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Nieuw gevlucht voor de Aeolus
in Oldehove

Molen Aeolus in Oldehove krijgt een
nieuwe wiekenkruis, zij het dat de be-
staande roeden behouden blijven, want
die zitten er nu ongeveer tien jaar in en zijn
dus haast nieuw. Na kaal gemaakt te zijn,
zijn ze er op dinsdag 19 november uitge-
haald en op een dieplader naar Birdaard
gegaan, naar de firma Jellema, het bedrijf
van de molenmaker.

De roeden krijgen nieuwe hekstokken, een
nieuwe voorzoom met treklatten enz. Er ko-
men nu nieuwe aluminium kleppen in
waarmee molenaar Piet Reitsema heel blij
is. Want zo zijn we daaraan de eerste jaren
vrij van onderhoud (schilderwerk),wat toch
het meeste kost. De garantie is namelijk tien
jaar.
Al hoewel het niet origineel is en de kosten
in eerste instantie iets hoger liggen ,is het op
termijn toch goedkoper. De gemeente
Zuidhorn neemt de kosten volledig voor ei-
gen rekening. Dat is natuurlijk prachtig.
Ik hoop dat de roeden begin dit jaar (janu-
ari) worden gestoken en de enden vrij snel
opgehekt zijn . De molen is dan niet alleen
weer een plaatje voor het dorp, maar voor
mij ook weer maalvaardig en kan ik weer
met de wind malen.
Als in oktober wordt besloten voor de
nieuwe wieken; in november de roeden al
in Birdaard liggen om in januari hopelijk ge-
stoken en opgehekt te zijn, dan is het dui-
delijk dat er in overleg met de gemeente,
Monumentenzorg, de molenaar en de mo-
lenmaker veel bereikt is in zeer korte tijd; iets
dat voor mij als ambachtelijk molenaar van
groot belang is.
Hulde aan de gemeente Zuidhorn, die
nog drie molens heeft welke er alle piek-
fijn uitzien. Hieraan kunnen vele gemeen-
ten een voorbeeld nemen, want we pra-
ten over prachtige monumenten die voor
ons land onmisbaar waren en nog zijn. 
P. Reitsema.

Nieuwe werkplaats voor 
molenmaker Wintels

Het bedrijf van molenmaker Wintels in De-
nekamp is gevestigd aan de Brinkstraat,
midden in het dorp. De plaatselijke woon-
corporatie Dinkelborgh ziet die als een
ideale locatie voor woningbouw, terwijl de
werkplaats zelf niet ideaal ligt en werkt.
Wintels en het woonbedrijf vonden elkaar. 
De aankoop van een bestaand pand met
bedrijfswoning aan de Hanzeweg als
nieuwe vestiging viel af vanwege bezwa-
ren uit de buurt. Zo viel het besluit een
nieuwe bedrijfshal te bouwen op de hoek
van de Sombeekweg en de Voltaweg. Als
alles volgens plan verloopt dan begint de
bouw nog dit voorjaar.
Grootvader Bernard Wintels begon eind
negentiende eeuw met zijn timmermans-
bedrijf aan de Brinkstraat bij zijn boerderijtje.
Vader Gerard Wintels zette het bedrijf
voort, die op zijn beurt werd opgevolgd
door zijn zoon Bernhard, nu 78 jaar oud, en

diens zoon Johnny (44). Na de oorlog spe-
cialiseerde het Denekamper molenmakers-
bedrijf zich in de molenbouw. De activitei-
ten bestaan nu voor ongeveer de helft uit
molenwerk en voor de andere helft uit het
gewone aannemerswerk. Wintels is vooral
actief in Overijssel en het Duitse grensge-
bied, maar de gemeente Denekamp
grenst daar dan ook aan. 

Meer muziek in de molen

In molen Schoonoord te Alverna bij Wij-
chen is Pianohandel Zuid-Nederland ge-
vestigd. In de molen staan op twee verdie-
pingen piano’s en dat is niet ideaal, al was
het maar om ze op hun plaats te krijgen.
Verder is de molen eigenlijk te vochtig voor
dit gebruiksdoel. Bovendien is er te weinig
ruimte. Eigenaar Janssen wil uitbreiden en
vroeg daartoe een monumentenvergun-
ning aan. Zo wil hij een deel van de molen-
belt afgraven. Juist om die reden weigerde
B&W van Wijchen deze vergunning omdat
dit een aantasting van de molen zou bete-
kenen, een beschermd rijksmonument. 
De gemeente had eerder, in 1996, al wel
vergunning verleend, ondanks een nega-
tief advies van de RDMZ en de provinciale
monumentencommissie. Van deze vergun-
ning is toen geen gebruik gemaakt, maar

Korenmolen Aeolus te Oldehove met
op de achtergrond koren- en pelmolen
De Leeuw. Beide molens worden door
de Reitsema’s bemalen.

Molen Schoonoord in Alverna 
omstreeks 1960.
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hij wijkt in principe niet af van de nu aan-
gevraagde. De raadscommissie bezwaar-
en beroepschriften stelden daarom de
heer Janssen nu in het gelijk, te meer daar
de uitbreiding voor het voortbestaan van
de pianohandel noodzakelijk is. 

Kromme wegen in Dalfsen

Binnen de gemeente Dalfsen spant men
zich in voor de met ondergang bedreigde
molen van Hoonhorst. Het behoud van de
Westermolen in deze gemeente is buiten
kijf, met de molen van Nieuwleusen gaat
het de goede kant op, maar de toekomst
van de molen van Hoonhorst is nog steeds
volslagen ongewis. De houding van het ge-
meentebestuur is ambivalent. De ge-
meente Dalfsen heeft de mengvoederfa-
briek van Fakkert in Hoonhorst die in en
rond de molen is gevestigd uitgekocht en
daarbij de sloop van de fabriek bedongen,
inclusief de molen dus. Een aantal inwoners
van Hoonhorst had een ander lot voor de
molen voor ogen als meest beeldbepa-
lende gebouw in het dorp (zie Molenwe-
reld 2001-6-149 en 2002-5-127 en 2002-11-
290). Zo werd een aanvraag ingediend om
de molen, waarvan de totale romp nog
bestaat, op de rijksmonumentenlijst te
plaatsen. Inmiddels heeft de heer Keunen
van Monumentenzorg de romp geïnspec-
teerd en is tot de conclusie gekomen dat
de molen, inclusief het achtkant in vrij
goede staat verkeert. 
Voor de plaatsing op de rijkslijst zijn advie-
zen van groot belang. B&W van Dalfsen zijn
tegen plaatsing op de rijkslijst omdat de his-
torische waarden en kwaliteiten van de
molen te gering zijn. Desondanks wil men
de molen toch behouden en inpassen in
de bouwlocatie. Dit is volslagen onbegrij-

pelijk: voorstander van behoud en tegen-
stander van het formaliseren van het be-
houd. Gemakshalve vergeet men ook dat
het ontbreken van historische kwaliteiten
als het ontbreken van de kap en de wieken
als argument totaal niet steekhoudend is.
Bij vele tientallen restauraties zijn nieuwe
molenkappen, wieken en wat dies meer zij
nieuw gemaakt ter vervanging van versle-
ten of verdwenen voorgangers. Een con-
clusie dat bij herstel weinig van de oor-
spronkelijke historische waarde overblijft
staat haaks op de bevindingen van de
heer Keunen, molendeskundige van Mo-
numentenzorg. 
Nog vreemder is dat vrijwel alle ontbre-
kende delen aan de molen van Hoonhorst
ook ontbreken aan de molen van Nieuw-
leusen en ook daar nieuw gemaakt moe-
ten worden. De restauratiekosten voor de
molen van Nieuwleusen en die van Hoon-
horst zullen elkaar niet veel ontlopen, waar-
bij zo een, twee, drie nog niet direct te zeg-
gen is welke het duurste zal uitvallen. 
Nog gekker wordt het als men bedenkt dat
het gemeentebestuur van Dalfsen het mo-
lenaarshuis wel op de rijkslijst geplaatst wil
zien. De molen niet en het huis wel? Terwijl
molen en huist juist bij elkaar horen. Eerder
is, en niet alleen in dit blad, benadrukt dat
ensembles van molen en molenhuis, en ze-
ker gave, zeldzaam zijn. Hier wil de ge-
meente Dalfsen willens en wetens die band
niet honoreren, hopelijk doet de rijksdienst
dat wel.
Het wordt allemaal nog dubieuzer wan-
neer men zich realiseert dat eigenaar Fak-
kert een sloopverplichting heeft en ook niet
anders dan slopen wil uit rancune wat hem
en zijn bedrijf is aangedaan. Wanneer de
molenromp dus niet wordt beschermd dan
is het voortbestaan ervan afhankelijk van
de goede wil van Fakkert, die al lang - en

vanuit zijn standpunt heel begrijpelijk - klip
en klaar heeft aangegeven dat hij maar
een ding wil: slopen. De enige manier om
dat te dwingend te voorkomen is plaatsing
op de monumentenlijst. En juist dat wil de
gemeente Dalfsen niet. Is het streven naar
behoud van de molen van Hoonhorst door
de gemeente dan alleen lippendienst?

In november 1930 werkten de molen-
makers Gebr. Bisschop aan de molen.
Tijdens het karwei bezweek de balie.
Vervolgens werd de molen onttakeld.

Het gebruik van de molen als silo voor
het mengvoederbedrijf van Fakkert en
de staat van de kap en het rietdek leid-
den tot een voortgaande onttakeling.
Het molenachtkant kreeg een bedekking
met kunstleien, maar is nog wel degelijk
het complete molenachtkant. Alle drie
de foto’s zijn uit dezelfde hoek geno-
men. Hoe wordt het vierde plaatje.

De molen van Hoonhorst omstreeks
1925 nog in vol bedrijf met links het
fraaie molenaarshuis.

Eibergse molens 
onder eigen vlag?

De gemeente Eibergen is vertegen-
woordigd in de Stichtingen die eige-
naar zijn van de Mallumse en de Pieper-
molen plus het Muldershuis. Er is dus een
nauwe band tussen het gemeentebe-
stuur en de besturen van de stichtingen.
Dat kan problemen geven, zoals on-
langs toen horeca-ondernemers klaag-
den over de concurrentievervalsing via
het Muldershuis (Molenwereld 2002-11-
291). Er wordt geklaagd bij het ge-
meentebestuur, terwijl datzelfde bestuur
een vinger in de pap heeft bij de instel-
ling. Daarom wil de gemeente Eibergen
zich terugtrekken uit deze organisaties.
Wellicht worden de beide molens en
het Muldershuis dan ondergebracht in
één stichting die dan zorgt voor de ac-
tiviteiten, terwijl de gemeente jaarlijks
een budget beschikbaar stelt voor de
instandhouding. 
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Verzakkingen bij 
Eerbeekse molen

De oliemolen van Eerbeek, een bovenslag-
molen en een der zeldzame wateroliemo-
lens van Nederland draait niet meer. Eige-
naar Johan van Zadelhoff heeft de molen
stilgelegd vanwege verzakkingen, waar-
schijnlijk als gevolg van onderspoeling, een
verschijnsel dat meerdere watermolens fa-
taal is geworden. Studenten van de Hoge-
school Larenstein hebben nu als studieop-
dracht gekregen de verschijnselen en de
oorzaken grondig in kaart te brengen. Zo
moeten zij grondwaterstromen en -standen
rond de molen onderzoeken, evenals de
aard van de bodem en de bouwkundige
situatie van de molen. Op basis van het
rapport kan dan een traject uitgezet wor-
den voor herstel van de molen. Bij het on-
derzoek zijn ook de eigenaren van de mo-
len, de gemeente Brummen, de provincie
Gelderland, het waterschap Veluwe en de
monumentencommissie betrokken. 

Teleurstellende plannen 
voor het Molenplein in Nijkerk

In Nijkerk woedt al lange tijd een heftige
discussie over de inrichting van het Molen-
plein, waarmee onder andere het voortbe-
staan van de Oostermolen is gemoeid. De
Stichting De Oostermolen zou van de mo-
lenstomp het liefst weer een complete mo-
len willen maken en ziet daartoe ook wel
mogelijkheden (zie Molenwereld 2002-9-
226). Andere plaatselijke organisaties heb-
ben ook grote bedenkingen tegen de ge-
meentelijke plannen, zij het dat bij hen ook
andere overwegingen een rol spelen, zo
niet belangrijker zijn. De gemeente Nijkerk
heeft een klankbordgroep ingesteld die
meepraat over de plannen voor het Mo-
lenplein en omgeving en waarin de be-
trokken organisaties zitting hebben. Half no-
vember presenteerde B&W van Nijkerk het
programma van eisen waaraan voldaan
moet worden. Tot grote teleurstelling van
de betrokken organisaties omvat het pro-
gramma eigenlijk niets nieuws in vergelij-
king met de eerdere inrichtingsvariant die
de voorkeur van het gemeentebestuur
had. Zo wil men de molenstomp wel be-
houden, maar sloop behoort ook zeker tot
de mogelijkheden. In een brief van 9 de-
cember hebben de deelnemende organi-

saties in niet mis te verstane bewoordingen
aan de voorzitter van de klankbordgroep
en over diens hoofd naar B&W, de ge-
meenteraad en de monumentencommis-
sie hun ongenoegen geuit: de organisaties,
Stichting Oud Nijkerk, Stichting Stadsgezicht
Nijkerk en Stichting De Oostermolen voelen
zich niet serieus genomen: met hun inbreng
is niets gedaan. Het gemeentebestuur
wordt dan ook opgeroepen het concept
bij te stellen en de klankbordgroep serieus
te nemen.

Molen Loerbeek 
op monumentenlijst

De gemeente Bergh wil de Loerbeekse
molen op de (gemeentelijke) monumen-
tenlijst plaatsen. Van deze molen bestaat
niet meer dan de ingebouwde romp. De
molen werd in 1845 gebouwd door W. ten
Bensel. Die liet, nadat hem een fors legaat
van zijn werkgever ten deel was gevallen,
met de steun van een paar rijke boeren de
Loerbeekse molen bouwen. Van 1891 tot
1919 is H. ten Bensel molenaar. Hij wordt in
1919 opgevolgd door Albert Berntsen die
getrouwd was met een vrouw uit de fami-
lie Ten Bensel. Albert Berntsen heeft niet
lang plezier gehad van de molen, want hij
brandt in 1922 uit. Daarna wordt er op de
motor gemalen, waarvoor tegen de romp
een motorhuisje wordt gebouwd, dat te-
vens onder de voorgestelde bescherming
valt. Van de molen blijft alleen het grootste
deel van de romp staan. Albert Berntsen,
afkomstig van de molen van Azewijn,
wordt opgevolgd door zijn zoon Wim, maar
die sneuvelt op de Grebbeberg bij de
Duitse inval in mei 1940. Daarna zet diens
broer Harry het bedrijf voort, inmiddels 80
jaar oud. Hij is met zijn zus Riet eigenaar van
de molen. De opstallen worden nu gebruikt
door Berntsen Mengvoeders uit Wehl, een
andere tak van de familie. Zij zouden het
liefst het hele spul slopen voor een nieuwe

en functionele bedrijfsruimte. De familie
Berntsen heeft dan ook bezwaar aangete-
kend tegen de plaatsing op de monumen-
tenlijst, maar de gemeentelijke bezwaren-
commissie honoreerde die niet, een stand-
punt dat B&W van Bergh hebben overge-
nomen.

