaren 1960. En het
moet gezegd worden: de huidige private
eigenaar, de heer Van Waeyenberge van
de NV Cofic, draagt zelf in sterke mate bij
tot de grote uitstraling. Hij wist zijn molen dit
jaar op Belgische én Portugese postzegel
uit te brengen en hij is de eerste die de res-
tauratie permanent wereldwijd toonde, via
een webcam die vertoond werd op zijn
website www.windmolen.be!
Ook al draaide de molen nog los tot in de
jaren 1990, de molenkast was dermate ver-
wrongen geraakt dat een demontage no-
dig was. Trouwens, wijlen molenaar Henri
Van Nuffel getuigde hoe bij een maalpo-

De wederopbouw van de Hertboom-
molen, ex-Tragische Molen, in Onze-
Lieve-Vrouwe-Lombeek.

ging in 1980 de gehele kast zo erg ram-
melde, dat hij – nochtans erg ervaren als
molenaar – de schrik van zijn leven opliep.
We hebben de gedemonteerde molen
trouwens zelf gezien in het atelier van Mo-
lenbouw Wieme bvba te Machelen (Zulte).
De gevels van de molenkast lagen plat op
de grond en we merkten duidelijk dat geen
enkele hoekstijl nog een rechte lijn ver-
toonde!
Kortom, een reconstructie bleek echt
noodzakelijk. De geklinknagelde roeden
konden echter, na behandeling, opnieuw
gebruikt worden. 
Op 1 december j.l. vond de feestelijke in-
huldiging plaats. 
Nog een kleine aantekening met betrek-
king tot de molennaam. In de 20ste eeuw
was de oorspronkelijke benaming Hert-
boommolen geheel verdrongen geraakt
door Tragische Molen.De huidige eigenaar
opteerde echter opnieuw voor de oor-
spronkelijke benaming. Een keuze waar wij
achter staan, ook al omdat de tragische
periode nu hopelijk definitief geschiedenis
is geworden! Lieven Denewet.

Eindelijk restauratie voor de 
Molen van het Dorp in Schaffen
Een standerdmolen die al sinds 1935 stil-
staat en sindsdien niet meer hersteld
werd… we mogen ons gelukkig achten dat
die er nog stond! Dat overkwam de stan-
derdmolen van Schaffen, een deelge-
meente van Diest (een stadje in het noord-
oosten van Vlaams-Brabant). 
Gelukkig kocht de stad Diest de molen aan
en liet hem in 1979 beschermen als monu-
ment. Uit veiligheidsoverwegingen werden
kort daarop de roeden en de trap verwij-
derd. Pas nu gebeurt de eigenlijke restau-
ratie: de molenkast werd deze zomer in zijn
geheel overgebracht naar het atelier van
Molenbouw Thomaes bvba uit Beveren-
Roeselare, ruim 150 km verder! Ter plaatse
resten nu enkel nog de oude teerlingen. 
Toch is het spijtig dat net echter de molen
onlangs een villa op een heuvel is ge-
bouwd. Zo deze woning toch onafwend-
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De kast van de molen van Schaffen bij
de werkplaats van molenmaker Tho-
maes in Roeselare.

baar was en men de molen graag op de-
zelfde plek behield, zou men hem wel op
een molenwal moeten plaatsen. Zoals het
er nu naar uitziet, zal de molen lager ko-
men te staan dan de villa! Lieven Denewet.

Nieuwe romp voor Molen Ter 
Zeven Weeën in Denderwindeke
In Molenwereld 2002-1-8 kondigden we al
de vrij drastische restauratiepraktijk aan die
toegepast zou worden in Denderwindeke.
Als onderdeel van de maalvaardige res-
tauratie zou de molen eerst geheel worden
afgebroken. Dat is ook zo gebeurd. Er moet
wel duidelijk bij verteld worden dat de des-
tijds verhoogde romp in uitermate bouw-
vallige staat verkeerde en lange, door-
gaande scheuren vertoonde. De herop-
bouw is thans volop aan de gang. Telkens
een nieuwe verdieping wordt bereikt,
wordt ook de balkenlaag aangebracht. Zo
deed men het ook al bij de eerste oprich-
ting van deze stenen beltmolen in 1799!
Molenbouw Thomaes bvba uit Beveren-
Roeselare vervaardigt een geheel nieuwe
kap: een streekeigen zetelkap (ajuinvomig,
met dakoversteek boven het staartwerk). 
Lieven Denewet.

Lokeren: de Heirbrugmolen 
herboren!
Lokeren mag dan wel doorgaan als een
eeuwenoud stadje (tussen Gent en Sint-
 Niklaas in Oost-Vlaanderen), molens op
wallen rondom zijn er nooit geweest. Toch
mocht Lokeren gelden als een echte mo-
lenstad: in 1823 telde men er 28, waaron-
der 20 windmolens! Nog in 1925 waren er 9
windmolens. Toen ging het vlug bergaf: de
Heirbrugmolen, de laatste stenen windmo-
len, werd in de beruchte novemberstorm
van 1940 beroofd van kap en wieken. Tot in
1955 bleef de molen in werking met elektri-
sche motoren. 

Het metselen van de nieuwe romp
voor de Molen ter Zeven Weeën in
Denderwindeke in oktober 2002.

Met het Monumentenjaar 1975 groeide het
verlangen om met de romp ‘iets aan te
vangen’. Dat resulteerde in 1979 in een
wettelijke bescherming van de molen als
monument en samen met zijn omgeving
als dorpsgezicht. Het zou echter nog duren
tot 1994 voor een restauratie concrete vor-
men kon aannemen, na de aankoop door
de stad Lokeren. In de loop van 2001-2002
werd de Heirbrugmolen volledig gerestau-
reerd en maalvaardig gemaakt. Zo kwam
er een volledig nieuwe belt, waarvan een
groot deel al eerder was vervangen door
aanbouwen in baksteen. Molenbouw ’t
Gebinte bvba uit Erpe-Mere stond in voor
het molentechnisch gedeelte.
Met de inhuldiging op Open Monumenten-
dag 8 september jl., is na ruim 60 jaar we-
derom een draaiende molen te zien in Lo-
keren.

De herboren Heirbrugmolen in Loke-
ren tijdens de inbedrijfstelling op 8
september 2002.

Eén wanklank echter. In 2002, net toen de
molenrestauratie vrijwel af was, werd het
bijbehorend maalderijgebouw gesloopt.
Het was nochtans gelegen in een be-
schermd dorspgezicht! Ook al was de
bouwfysische toestand erg slecht en waren
de maalderijmachines verdwenen, toch
wordt deze sloop als ‘jammer’ ervaren. Op
de muren stond nog in grote letters een ad-
vertentie geschilderd van de vroegere
populaire krant: Het Nieuws van den Dag.
Generaties treinreizigers konden dit op-
schrift lezen langs de drukke spoorlijn Gent-
Antwerpen, nabij het station van Lokeren.
Hopelijk ondergaat de oude molenaars-
woning spoedig niet hetzelfde lot! 
Lieven Denewet.

De Vinkemolen verrijst alsnog
snel in Zwalm!
In Molenwereld 2002-1-9 kon u lezen over
de perikelen voor inititiefnemer Geert Wisse
uit Zwalm om een bouwvergunning te ver-
krijgen voor de plaatsing van de Vinkemo-
len te Zwalm, een standerdmolen die in
1983 omwaaide te Oosterzele. Er was zelfs
een ministerieel besluit nodig om het ge-
vraagde alsnog te bekomen, hetgeen ge-
beurde op 10 januari 2002. Daarna ging
het snel. Men werkt nu zelfs op twee fronten
tegelijk: ter plaatse zijn de teerlingen al ge-
goten en in het atelier van Molenbouw
Thomaes bvba uit Beveren-Roeselare staat
het geraamte van de nieuwe molenkast in
folie ingepakt. Aldus zal in 2003 een dubbel
jubileum worden gevierd: naast de inhuldi-
ging op zich, ook het feit dat de molen
twintig jaar na de storm er weer staat! Ook
mooi te memoreren is dat het hier al gaat
om de vierde molenrenaissance in de
Vlaamse Ardennen: sinds 1973 werden
daar ook al de standerdmolens van Huise,
Wannegem-Lede en Etikhove overge-
bracht! Lieven Denewet.

Zestien Duitse vrijwillige 
molenaars halen hun diploma
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en zijn
opleiding zijn de lezers van de Molenwereld
genoegzaam bekend. Minder bekend is
dat er ook in Vlaanderen opleidingen voor
vrijwillige molenaar zijn en nog minder dat
dit ook voor Duitsland geldt. De Duitse op-
leiding valt onder de Volkshochschule Leer,
die in oktober de vierde cursus in successie
afsloot. De opleiding kent een theoretisch
en praktisch deel. De cursus duurt een jaar.
De praktijk wordt onder andere gegeven
door Müllermeister Jan Eiklenborg van de
molen van Logabirum. Het examen wordt
afgenomen door de Mühlenvereinigung
Niedersachsen-Bremen. 
Dit jaar behaalden zestien ‘Freizeitmüller’
hun diploma. Op zaterdag 26 oktober
vond de diplomauitreiking plaats op de
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Lang leve de Arbo!
Nostalgisch wonen is ‘in’. En waar woon je nostalgi-
scher dan in een eeuwenoude molen? En als dat dan
ook nog op prachtig, ‘oer-Hollands’ plekje is. Mijn
liefje, wat wil je nog meer? Het is een leefruimte waar
een glossy woonmagazine zonder mankeren veel pa-
gina’s voor uittrekt.
Draaien, malen; dat is voor de dommen, de fanatie-
kelingen. Dat ze geloven dat ze de goegemeente daar-
mee ook nog eens een plezier doen; dat ze geloven dat
het goed is voor die molen moeten ze zelf weten; mijn
geloof is het niet. Ik geloof in mijzelf. Ik wil in mijn
molen wonen en verder geen gezeur. My mill is my
castle. Draaien kost inspanning, kost tijd en die kan
ik aan voor mij nuttiger zaken besteden en leuk vind
ik het helemaal niet, nou ja, héél soms. Het schijnt al-
leen maar te kunnen als je een of ander moeilijk di-
ploma hebt; mij niet gezien. Niet alleen dat; er wordt
nog moeilijk gedaan ook. Ik houdt de zaak netjes bij,
ik betaal mijn (lage) huur op tijd. Eigenlijk vind ik
dat ik recht heb op dankbaarheid. Dankbaarheid: in
plaats daarvan krijg ik dankzij allerhande molenfa-
natiekelingen alleen maar gezeur. Die molen zou
moeten draaien, zo vinden zij. Ze trekken in stad en
land aan de bel: die molen moet malen. Dat vind ik
niet. Ik wil gewoon rustig in mijn molen wonen en
verder niks. Ze zouden mij nog het liefst een schop
onder mijn achterste willen geven, zodat er een ‘echte’
molenliefhebber op de molen komt. Ben ik dan niet
echt? 
Hebben ze wel eens nagedacht over de gevaren van
een molen. Molens zijn niet van deze tijd. Het werk
wat je moet doen om zo’n ding aan de gang te krij-
gen is, gemeten naar de maatstaven van nu, menson-
waardig; middeleeuwse toestanden. De krachtsinspan-
ning past aan geen kant in de arbeidsomstandigheden
van de 21e eeuw. Galeislaven zaten veiliger aan de
riemen met hun ketting aan de roeibank, dan mole-
naars bij het inspannen bij de molen. Malen met een
molen, mij niet gezien. Het moest niet mogen.
In mijn werk heb ik mij netjes te houden aan de re-
gels van de arbo-wetgeving en als ik dat niet doe, dan
kan ik problemen krijgen; een flinke boete heb je zo.
Met zo’n molen zou alles mogen. Zo is het nu net
niet. Die molengekken kunnen de bout hachelen. Ik
heb een arbo-dienst ingeschakeld. Het is precies uitge-
komen zoals ik gezegd heb. Ze hebben mij het groot-
ste gelijk van de vismarkt gegeven. Werken met zo’n
molen is uit het stenen tijdperk. Al zou ik het willen
(en dat wil ik natuurlijk niet) dan zou ik zo nooit
met mijn molen mogen werken. En wat voor mij
geldt, geldt voor iedereen. Ze kunnen mij dus nooit de
huur opzeggen omdat ik niet wil malen. Sorry, ik
mag niet malen. En als ik het niet mag, dan mag een
ander het ook niet. Dus ik kan rustig blijven zitten,
waar ik zit, want een ander, hoe molengek hij ook, is
zit met precies dezelfde problemen; mooi geregeld
toch?

Baliekluiver

molen van Eiklenborg in Logabirum, waar
ook burgemeester Wolfgang Kellner van
Leer zijn felicitaties overbracht.

De molen van Nesse heeft weer
een windroos
Op 8 augustus 1996 raakte een vierjarig jon-
getje dodelijk gewond door een blad dat
van de windroos van de molen van Nesse
afviel. Nadien werd de gehele bouwvallige
windroos gedemonteerd. In oktober
bracht de firma Haß uit Norden een
nieuwe windroos en windroosbok aan. 
De molen van Nesse was tot 1960 in bedrijf.
Helaas is de molen nu helemaal uitges-
loopt. Het is de bedoeling om de molen nu
een horecafunctie te geven. De molen
met het molenaarshuis etc. vormden oud-
tijds een prachtig complex.

Storm werd molen Stapelmoor
bijna noodlottig
De zware storm van zondag 27 oktober
werd de molen van Wichers in Stapelmoor,
15 km ten oosten van Winschoten, bijna
noodlottig. De molen stond, ondanks de
windroos, met zijn kont in de wind en de
complete kap met het gevlucht dreigden
van de molen af te stormen. Ingrijpen van
de brandweerkorpsen van Stapelmoor en
Weener voorkwam dit. Zij zetten de kap en
de wieken met touwen vast.
Het zou wel in-triest zijn als de molen nu was

Het pronkjuweel van Stapelmoor, okto-
ber 2001 (foto H. Noot).

verongelukt. De molen van Stapelmoor is,
wat je noemt, een molen met een sterretje
en nog niet zo lang geleden voorbeeldig
gerestaureerd door Haß uit Norden. 
De molen is in 1909 gebouwd door molen-
maker Harders uit Emden. Sinds 1951 is de
molen eigendom van de familie Wichers
en hij behoort tot de laatste windmolens
die in Oost-Friesland in bedrijf zijn geweest.
Er is nog lang voor bakkers in de omgeving
gemalen en zelfs gepeld. De beruchte ork-
aan van 13 november 1972, die ook in Ne-
derland veel molens noodlottig werd,

leidde tot onttakeling. Heinz Wichers
maalde daarna elektrisch. In 1980 werd de
molen uiterlijk gerestaureerd, maar de zelf-
zwichting bleef achterwege. Toch werd er
vanaf 1981 weer op de wind gemalen. De
vier dochters van Wichers en hun echtge-
noten volgden zelfs de eerste cursus Frei-
zeitmüller van de Volkshochschule Leer.
Onder in de molen werd een molenwinkel
ingericht, terwijl in de schuur naast de mo-
len een ‘Teestube’ tot stand kwam. In juni
1999 ging weer verkeerd en moest de kap
met het gevlucht van de molen afgeno-
men worden. 
De stad Weener, waartoe Stapelmoor be-
hoort, was een complete en malende mo-
len wel een offer waard en dat gold ook ui-
teraard de familie Wichers. De molen werd
nu compleet gerestaureerd: nieuwe kap,
gevlucht met zelfzwichting; ja zelfs de pel-
lerij werd weer compleet in orde gemaakt,
met de restauratie was 435.000 mark ge-
moeid. Zo was de molen in juli 2001 tip-top
in orde. Dit alles hing in de zware storm van
27 oktober aan een zijden draad...