Tentoonstelling Jan 
Langevoord in Heerde

De familie Langevoord is een bekende mo-
lenaarsfamilie in de IJsselstreek (Veessen,
Windesheim). Op dit moment loopt er in
Villa Jacoba, Dorpsstraat 55 Heerder (ope-
ningstijden dinsdag- en donderdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag- en
zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00) uur
een tentoonstelling met tekeningen en
aquarellen van Jan Langevoord, onderwij-
zer van de openbare school aan de Sta-
tionsstraat. Hij was daarnaast een veelzijdig
kunstenaar: tekenaar, schilder en musicus.
Zijn opa en naamgenoot Jan Langevoord
was molenaar op de molen van Veessen.
Die band is er waarschijnlijk de oorzaak van
dat molens een veel voorkomend motief
op zijn werken zijn. Zijn schilderijen hebben
vaak sombere trekken, mogelijk samen-
hangend met de depressies waaraan hij
leed. Als onderwijzer was hij ook vaak met
ziekteverlof. De expositie is tot mei 2003 te
zien in Villa Jacoba.

Restauratie Buitenmolen 
Zevenaar voltooid

De Buitenmolen is de oudste molen van
Nederland. Na vijf eeuwen leek het doek
definitief te vallen. In 1930 werd de molen
onttakeld en de muren aan de binnenzijde
zelfs een meter uitgekapt om meer bedrijfs-
ruimte te krijgen. Wonder boven wonder
werd de molen in de jaren 1969-1971 door
molenmaker Beckers gerestaureerd als

De Eerbeekse molen; de beek stroomt
langs de achterzijde van de gebouwen.

De Loerbeekse molen.
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maalvaardige molen. Na ruim dertig jaar
was de molen toe aan een grote beurt, uit-
gevoerd door molenmaker Vaags uit Aal-
ten.
Het werk begon op vrijdag 14 juni 2002 met
het uitnemen van de roeden en as. In de
zomermaanden zijn in de werkplaats
nieuwe gemaakt, en is bij de molen het
achterwolf van de kap voorzien van
nieuwe schaliën.
Voor het maken van de bovenas is een
boom gebruikt die eens in het centrum van
Aalten stond. Deze 150 jaar oude eik is met
enige omzwerving terecht gekomen bij
Houtzagerij Agneta in Ruurlo, waar deze tot
een as is verzaagd. 
Van de oude as zijn de stroppen en de
schenen weer hergebruikt. Deze hadden
voor de vorige restauratie al dienst gedaan
in een andere molen. 
De nieuwe as en roeden zijn op 4 novem-
ber weer gestoken.
In verband met de herstel werkzaamheden
aan het metselwerk, heeft de gemeente
Zevenaar het Gelders Genootschap op-
dracht gegeven voor een uitvoerig onder-
zoek naar de toestand en de historie van
de molentoren. 
Zowel het metselwerk als het voegwerk van
de toren zijn flink onder handen genomen
door voegersbedrijf Takkenkamp uit Zel-
hem. Daarbij kwamen nog enkele bijzon-
derheden aan het licht. Bij het verwijderen
van het muurgedeelte aan de zuid-west-
zijde kwam boven het raam een holte te
voorschijn. Hier bevonden zich nog heng-
sels van een luik of een deur. 
Door nu van binnenuit de muur op de des-
betreffende plaats weg te hakken blijft
deze verassing zichtbaar. Aan de buiten-
zijde is het metselwerk weer in oude staat
hersteld met bijpassende stenen. 

Een gemaal bij een watermolen komt wel
meer voor. Soms zijn dat gewezen stoom-
gemalen. Die stoomgemalen missen dan
altijd het meest opvallende uiterlijke ken-
merk van een stoomgemaal: de pijp. De
enige uitzondering daarop is het gemaal
van de Kaagpolder naast de molen onder
Spanbroek. Na het dramitisch natte jaar
1878 liet de polder in 1879 naast de molen
een stoomgemaal bouwen. Het stoomge-
maal bleef (met de windmolen) bijzonder
lang in bedrijf. Pas in 1959 werd het vuur
definitief gedoofd. Een dieselmotor in het
gemaal nam het werk van de stoomma-
chine over. In 1992 werd de bemaling geë-
lektrificeerd en geautomatiseerd. De mo-
len is eigendom van de Stichting De West-
friese Molen, terwijl het gemaal nog steeds
eigendom is van het waterschap West-
Friesland dat het gemaal onlangs heeft la-
ten restaureren door aannemer Siemen Kis-
temaker uit Sijbekarspel. Gemaal en molen
vormen een bijzonder stuk aanschouwelijk
bemalingsopnderricht: wind - stoom - die-
sel - elektriciteit met daarnaast een ge-
schiedenis van de arbeidsontwikkeling.

Trammelant over een schuur bij
de Broeker Molen 

Zoals bij zoveel watermolens stond bij de
Tweede Broekermolen een schuur. In 1997
kocht Joop van Eerden, sinds jaren een
zeer enthousiast molenliefhebber en vrijwil-
lig molenaar de molen. De bestaande
schuur, pal langs de weg was erg slecht.
Van Eerden wilde die in 1999 vernieuwen,
maar gemeenteambtenaren vroegen
hem de nieuwe schuur meer naar achte-
ren te plaatsen in verband met de gepro-
jecteerde aanleg van een fietspad. Van
Eerden moest daartoe eerst grond van de
buurman aankopen. Dat had nog heel
wat voeten in de aarde, maar in 1999
diende hij een bouwplan in dat de instem-
ming van de gemeente had. Van Eerden
was voor de herbouw uitgegaan van de
vorm van de oorspronkelijke schuur zoals
die tot omstreeks 1955 bij de molen stond.
Het bouwplan levert helaas voor Van Eer-
den bezwaarschriften op waarvan er drie
door de commissie bezwaar- en be-
roepschriften zijn gegrond verklaard. De
bezwaarschriften zijn ingegeven door om-
wonenden die langs de Lagedijk graag wil-
len bouwen, maar dat niet mogen en Van
Eerden zou dat dan wel kunnen doen. De

Op vrijdag 29 november is de molen na
deze grondige restauratie weer officieel
heropend. Aansluitend konden belangstel-
lenden de zaterdag en zondag terecht om
de molen te bezichtigen. De molenaars
Henk Venhorst en Wim Kampes hadden ter
gelegenheid van deze feestelijke gebeur-
tenis een tentoonstelling ingericht over de

restauratie van de molen. André Nibbelink.

Gemaal bij Kaagmolen gerestaureerd

De molen van de Kaagpolder bij Span-
broek met erachter het voormalige
stoomgemaal.

Het zagen van de
nieuwe as voor de 
Buitenmolen 

Het lassen van een nieuwe
roe voor de Buitenmolen
door Geo Dunnewold 

Molenmaker Vaags freest de
sleuven voor de schenen

Het inwerken van de schenen in de hals
van de as

Het steken van de binnenroe aan de
Buitenmolen

(foto’s André Nibbelink) 
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aanwezigheid van de oude schuur wordt
gemakshalve vergeten. Vervolgens past
Van Eerden zijn plan iets aan (de schuur
komt iets zuidelijker te staan). Ook het
nieuwe plan roept bezwaren op, maar op
de VVD verklaren de raadsfracties in de
commissievergadering de bezwaren nu on-
gegrond. Of het nog weer tot verdere be-
zwaarschriften komt is (nog) niet bekend.

Herstel molentje Groenendaal

Het kleine molentje bij de ingang van park
Groenendaal in Heemstede lijkt een sier-
molentje, en bijzonder ook met zijn twee
balies. Een siermolentje mag het dan mis-
schien nu wel zijn, maar het is wel degelijk
een functioneel watermolentje geweest.
Het bestond al in 1781 - ook met twee ba-
lies - en diende om de waterstand in de vij-

De Broeker Molen met de oorspronke-
lijke schuur, pal langs de weg.

vers en de sloten van het landgoed Groe-
nendaal op peil te houden. Het had een
opvoerhoogte van ongeveer anderhalve
meter. Het landgoed was toen eigenaar
van de bekende bankier Jan Hope en die
betreurde het dat het molentje het juist tij-
dens de zomermaanden liet afweten we-
gens windgebrek in een tijd dat men juist
het meeste water nodig had. Hope liet nu
in 1781 een stoomgemaal bouwen, het
tweede in Nederland. Het moet uitstekend
hebben voldaan en is jarenlang een be-
zienswaardigheid geweest. De laatsten res-
ten van dit gemaal werden helaas kort na
1840 gesloopt, maar het molentje staat er
nog steeds. Het ondergaat op dit moment
een grote herstelbeurt die wordt uitge-
voerd door de Stichting Molens Zuid-Ken-
nemerland. Op 19 oktober zijn de roeden
door de vrijwilligers van deze stichting uit de
molen gehaald en overgebracht naar hun
werkplaats in Haarlem. Voor het vervoer
werd gebruik gemaakt van de kagenaar
(platbodem) van een scoutinggroep uit
Haarlem. Daarna ging ook de kap naar de
werkplaats. De dienst gemeentewerken
van Heemstede zal ondertussen de romp
opknappen.

Obligaties voor paltrok Uitgeest

Op 2 december is de Stichting Industrieel
Erfgoedpark De Hoop gestart met de uit-
gifte van een obligatielening voor de re-
constructie van de paltrok De Hoop. Op
verzoek van de provincie Noord-Holland,
de grootste subsidiënt, is de bouw van
deze zaagmolen naar voren gehaald. Het
was aanvankelijk om de molen het sluitstuk
van het Industrieel Erfgoedpark te maken,
maar de bouw zal al in april beginnen (zie
Molenwereld 2002-11-293). De bouwkosten
voor de molen worden geraamd op
655.700 euro. Daarvan wordt 209.208 eur

gedekt uit de voor het erfgoedpark ver-
leende subsidies. Verder gaat men uit van
34.000 euro te verkrijgen via sponsoring en
249.992 euro via de ‘verkoop’ van molen-
onderdelen. Het werk via de leerlingen-
bouwplaats levert 15.500 euro op, zodat er
nog een gat is van 147.000 euro. Dit hoopt
men te ondervangen met de uitgifte van
3000 obligaties van 50 euro per stuk. De
obligaties hebben een looptijd tot 2023,
terwijl er vanaf 1 januari 2014 telkens een
tiende wordt uitgeloot. De rente is 2% per
jaar. Om de animo voor de inschrijving te
vergroten heeft de stichting een prijs inge-
steld. Op 1 december 2003 trekt een nota-
ris één van de uitgegeven obligaties. De ei-
genaar ervan, de winnaar, krijgt een reis-
cheque ter waarde van 2400 euro. Voor
nadere informatie: P. Dijkman Dulkes, tel.
0251-234589 of 06 22471340.

Ongeluk op De Zoeker

Op 24 november overkwam een 49-jarige
Chinese toerist een ongeluk op de oliemo-
len De Zoeker aan de Zaanse Schans in
Zaandam. Op de molen waren de gebrui-
kelijke veiligheidsvoorschriften genomen:
afzettingskettingen met borden voorzien
van een doodskop en het woord ‘stop’.
Desondanks stapte de man over de afzet-
ting heen en kreeg vervolgens een ‘klap
van de molen’ in zijn rug. De brandweer
haalde het slachtoffer met een hoogwer-
ker van de balie af welke vervolgens met
een paar gebroken ribben in het ziekenhuis
werd opgenomen. Al met al kwam de man
er nog goed af. Stond er niet op een molen
in Bedum:
...Toen ik een jaar mocht werkzaam wezen
Is een der wieken opgerezen
En schoof mijn meester van zich af
Hij viel helaas en ligt in ‘t graf.

Het molentje van Groenendaal in Heemstede met het stoomgemaal omstreeks
1785.

Het Groenendaalse molentje in 2000.
Het waarom van de onderste balie is
een groot raadsel.
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De Bosmolen aan de vooravond van
zijn verdwijnen (foto Andries Veloo, 2
december 2002).

Na het uithalen van de roeden volgde
de demontage van de trap (foto An-
dries Veloo).

Een troosteloze molen in een troosteloos landschap
(foto Andries Veloo).

Op 9 december
haalde een grote
kraan het boven-
huis van de Bos-
molen (foto Bart

Dooren).

Een halve eeuw geleden konden molenmakers van een
dergelijke werkwijze alleen maar dromen (foto Bart Dooren). Op reis...(foto Bart Dooren).

MOLENSACTUEEL

De Bosmolen in Leiderdorp moet, zoals be-
kend, wijken voor de aanleg van de HSL.
Het heeft allemaal nogal lang op zich laten
wachten, maar het begin is er nu toch. Op
2 december zijn de roeden uit de molen
gehaald door molenmaker Verbij en is de
trap gedemonteerd; een week later, op 9
december, werd met een grote kraan het
bovenhuis van de molen afgetild en met
een dieplader overgebracht naar de werk-
plaats van Verbij in Hoogmade. De onder-
toren ging die dag dezelfde weg. In de ko-
mende tijd zullen bovenhuis en ondertoren
in de werklaats worden hersteld, waarna
nog dit jaar de molen een nieuwe plaats
en weer een functie krijgt in de Lagen-
waardsepolder bij Koudekerk a/d Rijn.

Verplaatsing Bosmolen van start
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De Bosmolen werd in 1836 gebouwd en
heeft een vlucht van 21,40 m. In 1928 werd
naar de ideeën van A.J. Dekker het schep-
rad vervangen door een schroefpomp. Te-
vens werd het gevlucht verdekkerd, zij het
met wat nu genoemd wordt half-verdek-
kerd. Het is waarschijnlijk een der laatste
molens geweest met dit systeem, want in
hetzelfde jaar stapte Dekker over op de
‘volle’ verdekkering, maar, zoals beloofd,
hier hopen we nog op terug te komen. Na-
dat de polder een gemaal had gesticht
kwam de molen in 1955 buiten bedrijf. De
schroefpomp werd toen uitgesloopt. In
1963 kocht de gemeente Leiderdorp de
molen om hem te behouden. Na de over-
plaatsing neemt de Rijnlandse Molenstich-
ting de molen over.
De Lagenwaardsche en Bruinmadesche
polder, zoals die voluit heet, had in 1549
ook al windbemaling. Omstreeks 1927 werd

de molen tot op de ondertoren gesloopt,
nadat bij Ofwegen een windmotor was ge-
sticht. De ondertoren zelf is in mei 1957 af-
gebrand. De Lagenwaardse molen was
met een vlucht van 24,60 m naar Rijnlandse
begrippen voor een wip een flinke molen.
De Bosmolen komt te staan op de hoek
van de Ruigekade en de Batelaan naast
het bestaande gemaal. Dat is niet exact
op de plaats van de oude molen. Deze
stond ook aan de Batelaan, maar 750 m
zuidelijker. De nieuwe molen, die een vijzel
krijgt, betekent een welkome uitbreiding
van de bemalingscapaciteit van de pol-
der. Hij slaat uit op de Ofwegense Wate-
ring, deel van Rijnlands boezem en uitko-
mend in de Wijde Aa. Voor de gewezen
Bosmolen zijn de palen al geheid. Naast de
molen komt een huis voor vrijwillige mole-
naar A. Veloo in de stijl van het huis bij de
Bosmolen.

Aankomst bij de werkplaats van Verbij (foto Bart Dooren).De kraan tilt moeiteloos
de ondertoren inclusief
de koker van zijn plaats
(foto Bart Dooren).

Zowel het hijs- als transportmate-
riaal is tot grote prestaties in staat
(foto Bart Dooren).

Bij de werkplaats van Verbij treffen toren en huis elkaar weer
(foto Bart Dooren).

De nieuwe fundering voor de oude Bosmolen in de
Lagenwaardsepolder (foto Bart Dooren).