Weer wieken voor de Drießener
Mühle in Eversael
Sinds 1871 staat in de buurtschap Drießen
bij Eversael, gemeente Rheinberg, een
stenen molen; ongeveer veertig kilometer
ten oosten van Venray. In 1915 was Wil-
helm Kammann eigenaar van de molen,
in 1919 Bernhard Göstemeier, vanaf 1920
Margaretha Ingensandt. De molen is
waarschijnlijk al vanaf kort na de Eerste
Wereldoorlog buiten bedrijf. Hoe of het
ook zij, de Drießener Mühle staat al tien-
tallen jaren zonder wieken. Wel werd de
molen in 1973, toen eigendom van de
STEAG. gerestaureerd, maar dat gold ei-
genlijk alleen het behoud van de romp
met de kap. Waarschijnlijk zijn bij de res-
tauratie in 1973 het kruiwerk onder de
kap, de staart, het wiekenkruis en het
gaandewerk verwijderd. De kap is met
zijn voeghouten ingemetseld in de muur!
De molen is nu al enige tijd eigendom van
de familie Nienhaus uit Rheinberg. 
Deze heeft naast de molen een oud over-
geplaatst vakwerkuis (her)bouwd en gaat
hier straks wonen. De familie Nienhaus
heeft molenmaker Vaags uit Aalten op-
dracht gegeven voor restauratie van de
molen. Het betreft alleen een uitwendige
restauratie, ‘voor ‘t gezicht’. De kap is
voorzien van nieuwe schalieën; de staart
en het gaandewerk keren niet terug.
Sinds 15 november is het uiterlijk van de
molen drastisch gewijzigd, want op die
dag staken de molenmakers de nieuwe
roeden (no. 78 en 79 met een lengte van
22 m). De Drießener Mühle heeft nu wel
weer wieken, maar draaien, laat staan
malen is er niet bij. De molen moet vroe-
ger prachtig gelegen hebben in het open
landschap direct langs de Rijn (in de Or-
soyer Rijnbocht), maar is nu omgeven
door bomen.
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Z O E K E R
De ‘Zoeker’ in het vorige nummer wordt
door Bart Slooten uit Koedijk thuisgebracht.
Hij schrijft: ‘De ‘Zoeker’ van deze maand is
de molen van de afeling K van de Zijpe- en
Hazepolder te Oudesluis. De molen
maalde via een korte voorboezem uit op
de Grote Sloot (Schermerboezem). Ik heb
een groot exemplaar van dezelfde foto en
daarop is tussen de molen en het schuurtje
de spoordijk van de lijn Alkmaar-Den Hel-
der te onderscheiden. Ook zijn de molens
van de afdelingen PV en P vagelijk te on-
derscheiden.De bebossing op de achter-
grond is die langs de Belkmerweg. Enkele
bijzonderheden over de polder en de mo-
len: De afdeling K heeft een oppervlakte
van 235 ha en de molen bracht het water
1 à 1,5 m op, afhankelijk van de boezem-
stand. Hij is in 1863 vervijzeld als eerste mo-
len van de Zijpe en De Vries meldt in zijn
boek als bijzonderheid: “Deze molen is in
1863 tot vijzelmolen ingerigt. De middellijn
der vijzel is aan het boveneinde 1.80 E. ,
aan het ondereinde 1.70 E. De vijzelbalk is
ter lengte van 5 E. beschoept met 3 dra-
den, met een spoed van 1.11 E. voor iede-
ren omgang.” 
( E. = el = meter en met draden bedoelt hij
uiteraard gangen). In 1894 is de vlucht

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.

Tijdschriftfoto uit 1926 met het nieuwe elektrische gemaal dat de taak van de mo-
len van afdeling K in de Zijpe- en Hazepolder overneemt. (foto coll. Bart Slooten)

klaarblijkelijk iets kleiner nl. 20,56 m (dat kan
natuurlijk: de Greb had 16,70 m vlucht met
de oude roeden en 16,60 m met de
nieuwe). Toen hadden overigens inmiddels
7 afdelingen (A, B, C, E, F, Zuider-G en L (de
huidge LQ) het voorbeeld van K gevolgd
en waren op vijzels overgestapt. 

De molen van afd. K is in 1926 vervangen
door een elektrisch gemaaltje!
Erwin Esselink deelt de mening van Bart
Slooten en voegt daaraan toe: ‘De ‘Zoe-
ker’ uit Molenwereld 11 van 2002 is ook te
vinden in het boek “Fier in de wind”, in 2001
verschenen bij het 40-jarig bestaan van de
Stichting de Zijper Molens. Deze molen was
net als vele andere molens in de Zijpe zo-
wel in- als uitmaler. Vreemd genoeg is hier-
van op de foto niets te zien. Meestal zijn er
bij deze dubbelfunctie rond de molen de
nodige schuiven en waterlopen te zien.
(Zowel in- als uitmalen lijkt mij bij deze mo-
len, gelet op zijn grote opvoerhoogte on-
mogelijk. Het zal wel inlaten zijn, waarschijn-
lijk via de wachtdeur. jsb.) Volgens het
Noord-Hollands molenboek is de romp van
de molen nog lang blijven staan. 
De Zoeker uit het oktobernummer is inder-
daad de verbrande korenmolen van Vree-
land. Op de ansicht in ‘Molens zo waren ze’
heeft de molen nog een houten as, maar
op latere afbeeldingen is een ijzeren as te
zien. Ik heb deze onbekende, die jaren ge-
leden ook in De ‘Molenaar’ stond, vaak
bekeken, maar nooit de link met Vreeland
gelegd.’
Verder komt de heer Esselink nog terug op
een eerdere onbekende molen: ‘Van de
Zoeker in het aprilnummer van 2001 werd in
het meinummer het vermoeden uitgespro-
ken dat het de molen van Domburg zou
zijn, maar zeker was dat niet. Ik heb pas een
tweetal afbeeldingen gevonden, die dat
vermoeden bevestigen. Op deze foto’s is
namelijk het huis met het dubbele puntdak
te zien, dat ook op de Zoeker te zien is.’

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, nu een stan-
derdmolen van Kempisch model. Het is
geen echt oude foto, want de molen is ver-
busseld. Maar welke is het precies?
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‘t betere werk

De Oplossing?
De Oud Strijder door de bril van 

Jan den Besten

Met het artikel over De Jonge Sophia in het novembernum-
mer van 2001 begon (achteraf bezien) in feite een serie over

de wipkorenmolen in zijn gedaante als grondzeiler. 
Na De Jonge Sophia volgde de korenmolen van Genderen
(januari 2002), de Thorense Molen bij Leuth (mei 2002) en

De Oud Strijder in Tienhoven (juli/augustus 2002). 
Vooral de laatstgenoemde molen heeft veel discussie 

opgeroepen vanwege zijn bijzondere constructie en de
vraagtekens die daarbij kunnen worden gesteld.

In Molenwereld 2002-10 uitte Paul Groen
het vermoeden dat de wipkorenmolen De
Oud Strijder in Tienhoven wel eens een
soort evolutionaire link tussen de standerd-
molen en de wipmolen zou kunnen zijn:
een wipmolen met kruisplaten. Hierop re-
ageert ing. Jan den Besten uit Loenen a/d
Vecht. Hij schrijft:

Als reactie op de zienswijze van Paul Groen
eerst het volgende: De mening van Paul,
dat het ontwerpen van een molentype pas
uit de 18e eeuw zou dateren en molens
pas toen zo complex en fraai van con-
structie werden dat ze op een of andere
wijze ontworpen moeten zijn, kan ik niet de-
len.
Als tegenwerping wil ik opmerken dat ik
thans in m’n archief de kopieën heb van
een 29-tal wipmolen-bouwbestekken,
waar   van de oudsten uit 1538, 1583, 1594
en 1610 dateren en de jongsten uit 1814,
1837, en 1884. Met nog eens even zoveel
exemplaren tussen 1610 en 1814.

Consistentie in constructie

Gedurende drie eeuwen veranderde er
niets aan de constructie ! Het opmerkelijke
is, dat gedurende deze drie eeuwen in elk
bestek alle maten werden genoemd en
elke balkzwaarte werd vermeld, ja zelfs de
benamingen van alle onderdelen bleven
drie eeuwen onveranderd! Het enige dat
wijzigde was dat men balken, die uit een
ouder bestek in de praktijk te licht bleken
later zwaarder ging nemen, zoals de koker-
balken en de diameter van de koker. Elk
bestek was dus een zeer gedetailleerd
‘ontwerp’, zoals Paul bedoelt, waarvan nu
zo zonder veel moeite een exacte replica is
te bouwen. Zo beslaat het bestek van de
Zuidzijdse Molen van Ottoland uit 1610
reeds 12 getypte A4-tjes en is verdeeld in 82
artikelen. Het bestek van de nog be-
staande Stijve Molen in Noordeloos uit 1665
vergt 19 getypte A4-tjes in 93 artikelen. (De
meesten van voornoemde bestekken heb
ik dan ook zonder moeite in tekeningen
kunnen omzetten.)
Dit ter weerlegging als zou men eerst in de
18e eeuw serieuze ontwerpen maken.

Kruisplaten

Dan de kruisplatentheorie. Hierin kan ik me
evenmin vinden. Neen, de zienswijze van
Bas Koster en Johan Bakker is volgens mij
de juiste, waarbij ik nog enige kanttekenin-
gen wil maken.Zo denk ik niet dat de toren
eerst op een klassiek vierkant van “onder-
platen”op een vierkant muurwerk heeft
gestaan en pas later op een veel groter
muurwerk onder 45 graden met het oude.

De Kievit in Meerkerk, gebouwd in
1836 en precies een eeuw later afge-
brand op 30 maart 1936. Op de achter-
grond de nog bestaande molen Den
Bonk.
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In de isometrische tekening van Bas, op blz.
210 van nr.7/8 2002, kan ik me geheel vin-
den. Alleen de “valse stijltjes”liepen volgens
mij niet tot boven door, maar tot op de
manderstijlen. Zie ook de knik in het rietdek
op de foto op blz. 208, aan de linker zijde
van de toren, hetgeen hier op wijst.
Dan de visie door mijn bril. Als bouwjaar
wordt veelal 1669 genoemd, een jaartal
dat niet uit archiefonderzoek is vastgesteld.
(De historicus Dr. Arie A. Manten uit Breuke-
len twijfelt met mij aan dit jaartal en vindt
nader archiefonderzoek nodig.) 

De geamputeerde wip

Als hypothese neem ik aan dat zo tussen
1860 en 1890 een sloop-wipmolen werd ge-
kocht en hiervan de van onder ingekorte
toren op een toen gemetseld , circa 2,20
meter hoog muurwerk werd gezet. De in-
gekorte toren zou dan best uit 1669 kunnen
dateren .
Als voorbeeld heb ik de reconstructieteke-
ning van de Stijve Molen genomen, naar
het bestek uit 1665. Zagen we de toren ho-
rizontaal, net boven de onder-manderbal-
ken van het vaste torenbint door, volgens a
– a , dan krijgen we een torentje hoog h =
3,90 m en breed b = 5,10 meter.
De buitenwerkse muurmaat wordt dan vol-
gens de tekeningen op blz. 212 van Bas
Koster 33/24 x 5,10 = 7,01 meter.
Met dit torentje op onderplaten op 2,20 m
hoge muren, kom ik, met het bovenhuis
van het Ottolandse bestek hierop, uit op
een vlucht van 22,50 meter. Ook de Pot-
roeden uit de Oud Strijder, die in 1937 naar
de Tholense molen De Hoop gingen, zijn
volgens het Zeeuws Molenboek 22,50 m.
lang. Dit klopt dus exact.
De koker had in de oorspronkelijke toren
een lengte van 3,60 m vanaf onderkant
onderzetel tot de kokerbalken. Indien, zoals
bij de Oud Strijder de koker is ingekort en er
ook slechts twee kokerbalken op de bo-
venmanderbalken worden gelegd, is de
koker tussen onderzetel en kokerbalken
hooguit 1,50 meter lang. Door de windbe-
lasting via de wieken op het bovenhuis, zijn
de zijdelingse krachten onder aan de koker
dus 3,60/1,50 = 2,4 maal zo groot gewor-
den! De top van het torentje had het dus
zwaar te verduren. Ongetwijfeld is dit de re-
den geweest dat men binnen de boven-
manderstijlen vier veldkruisen heeft aange-
bracht ter verstijving van het geheel. 
Jammer ook, dat Maarten Dolman geen
foto’s heeft van dichterbij, van onder ge-
nomen, dan hadden we ongetwijfeld de
pengaten in de onderkant van de boven-
manderbalken kunnen zien, waarin de
middenmanderstijlen hadden gezeten,
voordat de toren werd ingekort.
Dan nog de pruiken ijzeren pinnen, boven
in de torenstijlen. Dit zijn riethaken. Op plek-
ken, waar het riet niet aan rietlatten kan
worden gebonden, zoals bij de 40 a 50 cm
brede hoekstijlen, sloeg de rietdekker een
hoeveelheid ijzeren riethaken in de stijlen
en balken om het riet aan te binden. De
rest had men blijkbaar op de sloopfoto al
verwijderd. Op de onder aan blz. 209 van

nr. 7/8 2002 zie je er geen meer. Blijkbaar
was men toen reeds verder met slopen ge-
vorderd. Ik heb ze nog legio, variërend van
18 tot 38 cm lang, met grotere en kleinere
haken. Tegenwoordig legt men een RVS
draad met een knoop onder de kop van
een RVS spaanplaatschroef en draait die
met een accuboormachine met een extra
lange bits door het riet in de stijlen van wip-
molens en achtkanters en maakt het riet
met RVS-draad zo vast bij het rietdekken.
(Geen riethaken meer nodig; museum-
stukken dus.) Rondom recenter opnieuw
gedekte molens kan je deze riethaken
nog wel vinden in het grind of gras. Op
zoek dus! Hopend dat ook dit raadsel
weer is opgelost.

Jan den Besten

Naschrift: In de gedachtewisseling met Bas
Koster is een eventueel watermolenverle-
den van De Oud Srijder uitvoerig bediscus-

sieerd. Koster suggereerde dat De Oud Strij-
der wel eens een gewezen watermolen
kon zijn geweest en ik ging daarin met hem
mee. Al brainstormend zijn wij later toch tot
de conclusie gekomen dat dit waarschijn-
lijk niet het geval is geweest. Zo op het oog
kloppen de verhoudingen wel. Als je even-
wel de ondertoren als bij een watermolen
vrijwel vlak op de grond neerzet, dan niet
meer. De vlucht wordt dan zomaar min-
stens een meter of drie kleiner en de kop
navenant veel te groot voor de toren.
Daarbij komt dan de kwestie van de en-
kele manderbalken. Ik ken de (kleinere) (Ut -
recht se) wipwatermolens onvoldoende
om te zeggen dat dit een gebruikelijke
constructie is. Als dat niet zo is dan moet
het haast worden gerelateerd aan de ko-
renmolenfunctie. Dat zou op zich niet zo
vreemd zijn. Ruimte voor een naar behoren
lange koker is er niet in verband met de
noodzakelijke hoogte voor het spoorwiel.
De Thorense Molen had, afgaande op de
foto’s, ook maar één paar manderbalken. 

Reconstructietekening van De Stijve Molen bij Meerkerk (tekening J. den Besten).
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Verder maakt ook het (veronderstelde)
bouwjaar 1669van De Oud Strijder een wa-
termolenverleden onwaarschijnlijk.
Bas Koster en ik dus uit van een toren zoals
die op de sloopfoto’s is te zien. Aan een
mogelijkheid zoals Den Besten die noemt
hebben Koster noch ik gedacht. In theorie
is geen speld tussen die veronderstelling te
krijgen. Nu is de praktijk vaak weerbarstiger
dan die theorie. Zoals Den Besten zelf al
aangeeft: de vragen blijven.
Dat op de plaats van De Oud Strijder al
heel lang een korenmolen heeft gestaan is
buiten kijf; kaarten wijze dit uit. Dat kan
‘onze’ Oud Strijder zijn of een voorganger.
Gelet op het veel voorkomen van wipko-
renmolens in de omgeving is het geen ge-
waagde veronderstelling om aan te ne-
men dat die eventuele voorganger ook
een wip is geweest. De vraag rijst dan wel
of het aannemelijk is dat er tussen 1860 en
1890 nog een wipkorenmolen is gebouwd.
Er zijn van omstreeks 1860 voldoende sloop-
wippen beschikbaar. Dat is het punt niet. 
De grondzeiler-wipkorenmolen heeft het
laatste jaar onverwacht en ongedacht
veel aandacht gekregen in de Molenwe-
reld. Eén ding is daarbij wel heel duidelijk
gebleken: het waren puur lastige molens
om mee te werken. Dat zal dan ook de re-
den zijn, dat er, zeker in het westen van Ne-

derland, na 1800 nauwelijks meer wipko-
renmolens zijn gebouwd. De Kievit in Meer-
kerk, gebouwd in 1836 is de jongste waar ik
van weet. Bovendien komen er na 1860
ook in toenemende mate achtkante mo-
lens beschikbaar, die als korenmolen over
vele voordelen beschikte. Het maakt het
voor mij onwaarschijnlijk dat De Oud Strijder
tussen 1860 en 1890 als korenmolen is ge-
bouwd; al is het niet helemaal uit te sluiten.
Het tweede waar ik mijn twijfels over heb is
het inkorten van de torenstijlen. Het nut er-
van ontgaat mij. Als De Oud Strijder inder-
daad gebouwd zou zijn met een gewezen
watermolen van het kaliber van De Stijve
Molen; wat zou er op tegen zijn om deze
molen op lage veldmuren te zetten? Daar-
door zou een korenmolen als bijvoorbeeld

de korenmolen van Jaarsveld of Noorde-
loos ontstaan. De wijdte aan de voet zou
maar liefst met twee meter toenemen, met
een daaraan evenredige en niet te versm-
aden toename van de (te) beperkte op-
slagruimte. 
Verder de hoogte van de onderbouw.
Voor het artikel wilde ik de maat van de
stenen weten. Daarvoor ben ik uitgegaan
van de lagen baksteen op de onderbouw.
Als ik goed gerekend en gekeken heb dan
kom ik in totaal uit op ongeveer 30 lagen
baksteen plus een rollaag. Bij mijn huis, ook
met een vrij kleine steensoort, zijn 10 voeg +
10 steen 53,5 cm. Dat zou betekenen dat
de muur ongeveer 30 x 5,35 = 1,60, met de
rollaag mee, 1,70 m hoog is. (Het is dan ook
geen wonder dat men de muren naar de
hoeken toe (voor de deuren) nog een
paar lagen liet oplopen. Je zou er anders,
met een zak op je bult, met goed fatsoen
niet onderdoor kunnen.)
Die lagere veldmuren betekenen wel dat
de door Den Besten berekende vlucht niet
helemaal meer op gaat. Die zou dan een
meter minder zijn. Dat zou wel weer ge-
compenseerd worden door een grotere
kop, maar dit zou toch wel een raar model
opleveren. Bovendien behoort De Stijve
Molen met zijn ruim 27 m vlucht tot de gro-
tere wippen. De kop van De Oud Strijder

De Oud Strijder met enkele mander-
balken (foto coll. M. Dolman).

De in 1913 gesloopte
korenmolen van
Jaarsveld. Qua ver-
houdingen lijkt dit
een normale water-
molen.

doet toch wel Utrechts aan en dan zit je als
regel toch op een slag kleinere molens en
dan wordt het toch wel weer erg moeilijk
om de zaak kloppend te krijgen.
Verder past de kop van De Oud Strijder wel
bij de verhoudingen van de molen. Als een
grote watermolen als De Stijve Molen de
kop geleverd zou moeten hebben dan zou
die kop verhoudingsgewijs te groot zijn. Dat
is niet zo.
De verhouding tussen kop en toren was
destijds voor Bas Koster en mij ook een aan-
leiding om de veronderstelling van een ge-
wezen watermolen te laten varen, zij het
om omgekeerde redenen: was de toren,
zoals we die nu kennen van De Oud Strijder
de originele watermolentoren dan was de
kop ook al te groot! Vandaar, dat wij er
maar vanuit zijn gegaan, dat het hele spul
zo als korenmolen was gebouwd, vooral
ook omdat in de streek veel meer wipko-
renmolens hebben gestaan. 
Daarmee wil ik niet zeggen de hypothese
van Den Besten onjuist of onmogelijk is,
maar het blijft wel de vraag. Als nader on-
derzoek meer uitsluitsel geeft dan zou dat
mooi zijn. jsb.

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



3355de jaargang 2002 nr. 12

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

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

1752-2002
2 5 0  j a a r

MOPPEMOLEN!
Bij de Hanepoel onder Rijpwetering staat de Moppemolen. Het is in
zijn soort één van de mooiste molens, goed van verhoudingen en
schitterend van model. Het is een wonder dat hij er nog staat en
een nog groter wonder dat hij ook in de toekomst kan blijven 

malen. Een verleden van 250 jaar is een mooie 
aanleiding om zijn geschiedenis in te duiken.

Rond 1400 heeft men sommige gebieden
in Rijnland met lichte dijken en met sluisjes
afgesloten als betere bescherming tegen
het buitenwater. De drooglegging van het
land verbeterde, maar het bracht ook een
groot nadeel met zich mee. Hoe meer wa-
ter men aan het land onttrok des te groter
werd de inklinking. Soms leidde dit in de
loop der eeuwenen wel tot een bodem-
daling van twee meter en meer, zodat er in
de 16e eeuw kunstmatige waterlozing
noodzakelijk werd.
Zo ook tussen Rijpwetering en Roelofa-
rendsveen. In 1631 werden de meeste
kleine poldertjes ten zuiden van de Lange-
weg (nu Ripselaan) tot aan de Wijde-Aa
samen gevoegd. In 1632 volgde het ge-
bied ten noorden van de Langeweg waar-
door de Grote Veenderpolder met daarin
het dorp Roelof-Arendsveen ontstond. De
bodemdaling in de polder maakte niet al-
leen bemaling noodzakelijk, maar die be-
maling moest steeds weer worden verbe-
terd.
Op 7 Maart 1634 wordt er in een contract
vastgelegd dat men voor de Lijckerpolder
(die zijn naam dankt aan de Lijckerpoel,
een poel die in deze polder lag) een molen
zou bouwen ‘staande aan, ten Noorden
van het riviertje de Rijt en uitslaande op de
Hanenpoel bij het grote meer (nu Haarlem-
mermeer).’ 

Molennaam
In oude bescheiden wordt de molen
steeds de Lijckerpoldermolen genoemd. In
1704 duikt voor het eerst de naam Moppe-
moolen op. Gerrit Dirxe Twaelffhoven kreeg
toen voor verrichte werkzaamheden aan
de ‘Lijcker-Moppemoolen’ 4 gulden en 19
stuivers. Omstreeks diezelfde tijd, in 1706
komt men ook de naam Moppe-hoeve te-
gen en wel in een doopboek uit 1711
waarin staat dat Pieter Jacobsz. Craan op
de Moppe-hoeve woont, die hij in 1706
had gekocht. Die Moppe-hoeven is er nog
steeds en staat in de Roodepolder niet ver
van de molen. Volgens het verhaal zou
deze boerderij zijn naam danken omdat hij
omstreeks 1700 zou verkocht zijn voor een
zak moppen (duiten).

Droogmakerijen
Op 25 januari 1717 is er tussen de Landgra-
ven van de Veender- en Lijckerpolder en
de Landgraven van de Googerpolder een
overeenkomst gesloten dat de drie polders
zullen samen werken voor de bemaling.
Het betreft de Poelwijker, de Loetsloter (de
latere Veendermolen) en de Moppemo-
len, zodat de Googerpolder kan worden
uitgeveend en drooggemaakt. Daardoor
zal een nieuwe vijzelmolen, de Googermo-
len, gebouwd worden.
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Daarna, 27 jaar later, om precies te zijn op
5 Mei 1744 werd er een contract gesloten
om de Lijkerpolder te bedijken en droog te
maken. Dit octrooi gold voor 30 jaar en is la-
ter twee maal verlengd. De lange duur was
nodig omdat men de polder eerst ging uit-
venen. Pas in 1779 was men daarmee klaar
en werd besloten twee nieuwe vijzelmolens
te bouwen: de nog bestaande molens Lij-
ker 1 en Lijker 2. De Moppe kon met zijn
scheprad een dergelijke diepe polder niet
aan.
In 1781 waren de molens gebruiksklaar en
de polder viel in 1786 droog.

Brand en herbouw
Tijdens het uitvenen werd de Moppemolen
in 1751 door brand verwoest. Binnen een
jaar tijd werd er een nieuwe molen neer-
gezet, die 12 februari 1752 gereed kwam.
Met de bouw was een bedrag van 7411
gulden en 14 stuivers gemoeid. De kosten
waren begroot op 6844 gulden en 0 stui-

De Veender- en Lijkerpolder buiten de bedij-
king, Roelofarendsveen en omgeving, is duide-
lijk herkenbaar aan het afwijkende kavelpatroon
van het polderland. De polder is dan ook herle-
maal ingesloten tussen droogmakerijen en de
Braassemermeer. De ingekleurde blauwe
streeplijn geeft de verbinding van de polder
naar de sluizen en de molens aan. De vier slui-
zen zijn met een cijfer aangegeven (fragment
van een topografische kaart uit 1914). 

vers. Toen ging men blijkbaar ook al fors
over begrotingen heen!
Uit de ‘Rekeningen’ blijkt dat:
Ontman en Claves voor levering 3448 gul-
den en 0 stuivers
Rietdekker Jacobs Berkhout 228 gulden en
0 stuivers.
Metselaar Jacobs van Hees voor de leve-
ring van stenen, kalk, tras en arbeidsloon
voor het opmetselen van de molen, 501
gulden en 8 stuivers.
de Timmerlieden Bard en Abraham Brons
voor hout, spijkers en arbeidsloon 2603 gul-
den en 0 stuivers.
Smid Joost Heylikmaker voor al het ijzer- en
smeedwerk 331 gulden en 16 stuivers.
Zeilmaker Cornelis Net voor de levering van
twee nieuwe zeilen en twee oud herstelde
met touwwerk, 80 gulden en 17 stuivers ont-
vingen.
Verder zijn er nog rekeningen voor de glas-
in-loodramen, en voor opsteekgeld be-
taald aan de secretaris van de Gemeente
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Alkemade en rekeningen aan de polder-
meester.

Veenderpolder
Toen de Lijker polder droog was besloot
men in 1787 een contract op te stellen om
de Veenderpolder te vervenen en droog te
maken. Alleen kwam de waterhuishouding
van de bovenpolder (het niet uitgeveende
gedeelte met daarin de dorpen Roelofa-
rendsveen, Oude Wetering en Nieuwe We-
tering) hierdoor aardig in de problemen te
zitten. De Poelwijkermolen en de Loetsloter-
molen (nu Veendermolen) aan de Wijde-

Aa werden nu van de bovenpolder afge-
sneden, terwijl de Moppemolen aan de
Hanepoel door het droogvallen van de Lij-
kerpolder nagenoeg van de bovenpolder
met daar in de drie dorpen was afgesne-
den. Dat is de eerste keer in zijn geschiede-
nis dat de Moppemolen in zijn voortbe-
staan wordt bedreigd.

Eerste aanval
De redding van de molen komt in oktober
1792 als door het Hoogheemraadschap
Rijnland octrooi verleend wordt aan de ge-
committeerden van de Veender- en Lijker-
polder om de Veender- en Fredirikspolder
te vervenen en droog te maken met een
looptijd van (alweer) 30 jaar. 
Men besluit nu een ringsloot aan te leggen.
Zo ontstaat de Veender- en Lijkerpolder
buiten de bedijking met de Moppemolen
en de Loetslotermolen, waarbij de oude
Poelwijkermolen wordt afgestaan aan de
nieuwe droogmakerij.
Tevens moet er een plaats aangewezen
worden in de bovenpolder voor een nieuw
te bouwen molen ter vervanging van de
Loetslotermolen als de Veenderpolder na
het uitvenen was drooggemalen en de
Loetslotermolen is omgebouwd tot vijzel-
molen.
Pas in oktober 1815 zijn alle partijen het
eens over een nieuw contract voor de be-
maling van de bovenpolder na 1828. Dan
zal namelijk de droogmaking van de Veen-
derpolder aanvangen. De nieuw te bou-
wen molen komt op een stuk land in de
Meerkreuk waartoe men een fonds sticht
met een kapitaal van 14.000 gulden voor
de nieuw molen. Deze molen die De Meer-
kreukmolen gaat heten was in 1829 ge-

De Moppemolen; in 250 jaar meerdere malen
aan de ondergang ontsnapt: daarom de molen
in de vreugd!

De Moppemolen is een juweel van een molen in het unieke Rijnlandse polderland (foto JSB).

reed. Hij heeft samen met de Moppemolen
de Veender- en Lijkerpolder buiten de be-
dijking tot 1924 bemalen.

Molenaars
In 1680 was Gerrit Dirxe Twaelffhoven mole-
naar. Hij verdiende in 1696 een jaarloon
verdiende van 90 gulden en 0 stuivers voor
het malen op de ‘Lijckerpolder Moolen’. In
1724 was Jan Arisz. Krul molenaar die in
1728 al een jaarloon kreeg van 120 gulden
en 0 stuivers.
Molenaars in later tijd uit het bekende mo-
lenaarsgeslacht Cozijn waren:
Petrus Cozijn molenaar op de Moppemo-
len van 1860 tot 1910.
Zijn broer Martinus Cozijn op de Meerkreuk-
molen van 1862 tot 1903.
Beiden kregen een jaarloon van 140 gul-
den. Petrus en Martinus waren twee zonen
van Aris Cozijn. Hij was molenaar op de
Meerkreuk molen van 1832 tot 1862 en
kwam van de Poelwijkermolen.
Martinus Cozijn werd op de Meerkreukmo-
len in 1903 eerst opgevolgd door diens we-
duwe, namelijk Francina van der Ploeg. Zij
was molenaarster tot 1906 op de Meer-
kreukmolen waarna Johannes Cozijn Mzn.,
het van haar overnam tot 1924. Het jaar-
loon was toen, onder invloed van de Eerste
Wereldoorlog, al opgelopen tot 200 gul-
den. Toch kon een molenaarsgezin van dit
geld, nog geen vier gulden per week, niet
rondkomen. Er moesten neveninkomsten
zijn. Veel watermolenaars deden dan ook
los werk voor boeren. Dat kon alleen als er
niet gemalen moest worden. In de Veen-
der- en Lijkerpolder buiten de bedijking viel
dit niet mee, zoals blijkt uit een brief van ge-
noemde Johannes Cozijn Mzn die de hulp
inroept van Gedeputeerde Staten om zo
een verhoging van zijn jaarwedde te krij-
gen. De brief geeft een goed beeld van
het molenaarsleven in die tijd:



338 5de jaargang 2002 nr. 12

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

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

De Moppemolen mag er zijn,
zowel in zijn geheel als in 
detail! (foto J.L.J. Tersteeg).