De in 1927/1957 verdwenen oude
Lagenwaardse Molen.
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Tekening Hollandsche Tuyn 
voor Delfts gemeentearchief

Het gemeentearchief van Delft heeft bij
een veiling van het veilinghuis Glerum in
Amsterdam een tweetal tekeningen aan-
gekocht van de Haagse apotheker en te-
kenaar Isaac van Ketweg (ca. 1732 -1787).
Van hem zijn slecht enige tientallen teke-
ningen bekend, alle topografisch en met
een betrouwbare weergave. 
Een van de aankopen is van groot belang
voor de Delftse molengeschiedenis. Achter
op die tekening stond ‘kromme heul bij
Delft, I. Van Ketweg’. De tekening toont
een vaart met links van de vaart een forse
stenen molen en rechts van de vaart een
weg met bomen en wandelaars, terwijl er
op de achtergrond een brug met een
tweede molen is te zien, een wipmolen met
een balie. De plaatsaanduiding van Van
Ketwig maakt duidelijk dat de vaart de
Kromme Watering is, die bij de Pauwmolen
een scherpe bocht maakt, richting Delf-
gauw en Pijnacker.
Met deze tekening is het oorspronkelijke
type van de in november 2000 gesloopte
Pauwmolen aan het licht gekomen, terwijl
van de stenen molen nauwelijks afbeeldin-
gen bekend zijn. Het betreft de molen De
Hollandsche Tuyn. Deze molen deed in

1712 dienst als loodwitmolen, maar stond in
1750 bekend als verfmolen. In 1784 wordt
hij snuifmolen genoemd. Nu zijn dit alle-
maal functies die molentechnisch niet ver
van elkaar liggen. In 1794 blijkt de molen
oliemolen te zijn en dat zal hij blijven tot zijn
sloop omstreeks 1900. In het Rijksmuseum in
Amsterdam wordt een tegeltableau be-
waard van een vrij hoge stenen molen met
op de romp een weergave van de zinne-
beeldige Hollandse tuin, de initialen W.K. en
het jaartal 1751. Ook de windwijzer geeft
de Hollandse tuin weer. Volgens Bicker
Caarten (Volkskunst der lage landen, dl 2.)
zou dit mogelijk de Delftse molen aan de
Kromme Watering kunnen zijn, maar de te-
kening van Van Ketweg maakt dat toch
wel twijfelachtig.
Op de plaats van de molen staan nu hui-
zen, maar het terrein moet worden gesa-
neerd vanwege bodemverontreiniging,
w.o. zware metalen. De oorzaak laat zich
raden. Het is te hopen dat men dan ook
naar de resten van de molen kijkt, want
mogelijk gaat het hier toch wel om een
heel oude stenen molen.

Afrekening molen Axel

Aan de vooravond van de realisatie van
de gemeentelijke herindeling heeft de ge-
meenteraad van Axel een subsidie ver-
leend van 60.000 euro plus een renteloze
lening van 68.000 euro aan de Stichting Ex-
ploitatie de Axelse Molen. 
Bij de start van de restauratie dacht men de
molen te kunnen exploiteren als molenaars-
bedrijf. De stichting was dus ondernemer en
kon teruggaaf van BTW vragen over de res-
tauratiekosten. De zakelijke exploitatie
bleek onhaalbaar, zodat het onderne mer-
schap wegviel en de belastingdienst alsnog
om de BTW kwam: 87.000 euro. Wel komt
men nu in aanmerking voor meer subsidie,
maar daar tegenover staat weer dat de
restauratiekosten van de molen hoger wa-
ren dan verwacht en de steunbedragen
van derden tegenvielen. Het gemeentelijke
subsidie vangt de niet gedekte kosten van
de stichting op, terwijl het voorschot wordt
terugbetaald als de rijkssubsidies over en-
kele jaren uitgekeerd worden.

Voortgang verplaatsing Boekelse
standerdmolen

De voorbereidingen voor de verplaatsing
van de Boekelse standerdmolen vorderen
gestaag (zie Molenwereld 2002-7-197). Er
zijn een viertal werkgroepen in het leven
geroepen en er is een Stichting De Boe-
kelse Standerdmolen opgericht met vrijwil-
lig molenaar Martien van den Brand als
voorzitter. Verder zijn er besprekingen ge-
voerd met het gemeentebestuur, de pro-
vincie Noord-Brabant en De Hollandsche
Molen en ook met de heer Nienhuis van
Monumentenzorg en molenmaker John de
Jongh. Als alles volgens plan verloopt dan
vindt de feitelijke overplaatsing in mei 2003
plaats.

Geld of wind voor De Lelie 
in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur wil nieuwbouw
plegen aan de noordkant van het dorp: de
Schoenmakershoek. Het gemeentebestuur
wil hier hoogbouw plegen, nogal liefst bin-
nen de molenbeschermingszone van de
molen De Lelie aan de Geerkade. Dit idee
wordt niet in dank afgenomen, vandaar
ook dat De Hollandsche Molen protes-
teerde. Als tegenprestatie voor het wind-
verlies wil het gemeentebestuur geld uitke-
ren ten behoeve van het onderhoud van
de molen. De gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening zette nog meer vraag-
tekens bij de plannen van het College, zo-
dat de meerderheid van de raadsfracties
niet instemt met het programma van eisen
voor dit nieuwbouwgebied.

Nieuw aswiel voor molen 
Hilvarenbeek

Inmiddels is molenmaker Coppes begon-
nen met de sloop van het oude aswiel van
De Doornboom in Hilvarenbeek. Hij is nu in
zijn werkplaats in Bergharen begonnen met
een nieuw exemplaar waarvan de maten
worden genomen van de meegenomen
delen. De kruisarmen worden van eiken
van bomen afkomstig van een bos in Hors-
sen (bij Wijchen). De voor- en achtervelg in
iepenhout en een nieuw buikstuk voor de
vang in populieren. Daarnaast komen er
waarschijnlijk ook nieuwe staven voor het
rondsel (de wieg) en het steenrondsel. Bart
Hoofs.

in ’t kort

•Op 7 september j.l. is de oude, verrotte
baard van De Jonge Hendrik in Den Andel
naar beneden gevallen en in veel stukken
gebroken. Het was in 1973 van vurenhout
gemaakt. Momenteel maakt vrijwillige mo-
lenaar Martin van Doornik een nieuwe
baard van red-cedar, welke ter voorko-
ming van het kromtrekken in twee lagen is
gelijmd. Deze krijgt hetzelfde uiterlijk als de
oude baard.

•De gemeente Overbetuwe heeft de
elektriciteitskosten voor de schijnwerpers
van de molen Nieuw Leven in Valburg
overgenomen van de Stichting OpNieuw
Leven, ongeveer 350 euro per jaar.

•De gemeente Buren heeft 100.000 euro
beschikbaar gesteld voor een grote beurt
van De Korenbloem in Zoelen. Volgens de
planning beginnen de werkzaamheden
voorjaar 2003 en is er een maand of drie
mee gemoeid. Het pleisterwerk op de
romp wordt vanwege vochtdoorslag ver-
nieuwd door Netten Van der Stigt uit Zoel-
mond, terwijl het eigenlijke molenmakers-
werk is opgedragen aan Coppes uit Berg-
haren.

•Half november is de gemeenteraad van
Veenendaal akkoord gegaan met de ver-
bouwing van het pakhuis van de molen De
Vriendschap voor de dagopvang van
twaalf verstandelijk gehandicapten van de

Landbouwwerktuigenmuseum
bij molen Melick

In 1999 kocht de gemeente Roerdalem
een collectie landbouwwerktuigen aan.
Ten dienste hiervan wil de gemeente nu
een museum bouwen bij de in 1999 her-
bouwde standerdmolen Sint Bernhard.
Het museum zal tevens een pannenkoe-
kenrestaurant herbergen. Op deze ma-
nier hoopt men de gemeente en Melick in
het bijzondervoor toerisme en recreatie
aantrekkelijker te maken. 

De kosten voor het museum worden ge-
raamd op 680.000 euro, inclusief grond-
kosten. De Stichting Molen Prins Bernhard
gaat het museum runnen. De gemeente
Roerdalem wil 215.000 euro beschikbaar
stellen. Verder verwacht rekent men op
meer subsidies zoals van de provincie Lim-
burg, het Europese leader Plusfonds en de
Rabobank. De stichting wil zelf uit eigen
middelen 45.000 euro opbrengen.
Wat het effect is op de kwetsbare omge-
ving van de molen, c.q. de molenbio-
toop, is nog niet bekend.

De molen
van Melick
waarbij een
landbouw-
werktuigen-
museum
moet komen
(foto Bart
Dooren).
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instellingen Heimerstein en Buitenzorg (zie
Molenwereld 2000-1-3, 2-28, 3-53 en 4-77).

•De Traanroeier in Oudeschild is tijdelijk
buiten gebruik gesteld vanwege een rot
windpeluw.

•Tijdens het werken aan strijkmolen ‘L’ van
de Raaksmaatboezem onder Rustenburg is
op 25 november een steiger met daarop
twee rietdekkers omgevallen. Alles liep ge-
lukkig goed af; medische hulp bleek niet
nodig.

•De vijf serviceclubs op Goeree-Overflak-
kee (Soroptimisten, Lady Circle, Tafelronde,
Lions en Rotary) hebben gezamenlijk 5000
euro geschonken aan de Molenstichting
Goeree-Overflakkee. Op 2 november
werd tijdens het Flakkees Festival in ‘t Fort
Prins Frederik in Ooltgensplaat de cheque
overhandigd aan het stichtingsbestuur.

•Het nieuwe door Verbij gemaakte acht-
kant voor de molen van de Zemelpolder in
Lisse staat sinds kort weer op de plaats van

de op 4 november 1999 afgebrande mo-
len. Op 4 november 2002 begon Verbij met
het plaatsen van het nieuwe achtkant.

•De gemeente Leiderdorp wil van het Lei-
derdorpse deel van de Boterhuispolder
een stads- en natuurpark maken. De Boter-
huismolen staat hier enige honderden me-
ters vandaan, in het Warmondse deel van
de polder.

•Molenmaker Verbij heeft na de storm-
schade van oktober opdracht gekregen
om De Drie Lelies in Maasland kaal te zetten.
Dat houdt in: kaalzetten van de roeden en
het verwijderen van de lange schoren, de
lange spruit, de korte schoren en de staart.

•De gemeente Nederweert heeft voor
niet minder dan ruim 70.000 euro besteed
aan de drie molens in en van de ge-
meente, te weten Sint Jozef in Kreijel, De
Korenbloem in Ospel en de Windlust in
Roeven. De werkzaamheden zijn uitge-
voerd door molenmaker Adriaens uit
Weert.

Molenkalender

22 maart Algemene Vergadering Vereni-
ging De Hollandsche Molen 

6 april Molenruilbeurs Utrecht 

Papiermolen

Het geheim van Jaap de 

Olieslagersknecht 
Gerben D. Wijnja, de bekende Friese molenliefhebber is ook geïnteresseerd in Zaanse
molens. Die Zaanse molenliefde resulteerde in het boek Het geheim van Jaap de Olie-
slagersknecht met als ondertitel Uit het oude Zaanse molenleven. Wijnja had in 1976 al
het plan om ‘een onvervalst molenverhaal voor de jeugd van zeg maar 10 tot 100 jaar
te schrijven’. Nu is het dan eindelijk van gekomen. 
Het verhaal speelt zich af in of kort voor 1891, want in dat jaar speelt de sloop van De
Wachter (Molenwereld 2000-12-278). De hoofdpersoon, Jaap Smit, werkt in de oliemo-
len Het Pink. De oude ‘scheerbaas’ die aan de molen komt wordt vals beschuldigd van
brandstichting in de pelmolen ‘Het Windkoppel’. Jaap slaagt erin de zaak op te lossen
en, eind goed al goed, Jaap trouwt met de kleindochter van de scheerbaas.
Het schrijven van een goed verhaal op zich is al een sinecure, maar de auteur en de
uitgever hebben het zichzelf wel heel erg moeilijk gemaakt. De plot van het verhaal is,
bij wijze van spreken, inderdaad voor tienjarigen, maar de uitvoering van het boek is, op
zijn zachtst gezegd, voor de rijpere jeugd. De achtergrond van het verhaal is het Zaanse
molenleven van toen bekeken door de bril van nu. Dat kan een smakelijke cocktail op-
leveren, maar er is weinig voor nodig om een dergelijk boek te laten ontaarden in een
gerecht dat vlees noch vis is. Het kind kan zich herkennen in de plot van het verhaal,
maar de molenbestanddelen of het illustratiemateriaal zijn te ver van zijn bed. Het om-
gekeerde kan natuurlijk ook. 
Het boek is rijk voorzien van foto’s: historische afbeeldingen van molens en de Zaans-
treek en interieurfoto’s van Het Pink. Er zitten schitterende foto’s bij; misschien wel de
sterkste kant van het boek.
Op molen- en historisch gebied laat de auteur hier en daar wat steken vallen. Zo is het
onvoorstelbaar, dat op de schuurzolder van Het Pink veertig last zaad ligt - tachtig ton!
Het gevaar van automobielen op het moment dat er nog geen auto in Nederland rijdt
kan niet groot zijn geweest. Ook Sherlock Holmes was toen nog volslagen onbekend. De
oliefabriek De Liefde stond niet aan de overzijde van de Zaan (pag. 11), maar in Wormer.
Moet dit niet De Zaan van Duyvis of De Kroon van H. Honig zijn? Het is onvoorstelbaar, dat
Het Pink ter gelegenheid van het huwelijk van het hoofdpersoon ‘mooi gezet’ is. Dat was
namelijk een typische ‘bazenversiering’. Zo zijn er wel meer dingetjes te noemen, ook bij
het taalgebruik/uitdrukkingen: het aanduiden van een windvlaag (moment) met een
volwerkswind (duur). Het zijn futiliteiten die zeker niet van betekenis zijn voor het verhaal
zelf. Aan de andere kant wekt de auteur door het noemen van de vele bijzonderheden
juist de indruk van historische betrouwbaarheid en dat stelt toch eisen.
Meer moeite heb ik met de ‘mythologisering’ van het molenleven. Dat bezwaar geldt
niet alleen dit boek, maar is vrij algemeen
in molenland. Het echte molenleven zo-
als het was wordt vervangen door een
sprookje. Je zou zo terug verlangen naar
die goede oude tijd boordevol schoon-
heid en levensvreugd. Het geheim van
Jaap de Olieslagersknecht komt al met al
toch sterk over als een boek voor ‘molen-
gelovigen’. ‘Andersdenkenden’ wordt
toch wel een groot beroep gedaan op
het voorstellingsvermogen ten aanzien
van het molenleven, ondanks de vele en
prachtige foto’s, een woordenlijst en een
lijst met uitdrukkingen. 

N.a.v van: Gerben D. Wijnja: Het geheim
van Jaap de Olieslagersknecht - Uit het
oude Zaanse molenleven, 144 pagina’s,
gebonden (Zaltbommel 2002). ISBN 90
288 3658 6. De prijs is 17,90. Het boek is ver-
krijgbaar bij iedere erkende boekhandel
of rechtstreeks bij de uitgever (Europese
Bibliotheek, Postbus 49, 5300 AA Zaltbom-
mel, tel. 0418-513144)

De molen
van de
Zemel-
polder in 
opbouw.
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Elektriciteitsopwekking door
watermolen Anzegem
In onze buurlanden is men met elektrici-
teitsopwekking door watermolens (groene
stroom) veel verder dan hier. Op dit mo-
ment bereidt de firma Electrawinds uit
Brugge het plaatsen van een stroomop-
wekkingsinstallatie voor in de watermolen
van Anzegem. De kosten worden geschat
op 40.000 à 50.000 euro. Het frappante is
dat de molen zo’n tachtig jaar geleden
ook al gebruikt werd voor stroomopwek-
king. Nadat Anzegem zijn openbare elektri-
citeitsnet kreeg werd hiermee gestaakt. De
toenmalige eigenaars van de molen, de
familie Hondekeyn, droeg de installatie
over aan de missie, waarop die werd over-
gebracht naar een missiepost in het toen-
malige Belgisch Kongo (Zaïre).