AAN
Groot EdelAchtbare Heeren Gedepu-
teerde Staten van Zuidholland

Groot Edele Achtbare Heeren,

Geven ik met verschuldigde eerbied te
kennen; de ondergeteekende molenaar
Johannes Cozijn Pzn, van Meerkreukmolen,
malende op de Veender en Lijkerpolder
buiten bedijking;
daar ik meer bij mijn polderbestuur ge-
vraagd heeft, en ook schriftelijk aange-
vraagd heeft om vergoeding en hooger
loon zoo was nu mijn verzoek aan Groot
EdelAchtbare Heeren om mij hierin te hulp
te komen, daar mijn loonstandaard of jaar-
wedde f 200.- zegge twee honderd gulden
is en ik daar des zomers 3 dagen per week
en in de winter iedere dag ook des nachts
en dikwijls Zondags ook nog, voor de polder
in dienst moet zijn, zoo bij voorbeeld ik er
wel eens nota van gehouden heeft en

circa 1700 uren per jaar voor de polder
dienst moet doen, zoo hoop ik dat Groot
Edel Achtbare Heeren, mij hierin bij mijn pol-
derbestuur zullen te hulp komen, niet dat ik
mijn plicht niet zal doen maar dat de Groot
Edel Achtbare Heeren mij hierin zullen te
hulp komen, dat ik voor mijn trouwen plicht
al zoo lang en mijn noodtoestand waarin ik
heden gekomen ben met mijn gezin, daar
ik 5 kinderen en eene vrouw heeft om voor
te zorgen, zoo was mijn verzoek aan Groot
Edel Achtbare Heeren om voor mij een
jaarwedde te bepalen, dat mijn arbeid
toch eens zal betaald worden. Zoo hoop ik
dat Groot Edel Achtbare Heeren, voor mij
ook een vergoeding zullen bepalen daar ik
verleden jaar 1919 en het najaar 19l8 meest
alleen voor de bemaling heeft gezorgd,
dat is bewijs van de bijzijnde polder brief,
zoo was nu mijn vraag aan U Groot Edel
Achtbare Heeren om voor mij en mijn gezin
te zullen zorgen daar de loonstandaard he-
den hier zoo ongeveer voor gewone ar-

beid 5 gulden per dag is dus ik als ambte-
naar hoop door U voor mijn gezin een bur-
ger tractement te zullen krijgen voor de mo-
bilisatie was het loon voor al mijn malen ook
veel te laag zegge f 140 gulden maar nu
Groot Edele Achtbare Heeren is het mij niet
mogelijk om met vrouw en kinderen er van
te bestaan, daar ik maalt met de molen op
die bovengenoemde polders waar 4 schut-
sluizen op zijn, de heele polder een teel of
tuinderij is, met waarde van land van 20
gulden de vier kante roe, en in de polder
het dorp Roelofarendsveen is met 2500 in-
woners, kerk, raadhuis, postkantoor en
scholen zoo moet er altijd erg voor de wa-
terstand gezorgd worden; als bewijs Groot
Edele Achtbare Heeren, dat er altijd voor
de waterstand gezorgd is, door mijn voor-
ouders zoo heeft van 1832 dat de Meer-
kreukmolen geboud is, mijn grootvader Aris
Cozijn, mijn vader Martinus Cozijn, en ik nu
reeds 14 jaar in dienst van de polder Jo-
hannes Cozijn dus is er nu 88 jaar door de-
zelfde familie voor deze polder als mole-
naars en ambtenaare van de polder ge-
malen, en degelijk voor de polder ge zorgd,
de geheele tcestand U Groot Edel Acht-
bare Heeren bekend hopende dat ik ook
voor dit jaar 1920 door U Groot Edel Acht-
bare Heeren mijn loon naar dienst tijd, dat
ik voor de polder moet doen, betaald zult
krijgen, want nu reeds met de regen tijd en
ruw weer moet ik 3 maal per Week met de
molen werken en mag dan niet naar an-
dere om voor mijn gezin geld te verdienen,
toe gaan; U onmisbare hulp hier aan mijn
verzoek te willen verleene, en mijn tracte-
ment te willen in verbetering brengen, dat
nu heden is 200 gulden met vrij woning licht
en kleine moestuin zoo blijf ik in afwachting,

Alkemade, 26 Juli 1920 
Johannes Cozijn Mzn. Meerkreukmolen
te Oudewerting 

Petrus Cozijn van de Moppemolen werd in
1910 opgevolgd door zijn zoon Johannes
Cozijn Pzn. Die overlijdt in 1951.
In 1955 is de P.  Cozijn molenaar op de
Moppemolen en hij blijft dit tot 1963. Dan
bekwaamt de heer Ab Uilenberg die naast
de molen woont zich in het bedienen van
de molen, die hij bemaalt totdat hij in 1993
komt te overlijden. Zijn vrouw, Anna Uilen-
berg, geboren Bisschop overlijdt op 26 ok-
tober 2002, 82 jaar oud.

Tweede aanval
In 1878 komt het polderbestuur met een
voorstel de Moppemolen en de Meer-
kreukmolen af te breken en een stoomge-
maal te bouwen aan de Braasemmermeer
op de plaats van de Meerkreuk-molen en
zo de Ringsloot van Nieuwe Wetering bij de
droogmakerij van de Lijkerpolder te betrek-
ken. Het voorstel haalt het niet en zo krijgen
beide molens uitstel van executie; voor de
Meerkreukmolen evenwel tijdelijk. 
Het voorstel is op het eerste gezicht verba-
zend, aangezien kort tevoren door het pol-
derbestuur nog flink is geïnvesteerd in beide
molens. In 1875 bestelt men een nieuwe ij-
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Het scheprad van de molen met ervoor de
wachtdeur die het teruglopen van het boezem-
water moet tegengaan (foto Bert Peihak).

zeren as bij de Prins van Oranje. Voor dit be-
drijf zal het een heel bijzondere worden. Het
is de duizendste molenas die men giet! Dat
heuglijk feit vindt plaats in december 1875
en gaat met een plechtigheid gepaard in
aanwezigheid van president-commissaris
mr. R.J. graaf Schimmelpenninck van Nyen-
huis. Bij die gelegenheid draagt voor-
drachtskunstenaar Bigot een gedicht voor.
Dit is de wateras voor de Meerkreuk ge-
weest, omdat de as geleverd wordt met
twee taatsen en twee keertaatsen. Dat kan
alleen voor een wateras, de as waar het
scheprad op is gemonteerd. Bovendien
krijgt de Moppemolen in 1877 een ijzeren
wateras, ook van de Prins van Oranje, met
nummer 1109 en die zit daar nog in. Het be-
drijf heeft dus in ruim een jaar meer dan
honderd molenassen gegoten.
Het voorstel om zo snel na deze kostbare in-
vesteringen de molens te slopen wordt be-
grijpelijker als men weet, dat het jaar 1878
extreem nat was. Als de wind het dan ook
nog laat afweten dan zijn de rapen gaar! 
Na 1878 blijft men in de molens investeren.
In 1881 krijgt de Moppemolen een ijzeren
binnenroe, een Potroe, nr. 1281, en in 1899
een ijzeren buitenroe, nr 1830. De Meer-
kreuk krijgt in 1907 een Potroe, nr. 2054,
welke op 6 april 1907 wordt gestoken. Na
de sloop van deze molen in 1925 wordt
deze roe gestoken in de korenmolen van
Moriaanshoofd bij Zierikzee, waar hij tot dit
jaar in de molen zat. 

Derde aanval
Want in januari 1924 wordt op een alge-
mene vergadering van het bestuur van de
Veender- en Lijkerpolder buiten de bedij-
king besloten dat de prachtige Meerkreuk-
molen zal worden afgebroken om plaats te
maken voor een motorgemaal.
Een jaar later, op 17 Januari 1925, besluit
hetzelfde bestuur ook de Moppemolen af
te breken aangezien, nu na inwerkingstel-
ling van het gemaal de molen overbodig is
geworden; de derde aanval op het voort-
bestaan van de molen.
Johannes Cozijn Petruszn., (wonende met
vijf kinderen op de Moppemolen ) wordt
aangesteld als machinist op het gemaal
en als molenaar van de Moppemolen be-
dankt voor alle verrichte diensten.
Door hevige regenval in 1925 en 1926 en
vanwege onvoldoende capaciteit van het
gemaal moet de buiten bedrijf gestelde
molen wekenlang bijspringen om de pol-
der op peil te houden.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17
mei 1925 bericht er uitvoerig over:

‘Wij hebben er vroeger al herhaaldelijk op
gewezen, dat men zeer voorzichtig moet
zijn met het afbreken van onze windmo-
lens, niet alleen om aesthetische redenen,
maar ook omdat de mechanische bema-
ling de polderlasten vaak zeer doet stijgen.
Daarbij komt dat de capaciteit, het nuttige
effect, van de machinale bemaling, om al-
lerlei redenen dik wijls zeer tegenvalt. Een
sterk voorbeeld hiervan levert het ge-
beurde in den Veender- en Lijkerpolder bui-
ten de bedijking, gemeenten Alkemade
en Woubrugge. Deze polder werd voor
1924 op uitnemende wijze drooggehou-
den door twee wind molens, den Meer-
kreukmolen en den Mopmolen. De eerste,
gelegen aan het Brasemermeer, en daar
een prachtig effect makend, werd in het
begin van den zomer van het vorige jaar
afgebroken en vervangen door een
steenen gebouwtje, waarin een ruwolie-
motor. Reden hiervan was het zooge -

Advertentie in De Molenaar van 18 juni 1924
voor de afbraak van de Meerkreukmolen. 
Een dergelijke advertentie verscheen voor de
Moppemolen gelukkig niet...

naamd dure onderhoud der molens, die
naar een goedkoopere wijze van bema-
ling deed uitzien. (De polderlasten bedroe-
gen f 16 per H.A., wat, volgens deskundig
oordeel, zeer normaal is voor een kleinen
polder met twee molens en vier schut-slui-
zen.) Hoe dat zij, er moest verandering in
komen! De Meerkreukmolen werd, zooals
gezegd, al vast afgebroken en de Mop-
molen, die eveneens overbodig heette te
zijn gewor den, zou spoedig volgen. Het be-
stuur van den polder heeft thans echter,
voorloopig ten minste, van dat plan afge-
zien; van dat plan moeten afzien, Want de
machinale bemaling is zeer tegengevallen!
Irs. de Wit, de adviseurs ook van den Scher-
mer, hadden op de grondslagen van den
afgebroken molen een 25 P.K. motor gezet
en de exploitatie-rekening was gebaseerd
op 800 maaluren. Maar de practijk was an-
ders! Al aanstonds bleek, dat het gemaal,
hetwelk den maaldienst van de twee mo-

In 1954 kreeg de Moppemolen nieuw rietdek.
Het maakt de indrukwekkende zware houtcon-
structie van de molenromp duidelijk. Let ook
op het witte kruis boven het kelderraam; een
gewoonte die in Rijnland meer voorkwam, niet
alleen bij molens, maar ook bij boerderijen.

lens moest overnemen, nog lang niet de
capaciteit van één molen had (de molens
konden elk uur het polderwater 1 c.M. la-
ger malen; het gemaal doet 5 uren over 1
c.M.) gezamenlijk plm. 2500 maaluren. Men
kan begrijpen, dat de motor nu bijna onaf-
gebroken moest draaien en dan nog wel
overbelast; de aangedreven pomp eischt
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meerdere P.K. Toen de Mopmolen, bij wijze
van proef, op non-activiteit was gesteld,
werd de waterstand, ook in de droge pe-
riode van het voorjaar, telkens hooger dan
voorheen bij de windbe maling. Vandaar
dat de molen den 28sten April j.l, ‘uit arre-
moede’ weer in bedrijf moest worden ge-
steld. Het is te hopen, en lijkt waarschijnlijk,
dat de mooie molen, staand in de onmid-
dellijke nabijheid van het watersportge-
bied Warmond- de Kaag, nu voorgoed be-
houden zal blijven: desnoods alleen als re-
serve-gemaal. En in elk geval zullen dit en
andere polderbesturen nu toch goed
doen even af te wachten het resultaat van
de prijsvraag van ‘De Hollandsche Molen’.
Er zijn niet minder dan 40 oplossingen inge-
komen, die op het oogenblik door de zeer
deskundige jury onderzocht worden en
men verwacht, dat het zal gelukken de be-
malingscapaciteit van de windmolens te
verbeteren en misschien te vereen -
voudigen. Laat men — dit kan niet genoeg
herhaald worden — toch geen molens af-
breken die later wellicht weer groote be-
drijfswaarde zullen krijgen, terwijl ze nu aan
afbraak zoo goed als niets opbrengen.’

Ook spelen bezwaren van inwoners van
het dorp Nieuwe Wetering mee, die klagen
dat door de langdurige stilstand van de
molen het water in hun dorp zo slecht is ge-
worden dat het tot vissterfte leidt en stank-
overlast geeft. Dat is al erg genoeg, maar
Nieuwe Wetering heeft dan nog geen wa-
terleiding, zodat men voor huishoudelijk ge-
bruik op dit slootwater is aangewezen! Een
afvaardiging van de buurtbewoners over-
handigen de burgemeester van Alkemade
een door 62 inwoners ondertekende petitie
om de Mopmolen te handhaven. Nu be-
sluit de ingelandenvergadering op 10 mei
1928, mede op aandringen van de Vereni-
ging De Hollandsche Molen, de molen niet
te slopen maar als hulpgemaal en voor de
waterverversing in stand te houden.
Toch is het polderbestuur niet bereid om
grote kosten voor de molen te maken en
vandaar, dat de gemeente Alkemade, de
Googerpolder en de Drooggemaakte

Veender en Lijkerpolder als belanghebben-
den jaarlijks bijdragen in het onderhoud
van de molen met respectievelijk 100, 50
en 80 gulden. Het is ongetwijfeld een van
de eerste keren geweest in Nederland,
waarbij voor een molen een structurele on-
derhoudssubsidie wordt verstrekt!
Johannes Cozijn wordt weer aangesteld als
reserve-molenaar.
Van deze beslissing kreeg het polderbe-
stuur geen spijt want in 1940 komt het ge-
maal door de oorlog en de daarmee sa-
menhangende schaarste aan gasolie en
de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen
(tot wel 500%) stil te staan.
De Moppemolen wordt nu als hoofdge-
maal in dienst gesteld.

Vierde aanval
In 1951 wordt de molen stilgezet omdat ver-
schillende dure reparaties noodzakelijk zijn.
Bovendien is het motorgemaal perfect in
orde en zijn de brandstofkosten weer nor-
maal. Het polderbestuur besluit de molen
niet meer te herstellen en de molen te
koop aan te bieden voor 2500 gulden.
In 1954 komt de Provincie Zuid Holland op
voor de molen. De polder die 400 ha groot
is en vrijwel geheel uit tuinland bestaat, zou
bij stagnatie van de elektriciteit of in oor-
logstijden en uitval van het inmiddels elek-
trisch geworden gemaal grotendeels onder

Avondstemming in Rijnland met een malende Moppemolen; ernaast,
aan de horizon de twee Lijkermolens.

water komen te staan, wat voor de voed-
selvoorziening een ramp zou betekenen.
Daarom krijgt de molen alsnog toch een
grondige restauratie zodat hij als reservege-
maal dienst kan doen. Hiervan neemt de
provincie 90% van de herstelkosten voor
haar rekening in het kader van de Wet Be-
scherming Waterstaatswerken in Oorlogs-
tijd. (BWO)
In 1955 is de molen weer geheel maalvaar-
dig na een grondige restauratie, uitgevoerd
door de Firma Verbij. De kosten bedragen
18.869 gulden.

Veilige haven
In 1983 gaat de molen over naar de hui-
dige eigenaar, de Rijnlandse Molenstich-
ting als 33-ste molen van deze stichting.
In 1995 is de molen van binnen weer be-
woonbaar gemaakt en is er ook een drink-
waterleiding en elektriciteit naartoe aan-
gelegd. Sindsdien wordt de molen weer
permanent bewoond door de familie Toet,
die ook de molenaars zijn. Sinds het overlij-
den van Johannes Cozijn Pzn. in 1951 stond
de molen leeg.

De Meerkreukmolen kort voor de afbraak. Ook
deze molen heeft een kruis boven het kelder-
raam (foto coll. JSB).

‘De Moppe in ‘t Lagelant by Leyde’, de boer -
derij waaraan de Moppemolen waarschijnlijk
zijn naam dankt.
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Zondag 27 oktober: op de molenkalender
staat: Rijnlandse Molendag. Door de zware
storm is die dag gelukkig niet in rook maar
wel in de wind opgegaan: het was volsla-
gen onverantwoord om met de molens te
draaien. Gelukkig is er aan de molens geen
stormschade van betekenis. Dat is bij an-
dere beruchte stormen, zelfs minder hef-
tige wel eens anders geweest. Zo ging bij
de zware storm van 13 november 1972 de
Broekdijkmolen aan de rand van de Leidse
Merenwijk in vlammen op, terwijl een half
jaar later, op 2 april 1973, de molen van de

Grotepolder onder Zoeterwoude door een
storm zeer zwaar werd beschadigd. De
Rijnlandse Molenstichting prijst zich gelukkig
dat het nu zonder al te veel kleerscheuren
is afgelopen en dat de Broekdijkmolen en
de Grote Molen er weer staan! 
Vrijwillig molenaar Harmannus Noot uit het
Groningse Haren moest die stormzondag
toch richting Rijnland en kon het niet nala-
ten om poolshoogte te nemen bij de mo-
lens van Rijnland. We laten zijn ervaringen
volgen:
‘We wisten tevoren natuurlijk al wel dat er

S t o r m  o v e r  R i j n l a n d

Avondstemming in Rijnland met een malende Moppemolen; ernaast,
aan de horizon de twee Lijkermolens.

Toch nog een vijfde aanval
Dan komt in 1997 het plan de rijksweg A4 te
verbreden met een hogesnelheidtrein-
baan ernaast aan te leggen. In dit plan
staat dat de Ringsloot tussen Roelofarends-
veen en Nieuwe Wetering die onder de A4
doorloopt, zal worden gedempt.
Daardoor zal de molen van zijn polder wor-
den afgesneden en geen bemalingsfunc-
tie meer hebben.
Als alternatief plan wordt dan het voorstel
gedaan een inlaat bij het sluisje van
Nieuwe Wetering te plaatsen en zo de mo-
len een circuitbemaling te geven.
De Rijnlandse Molenstichting keurt dit plan
af en tekent bezwaar aan tegen de plan-
nen. In het bezwaarschrift stelt men voor
een duiker onder de A4 aan te leggen.

Weer, zoals in 1925 en 1926, wordt de molen
geholpen door de ‘weergoden’. In sep-
tember 1999 en het jaar erop, in 2000, is de
regenval zo hevig dat de molen moet bij
springen om de polder op peil te houden.
Het onderstreept het belang van het be-
houd van de molen als maalwerktuig. De
Moppemolen kan heel wat water verzet-
ten. Rijnlandse molenaars zeggen ‘een
kuub per end’: iedere keer als een molen-
wiek de molenromp passeert slaat het
scheprad 1 m3 water uit. Bij een redelijk
gang van zestig einden verzet de molen 60
m3. Dat is dus 60.000 liter of 6000 emmers
van tien liter per minuut!
Toch besluit men in februari 2001 de rings-
loot af te dammen. Er wordt door verschil-
lende instanties bezwaar aangetekend,

De gietijzeren wateras in de Moppemolen doet,
zoals blijkt uit de fabricagegegevens al 125 jaar
dienst! De Prins van Oranje heeft in totaal onge-
veer 1200 molenassen (boven- en waterassen)
in de bijna zestig jaar van haar bestaan (1840-
1897). Zo’n 400 doen er nog steeds dienst. 

evenals door de bewoners van Nieuwe
Wetering die bang zijn een stinksloot in hun
dorp te krijgen: de geschiedenis van 1925
dreigt zich te gaan herhalen! Zij richten een
actiegroep op met de naam Stichting Plat-
form Leefbaarheid Nieuwe Wetering.
In mei 2001 komt men de molenstichting en
de bewoners van Nieuwe Wetering tege-
moet en is men bereid om toch een duiker
aan te leggen, maar men kan en wilde er
geen extra geld voor vrijmaken. 
Met veel moeite slaagt de Rijnlandse Mo-
lenstichting erin om via verschillende in-
stantie het vereiste bedrag bijeen te bren-
gen. In juni 2001 wordt het contract onder-
tekend dat de bouw van de duiker onder
de A4 mogelijk maakt.
Opnieuw is de molen gered en voor ons en
het nageslacht als echte en werkende mo-
len behouden gebleven. 

Aad Toet

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

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

� ƒ 20,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E  
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout

De Grote Molen na de storm.

geen enkele molen zou draaien, maar wel-
licht dat de molenaars toch aanwezig wa-
ren zodat we de te bezoeken molens van
binnen konden bekijken. Op de autoradio
hoorden we dat de storm in Zeeland en
Westelijk Brabant al de nodige schade had
aangericht, dus besloten we maar om niet
verder te gaan. Op dat moment waren we
gearriveerd in Rijnsaterwoude alwaar we
de Geestmolen in het vizier kregen. De

storm was inmiddels zo in hevigheid toege-
nomen dat ik nauwelijks fatsoenlijk meer
een fototoestel vast kon houden. Bij de in-
gang van de toegangsweg naar de
Geestmolen stond een bordje met op-
schrift: verboden toegang. Zo te zien was
er niemand aanwezig en heb ik maar
gauw een paar kiekjes gemaakt. In de tuin
lagen reeds diverse afgebroken boomtak-
ken. Inmiddels was het Braassemermeer
een woeste binnenzee geworden, de
schuimkoppen sloegen met geweld over
de dijk. Vervolgens zijn we naar het dorp
Rijnsaterwoude gereden en we besloten
dat we daar voorlopig maar moesten blij-
ven. De storm had daar al in alle hevigheid
toegeslagen (het was inmiddels 13.45 u.).
Van verschillende daken waren reeds de
dakpannen met hele rijen tegelijk van de
daken gewaaid. 
We besloten om in de auto maar een kop
meegebrachte koffie te nuttigen. Terwijl we
koffie zitten te drinken zegt Karin, moet je
daar eens kijken. Zien we daar het Dekker-
molentje die met z’n Dekkerwieken ver-
vaarlijk heen en weer staat te zwiepen. Na
de koffie de auto maar weer uit om dit mo-
lentje te fotograferen. Eén van de bewo-
ners van het nabijgelegen woonhuis zag
mij fotograferen. Hij zal wel gedacht heb-
ben, heb je niets beters te doen met dit
weer.
Vervolgens een wandeling gemaakt naar
een doodlopend straatje richting het
Braassemermeer. Je houd het niet voor
mogelijk hoe woest het meer tekeer ging.
De golven beukten op de oevers. Op het
gehele meer stonden dikke schuimkop-
pen. Ik heb nog een dia gemaakt met de
Geestmolen ver op de achtergrond. Tegen
omstreeks 15.00 u. was het hoogtepunt van
de storm gepasseerd en besloten we om
verder te rijden langs de zuidelijke oever
van het Braassemermeer richting Wou-

brugge. Naar het noorden toe ruim zicht
over het woeste meer. Onderweg heb ik
samen met een andere automobilist een
omgewaaide (geknotte) populier die over
de weg lag weggetrokken. In Woubrugge
aangekomen hebben we de Vrouwgeest-
molen opgezocht en gevonden. De storm
probeerde vat te krijgen op de wieken van
deze prachtig vrijstaande windwatermo-
len. Het grote kruirad draaide voor- en ach-
teruit. Zo te zien waren de bewoners niet
thuis want op het parkeerplaatsje stond
geen auto. Ondertussen regende het en
was het moeilijk om een foto te maken. De
auto op een zodanige wijze geparkeerd
zodat we door het openstaande portier-
raampje een kiekje konden maken.
Daarna gauw het raam weer dicht en
weer verder rijden. Omdat de voorruit was
natgeregend deed ik de ruitenwissers aan.
Maar de regendruppels bleven zitten waar
ze zaten. Toen bleek dat de druppels niet
buiten op het raam zaten, maar binnen. Tij-
dens het fotograferen is de regen door de
harde wind tegen de binnenkant van de
voorruit geblazen waardoor het net leek
alsof de voorruit aan de buitenkant was
natgeregend. We moesten er om lachen.
We vervolgden de reis richting Hoogmade
alwaar we een aantal mij niet direct be-
kende wipmolens ontwaarden. Ook de gi-
gantische bouwput van de HSL lijn met er
rondom heen een aantal wippen. Omdat
het hard regende besloten we maar om
geen foto’s meer te maken en vervolgden
we onze terugreis via Leiderdorp, Leiden,
Oegstgeest, Sassenheim en Lisse.
Terugkomend in de provincie Groningen
viel het ons op dat de storm hier lang niet
zo heftig was geweest als in het westen van
Nederland. Het is een gedenkwaardige
dag geweest die natuurlijk ook heel anders
had kunnen aflopen.’
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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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Portret

De 
Denekamper 
victor ie

J.S. Bakker

In 1972 maakte ik
kennis met de
molens van Dene-
kamp. Niets dan
lof voor de water-
molen van Singra-
ven,  maar de vier
windmolens in de
gemeente waren

In een oud jaarboekje van De Hollandsche
Molen wordt Limburg ‘een knekelhuis van
molenresten’ genoemd. In Overijssel ging
dat in 1972 op voor de gemeente Dene-
kamp. Hoe was de situatie toen:
� De Nicolaasmolen van Derkman had zijn
gevlucht nog, althans wat ervan over was,
maar behoorde toch met de Pelmolen in
Rijssen tot de meest vervallen molens in de
provincie, ja zelfs van Nederland.
� De Brandehof- of Borgelinkmolen was
een complete, maar uitgesloopte romp
die in gebruik was bij een plaatselijk meng-
voederbedrijf. 
� In Lattrop stond de molen van Oortman,
een vrijwel complete romp, afgezaagd op
de kapzolder.
� In Tilligte stond een stompje, de half af-
gezaagde romp van de molen van Brun-
ninkhuis, die als opslagplaats diende.
Voor geen der vier molens was in 1972 ei-
genlijk enige hoop. De enige die nog een
kansje maakte was de ruïneuze Nicolaas-
molen omdat deze verreweg nog het
meest compleet was. In juli van het ge-
noemde jaar liet de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg evenwel weten dat subsidie
in de herstelkosten niet verantwoord was,
vanwege ‘vooral de desolate staat van de
molen’. Het zag er somber uit voor de De-
nekamper windmolens... 
Toch keert het tij al snel, allereerst voor deze
Nicolaasmolen.

Nicolaasmolen

De geschiedenis van de Nicolaasmolen
begint in 1859. Zoals op meer plaatsen in
oostelijk Nederland nemen een paar boe-
ren, vijf in getal, het initiatief tot het stichten
van een tweede windmolen bij het dorp,
vandaar dat de molen ook wel bekend

De Nicolaasmolen in juli 1972.

zonder uitzondering puin-
hopen; een kwartet brand-
hout. 
Met de inbedrijfstelling van
de Borgelink’s Molen op 28
september is dit brandhout
herschapen in volwaardige
windmolens; de een nog
mooier dan de ander.
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De Nicolaasmolen omstreeks 1920
(foto: ‘Molens rond Denekamp’).

staat als De Nieuwe Molen. Elk der deelne-
mers steekt 900 gulden in de molen. Aan-
vankelijk zou de molen namens de eige-
naars door knechts zijn bemalen. Dat had
zo zijn nadelen, vandaar dat de molen
vanaf omstreeks 1880 werd verpacht. De
eerste zelfstandige molenaar is zo Willem IJ-
zereef, afkomstig uit Eibergen. Als IJzereef
vertrekt naar de watermolen van Singraven
dan wordt hij als pachter opgevolgd door
Gerardus Kienhuis uit Losser. Kienhuis sticht
in 1902 een eigen maalderij, annex bakkerij
aan de Noordhornsestraat. J.H. Derkman jr.
wordt dan molenaar op de Nicolaasmolen.
Deze Derkman was een zoon van G.J.
Derkman, een der stichters van de molen in
1859. Stenen met de jaartallen 1859 en 1902
ter weerszijden van de molendeur herinne-

ren nog aan de gebeurtenissen. In de loop
der jaren versterkt Derkman zijn aandeel in
de molen totdat hij in 1908 alleen eigenaar
is. Derkman is niet alleen molenaar, maar
heeft ook nog een eigen landbouwbe-
drijfje met o.a. drie koeien. 
Zoals zoveel molenaars schaft Derkman
ook een motor aan. Hij koopt in 1909 een
benzinemotor die vanuit een naburig mo-
torhok via een as/riemoverbrenging het
binnenwerk van de molen kan aandrijven.
In 1917 werd, gestimuleerd door de RK kerk,
in Denekamp een coöperatie opgericht.

Deze ABTB stichtte in 1922 een maalderij,
annex graanpakhuis, annex dorserij. Dit be-
tekende een hele verbetering voor de
boeren voor wat betreft het dorsen en de
opslag van graan. Dat hield ook in dat dit
een enorm klap was voor de molenaars
die hun boerenklanten zagen overstappen
naar de coöperatie. Het roer moest om en
daarom begon de familie Derkman in 1934
met een kruideniers- en tabakswinkel en de
molen kwam tot stilstand. Het onderhoud
van de molen werd verwaarloosd en hij
raakt dan ook toenemend in verval. In 1952
onderneemt de burgemeester van Dene-
kamp een eerste herstelpoging. Succes zal
nog een kwart eeuw op zich laten wach-
ten! De storm van de watersnoodramp
brengt in februari 1953 verergert het verval
aanmerkelijk. De gemeente wil de molen
kopen, maar men komt niet tot overeen-
stemming met Derkman. In 1968 lukt dat
een plaatselijke architect, Knippers, wel. Hij
wil de molen restaureren en er zijn kantoor
vestigen. Het eerste lukt helaas niet, het
tweede gelukkig ook niet. In 1974 koopt de
gemeente Denekamp de molen voor bijna
8000 gulden van Knippers. De geschatte
restauratiekosten zijn inmiddels opgelopen

tot 170.000 gulden. De plaatselijke molen-
maker Wintels kreeg de restauratieop-
dracht van de gemeente en in de winter
van 1974/1975 werd in de werkplaats aan
het herstel begonnen. Daar werden zo’n
15.000 eiken spanen gemaakt voor de
dakbedekking van de romp en de kap. Op
17 mei 1975 werd de kap, of wat ervan
over was, van de molen gehaald. Daar-
mee ver loor de laatste houten molenas
van Overijssel zijn functie, (afgezien van
wat kleine watermolens). Kleinzoon Jozeph
Derkman van de laatste molenaar ging on-

dertussen in de leer bij molenaar Kiers in
Vriezenveen voor vrijwillig molenaar. Op 1
april 1976 werd de nieuwe kap op de mo-
len gezet; nu met een ijzeren Enthovenas
uit 1866. Aanvankelijk dacht men ter
plaatse aan een aprilmop! Op 27 mei 1976
draaide de molen weer voor het eerst na
ruim veertig jaar stilstand en verval. Op 30
oktober 1976 volgde de officiële ingebruik-
stelling door de burgemeester van Dene-
kamp. De molen heeft twee koppel ste-
nen. Het oorspronkelijk karakter van de mo-
len is ondanks de ingrijpende restauratie
schitterend bewaard gebleven en daarom
is de Nicolaasmolen een bezoek meer dan
waard. Opmerkelijk is ook de windas met
houten pal voor het openleggen van de
stenen. Jozeph Derkman, ook lid van de
examencommissie van De Hollandsche
Molen, houdt de molen inmiddels al meer
dan 25 jaar met liefde draaiend. Het is jam-
mer dat de molen omgeving van de mo-
len voor een molen te wensen over laat
(windbelemmering, visuele beleving),
maar het heeft niet veel gescheeld of er
was helemaal geen molen meer geweest.
Dat was dan molen 1.

De Nicolaasmolen in restauratie, juli
1975.

De Nicolaas- of Nieuwe Molen in
1999.

De windas met houten pal in de Nico-
laasmolen. 
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Oortmanmolen
In 1907 stichtte Johannes Oortman in Lat-
trop een motormaalderij. Maar brandstof
voor de motor kostte geld en de wind
kostte niets. Zoals een enkele keer wel meer
voorkwam liet Oortman om die reden in
1909 alsnog een windmolen bouwen, zoals
toen gebruikelijk met een sloopmolen. Zo-
als wel meer in het oosten des lands, geen
Zaanse industrie of Hollandse poldermolen,
maar een Groningse oliemolen, om precies
te zijn de molen van Abel Makken uit Tjams-
weer bij Appingedam die Oortman daar
kocht voor 1400 gulden. De molen werd
gesloopt en vervolgens per schip vervoerd
richting Lattrop. In het kanaal Almelo-Nord-
horn werd bij Denekamp het schip uitgela-
den en werden de onderdelen verder per
as vervoerd. De molen werd in Lattrop op-
gebouwd door de bekende molenmaker
Rudolph van Housselt uit Coevorden, die
de molen evenwel niet klaar heeft gezien:
hij overleed tijdens de bouw. De molenas
uit Tjamsweer bleek niet meer te gebruiken.
Van Housselt maakt een nieuwe houten as,
waarvoor hij een eik in de bossen van Sin-
graven uitzocht. Het is opvallend dat alle
vier de Denekamper molens hun bedrijfstijd
met een houten as hebben uitgediend!
De petroleummotor uit de maalderij van
1907 werd nu onder in de molen geplaatst.
Nadat Oortman in 1933 een zwaardere
dieselmotor kocht kwam de molen stil te
staan. In 1941 werd de in verval rakende
molen tot op de kapzolder gesloopt.
Omstreeks 1975 was het restant van de mo-
lenromp zo in verval geraakt. Grote gaten
in het rietdek maakten duidelijk dat de Lat-

De oliemolen van Makken in Tjamsweer bij Appingedam voordat die naar Lattrop
verhuisde.