Standerdmolen Dornum 
tijdelijk onttakeld
De standerdmolen van Dornum tussen Nor-
den en Esens is de enige standerdmolen
van Oost-Friesland en heeft met zijn bouw-
jaar 1626 een eerbiedwaardige leeftijd. In
het genoemde jaar liet kasteelheer Hero
Mauritz von Closter de molen bouwen. Tot
1792 werd de molen verpacht, maar in dat
jaar kocht Tebbe Abraham Mammen de
molen, die eerder de molen pachtte. Zijn
initialen staan zowel op de vangbalk als op
de windvaan. De molen was tot 1960 in be-
drijf en werd daarna in 1984 aangekocht
door de gemeente Dornum. De Rotter-
damse molenaar Arie Kluit heeft voor de
oorlog nog met deze molen gemalen.
De onderkant van de eiken standerd, die
nog dateert uit het bouwjaar 1626 blijkt
slecht te zijn. Maar er is nog meer mis. Bij
een storm, begin februari vorig jaar, is de
molen verschoven. Om verdere proble-
men te voorkomen hebben medewerkers
van de dienst gemeentewerken begin no-
vember de roeden uit de molen gehaald in
afwachting van een grondige restauratie
die dit jaar moet beginnen. 

Molen als raadhuis?
Nederland mag dan als molenland gelden
en de molens mogen allerlei bestemmin-
gen gehad en gekregen hebben, maar
een molen als raadhuis zal men toch niet
tegenkomen; binnenkort in duitsland waar-
schijnlijk wel.
In het Oost-Friese Hage bij Norden vroeg
het gemeentebestuur zich al lang af of er
een nieuw raadhuis moest komen dan wel
het bestaande verbouwd. Onverwacht
deed zich een bijzondere gelegenheid
voor. De molen in Hage met het aange-
bouwde pakhuis en het zeer grote molen-
huis dat als kantoor wordt gebruikt is eigen-
dom van de Berumer Vermögensverwal-
tung. Die wil vanwege financiële proble-
men van molen, molenhuis etc. af. De ge-
meente Hage wil het totale complex nu ko-
pen. Daarmee zouden de ruimteproble-
men in een klap opgelost zijn omdat het
molenhuis direct als kantoor in gebruik ge-
nomen kan worden. In de molen zou bij-
voorbeeld de Kurverwaltung kunnen wor-
den ondergebracht en een trouwzaal in stijl
in de molen behoort ook tot de mogelijk-
heden. Een bijkomstig voordeel is dat het
behoud van het complex verzekerd is.
De molen werd in 1872 door Claas Hinrich
Bruns gebouwd na het afbranden van zijn
voorganger. De nu bestaande molen
vormt met de Stiftsmühle in Aurich en de
onlangs herbouwde en verhoogde molen
van Westeraccum de drie hoogste molens
van Oost-Friesland en was tot 1965 in be-
drijf. Het molenhuis werd in 1890 gebouwd,
terwijl het grote pakhuis aan de molen da-
teert van 1934.

Herstel voor de molen 
van Nenndorf
De gemeente Holtriem wil niet alleen het
molenhuis bij de molen van Nenndorf ko-

pen (zie Molenwereld 2002-10-268), maar
ook de molen die al langer haar eigendom
is herstellen. Daarvoor wordt een bedrag
van ruim 40.000 euro op tafel gelegd. De
windroos moet gedeeltelijk vernieuwd wor-
den, terwijl ook de twee koppel stenen en
de pelsteen in orde moeten worden ge-
bracht. Verder moeten ook zolder ver-
nieuwd worden en de vang bijgesteld. Ook
wordt de bliksemafleider verbeterd, niet
meer met een stang op de kap, maar via
de roeden. De molen is dan weer maal-
vaardig. Gerhard Donker van de Vereini-
gung zur Erhaltung vond Wind- und Was-
sermühlen in Niedersachsen und Bremen

De standerdmolen van Dornum, nog in
vol bedrijf in de dertiger jaren. De mo-
len heeft de zelfzwichting nog, toen
haast vanzelfsprekend in die streek.

De grote molen van Hage met rechts
het molenhuis en erachter het grote
molenpakhuis (foto H. Noot).

De molen van Nenndorf, nog met de
bliksemafleider op de kap (foto H.
Noot).
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adviseerd voor het herstel. De aanbeste-
ding ging bij inschrijving. Er waren vier in-
schrijvers, waarbij het werk gegund werd
aan de firma Haß uit Norden, die het werk
dit jaar uitvoert. De gemeente betaalt
18.750 euro van de kosten, het Amt für
Agrarstruktur 17.500 euro en de Landkreis
Aurich 9000 euro.

Nieuw rad voor de Haarmühle
De naam ‘Haarmühle’ komt van het oud-
Duitse woord Haar dat hoogte of heuvel
betekent en ook in de namen Haarstrang,
Haard of Rothaargebergte voorkomt. Het
betekent dan ook: de molen bij de heuvel.
De naam was vroeger alleen op de molen
betrokken, terwijl de boerderij of het erve,
zoals men toen zei, de naam Haarmann of
Haringhof droeg. Nu verstaat men onder
de Haarmühle het totale complex, dat nu
een der bekendste en meest favoriete
doelen voor een uitstapje in het Münster-
land is. Volgens een oude sage stamt de
naam van een blonde haarvlecht waar-
mee zich eens een molenaarsknechtin de
molen verhing.
De Haarmühle behoort tot de mooiste be-
waard gebleven molencomplexen in het
Münsterland en ligt pal bij de Nederlandse
grens op de Ahauser Aa die van daaraf de
Buurserbeek heet. Aa, ach of ahr betekent

water en het was oorspronkelijk in het Mün-
sterland de naam voor de meeste riviertjes
of beken. Het riviertje de Aa stroomt door
Ahaus en dankt daaraan zijn naam. Ahaus
betekent huis aan het water.
De Haarmühle heeft een heel oude ge-
schiedenis:
1188 In een goederenlijst van graaf Hein-
rich von Dalen, heer van Diepenheim komt
een hof Harmolle in Haaksbergen voor. Dit
bezit bestond uit twee hoven en wel Ha-
molle in Haaksbergen en de Har in Alstätte.
Een bewijs is ook te vinden in het marken-
boek van Buurse over een grensovereen-
komst tussen het Hochstift Münster en het
land Overijssel van 1 september 1696.
Daarin is onder andere sprake van een wa-
tering die het Twentse en het Münsterse
‘Haermmüllere’ scheidt.
1350 De bisschop van Utrecht verpandt
voor 150 goudschilden het goed De Har
aan graaf Heinrich von Solms zu Ottenstein.
In die lag er al een molen op de Aa op de
huidige plek welke in die tijd tussen 1331 en
1351 is gebouwd.
1408 Na de verwoesting van de burcht Ot-
tenstein en de verdrijving van Van Solms uit
zijn bezittingen door Otto von Hoya, de bis-
schop van Münster, wordt het Harinkerve,
zoals het goed De Haar ook genoemd
wordt, eigendom van de vorst-bisschop.
1619 In dat jaar wordt de bestaande mo-
len gebouwd. Daar getuigt een inscriptie
van in een eiken balk boven de deur onder
het wapen van de vorst-bisschop van Mün-
ster: Anno Domini 1619 den 26. November.
1721 Renovering van de molen: ‘Renova-
tum anno 1721’, zoals in een zandstenen
wapen is te zien.
1776 In een notariële oorkonde wordt het
onderhorige Goed Haarman met de wa-
termolen in erfpacht uitgegeven aan Hein-
rich Wülfering, genaamd Haarmann en zijn
echtgenote Maria Catharina Rölfing als
eerste pachter ‘op drie lichamen na hem’
(drie generaties). Na hem volgde zijn zoon
Johann Ferdinand Wolfering. Hij werd 83
jaar oud en stierf in het jaar 1866. Omst-
reeks het jaar 1820 bouwde hij een oliemo-
len volgens zijn eigen plannen.
1803 Als gevolg van het Reichsdeputa-
tionshauptbeschluss - schadeloosstelling
van de Duitse vorsten met kerkelijke goe-
deren voor het verlies van hun bezittingen
op de linker Rijnoever aan Frankrijk- wordt
de vorst Salm-Salm zu Anholt eigenaar van
het Harinkhof, ook wel Goed Haarmann

Nordrhein-Westfalen

genoemd.
1852 Volgens de Gewerbesteuerrolle (te
vergelijken met het register voor de patent-
belasting in Nederland) van het Amt Ot-
tenstein voor het jaar 1852 bevond zich in
het kerspel Alstätte Nr. 24 een korenwater-
molen. ‘Ze wordt door de Aa gedreven,
heeft twee onderslag en 1 bovenslagrad,
elk met 1 koppel stenen. Het laatstge-
noemde wordt met de beide eerste afwis-
selend in bedrijf gesteld en omdat het deze
molen vaak aan water ontbreekt kunnen
de onderslagraderen dikwijls van Johannis
tot Michaeli en niet zelden van mei tot no-
vember niet in bedrijf komen.’
Over de oliemolen wordt het volgende
meegedeeld: ‘Het is een watermolen aan
dezelfde stuw met 1 onderslagrad en 2 per-
sen. Deze molen ontbreekt het meer dan
een half jaar aan water omdat voor haar
dat water gebruikt wordt wat voor het aan-
drijven van de korenmolen niet nodig is;
dat komt alleen in het natte jaargetijde
voor. Als gebruiker wordt molenaar Joh.
Haarmann genoemd. Hij moet voor het
jaar 1851 maandelijks 1 Reichsthaler en 10
Silbergroschen, jaarlijks 16 Reichsthaler be-
talen.
1905 Josef Clemens August Brüggemann
uit Bunnen bij Löningen (groothertogdom
Oldenburg) neem als pacht van de vorst
Salm-Salm het goed Haarmann en de wa-
termolen over.
1930 Josef Clemens August Brüggemann
opent een schenkerij voor koffie, thee, mi-
neraalwater, melk, flessenbier etc.
1982 Molen, stuw en brug worden door de
stad Ahaus aangekocht en gerestaureerd.
1988 Totale restauratie van de molen inclu-
sief het binnenwerk. Van de drie koppel ste-
nen zijn er twee maalvaardig en er kan
weer graan worden gemalen.

De stad Ahaus heeft de molen met een
perceel grond van 539 m2 verworven van
de vorst van Salm-Salm zu Anholt. In het
jaar 1984 werd de stuw vernieuwd, een ‘Fi-
schbauchkleppe’ ingebouwd en het fun-
dament van het molengebouw verstevigd.
Bovendien werd er een nieuw brug over de
Aa gebouwd. De totale kosten bedroegen
840.000 mark. De deelstaat Nordrhein-
Westfalen heeft hiervan 70% als subsidie
betald. Een Nederlandse molenmaker
heeft twee van de drie aanwezige koppel
stenen maalvaardig gemaakt. De restau-
ratiekosten voor het molengebouw be-
droegen 113.000 mark. De deelstaat heeft
hiervoor eenn subsidie ter hoogte van
50.000 mark toegekend.
Vroeger was de Haarmühle een zoge-
naamde dubbele molen, bestaande uit
een koren- en een oliemolen. Dit soort dub-
bele molens kwam in het Münsterland bij-
zonder veel voor.
In het jaar 2000 werd een generator voor
stroomopwekking ingebouwd waarmee
de molen een nieuwe functie kreeg. Het
oude houten waterrad was na 25 jaar ver-
rot en daardoor voor de stroomopwekking
niet meer geschikt. Dat waterrad is nu door
een stalen vervangen, gemaakt door mo-
lenmaker Vaags uit Aalten. Bernhard Frit-
sche.

Het rad van de Haarmühle 
(foto Bernhard Fritsche).

De inscriptie boven de deur en de
steen die herinnert aan de vernieuwing
van 1721.
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I.J. de Kramer-prijs
uitgereikt aan vernieuwende 

molenstudie
Op zaterdag 30 november 2002 heeft de
molinologische vereniging TIMS Nederland
en Vlaanderen voor de eerste maal de I.J.
de Kramer-prijs ter grootte van 2000 Euro
uitgereikt. Deze publicatieprijs werd toege-
kend aan de auteurs dr. Thomas Coomans,
Ester Vink en Nico Jurgens voor hun studie
“Abdijmolens tussen Rijn en Schelde”. Deze
volgens de jury voorbeeldige, maar nog
onuitgegeven studie kwam tot stand in
een multidisciplinair en internationaal sa-
menwerkingsverband en is gebaseerd op
gedegen archief- en veldonderzoek. De
Stichting Clavis Publicaties Middeleeuwse
Kunst beijvert zich momenteel voor de pu-
blicatie van het manuscript. Na voorlezing
van het lovende juryrapport overhandigde
de voorzitter van de vereniging, de heer
A.J. IJzerman, de prijs aan één van de au-
teurs, de heer Jurgens, en aan de heer Rijn-
tjes, die optrad namens de Stichting Clavis.

Eind 2001 is de vereniging TIMS Nederland
en Vlaanderen, dochtervereniging van The
International Molinological Society, over-
gegaan tot het instellen van de I.J. de Kra-
mer-prijs. Deze prijs heeft tot doel het on-
derzoek naar en het publiceren over mo-
lens in het Nederlandse taalgebied te be-
vorderen. Voor deze eerste gelegenheid
werden twee inzendingen ontvangen. Een
deskundige jury, bestaande uit de heren P.
Bauters, C.A. van Hees en J. Kingma, heeft
de inzendingen beoordeeld en wees de
genoemde studie als winnaar aan.
De aanleiding tot de studie vormde de res-
tauratie van de Gempemolen bij Sint-Joris-
Winge in Vlaams-Brabant, een voormalige
abdijmolen. Voor dit project werd subsidie
uit het Raphaë-programma van de Euro-
pese Commissie verkregen. Hierdoor werd
het mogelijk om een breder onderzoek te
verrichten naar de abdijmolens in het ge-
bied tussen Rijn en Schelde, dus zuidelijk
Nederland, België en het Duitse Eifelge-
bied. Uit elk van de landen werden één of
meer onderzoekers aangetrokken om de
molens te bestuderen die in de Middeleeu-
wen tot een abdij of klooster behoorden.
Dit onderwerp was niet eerder op deze
schaal bestudeerd. Het resultaat is een
bundel met bijdragen in de Nederlandse,
Franse en Duitse taal. Om reglementaire re-
denen moesten de beide laatste gedeel-
ten echter buiten beschouwing worden
gelaten. 
De jury prijst in haar rapport met name het
werk van Ester Vink: ‘Het uitvoerige door
haar gedane bronnen- en literatuuronder-
zoek wordt met de in dit verband zeer toe-
passelijke betiteling ’monnikenwerk’ nau-

welijks recht gedaan. Zij heeft hiermede
een waardevolle bijdrage geleverd aan
onze, tot nu toe vrij beperkte, kennis van de
Nederlandse molenhistorie over de pe-
riode vóór 1350.’ 
De Stichting Clavis heeft goede hoop dat
de toekenning van de prijs een stimulans
vormt om de studie binnenkort daadwer-
kelijk te kunnen publiceren.
Het ligt in de bedoeling om de prijs in het
najaar van 2004 opnieuw uit te reiken. In de
loop van dit jaar zullen auteurs van recent
verschenen of nog te verschijnen publica-
ties dan wel manuscripten worden opge-
roepen om hun bijdrage hiervoor in te zen-
den. Het reglement is te raadplegen op de
website van TIMS: www.timsmills.info .
Neem voor verdere informatie contact op
met het secretariaat, e-mail: leo.diede-
rik@consunet.nl .

Leo van der Drift
secretaris TIMS Nederland en Vlaanderen

‘t Betere Werk

Nieuwe Molen 
Veenendaal
In het bericht over het herstel van de
Nieuwe Molen in Veenendaal (Molenwe-
reld 2002-12-322) is een storende fout ge-
slopen. Het bericht, gebaseerd op een
krantenartikeltje, op zich is correct, maar
de laatste zin is onjuist. De Stichting De
Utrechtse Molens heeft de molenaar niet
aansprakelijk gesteld, zo deelt molenaar
Schoumans mee. js.

De Nieuwe Molen na het onge-
luk van maart 2002. 
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ZOEKER
Een gedachtewisseling over een schilderij
met een van onze abonnees leverde on-
gedacht en onverwacht het thuisbrengen
van een onbekende molen in de rubriek
‘Wie brengt me thuis?’ op in De Molenaar
van, schrik niet, 25 jaar geleden. In 1977-9-
269 is een foto van een ander schilderij met
een paltrok geplaatst. Dit nu blijkt de paltrok
De Adelaar of Gele Molen in Overschie te
zijn. Deze molen werd in 1813 gebouwd,
maar stond hoogstwaarschijnlijk eerder on-
der dezelfde naam in Zaandam-W. Voor die
molen was op 1 juni 1714 de windbrief ver-
leend aan Willem Symonsz. Adel (molen-
naam!) en Dirk Pietersz. Gors, ook wel Baes
geheten ter vervanging van een voorgan-
ger op dezelfde plaats. Op 21 juli 1812 werd
de molen, die aan de noordkant van het
Langeland, ten oosten van en nabij de pro-
vinciale weg, verkocht en spoedig daarna
gesloopt. In Overschie was de molen het ei-
gendom van de bekende houtzagersfami-
lie Van Mierop. In 1917 verkocht W.E. van
Mierop de molen aan de nog bekendere
houtzagerij van Abraham van Stolk. In 1927
werd de molen gesloopt; een der laatste
paltrokmolens van Zuid-Holland.
Dan nog een ander schilderij: de heer
F.J.M. Klören uit Groot Ammers schrijft over

de ‘Zoeker’ in Molenwereld 2002-7/8: ‘Een
ruim aantal jaren gelden was ik bij Piet vd
Bosch te Aarlanderveen. Hij legde me een
aantal foto’s en ansichten voor. Hij kon ze
niet thuisbrengen en deed een beroep op
mij. Een van de foto’s was een reproductie
van een schilderij. Ik zag het gelijk; het was
de ondermolen van de Driemanspolder ge-
schilderd vanaf de achterwaterloop van
de Middelmolen. Later is dit schilderij nog als
affiche gebruikt voor een tentoonstelling
van schilderijen naar ik meen in Dordrecht.
Een aantal nummers van Molenwereld ge-
leden (2002-7/8 dus) stond er weer een
schilderij in de stijl van de Haagse School
(Leidschendam ligt vlakbij Den Haag!) De
vermelding dat het een molen in Schieland
moest zijn schrikte mij af om direct te re-
ageren. Het is volgens mij de Middelmolen
van de Driemanspolder. (m.i. precies an-
dersom dan het eerder genoemde schil-

derij. De waterlopen, de kleuren etc kom
overeen. Ook de beplanting lans de Stom-
wijkseweg is zichtbaar. Even heb ik nog ge-
dacht aan de Ondermolen maar ik opteer
toch voor de Middelmolen omdat volgens
mij de molenvliet bij de ondermolen met
een kniek naar de molen loopt (vlakbij). De
schuren zijn afwijkend van de huidige schu-
ren. Ik heb echter wel eens oude foto’s ge-
zien waarbij een dergelijke schuur met een
lage rieten kap nog bij een van de molens
stond.’ 
De heer Broerse uit Wormer, waarschijnlijk
wel een der oudste zo niet de oudste abon-
nees van de Molenwereldbrengt alsnog de
weidemolen in het oktobernummer van
2001 thuis. Hij stond ten westen van Mid-
woud. Met nog twee andere weidemolens
bemaalde hij de ongereglementeerde Ge-
combineerde polder; een onderbemaling
in het waterschap De Vier Noorder Koggen.
Het molentje werd al voor 1929 vervangen
door een windmotor. Van de andere twee
molens van deze polder staat de noorde-
lijke, die bij Boerdijk stond, sinds 1968 aan de
Zaanse Schans als De Hadel.

De nieuwe Zoeker is ongetwijfeld ook een
Noord-Hollandse watermolen. Hij lijkt heel
veel op de molen van de Grebpolder bij
Schoorldam, maar zo op het oog blijken er
toch wel wat verschillen te bestaan. Is dit in-
derdaad de Grebmolen? Zo nee, welke is
het dan?



wenst u een voorspoedig, gezegend 2003De Stichting



wenst u een voorspoedig, gezegend 2003
(foto H.H. Elzenaar, molen De Wicher in de Weerribben bij Kalenberg)
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Nogmaals 
het 

verleden 
van 

De Oud Strijder

‘t betere werk

Het is duidelijk, dat De Oud
Strijder in Tienhoven een

unieke molen is geweest van
een heel bijzondere construc-
tie. De vraag naar de achter-
grond ervan is makkelijker
gesteld dan hem te beant-
woorden. In Molenwereld
2002-7/8 is de veronderstel-
ling geuit dat deze molen in
oorsprong een normale wip-
korenmolen is geweest, maar
dat de ondertoren ervan later
is uitgebouwd. Jan den Bes-
ten uit Loenen a/d vecht,
wipmolenkenner bij uitstek,
stelt in het decembernummer
dat de molen een overge-

plaatste watermolen is, waar-
van de ondertoren is inge-
kort. In het naschrift wordt
dat ten sterkste betwijfeld; re-
den voor Jan den Besten om

hierop te reageren. Hij
schrijft:

‘De kleinere wipmolens hebben wel de-
gelijk ook in elk torenbint 2 manderbal-
ken. In het bestek van de wipmolen van
Vleuterweide uit 1652 dat ik heb gere-
construeerd, betreft het een molen met
18,75 m vlucht met twee manderbalken
en ook de in 1937 gesloopte Biesheuvelse
Wip in Altena had twee manderbalken in
elk torenbint. Toevallig had ook dit molen-
tje 18,75 m vlucht. 

De Biesheuvelse Molen halverwege tussen Andel en Eethen, de kleinste wipmolen
van het Land van Heusden en Altena. Ook deze molen had twee stellen manderbal-
ken (foto coll. J. den Besten).

Constructief onding

Waarom maakt het bouwjaar v/d Oud Strij-
der 1669 een watermolenverleden on-
waarschijnlijk ?? De Oud Strijder kan vol-
gens mij niet in 1669 gebouwd zijn zoals hij
er tijdens de sloop uitzag! Dit moet volgens
mij een bouwsel zijn uit rond 1870-1880, ge-
zien de ijzeren stalraampjes en de stenen
onderbouw. Volgens mij is hierop dan het
restant van een wipmolen uit 1669 gezet.
Een sloopmolen was immers goedkoop en
volop voorhanden. En zo’n constructief on-
ding als De Oud Strijder was, zou je immers
nooit nieuw zo bouwen rond 1860-1880!! 
De in het decembernummer genoemde
Kievit in Meerkerk was volgens Gerrit Keu-
nen de molen van de polder Kwakernaak
die door het graven van de “Keulse Vaart”
rond 1836 van de polder werd afgesneden
en ter plekke op hoge muren werd gezet
en korenmolen werd. Ik ben het met Gerrit
eens. Langs het kanaal werd bij de voor-
malige Baselbrug onder Nieuwland een

nieuwe, grote wip gebouwd. (gesloopt in
1930; ondertoren staat er nog.) 
Juist het diagonaal plaatsen op hoge wijde
muren gaf veel ruimte, maar een volwas-
sen wip op twee meter hoge muren zetten
zonder inkorten v/d toren geeft al gauw
een vlucht van 25 + 2 x 2 = 29 meter.! Veel
te groot dus. Ook de Kievit had een abnor-
maal grote vlucht voor de van oorsprong
kleinere wip. De wipmolen van Teunis van
der Ham in Noordeloos was veel nauwer
dan De Oud Strijder hooguit 7 x 7 m. uit-
wendig.

Muurhoogte

Wat betreft de in het naschrift genoemde
muurhoogte van 1,70 daarmee ben ik het
beslist oneens. Als er waalformaat is ge-
bruikt, wat me meer voor de hand lijkt, dan
zijn er zestien lagen de meter ofwel 6,25 cm
per laag. De muren zijn dan hoog 30 lagen
x 6,25 cm = 1,875 m + rollaag a 11 cm =
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De Kievit (l) en de Bonkmolen (r) aan
het Merwedekanaal bij Meerkerk. De
verhoudingen van De Kievit komen
door de vrij grote afstand tussen molen
en fotograaf goed tot hun recht. De
ondertoren, boven de tafelementen,
past qua verhoudingen uitstekend bij
het bovenhuis. Als De Kievit inderdaad
een overgeplaatste watermolen is dan
zal het een complete, vrij kleine molen
geweest zijn met een vlucht van naar
schatting ongeveer 24 m.

1,985 m of te wel rond twee meter. De foto
in Molenwereld 2002-10-280 vertoont een
man bij de deur. Als die 1,75 m lang is, is de
deur zelfs al hoger dan 2 meter! En op de
foto van nr. 7/8 2002-7/8-208 is de deur 5
hekscheivakken hoog = 5 x 36 a 37 cm. =
1,80 a 1,85 m plus de roetop 35 a 45 cm
van de grond wordt 2,15 a 2,30 m hoog.
Dus mijn hypothese was achteraf ook op
andere wijzen bewijsbaar wat betreft

muurhoogte en roelengte. Bovendien is
een buitendeurhoogte van 2,10 a 2,14 m
nog steeds usance; plus onder en boven
een bovendorpel en stofdorpel moet de
muur dan ook 2,19 tot 2,23 m hoog zijn. 
Ik heb echter ook niet met het huis v/d
Stijve Molen gerekend, zoals verondersteld.
(Ik heb overigens een afkeer van de naam
‘kop’ omdat in al m’n circa dertig wipmo-
lenbouwbestekken gedurende vier eeu-
wen nooit anders dan over ‘het Huis’ ge-
sproken wordt. Trouwens alle onderdelen-
namen zijn vier eeuwen hetzelfde geble-
ven.)
Ik heb dus een kleiner, Amstellands huis ge-
nomen en dan klopt de roelengte prima. 
Ik heb nu spijt dat ik zo’n veertig jaar terug
niet aan de laatste eigenaar Bakker van De
Oud Strijder heb gevraagd, hoe een en an-
der in elkaar stak. Als bedrijfsleider over de
waterhuishouding van zo’n 5000 ha. pol-
dergebied in Loosdrecht, Loenen, Breuke-
len, Maarssen en Tienhoven, ontmoette ik
destijds ook Bakker zo nu en dan. Jammer!

Koker 

Het kokertje van De Oud Strijder is wel erg
iel, met een erg licht bovenzeteltje. Ook lijkt
op de sloopfoto’s alsof er brede blokken
aan de zijkanten van boventafelment en
onderzetel zijn bevestigd om het draagvlak

van het huis aan de onderzijde te vergro-
ten, zoal bij de kokermolens. Het huis rust
dan boven op de toren via de voeghouten
en niet op het dunne bovenzeteltje. Zo ont-
dek je steeds weer wat nieuws!

NASCHRIFT:

Hoe je het ook wendt of keert, De Oud Strij-
der is en blijft een intrigerende molen. De
opmerking over twee stellen manderbalken
in kleinere wipmolens drijft mij (js) voorzichtig
in de richting van de conclusie dat het wel
eens zo zou kunnen zijn dat de aanwezig-
heid van één stel manderbalken een speci-
aal kenmerk is voor veel wipkorenmolens. 

Manderbalken

Het probleem van laatstgenoemde molens
in de vereiste hoogte onder de koker die
nodig is voor spoorwiel, stenen etc. Je kunt

De in 1932 gesloopte wipkorenmolen
van Noordeloos.
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dat oplossen door de stenen op een zol-
der/halve zolder onder het tafelement te
leggen, zoals bijvoorbeeld in Est en de be-
staande molen van Hazerswoude. De toren
kan dan gevoeglijk twee stel manderbal-
ken hebben. Dat kan bij De Oud Strijder on-
mogelijk, ongeacht een mogelijk watermo-
lenverleden, omdat hier de stenen op taf-
elementshoogte liggen. Er wordt een toren-
hoogte van 5,10 m genoemd voor De Oud
Strijder. De manderbalken delen de onder-
toren ongeveer in drieën. Dat zou dus neer-
komen op 1,70 m per ‘laag’. Tussen die 1,70
m zouden dan nog, simpel gezegd, het
spoorwiel en de stenen etc. komen. Dat is
onvoorstelbaar. Wee het gebeente van de
molenaar, beter zijn rug. Noodgedwongen
moest men het wel met één stel mander-
balken doen, want dan krijg je in ieder ge-
val een hoogte in de orde van 2,50 m. De
hoogte van diverse wipkorenmolenonder-
torens, zoals in Langerak, Neder-Hardinx-
veld of Haarzuilens wijst ook in die richting,
maar zekerheid is er uiteraard niet. Bij een
hogere ondertoren, zoals in Jaarsveld of
Lage Vuursche kunnen er uiteraard wel
twee stellen manderbalken zijn geweest.

Bouwjaar

Met mijn opmerking over het bouwjaar
1669 en het onwaarschijnlijke watermolen-
verleden bedoelde ik dat het onwaar-
schijnlijk is dat de molen in 1669 met een
voormalige watermolen is gebouwd. Is het
inderdaad een watermolen geweest, dan
zal De Oud Strijder inderdaad waarschijnlijk
ergens in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw als korenmolen zijn gebouwd.
Als de molen als korenmolen is gebouwd
dan kan het bouwjaar misschien toch 1669
zijn met daarna een verbouwing in de door
Bas Koster en mij aangegeven zin omst-
reeks 1870. Er zijn meer wipkorenmolens
van oude datum. Zo heb ik voor de molen
van Lage Vuursche 1659 als bouwjaar ge-
noteerd staan.
Inderdaad is De Oud Strijder constructief
een onding geweest en zal omstreeks 1870
zeker niet nieuw zijn gebouwd. Aan de an-
dere kant denk ik ook niet met een sloop-
wip om reden dat er in die tijd in toene-
mende mate goede en degelijke achtkan-
ten uit sloop voorhanden waren waarmee
je als molenaar niet al die ellende in het
werken op je hals haalde. Ellende, waar je
iedere dag weer tegenop liep. Het is in mijn
ogen nog een wonder dat De Oud Strijder
1937 gehaald heeft!
Met het noemen van De Kievit heb ik willen
aangeven dat omstreeks die tijd het bou-
wen van wipkorenmolens definitief is afge-
lopen, zeker voor nieuwe molens. Dat De
Kievit een overgeplaatste watermolen
was, wist ik niet, het onderstreept alleen
mijn veronderstelling dat er na 1800 nau-
welijks of geen nieuwe wipkorenmolens zijn
gebouwd, omdat De Kievit dan toch ook
een sloopmolen was. 
Ik betwijfel wel ten sterkste of hier de toren
van deze molen is ingekort. Ondertoren en
bovenhuis zijn bij elkaar veel te mooi van
verhoudingen, zoals uit foto’s blijkt. Het lijkt

mij eerder dat de molen een vrij kleine wip
is geweest, die in zijn geheel op een sten-
envoetstuk werd gezet. De Kievit was inder-
daad in 1836 gebouwd, alleen is dit bouw-
jaar en een eventuele overplaatsing van
de Kwakernaakse molen niet inpasbaar
met het graven van de ‘Keulsevaart’. Dit is
het Zederikkanaal dat in 1824/1825 ont-
stond. De Kievit kan nooit, zoals De Oud Strij-
der, diagonaals op de onderbouw zijn ge-
plaatst, vanwege de plaats van de deuren. 