De molen van Lattrop nog in bedrijf.
Malen met volle zeilen en de eindbor-
den uit verdient geen schoonheidsprijs!

tropse molen onafwendbaar naar de on-
dergang leek te gaan. Zo ver kwam het
niet. Als eerste stap in omgekeerde richting
werd plaatsing op de rijksmonumentenlijst
aangevraagd voor de molenromp. Deze
aanvraag werd op 4 januari 1978 afgewe-
zen. Dat betekende een forse streep door
de rekening, omdat hiermee ook de toe-
gang tot het subsidiecircuit voor herstel
aanzienlijk moeilijker werd. In heel wat van
dit soort situatie betekent een dergelijke af-
wijzing een roemloze dood van de mooie
plannen; maar niet in Denekamp. 
Op 3 september 1981 wordt de Stichting
Oortmanmolen opgericht, die vervolgens
de molen op 7 december 1981 in eigen-
dom verwerft. Dankzij de gemeente, de
burgerij, de medewerking van de eigenaar
en de DACW kan molenmaker Wintels in
april 1982 met de restauratie beginnen als
leerlingenbouwplaats. Het achtkant bleek
dermate slecht te zijn dat besloten werd

een geheel nieuwe molen te bouwen, zij
het met gebruik van wat bruikbare delen
van de oude. Ook werd van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de molen over
een afstand van twaalf meter te verplaat-
sen naar een betere plek.
Het in elkaar zetten van het achtkant vindt
op een bijzondere manier plaats. Normaal
wordt het achtkant staand in elkaar gezet.
Bij de Oortmanmolen doet molenmaker
Wintels dit liggend, waarna een kraan het
klaargemaakte achtkant in april 1983 over-
eind zet. De grotere veiligheid voor de jon-
gere bouwvakkers die nu niet zo hoog hoe-
ven te werken was hiervoor het argument.
Met de herbouw is een bedrag van 700.000
gulden gemoeid. Op 12 november 1983

Merkwaardige dubbele zoldering in de
Oortmanmolen. Die wijst erop dat de
molen in Groningen ook pelmolen is
geweest. Bij de reconstructie van de
molen in 1983 is die dubbele zoldering
weer aangebracht.
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De afgezaagde romp van de Oortman-
molen in 1976 (foto: ‘Molens rond De-
nekamp’).

stelt burgemeester Norbart van Denekamp
de molen in bedrijf.
Vervolgens probeert de molenstichting, in-
middels Molen-Stichting Lattrop-Tilligte de
herbouwde molen alsnog op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst te krijgen. Een maand
na de ingebruikneming, op 12 december
1983, vraagt de molenstichting dit aan, het
begin van een langdurige procedure, die
eindigt met een afwijzing door de Raad
van State op 17 november 1989. Evenals bij
de Nicolaasmolen wordt een nazaat van
de bouwer in 1983 aangesteld als mole-
naar; in dit geval de heer J.F.M. Oortman.
Dat was dan molen 2.

Brunninkhuismolen

In 1863 vraagt Joseph Fickers, molenmaker
en timmerman in het Duitse Wietmarschen,
even over de grens, toestemming voor de
bouw van een windkoren- en pelmolen in
Tilligte. Op 31 oktober 1865 koopt Gerhar-
dus Brunninkhuis de ‘onlangs nieuw ge-
stichten Korenwindmolen’ voor 2000 gul-
den. Brunninkhuis blijkt de molen al voor de
aankoop in gebruik te hebben, zodat hij
waarschijnlijk toch de eerste molenaar is
geweest. In 1867 neemt Brunninkhuis zijn in-
trek in een huis bij de molen. Brunninkhuis is
niet alleen molenaar, maar ook bakker,
een combinatie die in het oosten van het
land meer voorkwam. In 1911 wordt er een
petroleummotor bij de molen geplaatst. Als

Van geamputeerde invalide tot sieraad van Denekamp: de Oortmanmolen.

in november 1929 een roe van de molen
breekt dan is dat het begin van het (voor-
lopige) einde. In de Tweede Wereldoorlog
wordt de molenromp te halverhoogte af-
gezaagd en doet vervolgens dienst als op-
slagruimte voor het veevoederbedrijf van
Brunninkhuis. In de loop van 1982 ontstaan
plannen om ook deze molen te herstellen
in het kader van werkverruimende maatre-
gelen. De Stichting Oortmanmolen neemt
de voorbereidingen op zich en wordt ook
eigenaar van de molen. Vandaar, dat de

naam wordt verandert in Molen-Stichting
Lattrop-Tilligte. De bouwkosten worden ge-
raamd op zes ton, waarvan de gemeente
Denekamp de helft voor haar rekening
neemt. Ook nu weer verzorgt molenmaker
Wintels de herbouw. Tijdens de nationale
Molendag van 1984 wordt het nieuwe
achtkant op de vernieuwde onderbouw
gezet. Op 1 juni 1984 plaatst een kraan de
nieuwe kap op de romp. Op 8 december
1984 stelt burgemeester Norbart de Wester-
veld Möl in bedrijf. De uiteindelijke bouw-
kosten bedroegen 750.000 gulden. Opmer-
kelijk is dat de twee koppel blauwe stenen
in de molen nog afkomstig zijn uit de oude
molen. Drie broers en twee neefs Brunnink-
huis worden door Jozeph Derkman op de
Oortmanmolen ingewijd in de geheimen
van het windmolenaarsvak. Ook hier zijn
dus weer nazaten van de eerste molenaar
‘terug bij af!’
Dat was dan molen 3.

Brandehofmolen

Al met al was er in acht jaar tijd een ongeë -
venaarde prestatie verricht. Drie molen-
wrakken waren getransformeerd in maal-

vaardige molens, waarvan twee vrijwel te-
gelijkertijd buiten het normale monumen-
tencircuit om. Het bleef dan ook niet on-
opgemerkt. Tijdens de jaarvergadring van
De Hollandsche Molen kreeg de Molen-
stichting Lattrop-Tilligte, vertegenwoordigd
door de heren Borgman en Oortman een
prijs uitgereikt vanwege de Stichting Molen-
giftenfonds voor Vernuft en Volharding.
Veel molenliefhebbers dachten dat de
vierde molen, de Brandehofmolen, het
kwartet snel zou volmaken. Toch liet dat
nog op zich wachten.
Op 24 november 1816 kregen landbouwer
Lambert Brandehof, timmerman Derk
Bloemkamp en winkelier Albert Keizer bij
Koninklijk Besluit van Koning Willem I het
recht om een windkorenmolen te mogen
bouwen. De eigenaar van kasteel Singra-
ven en daarmee ook van de watermolens
aldaar, de markies De Thouars verzette zich
heftig tegen het voornemen van de drie
mannen, maar vergeefs. Zo kreeg Dene-
kamp in 1818 zijn eerste windmolen die
dan, ter onderscheiding van de Nicolaas-
molen, De Oude Molen werd genoemd.
Brandehof behoorde tot de meest voor-
aanstaande inwoners van Denekamp en
was eigenaar van het grote erve Brande-
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De Brunninkhuismolen omstreeks
1911.

hof in Noord-Deurningen. De molen werd
op zijn grond gebouwd en blijkt later ook
zijn eigendom te zijn. Waarschijnlijk heeft
Bloemkamp de molen als timmerman ge-
bouwd en Keizer exploiteert de molen. In
januari 1846 brandt de molen, dan in ge-
bruik als koren- en oliemolen, geheel af.
Ook bij deze molen hoorde een bakkerij.
De molen wordt als koren- en pelmolen
herbouwd. In januari 1853 koopt mr. J.T.
Roessingh Udink, de heer van Singraven en
burgemeester van Denekamp de molen. 
Roessingh Udink verpacht de Brandehof-
molen en dan duikt weldra de naam Bör-
geling op. In 1855 bemaalt Gerrit Börgeling
met zijn broer Herman de molen. De Bör-
gelings kwamen uit Gildehaus bij Bentheim,
waar hun vader de Westmühle, nu een ont-
takelde romp, pachtte. In Denekamp
pachtten de broers Börgeling niet alleen
de ‘Noord-Deurninger of Brandehofswind-
koren- en pelmolen’, maar ook de ‘Singra-
ver waterkoren- en pelmolen’. In 1870
koopt Herman Borgelink de Brandehofmo-
len van Jan Melchior Roessingh Udink. Later

pacht Herman Borgelink jarenlang de wa-
termolens op de Dinkel in Neuenhaus. 
In 1904 krijgt de Brandehofmolen een 8 pk
benzinemotor. Toch wordt de molen al vrij
snel onttakeld: vanaf 1928 moet hij kap en
balie missen. Ook het binnenwerk ver-
dwijnt. De molen blijft verder dienst doen
voor het mengvoederbedrijf van Borgelink.
De familie Borgelink onderhoudt de molen-
romp goed. Zo krijgt die in 1957 nog een
nieuw rietdek.
In 1992 droeg de familie de molen over
aan de Molen-Stichting Lattrop-Tilligte en
daarmee was een eerste stap gezet in de
richting van de restauratie van de molen.
Een jaar later, in 1993 wordt de Brandehof-
molen, evenals de molen van Massier in
Nieuwleusen en de molen van Sint Jans-
klooster op de rijksmonumentenlijst ge-
plaatst. Het herstel krijgt vorm. Dat dit nog
bijna tien jaar op zich zou laten wachten
vermoedde niemand. Een snelle voort-
gang liep vast op de regelgeving c.q. de
subsidieverlening. Het bedrag dat nodig
was om van de Brandehofmolen weer een
maalvaardige molen te maken loog er
dan ook niet om: 900.000 gulden; het zou-
den er 1,1 miljoen worden. De restauratie
was dan ook alleen maar mogelijk dankzij
de Overijsselse stichting RIBO, waardoor ex-
tra gelden beschikbaar zijn voor restaura-
ties. In 1996 komt dan het herstel eindelijk
op gang. Ook nu weer wordt de restaura-
tie toevertrouwd aan molenmaker Wintels.
De molen krijgt dan een nieuwe balie en
wordt opnieuw gerietdekt. De aanbouw
achter de molen is dan voorzien van een
plat dak om plaats te krijgen voor de balie.
Deze eerste restauratiefase komt in 1998
gereed, maar daarna ligt het werk twee
jaar stil in verband met de financiering. In
november 2001 wordt de nieuwe kap op
de romp gezet, terwijl in juni 2002 de roe-
den worden gestoken. Na het voltooien
van het binnenwerk stelt burgemeester mr.
F.P.M. Willeme van de gemeente Dinkel-
land, de gemeente waarin Denekamp is
opgegaan, de molen op 27 september
2002 in bedrijf, samen met mevrouw A.E.
Snijders-Geelink, de wethouder voor monu-
mentenzorg.
Dat was dan molen 4.

Prestatie

In 1972 was de situatie voor eigenlijk alle
vier de molens uitzichtloos, hooguit wat
meer uitzichtloos voor de een dan voor de
ander. De keer ten goede, en dat voor alle

De Brandehofmolen omstreeks 1920.
De molen had blijkbaar toen al een
verhoogde begane grondvloer, waar-
door als het ware een laadperron ont-
stond, voor windmolens heel modern
en zeer zeldzaam! (foto coll. G.H. Var-
wijk sr.) �

De Brandehofmolen in 1988. In het riet-
dek is het jaartal 1957 ingedekt. ��

De molen van Tilligte omstreeks 1970
(foto: ‘Molens rond Denekamp’).
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De herbouwde molen van Tilligte tij-
dens de Overijsselse Molendag van
1999.

vier de molens, was in 1972 volmaakt on-
voorspelbaar. Het succes is dan alleen te
verklaren dankzij een vastberaden hou-
ding en een aftasten en uitbuiten van alle
denkbare mogelijkheden door de betrok-
kenen, waarbij in de eerste plaats gedacht
moet worden aan het samenspel tussen de
gemeente en de molenstichting. Het is niet
allemaal vanzelf gegaan; men heeft er
voor geknokt; zich offers getroost. De moei-
lijkheden zijn de Molenstichtoing niet be-
spaard gebleven. Denk maar aan de
plaatsing, beter het niet-plaatsen, op de
rijksmonumentenlijst van de Oortmanmo-
len. Verder het bijzonder moeizame en
langdurige voorbereidingstraject voor de
Brandehofmolen. De manier waarop men

De voltooide Brandehofmolen, alias
Borgelinksmolen, alias Noord-Deurnin-
ger Molen, alias De Oude Molen, maar
na de nu afgesloten verjongingkuur. De
molen is nu veel fleuriger dan in zijn
functionele tijd. De molens in deze
streek en net over de grens toonden
vroeger heel grauw; dat had toch ook
zijn charme. (foto G.H. Varwijk sr).



350 5de jaargang 2002 nr. 12

zich niet uit het veld liet slaan roept alleen
maar res pect op. Dat geldt niet alleen de
restauratietrajecten, maar ook de manier,
waarop men de vier molens een plaats in
de gemeenschap heeft gegeven en om-
gekeerd de gemeenschap betrekt bij deze
molens. Er is een man die zich bij deze
‘veldslag om de Denekamper molens’, die
uitliep op de ‘Denekamper victorie’ wel op
een heel bijzondere manier heeft onder-
scheiden en dat is de voorzitter van de Mo-
lenstichting Lattrop-Tilligte, de heer J.H.
Borgman. Hij heeft hier zo ongeveer een
kwart eeuw in gestoken. Natuurlijk was hij
de enige niet. Het is wel zeer de vraag of
het zonder zijn tomeloze inzet en vastbera-
denheid tot een dergelijk goed einde ge-
komen zou zijn. Dan zijn en waren er na-
tuurlijk nog vele anderen wier medewer-
king onmisbaar was en is, zoals het ge-
meentebestuur, de andere overheden en
instanties, de moleneigenaars, de mole-
naars, de molenmakers en andere vak-
mensen, de sponsors, de vrijwilligers. Dene-
kamp is geen wereldstad, de middelen zijn
beperkt. Toch heeft men het aangedurfd,
gedurfd te investeren, gedurfd de lijn te
blijven vasthouden, Niet gezegd: we heb-
ben al één molen, maar beseft dat men in-
vesteerde in een stukje eigenheid, het ei-
gen karakter. Natuurlijk is Denekamp niet
alleen die vier molens, maar met die vier
molens geeft men in meer dan een opzicht
aan wat Denekamp wel is.

Uitgerekend in de laatste nummers van de
Molenwereld was te lezen hoe in sommige
plaatsen een molenromp ‘bungelt’. Situ-
aties, waarbij men of op elkaar wacht, of
de boodschap op bordjes van anderen
legt of gewoon helemaal niets doet: Ren-
kum, Heemstede, Hoonhorst, Beers, Aspe-

ren. De rij is moeiteloos met meer voorbeel-
den uit te breiden. 
Jaren geleden stond er in De Molenaar
een artikelenserie: ‘Een gemeenschap
krijgt de molen die zij verdient’. Denekamp
heeft zijn vier wind- en die ene watermolen
verdiend: summa cum laude!

Gevelstenen in de Borgelinks- of Bran-
dehofmolen met het bouwjaar 1818 en
de initialen van de bouwer, Lambert
Brandehof (foto G.H. Varwijk sr).