Muurhoogte

Ik geloof niet, dat er voor de onderbouw
van De Oud Strijder een grote steen als een
Waalsteen is gebruikt. In dat geval zou na-
melijk de steen tegen de molenmuur 23 x
6,25 = 144 cm zijn, ofwel een zestiender
steen. Twee koppel zestiender stenen lijkt
mij in deze kleine molen vrijwel onmogelijk.
Ik kom met de deurhoogte, berekend naar
de maat van de mensen, inderdaad ook
op ongeveer twee meter uit. Het punt is al-
leen dat die deur boven de muurplaten
van de onderbouw uitsteekt. Het bovenkalf
van het deurkozijn ligt op deze muurplaten.
Bovendien lopen de muurplaten vanaf de
steunberen naar de deuren toe omhoog.
Daarom lijkt mij die 1,70 m redelijk en 2,20 m
echt te hoog. 

De korenmolen van Langerak; in 1908
gesloopt tot op de ondertoren; deze
was in 1925 nog aanwezig. De molen
heeft minstens twee deuren op tafele-
mentshoogte. De hoogte van de deur
maakt de aanwezigheid van twee stel-
len manderbalken bepaald niet vanzelf-
sprekend.

De wipmolen van Lage Vuursche, ge-
meente Baarn. De molen zou in 1659
zijn gebouwd in opdracht van baron
Ernst van Reede. In 1880 brak de as
van de molen en stortte het gevlucht
neer. De molen werd nu op een hogere
voet geplaatst en in 1903 gesloopt na-
dat hij nog een tijd zonder kruis had
gestaan. Laatste molenaar: W. Van den
Born.
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Als voor het bovenhuis is uitgegaan van
een Amstellandse wip en voor de onderto-
ren van De Stijve molen dan kloppen de
verhoudingen toch niet meer of zie ik iets
over het hoofd? Want dan zou men name-
lijk een grote toren moeten hebben ge-
bruikt tegenover een vrij klein bovenhuis.
Nu kan er natuurlijk een wipwatermolen
hebben gestaan in die verhouding, maar
het lijkt mij toch allemaal onwaarschijnlijk.

Onderzetel

Jammer genoeg zijn de foto’s ten aanzien
van koker en onderzetel heel onduidelijk. Ik
heb er zelf ook al naar zitten turen en kwam
eigenlijk tot een andere conclusie: Het lijkt
wel alsof de onderzetel bestaat uit een

Het boventafelement van De Oud
Strijder, fragment van de foto uit Mo-
lenwereld 2002-7/8-209. Klossen aan dit
tafelement, of een ronde plaat erop? De
functie is in ieder geval hetzelfde: ver-
breding van het draagvlak voor het bo-
venhuis. Inderdaad, zo ontdek je, zelfs
na tientallen jaren met molens bezig te
zijn geweest, toch weer iets nieuws!

Deurconstructie: Het bovenkalf van deze deur ligt tussen de muurplaten, die hier
flink schuin omhoog lopen.

Andere deur van De Oud Strijder; hier ligt het deurkalf op de muurplaten. Bijge-
volg loopt het metselwerk hier niet zo schuin op als bij de andere deur.

ronde (houten?, giet -
ijzeren?) ring/plaat
rond de koker die op
het tafelement ligt en
aan de zijkanten bui-
ten de tafelementen
steekt. Duidelijk is het
allemaal niet en ik
durf er geen conclu-
sies uit te trekken. 
Hoe je het ook wendt
of keert, De Oud Strij-
der, is inderdaad een
intrigerende molen.
js.

De molen van de polder Quakernaak
bij Nieuwland. In 1929 werd de bema-
ling overgenomen door het gemaal van
de Gecombineerde Polders Nieuwland
en Leerbroek; eerst bij wijze van proef
voor een jaar, vervolgens definitief. De
molen werd in 1930 gesloopt tot op de
nog bestaande ondertoren.
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Bedrijf en techniek

Vangkracht: 
fabels en 
werkeli jkheid

Alain Kuilder

Enige tijd geleden sprak ik een collega vrijwillig molenaar,
die me vertelde dat hij een molen in een andere provincie

had bezocht, waar de neergelaten vangbalk wel erg ver onder
horizontale stand was weggezakt. Hij was zelf stellig van me-
ning, dat de vangbalk altijd keurig in de horizontale stand
moest hangen, of er net iets boven, omdat er anders ontoe-
laatbaar veel vangkracht verloren ging. Het viel hem dan ook
zwaar tegen, dat de molenaar van de betreffende molen alleen
maar schouderophalend had gereageerd, toen iemand uit het
molenaarsgezelschap voorzichtig had opgemerkt, dat het zo
langzamerhand misschien wel weer eens tijd werd om de

vangba]k op te steken. Graag zou ik* dit in molenaarskringen
wel vaker gehoorde misverstand eens uit de wereld helpen.

Wie er ooit aan heeft gerekend, weet na-
melijk, dat een te lage of te hoge stand
van een volledig neergelaten vangbalk.
de vangkracht van een molen nauwelijks
vermindert. Bij de meeste molens kan op
deze manier, een remkrachtverlies van 5%
vaak niet eens worden gehaald, omdat
het achtereind van de vangbalk al lang
daarvoor op de kapzolder komt te liggen,
iets wat op zich natuurlijk pas ècht kwalijk
voor de vangkracht van de molen is. Zo-
lang dit echter nog niet het geval is, blijkt er
gewoonlijk nog maar weinig aan de hand
te zijn.
Eer er 5% vangkracht verloren gaat, moet
het achtereind van de vangbalk namelijk
minstens 33 cm per meter vangbalklengte
zijn gezakt. Aangezien een gemiddelde
vangbalk al gauw een lengte van vier tot
vijf meter heeft, vergt dit dus een zakking
van 1,32 tot 1,65 meter aan het achtereind
van de vangbalk. Zo hoog hangt het
scharnierpunt in de ezel bij veel molens
echter niet eens boven de vloer van de
kapzolder. Dergelijke molens kunnen vijf
procent vangkrachtverlies, op deze manier
dus nooit halen. Nog afgezien van de
vraag of hun vang niet al ruim voor die tijd
elders in zijn slag begrensd zal zijn geraakt.

Verlies grafisch gevangen

Aan de hand van de bijgaande figuur kunt
u voor elke willekeurige molen vaststellen of
er reden is om u vanwege de stand van de

Relatie tussen het verlies aan vang-
kracht en de hoek van de vangbalk.

vangbalk zorgen te maken. Er is op een
eenvoudige manier uit af te lezen, hoe veel
vangkrachtverlies er optreedt, als de neer-
gelaten vangbalk onder een bepaalde
hoek boven- of onder de horizontaal
hangt. Het is te zien dat de vangbalk al
knap scheef moet hangen, voor er werke-
lijk serieus wat met de vangkracht van de
molen gaat gebeuren. Het is dus beslist niet
ondenkbaar, dat de bewuste molenaar
met recht z’n schouders heeft opgehaald,
toen hij hierop werd aangesproken, mits hij
natuurlijk nog wel voldoende vrij slag voor
de verdere slijtage van de vangstukken
plus de voering van het bovenwiel over
had.

Het ‘ronde’ wiel 

Het blijkt dus helemaal niet zo relevant te
zijn of de vangbalk wel precies horizontaal
hangt. Daarmee vergeleken is het echter
veel belangrijker, om af en toe ook eens te
kijken, of de vangstukken het bovenwiel tij-
dens het vangen nog wel overal langs de
omtrek goed raken. Iets waarover in de op-
leiding van het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars vreemd genoeg met geen woord
wordt gerept. En waar ook de examen-
commissie van Vereniging De Hollandsche
Molen kennelijk nooit enig belang aan
heeft gehecht. (Anders zou het immers be-
slist in de opleiding zijn opgenomen!) Het
gros van de inmiddels duizend geslaagde
vrijwillig molenaars is dan ook niet bekend.

Vooral in het noorden trof men een
twintig jaar geleden veel molens aan
met een ‘doorgezakte’ vangbalk, zoals
hier in Peize, waar hij bijna de zolder
raakt. Het is minder erg dan vaak
wordt verondersteld (foto J.S. Bakker, 7
juli 1980).
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Vangkrachtverlies als de vangstukken het bovenwiel niet meer
over de volle omtrek raken.

Vangkrachtverlies en lendenstut.

met de ingrijpende gevolgen die dit man-
kement voor de vangkracht van hun mo-
len kan hebben. Daarom is enige uitleg hier
misschien wel op z’n plaats.
Door de voortdurende druk van de wiggen
op de kruisarmen; het werken van het hout
van het bovenwiel; de krachten in het bo-
venwiel tijdens vol bedrijf, en de ongelijk-
matige slijtage van de plooistukken en de
velgen (mits het -uiteraard- een wiel zonder
stalen voering betreft), door verschillende
richtingen van de houtnerf kan het boven-
wiel zijn zuiver ronde vorm op den duur
compleet verliezen. In hoeverre dit het al
geval is, kunt u bij een flink draaiende mo-
len meestal heel goed zien, als u aan de
kant van de lendenstut langs de buitenom-
trek van het bovenwiel naar een vast punt
in de molen kijkt. U ziet het remvlak van het
wiel dan vaak ettelijke centimeters heen en
weer slingeren. Verder is het ook goed aan
het gedrag van het achtereind van de
vangbalk zien, als er voluit met de molen
wordt gevangen. Deze beweegt dan wild
op en neer. Bij een bovenwiel dat goed
rond is. en goed midden op de bovenas
gewigd zit, zal de vangbalk tijdens het van-
gen vrijwel volkomen stil blijven hangen.
Zodra de zuiver ronde vorm eenmaal verd-
wenen is, kunnen de vangstukken niet
meer perfect sluitend op het bovenwiel in-
slijten, waardoor ze het bovenwiel bij een

volledig neergelaten vang op den duur
voor een steeds kleiner deel zullen gaan ra-
ken. Staande bij het voorkeuvelens kunt u
het licht van het raam in het achterkeuve-
lens dan soms zelfs zo maar over hele stuk-
ken tussen de vangstukken en het boven-
wiel door zien schijnen. Met als resultaat
dat de molen ingrijpend minder goed wil
vangen. In de bijgaande grafiek is duidelijk
af te lezen, hoe snel dit gaat. Hierin is voor
een Vlaamse blokvang en een Hollandse
stutvang precies weergegeven, hoe sterk
de vangkracht van een molen terug loopt,
naarmate de vangstukken minder greep
op het bovenwiel krijgen. Voor een goede
vergelijking zijn de afmetingen van de
Vlaamse en de Hollandse vang natuurlijk zo
gekozen, dat ze bij volledig dragende
vangstukken, allebei evenveel vangkracht
hebben. Uit de grafiek blijkt, dat de stut-
vang iets minder gevoelig voor slechter ra-
kende vangstukken is, dan de Vlaamse
vaag, Maar bij beide gaat de remkracht er
niettemin vreselijk hard op achteruit.
Ter illustratie: Op dit moment werk ik samen
met een groep andere molenaars regel-
matig op twee verschillende molens in één
en dezelfde gemeente. De ene molen
heeft een vaag, die overal mooi rondom
het bovenwiel aansluit Bij de andere dra-
gen de vangstukken slechts over maximaal
50% van de lengte waarmee ze het boven-

wiel omspannen. De eerstgenoemde mo-
len reageert goed op de vang. De molen
heeft ruimschoots voldoende vangkracht
en is soepel tot staan te brengen. Het vang-
touw is licht en met gevoel te bedienen. 
Bij de tweede molen is dat wel anders. Die
is bijzonder lastig te vangen. Achter aan de
vangbalk hangt een enorm gewicht om
toch nog enige vangkracht te hebben. Het
vangtouw is daardoor zo zwaar te bedie-
nen, dat je geen echt goed gevoel meer
hebt voor de kracht waarmee je vangt.
Het stil zetten van de molen gaat vaak ge-
paard met een enorm gestoot en geram-
mel van de vang. Iedereen die met de mo-
len werkt moppert op de belabberde wer-
king van de vang. Vooral als de manier
waarop ze de molen stil hebben gezet, bui-
ten hun schuld, weer eens bepaald geen
schoonheidspijs verdient.
Mogelijk wordt al dit gestoot en gerammel
mede veroorzaakt, doordat het buikstuk
vrijwel volledig overdwars is doorge-
scheurd. Deze scheur loopt over de volle
breedte langs het remvlak. Dit geeft een
scherpe oploopkant in de vaag, die sto-
tend vangen in de hand werkt Vergelijk-
baar met vangstukken, die geen goed af-
geschuinde oploopkant hebben. We dur-
ven nog met de molen te werken, omdat
de maanijzers over de volle lengte van het
buikstuk doorlopen en deze de vangkracht



24 6de jaargang 2003 nr. 1

tot voorbij de scheur op de vangankers en
de koebouten overbrengen. De eigenaar
en de molenmaker zijn van dit alles op de
hoogte gesteld. De molenmaker heeft in-
middels een offerte gemaakt voor het uit-
voeren van herstelwerkzaamheden.

Schroden van het bovenwiel

Natuurlijk zal vrijwel geen enkele vang over
de volle omtrek van het bovenwiel hon-
derd procent goed dragen. En het dat is
ook helemaal niet erg, zolang dit percen-
tage maar wel ongeveer in de buurt van
de 90% blijft. Met wat extra ballast achter
op de vangbalk is een dergelijk euvel nog
wel te verhelpen. Maar heel anders wordt
het als de vang het bovenwiel over dertig
tot veertig procent van zn lengte niet meer
raakt. U bent dan al ongeveer de helft van
de oorspronkelijke vangkracht kwijt. De ex-
tra ballast die u daarvoor achter op de
vangbalk moet zetten, is via het vangtouw
vaak met goed fatsoen met meer te tillen.
Dan wordt het de hoogste tijd om de mo-
lenmaker eens te vragen of hij, zoals vroe-
ger gebruikelijk was, de schrood- of laad-
beitel eens op het bovenwiel wil zetten, om
deze weer zuiver rond en glad af te
draaien. P. Boorsma beschrijft in zijn boek
Over molens der Familie Honig hoe dit des-
tijds z’n werk ging. (Tegenwoordig zijn hier-
voor veel modernere gereedschappen
beschikbaar, maar het achterliggende
idee blijft uiteindelijk hetzelfde.)
Deze vorm van periodiek onderhoud aan
de vaag van een molen, lijkt onder de hui-
dige generatie molenaars geheel verloren
te zijn gegaan. Periodiek herstel van de
vangprestatie houdt tegenwoordig veelal
op bij het af en toe wat opsteken of ver-
zwaren van de vangbalk. Wellicht valt hier,
via de nieuwe basiscursus van het Gilde, in
de toekomst weer wat aan te veranderen.

De lendenstut

Een ander belangrijk misverstand over de
werking van de vang is, dat de vangkracht
van de molen vergroot zou kunnen wor-
den, door de lendenstut zo neer te zetten,
dat het sabelstuk daarin klem loopt, zodra
de vang wordt opgelegd. (Zie informatie-
deel XIX, blz 2. van het Gilde van Vrijwillige
molenaars.) De redenering die daar achter
steekt, is dat de lendenstut het sabelstuk
dan extra stijf tegen het bovenwiel aan
drukt, waardoor automatisch de totale
vangkracht van de molen toe zou moeten
nemen. Met wat eenvoudige rekenregels
uit de mechanica valt echter te bewijzen
dat juist het tegendeel gebeurt. De vaag-
kracht van de molen neemt daardoor juist
af in plaats van toe En wel des te meer
naarmate de hoek waaronder de lende-
stut het sabelstuk inklemt groter wordt. Uit
de bijgaande grafiek is dit duidelijk af te le-
zen.
Het blijkt namelijk zo te zijn, dat je door het
sabelstuk extra stijf tegen het bovenwiel te
drukken inderdaad wel wat meer vang-
kracht uit het sabelstuk haalt, maar zal de
rest van de vangstukken daardoor juist zo-

De lendenstut staat naar binnen toe uit het lood. Bij een neergaande beweging zal
de lendestut de punt van het sabel— stuk loslaten. Bij een opwaartse beweging;
wordt het sabel— stuk Vrij van het bovenwiel omhoog geleid.

De lendenstut staat naar buiten toe uit het lood. Bij een neergaande beweging zal
de punt van het sabelstuk in de lendenstut klem lopen.

veel minder vaagkracht gaan leveren, dat
de uiteindelijke som kleiner wordt, in plaats
van groter. Dit is ook vrij logisch als u be-
denkt dat het gewicht van de vangbalk
steeds dezelfde hoeveelheid sabelijzer-
kracht aan de punt van het sabelstuk blijft
afgeven. Ongeacht de vraag of u het sa-
belstuk nu wel of niet in de lendenstut laat
vast lopen. Wanneer u nu een deel daar-
van gaat gebruiken, om het sabelstuk met

veel kracht tussen het bovenwiel en de len-
denstut klem te trekken, blijft er per saldo
minder sabelijzerkracht over om aan de rest
van de vangstukken door te geven. De
vaagkracht van de overige vangstukken
neemt daardoor dus pertinent af. Boven-
dien behoeft het natuurlijk geen betoog,
dat het kopstuk, het schouderstuk, het teen-
stuk en eventueel het buikstuk, samen veel
meer vangkracht uit elke kilogram sabel -
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ijzerkracht kunnen halen, dan het sabelstuk
in z’n eentje ooit zal kunnen opbrengen. De
hoeveelheid sabelijzerkracht die de inklem-
ming van de lendenstut vraagt, levert dus
per saldo veel minder extra vangkracht
van het sabelstuk op, dan de overige
vangstukken hieruit normaal zouden heb-
ben opgebracht.
Goed beschouwd hoort het in de lendestut

Stutvang, zoals getekend door P. Boor-
sma in Molens der familie Honig. Let
op de stand van de lendenstut!

Schroodblok met beitel in Molens der
familie Honig van P. Boorsma.

klem lopen van het sabelstuk, dus thuis in
het bekende rijtje van mogelijke storingen
in het vangmechanisme, die de vangbalk
verhinderen nog verder te zakken. Zoals bij-
voorbeeld het knijp lopen van de vangbalk
in de ezel, of een te ver afgerolde binnen-
vangketting van een vangtrommel. Dit
geeft in alle gevallen uiteindelijk ook aan-
zienlijk minder vangkracht.
In de bijgaande grafiek is te zien, hoezeer
de vangkracht er op achteruit kan gaan,
als het sabelstuk bij het neerlaten van de
vaag tussen de lendenstut en het boven-
wiel vast loopt. Dit blijkt sterk af te hangen
van de hoek, waaronder de lendenstut het
sabelstuk inklemt. Naarmate deze hoek
toeneemt loopt de vangkracht razendsnel
verder terug. Er valt ook uit af te lezen, dat
de overige vangstukken in het begin inder-
daad nog wel een flinke bijdrage in de to-
tale vangkracht leveren, maar dat deze bij-
drage afneemt, naarmate de inklemkracht
groter wordt. Als de inklemhoek bijvoor-
beeld boven de 21,80 komt (Hangt mede
af van de afmetingen en de bevestigings-
wijze van de lendenstut), dan wordt er al-
leen nog maar met het sabelstuk gevan-
gen. De overige vangstukken doen vanaf
dat moment niets meer en hangen er vol-
komen werkeloos hij. Van de oorspronke-
lijke vaagkracht van de molen is er dan
echter al bijna helemaal niets meer over.
Op basis van de zojuist gegeven uitleg kunt
u nu zelf wel nagaan, wat het effect op de
vangkracht van een molen zal zijn, als de
bovengenoemde zaken elkaar ook nog
eens gaan versterken 

Eitje

Van de redactie van de Gildebrief heb ik in
1997 ooit eens een opmerking van een vrij-
willig molenaar doorgespeeld gekregen,
die zich beklaagde dat zn molen zo enorm
slecht wilde vangen. ‘Als een eitje’, zoals hij
het zelf zo prachtig wist uit te drukken. Hij
schreef daarbij onder andere, dat hij het

sabelstuk ook bewust in de lendestut liet
vastlopen om meer vangkracht te krijgen.
Verder meldde hij dat de vang zelfs zo
slecht werkte, dat verzwaren van de vang-
balk geen enkel resultaat meer had.
De door het verzwaren van de vangbalk
ontstane extra sabeljzerkracht kon dus ken-
nelijk helemaal niet meer aan de rest van
de vangstukken worden doorgegeven.
Hetgeen op een zodanig scheve stand
van de lendenstut wijst, dat alleen het sa-
belstuk nog enige vangkracht geeft. Ik heb
hem daarom via de redactie terugge-
meld, dat hij in afwachting van de aan-
staande restauratie van zn molen, eerst de
lendestut maar eens helemaal moest op-
lossen. Helaas ging dit advies zo lijnrecht in
tegen datgene wat hem door het Gilde
was geleerd, dat hij uiteindelijk besloot om
het toch maar niet op te volgen.
Hij bleek zelf van mening te zijn, dat het
vangkrachtverlies voornamelijk aan een
verkeerde stand van de “teen~ moest wor-
den toegeschreven. Iets wat ongetwijfeld
ook best van invloed zal zijn geweest. Maar
dit was pertinent niet de enige oorzaak,
want dan had de vang beslist nog enigszins
op het verzwaren van de vangbalk moe-
ten blijven reageren. De bovenstaande re-
denering geeft een verklaring waarom hij
dit juist niet meer deed. 
Ik hoop hiermee voor de molenliefhebbers
weer een nieuw licht op een aantal zaken
te hebben geworpen.

*Alain Kuilder werk bij een bedrijf, dat me-
chanische koppelingen en remmen voor
de meest uiteenlopende industriële toe-
passingen levert. Zijn dagelijkse werk be-
staat voor een groot deel uit het doorreke-
nen en oplossen van allerhande vraagstuk-
ken, omtrent het al dan met goed functio-
neren van remmen. De grote belangstel-
ling voor de vang sluit dus direct aan bij zijn
vaktechnische achtergrond.

In het achttiende-eeuwse Groot Volkomen Moolenboek staan verscheidene molens
getekend met een neergelaten vangbalk door horizontaal heen, waarschijnlijk inge-
geven door een korte voorste hanger. Deze constructie heeft als voordeel dat het sa-
belijzer vrijwel haaks op de vangbalk staat.

Een bovenwiel met vang en lendenstut
(foto J.S. Bakker, 23 augustus 1999).
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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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Mühlen in
Großefehn;

een voorbeeldig molenboek!
De Oostfriese gemeente Großefehn ligt pal
ten zuidoosten van Aurich, zo’n veertig kilo-
meter ten oosten van Delfzijl. Het land-
schap in deze gemeente heeft veel weg
van ‘onze’ veenkoloniën en de molens
doen veelal ook aan die in Groningen den-
ken. Namen als die van molenaar Steen-
block en molenmaker Mönck zijn onder
Nederlandse molenliefhebbers zeker niet
onbekend. Onlangs verscheen van de
hand van Manfred Wittor een bewonde-
renswaardig en voorbeeldig molenboek
over het molenleven in deze gemeente.

De gemeente Großefehn bestaat uit een
aantal dorpen als Ostgroßefehn, Spetzer-
fehn en Bagband. In totaal hebben in deze
plattelandsgemeente niet minder dan 29
molens gestaan: zestien grote en kleine ko-
renmolens, vier zaagmolens en negen wa-
termolens en enige windmotoren. Daarvan
bestaan er nu nog vijf, alle korenmolens.
Na een aantal inleidende hoofdstukken
met algemene onderwerpen worden per
dorp de afzonderlijke molens behandeld.
Die behandeling bestaat volstrekt niet uit
een dorre opsomming van de feiten over
de desbetreffende molen, verre van dat
zelfs. 
De menselijke kant krijgt bijzonder veel aan-
dacht, waarbij Wittor zich evenmin beperkt
tot de genealogische feiten. Veel mensen
die bij de molens betrokken waren worden
‘mensen van vlees en bloed’; de persoon-
lijke noot ontbreekt niet, variërend van ge-
nealogische gegevens tot persoonlijke her-
inneringen aan molens, molenmakers en
molenaars.
De auteur heeft het zich bepaald niet ge-
makkelijk gemaakt. Het onderzoekwerk is

zeer gedegen geweest en verdient alle lof,
ook uit minder voor de hand liggende
bronnen. Dankbaar is geput uit assurantie-
materiaal en dat blijkt een Fundgrube te
zijn die zeer veel bijzonderheden oplevert.
Er is dan ook een apart hoofdstuk gewijd
aan de ‘Mühlen-Brand-Societät Ostfries-
land und Harlingerland’, opgericht in 1779
en opgeheven in 1952.

Verlaatmolens

Großefehn heeft een veenkoloniaal karak-
ter. Er is dan ook op grote schaal turf gesto-
ken. Net zoals in Nederland ging het trans-
port per schip. Daarvoor waren kanalen als
het Großefehn- en het Spetzerfehnkanaal
belangrijk. In verband met het hoogtever-
schil zijn schutsluizen, verlaten, noodzakelijk.
Iedere schutting betekent waterverlies voor
het bovenpand. Als er dan van bovenaf
niet voldoende water beschikbaar is dan
‘loopt het kanaal leeg’. Dat mag natuurlijk
niet. Er moet dan weer water ingemalen
worden. Hiervoor heeft bijvoorbeeld de
Drentse Hoofdvaart bij de sluizen gemalen.
Het Großefehn- en het Spetzerfehnkanaal
hadden hiervoor speciaal molens: acht-
kante vijzelmolens van, zeg maar, het Gro-
ningse model. In Nederland zijn mij derge-
lijke verlaatmolens bij sluizen niet bekend.
Helaas in Großefehn nu ook niet meer, want
kort na de oorlog werd de laatste gesloopt.

Zaanse molens

Een bijzondere verrassing was het opduiken
van een gewezen Zaanse molen, of eigen-

lijk twee, in het boek. In 1813 kreeg Johann
Diedrich Faselius toestemming om in Ost-
großefehn een zaagmolen te bouwen. Vol-
gens overlevering was het een zaagmolen
uit Zaandam die De Pan geheten zou heb-
ben en waaraan tsaar Peter de grote nog
gewerkt zou hebben. Wittors zoektocht
naar de herkomst van deze molen liep
dood, maar er komt (aan de hand van
Boorsma eigenlijk maar één Zaanse zaag-
molen molen voor die verhuizing in aan-
merking: De Hoop in Wormer. In 1924 werd
deze achtkante zaagmolen van Cassens
gesloopt.
Uit een voetnoot blijkt, dat tien jaar eerder
een Hollandse zaagmolen zo’n verhuizing
onderging naar het naburige Aurich. De
kans is groot dat dit ook een gewezen
Zaanse molen is. Ook in dit geval zijn er
maar een zeer beperkt aantal kandidaten:
De Eendracht in Zaandam-W is de grootste
kanshebber. In 1803 krijgt Conrad Bernhard
Meyer vergunning voor de molen in Aurich,
terwijl de bouw in 1805 werd voltooid. In
1885 brandt de molen af, dan koren- en
pelmolen. De vervolgens herbouwde mo-
len staat nog steeds in Aurich-Haxtum.

Mühlen in Großefehn is geïllustreerd met
veel foto’s, uiteraard van molens, maar ook
portretten, afbeeldingen van documenten
en veel kaartmateriaal, zowel een over-
zichtskaart als detailkaarten. De afbeeldin-
gen zijn meest zwart-wit, maar verschei-
dene ook in kleur.
Het boek dwingt in alle opzichten bewon-
dering af, al kan men op details kritiek heb-
ben. Een persoonsregister zou bijvoorbeeld
bepaald geen overbodige weelde zijn ge-
weest. Molentechneuten zullen misschien
ook niet helemaal aan hun trekken komen
met detail-technische gegevens over de
(bestaande) molens. 
Bewondering is ook geboden voor de
enorme hoeveelheid werk die aan dit
boek ten grondslag ligt, bewondering ook
voor de moed van de auteur die dit boek
in eigen beheer heeft uitgegeven zonder
subsidie of sponsoring. Het is bovendien
prima uitgevoerd, ingebonden, en telt
maar liefst 350 pagina’s op A4-formaat,
waarbij ondanks de vele afbeeldingen het
accent op de (uiteraard Duitse) tekst ligt.
Ik ken in Nederland geen boek over molens
in een plattelandsgemeente dat met Müh-
len in Großefehn te vergelijken is; letterlijk
en figuurlijk een voorbeeldig molenboek.

De goedkoopste en makkelijkste manier
van bestellen (vanwege de hoge bankkos-
ten en handelskosten) is 40 euro in een en-
velop stoppen en die versturen aan de
heer Manfred Wittor, Buttforde, Neudorfer
Grashaus, D-26409 WITTMUND (Duitsland).
js.

N.a.v.: Manfred Wittor: Mühlen in Große-
fehn - Ihre Geschichte und die ihrer Erbauer
und betreiber (Wittmund 2002) 350 pag.
ISBN 3-00-009846-1.

Molenzicht in Ostgroßefehn: v.r.n.l.: de verlaat-
molen bij sluis III, de zaagmolen van Cassens (de
gewezen Zaanse zaagmolen), de schutsluis, en de
nog bestaande korenmolen. De verlaatmolen, mo-
len 2, werd in 1923 vervangen door een elektrisch
gemaal, de zaagmolen in 1924 gesloopt, maar de
korenmolen staat er nog.
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‘Het Olieslagerscontract’ met als ondertitel
‘Oliemolens in de Zaanstreek’ is het derde
boek, dat Ron Couwenhoven uit Zaandam
over de Zaanse windmolenindustrie heeft
geschreven. Dit keer wordt de opkomst en
ondergang van de oliemolens beschreven
vanaf 1600, waarbij het befaamde Oliesla-
gerscontract – een onderlinge brandverze-
kering die in 1727 werd opgericht en tot
1912 stand hield – een belangrijke leidraad
vormde.
Daarnaast komen tal van aspecten, die
met de windoliemolens te maken hadden,
aanbod, zoals: bedrijfsadministratie
Teeuwis Duyvis rond 1860; de dood van ze-

PAPIERMOLEN

Het Olieslagerscontract - 
oliemolens in de Zaanstreek

ven molenmakers bij de restauratie van de
Sint Willebrordus aan het Kalf; de doodstraf
van Klaas Hoofd wegens inbraak in molens;
het leven van de zeventiende eeuwse olie-
slager Claes Arisz Caescoper uit Koog; de
loonontwikkelingen en arbeidsomstandig-
heden in de oliemolens en de verzekering
van de werklieden anno 1890 en tal van
andere zaken.
Het boek is geïllustreerd met ruim 50 af-
beeldingen, waarvan acht pagina’s in
kleur. Het Olieslagerscontract is voorzien
van een register op persoons-en molenna-
men.