De Brandehofmolen in restauratie, nu
met het jaartal 1998 in het riet. Door
de verlaging van de aanbouw links kan
er een balie om de molen.
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‘t Betere Werk

Het oktobernummer heeft bij de heer
E.G.M. Esselink een paar vragen opgeroe-
pen. Verder blijken er niet alleen meer hon-
den te zijn die Fikkie heten, maar blijkt ook
meer dan een plaats Zwolle te heten:

1. Welke Zwolse molen staat in Appel?
In het molennieuwtje over de molen van
Appel staat dat deze molen wellicht de
voormalige oliemolen Het Fortuin in Zwolle
zou zijn. Volgens mij is dat niet mogelijk. In
het archief in Zwolle bevindt zich namelijk
een foto van deze molen uit augustus 1895,
toen de nieuwe molen al weer lang en
breed in Appel draaide. Bovendien wijkt
het model van kap en achtkant van de
Zwolse molen sterk af van de molen van
Appel. Het Fortuin had qua model veel
weg van de nog bestaande Passiebloem.
Mogelijk verdween Het Fortuin pas bij de
bouw van de gelijknamige oliefabriek in
1908.

2. Welke Veenpoldermolen?
Overigens was ook dit nummer weer erg
boeiend met het relaas over de veenpol-
dermolens en het artikel over de Fortuna in
Winterswijk. Over de foto op pag. 302 heb
ik een vraag. De afgebeelde molen zou
dezelfde zijn als op pag. 300, maar dat kan
ik mij moeilijk voorstellen. Zo loopt het water
links van de molen recht naar achteren,
terwijl het water op de oudere foto duide-
lijk een bocht naar links maakt. Verder zijn
de beide ‘kachelpijpen’ aan weerszijden
van het achtkant verdwenen en lijken mij
de ramen onder in de molen groter. Als je
op de nieuwere foto de lange schoor
volgt, dan moet de lange spruit achter het
bovenwiel gelegen hebben, en dat terwijl
de in 1850 gebouwde molens juist als bij-
zonderheid hadden, dat deze ervoor lag.
Op de achtergrond is wel een stoomge-
maal te zien. Zou deze molen niet een
meer oostelijk langs de polderdijk gelegen
molen zijn, bijv. de nummer 3?

3. Zwolle en Zwolle
Over Zwolle gesproken: in het berichtje
over de perikelen rond het Muldershuis in Ei-
bergen is te lezen, dat een horeca-onder-
nemer uit Zwolle bezwaar heeft tegen de
horeca-activiteiten in het Muldershuis. Op
het eerste gezicht is dit natuurlijk vreemd,
maar hierbij moet bedacht worden dat
Zwolle ook een buurtschap in de ge-
meente Eibergen is. Ter onderscheid van
zijn grotere broer spreekt men in de Achter-
hoek over ‘Zwolle bi-j Grolle’ oftewel Zwolle
bij Groenlo.

Naschrift 1: Voor wat betreft het Fortuinver-
leden van de Appelse molen moet de Mo-
lenwereld-redacteur zich diep schamen.
Klakkeloos afgaande op mijn geheugen
schreef ik Het Fortuin, terwijl dit De Hoop
had moeten zijn, de oliemolen die naast
Het Fortuin stond en in 1888 werd gesloopt.

Hoe zit het precies ???

Wie op zijn hart vertrouwt is een zot, die het
op zijn geheugen doet blijkbaar ook. 

js.

Naschrift 2: Ik denk dat ik de molenpuzzel
van de tweede foto van de veenpolder-
molens heb opgelost. Ik heb Jan Dijkstra,
die voor het artikel het waterschapsarchief
was ingedoken, een exemplaar gestuurd
van Molenwereld. Ik kreeg van hem een
bedankbriefje, waarin hij schreef dat hij ook
grote moeite heeft met de tweede foto. Hij
dacht dat het om de bestaande Deelsmo-
len van de Haskerveenpolder ging, maar
dat kon niet kloppen aangezien de ramen
niet overeenkomen. 
Wel vertelde hij dat er ook aan de Heeren-
sloot, die loopt van Akkrum naar Heeren-

veen, een stoomgemaal heeft gestaan en
wel waar de Welle bij deze vaart komt. 
Op de topografische kaart, schaal 
1 : 25.000 van 1904, blad 164 (Joure)in de
Historische Atlas Friesland, uitg. Robas, is te
zien dat dit inderdaad het geval is. Op die-
zelfde kaart is ook te zien dat de molen op
de Oude Geeuw, 1,5 km richting Akkrum,
kandidaat zou kunnen zijn voor de molen
aan de rechte vaart, die dan de Heeren-
sloot zou zijn. Dit is de zogenaamde Jon-
kersmolen van de Haskerveenpolder,
waarvan op blz. 25 van Friese Molens een
foto staat. De overeenkomst is treffend. Ik
denk dat het raadsel hiermee is opgelost.
Het onderschrift bij de foto klopt dus inder-
daad niet. 

Jan Hofstra.

(afb. Pag. 300) Molen 6 (of 5) van het Vierde en Vijfde Veendistrict in de bocht van
de Hooivaart.

(afb. Pag. 302) De bocht in de Hooivaart is weg!
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‘t Betere Werk

Van molenmakersbedrijf
Groot Wesseldijk ontvingen
we als aanvulling op de re-
portage over het bedrijf in
Molenwereld 2002- 7/8,
meer informatie en foto’s
over het Bilau-gevlucht van
de molen van Kogel in het

Duitse Sleeswijk-Holstein. We
laten het graag volgen:

Hoewel ten tijde van de reportage de ba-
sisconstructie van het Bilau gevlucht klaar
was ontbrak nog de bekleding met plaat-
werk zodat het voor velen misschien moei-

Bilau-gevlucht 
molen Kogel

lijk is voor te stellen hoe het resultaat er uit-
eindelijk uit ziet.
Het werk aan de molen van Kogel omvatte
herstelwerkzaamheden aan de kap zoals
het voor- en achterkeuvelens, dubbel dak-
beschot, het aanlassen van een voeghout,
het veranderen van de windroos, het ver-
der uit elkaar zetten van de windroos-bok,
boven ter plaatse van de windroos-as, het
verzwaren van die as met het lagerwerk en
het vernieuwen van de windroos bladen.
Verder werd het het boven-tafelement
vlakgemaakt en de kruirollen vernieuwd en
lest but not least het leveren van een nieuw
Bilau gevlucht.
Omdat rond de molen gebouwen zijn aan-
gebouwd kan men niet om de molen lo-
pen en is het bedienen van de vang of de
zwichtketting buiten om de molen niet mo-
gelijk. Om deze reden moest de bediening
in de kap worden aangebracht.
De vang werd al in de kap bediend met

een hand-liertje hetgeen goed voldeed.
Voor de regeling van het Bilau systeem
werd het systeem van zwichtstok, ketting
en katrollen in de kap aangebracht, wer-
kend met een zwaar contragewicht dat
het moment nabootst van de zwichtstok
welke normaliter meerdere meters achter
uit de kap steekt. Zoiets was nog niet eer-
der gebouwd en het rekenen met kracht
maal arm moest uitsluitsel geven omtrent
de zwaarte van het contragewicht. Bij het
proefdraaien bleek dat het gewicht nog
zwaarder kon, waarvoor toen de oude krui-
rollen van vijftien kilo per stuk werden ge-
nomen.
De kap is 15 juli teruggeplaatst op de mo-
len en de roeden zijn nog diezelfde dag
gestoken. Gedurende de volgende dagen
zijn de kleppen en de neuzen aange-
bouwd en zo kon de molen net voor de va-
kantie draaien.

3.

2.

1.
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1. De kant-en-klare molen
van Kogel met zijn nieuwe
gevlucht. Hij werd in 1894
gebouwd door Johannes
Heinrich Carl Kohfahl 
gebouwd, wiens familie de
voorganger sinds 1782 eige-
naar was. De nieuwe molen
was voor die tijd zeer 
modern ingericht met o.a.
een walsenstoel, Franse ste-
nen en plansichters en een
gietijzeren drijfwerk. Sinds
1936 heeft de molen Bilau-
wieken.Er is gemalen tot
omstreeks 1975 met de 
molen gemalen door de 
familie Kohfahl. Daarna is
hij verkocht aan een indus-
trieel, de heer Schmoock en
vervolgens aan de huidige
eigenaar Olivier Ellerbrock,
een industrieel ontwerper uit Hamburg
die de molen nu enkele jaren in bezit
heeft. Beide laatste eigenaren gebruik-
ten de molen als woonmolen, 
Schmoock heeft vermoedelijk reeds de
meeste inrichting verwijderd. Nu dient
de molen met aangebouwde bijgebou-
wen als woning, weekendhuis. De 
bijgebouwen zijn de oorzaak dat niet
om de molen kan worden gelopen en
dat de bediening geheel in de kap is
gemonteerd. Er is nog een koppel
maalstenen aanwezig compleet met
kuip en kaar maar niet werkend, een
spoorwiel en twee lichtwerken. De ste-
nen werden van onderen aangedreven,
alle gaande werken zijn van gietijzer, er
loopt steeds ijzer op houten kammen.
De koning is ook een zware ijzeren as,
driemaal gelagerd (middenlager) en
een extra koppeling boven het midden-
lager om toleranties vanuit de kap op
te heffen. Het spoorwiel draait mee als
de molen draait. Het is verheugend dat
de molen zeer regelmatig draait, zowel

door de week als in het weekeinde 
omdat zowel Ellerbrock, als de huis-
meester die het geheel onderhoudt, de
molen bij aanwezigheid zo veel 
mogelijk laat draaien.

2. De stroomlijnneuzen in de werk-
plaats van Groot Wesseldijk in Lochem.

3. De roeden met de kleppen in op-
bouw in de werkplaats. De roeden zijn
stalen borstroeden.

4. Een eind gezien vanuit de molen.

5. De zwichtarm in de kap. Let ook op
het gietijzeren bovenwiel met houten
kammen en de verankering ervan aan
de ijzerbalk.

6. Het contragewicht in de kap.

7. Het plaatsen van de kap op 15 juli
2002.

7.

6.

5.

4.
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Het Nederlandse 
Molenbestand: derde
aanvulling verschenen
Voor de bezitters van de losbladige
(tiende) editie van Het Nederlandse Mo-
lenbestand is in september 2002 de derde
aanvulling verschenen, met nieuwe pagi-
na’s voor de windmolens van Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg. Tevens zijn het
molennamenregister en het gemeentenre-
gister vernieuwd, en is een plaatsnamenre-
gister toegevoegd. Abonnees hebben in-
middels deze derde aanvulling ontvangen,
of daar bericht over gehad. Mocht dat
niet het geval zijn maak dan e 5,80 over op
girorek. 5285850 t.n.v. Werkgroep Neder-
lands Molenbestand te Alkmaar, onder ver-
melding van “derde aanvulling toezen-
den”.

Fotopagina’s
Het werd altijd als een gemis ervaren dat
Het Nederlandse Molenbestand geen af-
beeldingen van de molens bevatte. Nu de
kosten van kleurenkopieën de laatste jaren
zijn gedaald, is het mogelijk gebleken te-
gen een aanvaardbare prijs wel kleurenfo-
to’s van de molens op te nemen. Er staan
telkens 20 foto’s op één blad, en momen-
teel zijn, in 11 bladen, de fotopagina’s van
Utrecht, Noord-Brabant en Limburg ver-
krijgbaar. In de loop van circa drie jaar ho-
pen wij de foto’s van alle Nederlandse mo-
lens op deze wijze te kunnen publiceren.
Abonnees die zich reeds hadden opgege-
ven voor de fotobladen hebben deze in-
middels ontvangen. Zij die zich daarvoor
nog niet hadden opgegeven kunnen door
overmaking van e 6,00 de bladen van UT,
NB en LB alsnog bestellen (girorek. 5285850
t.n.v. Werkgroep Nederlands Molenbe-
stand te Alkmaar, onder vermelding van
“fotobladen UT, NB, LB”). Dit geldt alleen
voor geregistreerde abonnees op Het Ne-
derlandse Molenbestand.

De complete losbladige uitgave
Door een toename van het aantal pagi-
na’s en de toevoeging van een CD-ROM
in plaats van een diskette, is de prijs van het
losbladige molenbestand met  e 1,50 ge-
stegen. Voor de fotobladen moet uiter-
aard extra worden betaald. De prijs van
het bestand, compleet met vierrings band,
tabbladen en een digitale versie van het
molenbestand op CD-ROM (te gebruiken
met Microsoft Access of Excel) bedraagt
thans, inclusief verzendkosten, exclusief fo-
topagina’s  e 31,00. Inclusief de fotobladen
van UT, NB en LB:  e 36,00.
U kunt een en ander bestellen door over-
making van het bedrag op girorek.
5285850 t.n.v. Werkgroep Nederlands Mo-
lenbestand te Alkmaar, onder vermelding
van “1 ex. Ned. Molenbest.”, en indien ge-
wenst, “met fotobladen”

Werkgroep Nederlands Molenbestand
Nic. Beetskade 40, 1817 EB ALKMAAR
e-mail: ezwijnenberg@netscape.net

PAPIERMOLEN

Tredmolens zijn niet populair; ze zijn zelfs
spreekwoordelijk geworden voor de sleur
van het leven. Als molen zijn ze naast wind-,
water- en rosmolens volslagen onbekend
en daarmee onbemind. Toch verdienen ze
meer belangstelling als uiting van het men-
selijk vernuft om lopen van mens of dier om
te zetten in praktisch toepasbare energie.
De enige Nederlands-talige publicatie van
betekenis over deze molensoort is die van
Jan Delcour over hondenmolens geweest. 

Die heeft nu versterking gekregen in de
vorm van een alleszins lezenswaardige pu-
blicatie van ir. Karel Broes uit Dilbeek: De
tredmolen; De onderbelichte molensoort.
Deze is verschenen als themanummer van
het ‘Molenecho’s Vlaams tijdschrift voor
molinolgie’, het nummer voor juli-septem-
ber 2002. Dit tijdschrift telt 69 pagina’s met
een omslag in kleur. 
In feite behandelt het vooral een aspect
van de tredmolen, de weten als ‘hijskraan-
motor’. Andere functies/uitvoeringen wor-
den in hun totaliteit afgehandeld met
slechts enkele pagina’s. Ondanks, of juist
dankzij deze beperking is ‘Tredmolens’ het
eerste overzichtswerk over deze molen-,
dan wel kranensoort, waarbij het onder-
werp van allerlei kanten wordt belicht. Tal-
rijke historische afbeeldingen verhogen de
kwaliteit. 
Na een begripsbepaling volgt de ontwik-
keling van deze kranen, waarover we het
voor het eerst over geïnformeerd worden
vanuit de klassieke Oudheid. Vanaf de Mid-
deleeuwen worden we dat steeds beter
dankzij talrijke afbeeldingen in de vorm van
schilderijen, houtsneden en zelfs van be-
waard gebleven echte kranen zoals in An-
dernach en Trier. Daarnaast zijn er ook be-
waaard gebleven in kerken zoals de Sint
Bavo in Haarlem. 
Broes wijst op de relatie met de windmo-
lens, zo onderscheidt hij het bovenkruier-
type (met een draaibare kap/annex giek)
zoals in Andernach (zie foto achterpagina
Molenwereld 2002-9) het standerdmolen-
type dat hij onderverdeelt in het Brugse
type (met het looprad evenwijdig aan de
giek) en het Franse (looprad haaks op de
giek) Dan zijn er nog vaste kranen. De
grootste van deze kranen zijn als regel ge-
relateerd aan de scheepvaart. Ook de ter-
minologie herinnert aan molens (stan-
daard, zetel, schaarstijlen enz.). Bij de bouw

De tredmolen

blijken dan ook molenmakers betrokken te
zijn. Zo past de reconstructie van de stads-
kraan in Vlaardingen door Schiedamse
molenmakers uitstekend in deze traditie, zij
het dat dit geen tredmolen is, maar dat
grote ‘kruiraden’ de energie overbrengen. 
Behalve nog bestaande tredmolenkranen
noemt Broes ook diverse hedendaagse re-
constructies, met name die in Brugge
welke dit jaar gereed kwam. Broes wijt de
ondergang van de tredmolenkranen aan
de opkomst van de stoom-, hydraulische
en later elektrische kranen, maar dat lijkt mij
te kort door de bocht. Minstens zo belang-
rijk zullen de ijzeren havenkranen met een
lierwerk met tandwieloverbrenging (vertra-
ging!) zijn geweest als voorloper van de
mechanische kranen. Een dergelijk ijzeren
kraan staat nog in Middelburg.
De tredmolen mag dan een zijpad van de
gangbare molenweg bewandelen; het is
zeker de moeite waard er kennis van te ne-
men! jsb.

Het themanummer over de tredmolen kan
verkregen worden door:
Een abonnement te nemen op Molene-
chos, jaargang 2002: 19 euro op het reke-
ningnummer 442-7609911-97 van Molen-
zorg vzw, Oeselgemstraat 76, 9870 Zulte,
onder vermelding: lidgeld 2002. U ont-
vangt, naast dit themanummer, dan drie
andere nummers (samen ruim 250 pagi-
nas).
Als los nummer: 12 euro op hetzelfde reke-
ningnr., onder vermelding: 
themanummer tredmolens.

De Brugse stadskraan naar Petrus
Pourbus in 1551, een der vele afbeel-
dingen in het besproken themanum-
mer.
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Schagen: geen geld voor Westfriese molens 131
Schermermaaldag 1 september 2002 166
Grote plannen voor de Schermermolens: het begin is er 194
Verzet tegen plan Molentocht 293
Molen A te Sint Pancras draait weer 131
Schuur Slokop op monumentenlijst? 193
Bouw Industrieel Erfgoedpark De Hoop begonnen 99
Versnelde bouw paltrok Uitgeest 293
Jubileum De Vriendschap Weesp 194
Faillissement Molen De Hoop Wervershoof B.V. 4
Stichting voor molen Wervershoof gewenst 323
Stichting Uitgeester en Akersloter Molens dertig jaar 261
Verzet tegen nieuw gemaal bij De Woudaap 99
Henk Borst van De Woudaap overleden 228
Sloop blauwselfabriek in Westzaan 261
Herbouw houtzaagmolen De Kikker 131
Nieuwe brug voor De Schoolmeester in Westzaan 64
De Schoolmeester klaar 228
Geen futuristische villa bij De Bonte Hen 99
Provincie geeft bijna een miljoen euro voor Het Jonge Schaap 324
Wim van der Werken, secretaris SIMAV, overleden 99
Gift voor molenstichting 324
Restauratie schepradgemalen Langerak en Overslingeland 228
Jaarverslag 2001 molenaars De Haas Benthuizen 293
Bouw ontvangstruimte bij korenmolen Bleskensgraaf 35
Betere toekomst voor korenmolen Bodegraven 293
Nieuw gemaal Voordijkshoornsepolder 194
Herstel voor molen Goidschalxoord stap dichterbij 294
De Roode Leeuw Gouda staat stil - milieuzorg anno 2002 Willem Roose 189
Biotoopproblemen met verregaande gevolgen voor 
Haastrechtse Molen                                                             Willem Roose 182

Keur terug op de Haastrechtse molen 194
Molen Goudswaard hersteld 261
Restauratie korenmolen ‘s-GravenzandeWim Rotteveel 114
Kunst of kitsch in ‘s-Gravenzande 115
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Herstel voor De Jonge Sophia bij Groot-Ammers 167
Beweging in molen Heerjansdam? 64
Verbij Hoogmade bouwt molen in Pella 65
Uitbreiding molenmakersbedrijf Verbij Hoogmade 166
Zaagmolen Weltevreden op rijkslijst 65
Restauratie poldergemalen Overslingeland en Langerak 166
Dieselgemaal Langerak herboren 324
Nieuwe trap voor De Put 35
Veel verzet tegen bouwplannen op Noordmanterrein in Leiden 131
Verplaatsing Kalkmolen Leiderdorp? 324
Nieuwe roeden voor Munnikenmolen Leiderdorp 66
Batterijkraan voor De Salamander 228
Kraan Salamander in gebruik genomen 325
Ingebruikstelling Vlietmolen Lexmond 195
Stormschade aan de korenmolen de Drie Lelies te Maasland 325
Schoolkinderen adopteren molen 166
Molens Moerkapelle niet op gemeentelijke monumentenlijst 261
Bij het overlijden van Ton Zwinkels 67
Verplaatsing molen Nieuwerkerk 36
Cheque Vente Veevoeder BV voor molen Nieuwerkerk 131
Molen Nieuwerkerk Zorgplek voor gehandicapten 167
Molen Nieuwerkerk a/d IJssel verhoogd ... en verplaatst 196
Nieuwerkerk in actie 262
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk opgericht 100
Molenmaker verhuist en verandert van naam 100
Molenmarkt te Kinderdijk met extra aandacht voor windmolens 228
Weer een echte molen in Papendrecht 229
Delfland wil afzwakken molenbiotoop 66
Nieuwe functie voor uitstroomkoker 100
Jaarverslag snuifmolens De ster en De Lelie over 2001 294
Voorzitter Stichting De Molen van Sassenheim overleden 36
Schiedam houdt het molenverleden levend 262
Windbelemmering voor de molen uit 100
Embryonale Kameel niet levensvatbaar? 132
Schiedam: bouwplan Boterstraat geen beletsel voor De Kameel 197
Griezelen in De Palmboom 66
Varen met heks Hedwina naar de mysterieuze museummolen 229
Weer winkel in De Walvisch 167
Meer duidelijkheid over molen Spijkenisse 67
Onrust rond De Vlieger 36
Nieuw woonhuis bij de Broekdijkmolen 100
Onderzoek behoud Zeeuwse kerken, molens en boerderijen 101
Euregio Molenproject 195
Twee Zeeuwse beroepsmolenaars overleden 229
Pleidooi voor De Harmonie in Biervliet 262
Vaste grond voor De Koornbloem in Goes 262
Nog geen stichting voor molen Heinkenszand 67
Op de valreep redding voor molen Heinkenszand 326
Herstelplannen molen Heinkenszand afgeblazen 168
Financiering restauratie molen Moriaanshoofd nog niet rond 37
Restauratie molen Moriaanshoofd begonnen 67
Zaanse bruidstooi op z’n Zeeuws 168
Restauratie standerdmolen Retranchement rond 101
Restaurant bij molen Serooskerke (W) heropend 67
Laatste fase herstel Oranjemolen ingegaan 67
Horeca in Oranjemolen Vlissingen 326
Leskisten molenstichting Noord-Brabant verder uitgebreid 37
Alle Brabantse molens voorzien van een teller 37
Molentellers in Noord-Brabant een groot succes! 101
Molenstichting Noord-Brabant bouwt verder 101
International Folkfestival met molenliederen 37
Oproep derde Brabants Molenweekend 2002 67
Eerste molenzeilen van Marc Crins in Noord-Brabant 68
Wateroverlast voor de Brabantse watermolens 102
Brabants molenweekend 22/23 juni 168
Molendag Land van Cuijk 37
Aalburgse molen weer compleet 169
Bijna ramp met molen Wijk en Aalburg 326
Volop activiteiten op de Zandwijkse wipmolen 68
Vuurwerkslachtoffer(tje) in Almkerk 37
Bakelse standerdmolen stil gezet 37
Bakelse standerdmolen draait en maalt weer 68
Hoop voor De Hoop in Beers 102
Licht gloort voor de Beerse molen 263
Tweede koppel stenen voor Beugen 68
Oude tijden herleven in Budel 102
Subsidie voor molens Deurne 69
Bouwvergunning aangevraagd voor zagerij Holtens Molen 69
Verval Hertogin van Brabant neemt ernstige vormen aan 102
Restanten van een watermolen gevonden in Eindhoven 230
Bisschopsmolenbiotoop 38
Hoog gebouw bij Bisschopsmolen in Etten-Leur wordt doorgezet 327
Getijmolen Bergen op Zoom restauratiecentrum 38
Eindelijk oplossing voor standerdmolen Boekel? 197
Vervolg Eerde’s molenherstel 69
Molen Eerde naar stichting 169
Conferentiecentrum molen Eerde 294
Effe noar Geffe 263
Krakers moeten molenhuis uit 169
Geld voor restauratie van De Volksvriend in Gemert 69
Brandweer brengt molenaar in veiligheid 132
Roedenbreuk molen Halsteren 230
Mariamolen Haps 200 jaar! 38
Onderhoudszorgen in Heeze 38
Vragen over de toekomst van de Sint Victor in Heeze 197
Het gaat voor de wind in Kaatsheuvel 102
Klap van de molen 132
Opknapbeurt molenschuur en molen De Deen Luyksgestel 197
Langslepende restauratie op het Maaskantje 103

Verhuizing maalderij Hermus neemt vaste vormen aan 103
Weer een echte witte molen in Meeuwen 38
In memoriam Leo van Pul 103
Brandbrief molen Nispen 38
Molenwinkeltje in standerdmolen Oploo 69
Herstel Oudemolen op gang 132
Geen wieken voor de molen van Princenhage? 263
Drama Keersopper Molen sleept zich voort 263
Molen Rijkevoort in bruidstooi 198
Onderhoudszorgen in Roosendaal 103
Catharinamolen verliest fokken 69
Problemen voor ontvangstruimte bij de Spoordonkse Molen 167
Verplaatsing Sprangse standerdmolen 39
Raadsvragen over molen Sprang 294
Molen Wanroij mogelijk weer verplaatst 169
Nieuws van de Vervoornepolder 104
Jan van der Meijden overleden 132
Weer een draaiende molen in Willemstad 104
Bijbouw molen Woudrichem 198
Geen woning in molen Zevenbergen? 39
Uitreiking molenpenning 2001 Molenstichting Limburg 39
Stroomopwekking Limburgse watermolens 230
Naam voor standerdmolen Beegden 327
Nieuwe molen voor Blitterswijck 132
Archiefstukken Oliemolen Heerlen overgedragen 167
Heropening Sint Antoniusmolen Heythuysen 230
Restauratie Bisschopsmolen Maastricht begonnen 69
Wel restauratie, geen molenmuseum in Bisschopsmolen Maastricht 198
Bisschopsmolen in bedrijf gesteld 263
Molenstichting Nederweert krijgt vaste vorm 70
Stuw Friedese Molen klaar 104
Ingebruikstelling Friedesse Molen in Neer 264
Onderzoek naar Oostrumse Watermolen 199
Restauratieplannen voor De Nieuwe Molen in Rothem 133
Herbouw watermolen kasteel Stein? 70
Wel of geen erker aan de Fransche Molen in Valkenburg 169
Stroomopwekking in de Oude Molen te Valkenburg? 170
De bouw van een Hollandse molen in Nieuw-ZeelandJan Langen 86
Achtkant molen Foxton geplaatst 198
Geen terpdorp bij De Zwaan
Nieuwe molenkaarten Van der Drift 39
Nieuwe molenkaarten Tersteeg 70
Molenruilbeurs 70
Fotoserie verdwenen molens 133
Nieuwe molenkaarten van Van Steenbergen 169
Molenkalendertje Henk van Velzen 230
Zomeraanbieding Stichting Levende Molens 230
Nieuwe huisstijl voor De Hollandsche Molen 255
Olieslagersgilde 255
Molenruilbeurs 265
Themadag TIMS: Door dierkracht aangedreven molens 295
Nieuwe molenkaarten van Van Steenbergen 327

Het moderne molenleven/Uit ‘t kijkgat
Arbo adelt 27
WvdL’s bewaarwoede 58
Coalitie tegen lange tenen (2) 90
‘Molen-gehaktweek’ 113
Winkelmolens (de realiteit) 147
Ongezouten commentaar 160
Lang leve de Arbo! 330

Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
De ‘dure kinderen’ van voorzitter Cees Bakker 139
Vanaf de eerste dag geld te weinig 140
Op 24 mei feest voor de Vlietmolen 142
In memoriam W. Van der Werken 142
The never ending story 143
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T o u w t j e  d ’ r o m ;  k l a a r  i s  K e e s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?

Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiksvriendelijk 
bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een vierrings-ringband; die keus laten we aan u.

Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften 
op A4-formaat (292 x 210 mm).

De prijs?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, niet- abonnees e 5,65 voor 1 set van 12 clips 
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

Te koop aangeboden:
Eenvoudige maalstoel met blauwe stenen

(diameter 110 cm, 17 cm dik)
J. van den Borm, tel. 0345-513020

Te koop:
Graanreiniger, capaciteit 1000 - 1200 kg per uur;

elektromotor, ± 20 pk, 120 toeren.
Molen de Bernadette, Nieuw-Wehl (Gld) 

Henk Ruijling, Julianastraat 16, 7031 ZX Wehl, tel. 0314-683237

Molens Rijnland
Rijnland Molenrijk 75
Nieuwe roeden voor de Stommeermolen 77
Grote beurt voor de Achthovense Molen 77
Start werk Vlietmolen 77
Boterhuismolen schiet op 77
Lijkermolen 1 Lijker 2 achterna 78
De HSL, de A4, het landschap en de molens 173
Grote beurt Achthovense Molen 175
De Stommeermolen draait weer 175
Herstel Vlietmolen vordert 176
Doeshofmolen echt malend? 176
Molenschatkamer 235
Helpt u ons de wind in de zeilen te houden? 238
Vijfde Rijnlandse Molendag 238
1752 - 2002: 250 jaar Moppemolen 335
Storm over Rijnland 341

Papiermolen
Zaanse molenbranden 42
Nieuwe toeristische molengidsen verschenen 42
Molenboek met stijl 55
Uit alle windstreken 58
Molenroutes door het Vechtdal, Twente en Bentheim 88
Het geloofsleven van een molenaar 118
Uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw 171
het geloofsleven van een molenmaker 190
Het Molenmagazine 190
Zo gaat de molen 279
De tredmolen 354
Het Nederlandse Molenbestand: derde aanvulling verschenen 354

Portret
Vier meter molenlandschap (5a)                                 J.S. Bakker 108
De Putmolen heeft zijn geheim                                    Jan Hofstra 242
Vier meter molenlandschap (5b)                                 J.S. Bakker 271
Een Fries in Limburg                                                      Jan Hofstra 300
Nog een Fries in Limburg                                              J.S. Bakker 308
Windkorenmolen ‘De Fortuna’ te Winterswijk               Wim Wieskamp 310
De Denekamper victorie                                              J.S. Bakker 344

Van rompen en stompen
Bij de sloop van Binnenwegse molen No. 4                  J.S. Bakker 18

Taal en cultuur
Vivat Orange: het Oranjehuis in molens                       J.S. Bakker 44
Alblasserwaardse speelmolens van weleer                  Jan den Besten 56
2-2-2: Molens in de vreugd                                           J.S. Bakker 184

Vragende Lezers

Zoeker
Zuidmolen Molenaarsgraaf 5
Watermolen Broekermeer Broek in Waterland 50
Korenmolen te Vierakker 89
Pietendriesmolen te Knesselare (OVl) 119
Spinnenkopmolen te Nijehaske 147
??? 218
??? 249
Korenmolen te Vreeland 282
Watermolen afd. K. van de Zijpe en Hazepolder 311

331

Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt ont-
vangen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te ma-
ken op Post  bankrek.no. 4506935 of bankrek.no.
3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle.
Wilt u 2 sets dan 
e 10,-, 3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5 sets wilt dan 
betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan betaalt u het
gewenste aantal maal e 4,50. 
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-;
e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen. 
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te 
vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere 
portokosten.

N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkos ten voor de
ringbanden te hoog zijn.



Bij de omslag voorzijde: De Brande-
hof- of Borgelink’s molen in Dene-
kamp, sluitstuk van een ultiem staaltje
molenzorg en hopelijk inspirerend
voorbeeld voor elders (foto G.H. Var-
wijk sr).

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’ m.i.v. 1 januari 2003.

� 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

�

Bij de omslag achterzijde: De standerd-
molen van Usselo, de verloren zoon 
onder de Overijsselse molens viert dit
jaar zijn tweede eeuwfeest, op de plaats
waar hij in 1802 werd gebouwd. Voor
de meeste molens is zoiets normaal,
maar voor deze niet, want in 1921
moest hij hier verdwijnen. Textielfabri-
kant J.B. van Heek redde de molen en
liet hem herbouwen in het Buurser-
zand bij Haaksbergen. Daar dreigde de
molen een halve eeuw later ten prooi
te vallen aan vandalisme en windbe-
lemmering. Daarom werd de molen in
1974 gedemonteerd en in 1981 weer
herbouwd op de plaats die hij zestig
jaar eerder verlaten had. ‘‘t Can ver -
keeren’ zei Bredero eeuwen geleden al.