Verkoop: Zaanse boekhandels en telefo-
nisch via R. Couwenhoven (06-51273980 of
e-mail info@duizendzaansemolens.nl of
door storting van 18,15 euro op bankreknr.
41.14.70.078 t.n.v Stichting Archief R. Cou-
wenhoven, Zaandam. De prijs van het
boek is inclusief verzending.

Het Olieslagerscontract
142 pagina’s
auteur: Ron Couwenhoven
ISBN-nr. 90-806650-3-7.

Naschrift: Deze opmerking is volkomen
terecht; een slip of the pen en dat terwijl
een uitvoerig artikel over de cijfermatige
kant van de molenassen geschreven
staat in De Molenaar 1992- 51/52, blz.
1704 t/m 1711. js.

’t Betere Werk
Prins van Oranje-assen

Martin van Doornik wijst erop, dat het
aantal molenassen dat De Prins van
Oranje heeft gegoten geen 1200, zoals
staat in Molenwereld 2002-12-341, maar
bijna 1500 is. De as met het hoogste
nummer van deze maatschappij, 1489,
uit 1897 zit in De Goliath bij Uithuizermee-
den.
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De  s t e n e nmo l e n z i e k t e
Vochtdoorslag bij molens is niet alleen een
hardnekkig probleem met soms enorme
gevolgen. Ze kunnen zelfs desastreus zijn
voor de stenen molenromp en het ermee
in verbinding staande houtwerk. Herstel is
kostbaar en kan in de tonnen lopen, terwijl
het gewenste effect, een droge molen,
lang niet altijd aanwezig is. Er zijn dus alle re-
denen om het probleem te onderzoeken
en, uiteraard, op te lossen.

Het probleem raakt moleneigenaren en -
beheerders en ‘molenverzorgers’ en is al
bekend zo lang er stenen molens zijn. De
problemen zijn alleen de laatste jaren ver-
ergerd door het veranderd gebruik van de
molen en de, om begrijpelijke redenen, ho-
ger gestelde eisen. Voeg daarbij frustraties
over het tegenvallen van maatregelen en
het ontbreken van een of desnoods meer
panacees tegen deze ziekte.
Op 2 december 1998 werd in het Gemeen-
landshuis van de Overwaard in Kinderdijk
onder voorzitterschap van toenmalig
staatssecretaris Rick van der Ploeg een bij-
eenkomst gehouden waaraan vertegen-
woordigers van het Ministerie van OC&W,
de provinciebesturen van Noord- en Zuid-
Holland en de gemeenten Haarlem en Lei-
den aanwezig waren. De stenen molens
van Kinderdijk hadden veel te lijden van
vochtdoorslag en ook De Valk in Leiden. De
resultaten van genomen maatregelen vie-
len tegen: De Valk bleek na een grondige
aanpak nog natter dan voorheen. Het was allemaal zo alarmerend, dat die dag werd

besloten tot een gezamenlijke aanpak. Zo
ontstond de Coördinatiegroep vochtpro-
blematiek Zuidhollandse molens die besloot
tot een onderzoeksproject van drie fasen.
Het onderzoek werd opgedragen aan de

Zwaar beschadigde romp van de
Pauwmolen in Delft. Dit gold vooral
het bepleisterde deel van de romp (re-
genzijde). De buitenste laag baksteen is
grotendeels helemaal los gekomen van
de romp. Het niet gepleisterde deel was
nog redelijk gaaf. Eind november 2000
werd de Pauwmolen gesloopt.

onderzoeksgroep bouwtechnologie van
de faculteit Civiele Techniek en Geoweten-
schappen van de TU Delft en uitgevoerd
door de onderzoekers dr.ir. C. Groot en J.
Gunneweg, bijgestaan door een commis-
sie bestaande uit de heren ir. M. van Hunen
(RDMZ), ing. J. Hofstra, H.B.T. Sangers (prov.
Zuid-Holland)met als voorzitter ir. A.F. v.d.
Ree (gemeente Leiden).

Onderzoek

De eerste fase was die van onderzoek, in-
ventarisatie. Voor dat doel werden 26 mo-
lens geselecteerd. De bouwhistorie van
deze molens zou een antwoord geven
over de aard van het metselwerk. Wat wa-
ren de problemen bij deze molens en hoe
traden die aan het licht? Is er sprake van
bouwkundige gebreken? Zo ja; welke?
Welke maatregelen zijn er genomen, wan-
neer en wat waren de resultaten? Van nog
eens zeven andere molens werd aanvul-
lende informatie opgenomen.
Op 18 oktober 2002 werd het rapport over
de eerste fase aangeboden in Zeist bij de
RDMZ gepresenteerd. Het bestaat uit twee
delen; het eigenlijke rapport en de bijla-
gen; de waarnemingen per molen en
voorwaarden voor het metselwerk uit histo-
rische bouwbestekken uit de achttiende
eeuw en daarna. De derde bijlage is ge-
wijd aan kalk, tras, cement en zand, de ba-
sis voor de diverse mortels en de laatste
geldt de zogenaamde karstenproef.

Oorzaken 

Een stenen molen heeft veel tegen als het
gaat om vocht doorslag. Door zijn aard
ontstaan trillingen die hun weerslag kunnen
hebben in het metselwerk (scheurvorming).
De aard van de fundering kan daar het
zijne toe bijdragen. De scheurvorming ver-
leent weer toegang aan een ander euvel
als vorstschade. Verder is natuurlijk ook het
materiaal van invloed: de soort baksteen
en de samenstelling van de mortel en na-
tuurlijk ook de hechting tussen die beide.
De ene steensoort is poreuzer dan de an-
dere en de mortels hebben ook hun eigen
aard (bindmiddel). Heel belangrijk is ook
het hechtvlak van mortel en steen, waarbij
de zuiging van de steen heel belangrijk is.
Voor nieuwe steen ten behoeve van res-
tauraties is het rapport somber: ‘niet cou-
rant verkrijgbaar’.
Het vakmanschap van de metselaar is van
het grootste belang: materiaalkeuze, werk-
voorbereiding en de metseltechniek. Dit
geldt zowel het metselen als het voegen.
Lange tijd gold hydrofoberen als het mid-
del bij uitnemendheid tegen vochtdoor-
slag, maar die vlieger gaat alleen op in
gunstige omstandigheden. Volgens het
rapport wordt daaraan bij molens zelden
voldaan...

De Haas in Benthuizen was en is aan
de regenzijde bepleisterd. Ook daar
was, evenals bij de Pauwmolen, de
vorst- en waterschade het grootst aan
de bepleisterde kant. Dit werkte zelfs
door tot aan de binnenzijde van de
molen. Het donkere muurwerk rechts
van de deur heeft aan de buitenzijde
zware schade, links niet. 

Rompschade in de molen van Benthui-
zen uit de arbeidzame periode van de
molen: scheuren naar de draagbalk. Ze
liepen tot op de kapzolder door!
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Historische oplossingen

Omdat men ook in het verleden al kampte
met vochtdoorslag trachtte men dat te on-
dervangen door de romp geheel of ge-
deeltelijk te pleisteren, soms al direct bij de
bouw zoals de Kortlandse Molen bij Alblas-
serdam of de korenmolen van Wateringen.
Ook het geheel of gedeeltelijk teren van
molenrompen kwam voor, soms zelfs over
het pleisterwerk heen. Een bijzondere op-
lossing is het bekleden van de romp met
riet, zoals nu nog (weer) bij de molen van
Lonneker. De stenen romp van de koren-
molen van Egmond aan de Hoef was ge-
deeltelijk afgetimmerd met gepotdekselde
planken. Ook is klimop wel toegepast al
‘waterkering’. Daarnaast werd er toen ook
al geëxperimenteerd met waterafstotende
middelen als lijnolie of waterglas.

Nieuwe wegen

Het hydrofoberen is al genoemd. Daar-
naast zijn er op De Roode Leeuw in Gouda
proeven ondernomen met voorhang-ge-
velpanelen. Recent is besloten om deze
molen, waar ongeveer alle denkbare
vochtdoorslag veroorzakende euvelen
voorkomen te voorzien van ee zwevende
pleisterlaag op RVS-frame en RVS-ankers. 
(In Vlaanderen heeft men recent bij een
paar molens voor de meest drastische op-
lossing gekozen: sloop van de bestaande
romp en het metselen van een nieuwe
(Denderwindeke, zie Molenwereld 2002-12-
329 en Opbrakel). Dat dit ook geen garan-
tie biedt is daar ook al gebleken, net zo min
als bij meerdere nieuwe stenen rompen in
Nederland. js.) 
Aangezien schoon metselwerk toch wel zijn
eigen charme heeft zijn er bij restauratie
meerdere molens ‘ontpleisterd’. In veel ge-
vallen bleek daarna dat die pleisterlaag
geen overbodige weelde was. Nu blijken
er pleisterlagen en pleisterlagen te zijn: die
zich goed houden en niet. De gevolgen la-

ten zich raden. Meer onderzoek naar oor-
zaken en oplossingen is geboden.

Terug naar toen

De droevige ervaringen met siliconenrub-
ber-coating aan de stenen molens van de
Kinderdijk heeft er toe geleid dat men bij
het Hoogheemraadschap van de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden tot de
conclusie kwam dat men in feite bezig was
met symptoombestrijding en dat men met
‘lapmiddelen’ het probleem niet oploste:
terug naar het basisprobleem: de kwaliteit
van het metselwerk. Dat moest verbeterd
worden met betere ambachtelijke technie-
ken en dichter bij de traditie staande mor-
telsamenstellingen, eventueel in combina-
tie met injecteren. Dit is in feite een omslag
van denken - en naar het lijkt trendsettend.

Nogmaals de oorzaken

Aan de hand van de onderzochte molens
hebben de onderzoeken geprobeerd dui-
delijkheid te scheppen in de oorzaken van
vochtdoorslag, soms met verrassend resul-
taat. Lange tijd is er gehamerd op uitwate-
rend metselen. In de praktijk blijkt de ligging
van de lagen (uitwaterend-waterpas-com-
binatie uitwaterend/waterpas- haaks op
de valling van de muur (‘inwaterend’)
geen grote invloed te hebben op de
vochtproblematiek. Het opzuiggedrag van
de steen daarentegen blijkt van grote in-
vloed, een lang miskend facet dat o.a. bij
de bouw van enige nieuwe molens zuur
opgebroken is. In die richting moet dan ook
meer onderzoek plaatsvinden. De keuze
van de metselmortels blijkt heel belangrijk
te zijn, evenals de verwerking ervan. Het
voegwerk is minstens zo belangrijk, ook zo-
wel qua mortel als qua verwerking. Ver-
volgonderzoek in die richting is dan ook
dringend geboden.
De effectieve behandeling van scheuren
verdient ook aandacht omdat water langs
de scheuren het metselwerk kan binnen-
dringen. Niet alleen dwarsscheuren komen
voor, maar ook scheuren waarbij het met-
selwerk als het ware in schillen van de romp
los komt. Deze scheuren worden vaak ver-
holpen door ze te injecteren met vloeibare
mortel of een gel. Aangezien deze bewer-
kingen maar voor de helft succesvol blijken
te zijn is het ook een voorwerp van studie.
Vorst- en zoutschaden eisen ook hun tol.
Alg- en korstmossen op de molenromp zijn
geen probleem, gewone mossen wel om-
dat die vocht vasthouden en dieper worte-
len. Een verweringslaag op de romp helpt
bescherming bieden tegen vochtdoorslag.
De onderzoekers in het rapport zijn van me-
ning dat iedere vorm van gevelreiniging is
af te raden. (Mooi voorbeeld: de onder-
bouw van de korenmolen van Sassenheim
was voor de restauratie droog; erna nat.
Deze molen zou een mooi item zijn om het
herstel van een dergelijke verweringslaag
en het effect ervan in de gaten te houden:
de romp was tot voor kort immers droog. js.)
Raam- en deuropeningen, evenals de ga-

ten voor balieliggers zijn ook kwetsbare
plekken voor vochtdoorslag. De binnen-
wandafwerking is ook belangrijk, zeker in de
bewoonde molens, omdat hier het woon-
comfort in het geding is. In het verlengde
hiervan ligt ventilatie en verwarming.
De samenstellers van het rapport uiten zich
zeer negatief over hydrofoberen. Over het
algemeen geeft het een tijdelijke verbete-
ring, maar daarna verslechtert die situatie
zelfs drastisch! Wel zijn er tijdens het onder-
zoek twee veelbelovende alternatieven
voor hydrofoberen genoemd. Dit moet
nog nader onderzocht worden.

Oplosbaarheid

Sommige problemen zijn gemakkelijk te
verhelpen als het repareren van dwars-
scheuren. Anderen zijn moeilijker, maar te
poreuze steun raakt de molen tot op zijn
fundamenten en is in feite onoplobaar
(nieuwe romp? Zie hierboven). Dan moet
men wel terugvallen op een middel als
pleisteren. En natuurlijk is voor alles deskun-
digheid en vakmanschap van de aanne-
mer en zijn personeel een basisvoor-
waarde.

Vervolg

Zeker voor een buitenstaander zijn er din-
gen onbegrijpelijk. Op het eerste gezicht
gelijke omstandigheden geven totaal ver-
schillende uitkomsten (stenen molens Kin-
derdijk). Dat geldt niet alleen de bouw zo-
als bij de Kinderdijkse molens, maar ook
herstel. Node, maar verklaarbaar, miste ik in
het rapport de molen van IJsselstein. De
kwaliteit van de romp leek voor de restau-
ratie op die van De Roode Leeuw in
Gouda: dweilen met de kraan open. Na
de restauratie van 1986/1987 was het pro-
bleem verholpen, terwijl het bij De Roode
Leeuw na de restauratie in diezelfde tijd
weer zeer snel dweilen werd! 
De complexiteit van het probleem maakt
vervolgonderzoek onmisbaar, evenals
praktijkproeven. Dat is dan ook de tweede
fase van het onderzoek. In de derde fase
komt op basis van de verkregen kennis uit
de voorgaanden fasen een vertaling naar
de praktijk in de toekomst plaats vinden. 
Al met al is het nu verschenen rapport een
solide basis voor verder onderzoek, grondig
in zijn aanpak en met heldere doelstellin-
gen. Wordt het probleem niet fundamen-
teel en definitief aangepakt, c.q. opgelost,
dan kan men nog lang doormodderen,
eeuwen zelfs. js.

N.a.v. het rapport Vochtproblematiek Ste-
nen Molens, 1e Fase (2 banden, de eerste
deel, het eigenlijke rapport telt 116 pagi-
na’s; het tweede, de bijlagen in totaal 106.
Beide delen zijn gebonden in een spiraal-
band en geïllustreerd. Het rapport is voor
de prijs van 45,- (incl. verzendkosten) ver-
krijgbaar bij de TU Delft CiTG. Schriftelijke
bestelopdracht aan TUD-CiTG, mevr. A.
Kool-Meijer, Stevinweg 1, 2628 CN Delft 
e-mail: Anneke.Kool@citg.tudelft.nl

In Benthuizen werd al het metselwerk
aan de regenkant vanaf de fundering
opnieuw opgemetseld plus dat van de
kapzolder; een ingrijpende en kostbare
operatie.



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

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

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 2002-12,

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2004.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2004.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�






