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Redactioneel

Dit nummer bevat Molens Rijnland, het orgaan van de Rijnlandse Mo-
lenstichting en het wordt daarom ook toegezonden aan de relaties
van deze molenstichting. Het is dit keer in feite niets anders dan een
noodkreet voor het herstel van de zeer zwaar vervallen molen van de
Klaas Hennepoelpolder in Warmond. Vier jaar geleden, in Molenwe-
reld 1999-3, heeft ook al een pleidooi gestaan voor het behoud van
het bijzondere molentje, maar de toekomst leek toen uitzichtloos.
Sindsdien is het verval alleen maar erger geworden en daarmee de
toekomst nog uitzichtlozer. Toch leek het de laatste weken alsof de
omstandigheden zich aan het wijzigen waren. De Rijnlandse Molen-
stichting rook mogelijkheden en besloot, moment nu of nooit, nog
een keer een uiter ste krachtsinspanning te leveren om de molen te
redden. Hulp in welke vorm dan ook is daarbij dringend gewenst.
Een halve eeuw geleden werd zuidwestelijk Nederland geteisterd
door de watersnoodramp. Daar werden ook molenaars, hun gezin-
nen en molens het slachtoffer van; een reden om de ramp ook van-
uit die hoek te herdenken in een heel uitvoerig artikel met veel foto-
en kaartmateriaal. Minder bekend is dat het slopen van een molen-
sluis in de IJsseldijk er bijna verantwoordelijk was voor wat de grootste
ramp uit de Nederlandse geschiedenis had kunnen zijn. 
Het plan om een roe van de molen van de Etersheimers Braakpolder
weer te voorzien van vliegers deed watermolenkenner Jan den Bes-
ten naar pen en tekenstift grijpen. Hij maakt in dit nummer duidelijk
hoe het nu precies zit met de vliegers, ‘facultatieve’ molenonderde-
len die weinig enthousiasme en veel bestrijding opriepen. 
Uiteraard is dit nummer verder gevuld met de gebruikelijke rubrieken,
waarvan wij er één graag aan u voorstellen. In het vorige nummer al
kon u de eerste aflevering van ‘NVVM-molenmakers actief’ aantref-
fen. De Nederlandse Vereniging van Molenmakers is een organisatie
die de belangen van de aangesloten molenmakers behartigt. De
meeste Nederlandse molenmakers zijn er bij aangesloten. Overleg
tussen het bestuur van deze vereniging en de Molenwereld heeft er-
toe geleid dat de NVVM in nauwe samenwerking met de redactie
een maandelijks weerkerende rubriek verzorgt waarin de NVVM-mo-
lenmakers hun werk presenteren. JSB

N.B. Willen zij die het abonnementsgeld voor de Molenwereld over
2003 nog niet hebben voldaan dit s.v.p. zo spoedig mogelijk doen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Afsluitdatum van de kopij voor het aprilnummer van de Molenwereld:
7 maart 2003. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods een
weekje later.

Bij de omslag voorzijde: Arie Timmer uit Kesteren is niet alleen
een veelzijdig ondernemer, maar ook nog eens molenaarszoon.
Dat laatste verloochent hij niet. Op het bedrijfsterrein ‘t Panhuis
heeft hij een indrukwekkende molen laten bouwen, De Zwaluw,
genoemd naar de molen van zijn opa in Brakel. De molen is nu
bijna klaar en wordt, als alles volgens plan verloopt a.s. Nationale
Molendag in bedrijf gesteld. (foto G.H. Varwijk sr).

Bij de omslag achterzijde: De korenmolen De Hoop in Dokkum is
een van de sieraden van het Friese stadje. (foto H. Noot).
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Stichting de Groninger Molen
luidt de noodklok

Stichting de Groninger Molen dreigt in de
problemen te komen door de torenhoge
verzekeringspremies. De premies voor de
ruim tachtig molens in de provincie Gronin-
gen zijn door de economische malaise het
laatste half jaar flink gestegen. Ook een re-
latief groot aantal molenbranden heeft
hieraan bijgedragen. De molenstichting
kan die kosten nauwelijks nog ophoesten.
De molens zijn verzekerd tegen brand- en
stormschade. Tot anderhalf jaar geleden
waren de premies voor de moleneigena-
ren nog betaalbaar, maar door de aansla-
gen van 11 september 2001 zijn de verze-
keringslasten fors gestegen. De verzekering
van molens wordt in Nederland gedaan
door de Onderlinge Brandwaarborgmaat-
schappij uit Deventer, maar die moet de ri-
sico’s dekken door herverzekering. Mondi-
aal zijn de verzekeringspremies sinds 11 sep-
tember 2001 gestegen. Men houdt reke-
ning met extra risico’s van aanslagen etc.
De gevolgen hiervan zijn dat de Stichting
zo langzamerhand tegen torenhoge verze-
keringspremies aankijkt die niet meer zijn op
te brengen. De premies slokken nu bijna
een derde van het totale budget van de
molenstichting op en dat gaat ten koste
van het onderhoud aan de molens. Om
een voorbeeld te noemen, een complete
schilderbeurt aan een molen wordt tegen-
woordig vaak uitgesmeerd over twee jaar
omdat het jaarlijkse onderhoudsbudget is
opgegaan aan de verzekeringspremies. Dit
tot ergernis van de moleneigenaar, de mo-
lenaar en het betreffende schildersbedrijf
die het werk moet uitvoeren want die wil
de klus ook graag in één keer afmaken. Als
het budget ontoereikend is, dan houd het
op. De Molenstichting leeft van subsidies
maar van dat geld mogen de verzeke-
ringspremies niet worden betaald. De ge-
zamenlijke moleneigenaren zouden dat

graag anders zien. Dit is iets waar ze al ja-
ren tegenaan zitten te duwen bij de cen-
trale overheid in Den Haag. Bestuurslid en
woordvoerder Ties Kalk van de Molenstich-
ting dringt er vurig op aan om de verzeke-
ringspremies mee te laten tellen voor het
onderhoud van de molen, want de verze-
keringspremies zijn in feite onderhoud.
Zodra er wat met een molen gebeurd, het-
zij door brand, hetzij door storm, dan moet
je gewoon geld hebben om het cultureel
erfgoed weer overeind te kunnen zetten. 
Mocht het klokgelui niet tot het ‘Haagse’
doorklinken, dan wordt overwogen goed-
kopere verzekeringen af te sluiten. Bij brand
wordt dan de complete herbouw van een
molen onmogelijk. De Molenstichting
hoopt dat de provincie Groningen en de
gemeentes willen bijspringen door meer
geld beschikbaar te stellen. H. Noot.

Schilderij Tiddo Muda voor
dorpshuis

Nog altijd is de naam van de legendari-
sche mulder Tiddo Klaas Muda onlosmake-
lijk verbonden met molen De Jonge Hend-
rik in het Groninger dorp Den Andel. Het
beeld van zijn werkzaamheden als ras-
echte pelmulder in zijn dreunende en kra-
kende molen met de draaiende Dekker-
wieken met zelfzwichting, is bij veel molen-
liefhebbers als het ware vastgebrand op
het netvlies, zo ook bij ondergetekende die
de molen al 27 jaar kent en die daar nu

Het schilderij van Tiddo Muda (foto
M.E. van Doornik). 

bijna 14 jaar vrijwilliger is. Na zijn dood in
1986 zijn de beide pelstenen niet meer dan
een verstomde herinnering aan de tijden
van Tiddo Klaas Muda, die maar liefst 52
jaar op de molen werkzaam is geweest.
Om de herinnering aan Muda levend te
houden, heeft de vrijwilliger in 1996 een
olieverf-portret van de voor Den Andel zo
markante pelmulder gemaakt. Het pro-
bleem kwam om de hoek kijken: waar kan
het schilderij (40 x 60 cm groot) komen te
hangen? Niet in de molen vanwege de
vochtigheid en thuis kan ook niet. Het
kleine dorp Den Andel met ruim zeshon-
derd inwoners heeft, op wat bedrijven na,
bijna geen middenstand meer en de twee
café’s zijn nu ook ter ziele. Nog wel spring-
levend zijn de sport- en verenigingsactivitei-
ten, welke in het dorpshuis ‘Op Streek’ en
op de naastgelegen sportvelden plaats
vinden. Geen betere plaats denkbaar voor
het schilderij waar regelmatig publiek komt.
Op 25 januari 2002 besloot de vrijwilliger het
schilderij aan het dorpshuis ‘Op Streek’ af
te staan. De beheerster van het dorpshuis,
mevrouw Westra, was er met vochtige
ogen verrukt van, want als een van de vele
inwoners heeft zij Tiddo Muda goed ge-
kend. Het schilderij hangt nu in de hal, pal
tegenover de ingangsdeur en naast de
garderobe, zodat haast niemand het ob-
ject kan mislopen. De reacties zijn op di-
verse manieren positief. In dunbevolkte uit-
hoeken van ons land is de financiële
draagkracht voor molenrestauraties vaak
problematisch en gezien de staat waarin
De Jonge Hendrik nu verkeert, kan ge-
hoopt worden dat dit schilderij het publiek
kan prikkelen om tot wat meer gaven te
komen ten bate van de aanstaande res-
tauratie. Martin E. van Doornik. 

Molen Windlust te Overschild
krijgt nieuwe stelling

Na jaren van onzekerheid en lobbyen om
geld is er weer toekomst voor de Windlust.
De molen lag al twee jaar aan de ketting,
omdat het niet veilig was haar te bedie-
nen. De stelling was dermate verrot dat
werken vanaf de stelling gevaarlijk was.
Dat is nu verleden tijd. De Slochter Molen-
stichting, eigenaar van deze trotse molen,
kon molenmaker Jellema te Birdaard ein-
delijk opdracht geven de stelling geheel te
vernieuwen. Waarom zo lang gewacht? Er
was een rijkssubsidie beschikbaar, maar
deze was niet kostendekkend. Een aanvul-
lende bijdrage van de vereniging Dorpsbe-
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langen te Overschild gaf de doorslag. Met
eigen geld van de stichting is naast de stel-
ling nu ook de zelfzwichting van de wieken
bijgesteld en gangbaar gemaakt. Er zijn dus
weer draaiende wieken boven Overschild.
De Slochter Molenstichting heeft de zorg
over zes molens in de gemeente. Met deze
restauratie is niet al het onderhoud aan de
Windlust gereed, maar draait de molen wel
weer op een verantwoorde wijze. 
Slochter Molenstichting.

Molenaarsdag in Fryslân

Op zaterdag 29 maart 2003 houdt De
Fryske Mole een dag voor haar donateurs.
Tevens wordt dit beschouwd als Friese Mo-
lenaarsdag. Dit betekent dat de molens
ook open zijn voor de molenaars elders uit
het land. In september is het Friese molen-
dag: dit is een publieksdag waarbij alle mo-
lens in Frysl‚n meedoen. 
Voor de molenaarsdag op 29 maart zijn de
molens rondom Leeuwarden geopend zijn
van 10.00-17.00 uur. In ieder geval zijn de
Balkendstermolen te Oude Leije, de vorig
gerestaureerde molen Steenhuisterpolder
bij Stiens en de Bullemolen te Lekkum volop
in bedrijf zijn. De in oktober 2002 geopende
Kramermolen langs het fietspad van
Leeuwarden naar Weidum kunt u bereiken
via een pontje over het elfstedenwater De
Zwette. Ook de molens De Froskepôle en
Groene Ster (eigendom van de gemeente
Leeuwarden) zullen ook meedoen. Een
fietsroute langs 13 molens is beschikbaar op
een aantal molens. Inlichtingen: S. de Jong
0511-474258, liefst via e-mail: sjerpde-
jong@planet.nl. S. de Jong. 

Molen Windlust in Overschild 
(foto H. Noot, juni 2002).

Op 23 januari 2003 overleed in Zuidhorn
oud-molenaar Eltje Bakker op de leeftijd
van 93 jaar. Bakker werd op 8 augustus
1909 in Leens geboren, waar zijn vader
een jaar tevoren de koren- en pelmolen
De Hoop van Wolthuis had gekocht. De
molen in Leens brandde op 1 september
1918 af. Er werd toen een maalderij, an-
nex pellerij gesticht in een schuur bij het
molenhuis, de eerste elektrische gortpel-
lerij in Groningen. In 1920 verhuisde het
gezin Bakker naar Warffum, waar vader
Bakker de koren- en pelmolen Byo had
gekocht. In 1922 werd de molen ver-
kocht en vestigde het gezin Bakker zich
in Drenthe, waar vader Bakker zich in
Smilde als boer vestigde. In 1928 kocht
Bakker sr. de molen van Noordhorn en
vestigde zich daar weer als molenaar. In
juli 1945 namen de Gebr. E. & R. Bakker
de molen van hun vader over. Tot 1965 is
er met de molen van Noordhorn door
Bakker op de wind gemalen, maar de
teruggang die zoveel kleine molenaars-
bedrijven in de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw trof, ging de molen van
Noordhorn niet voorbij. Ondanks dat
Bakker in hart en nieren molenaar was
moest hij om genoemde reden de mo-
len vaarwel zeggen en is toen gaan wer-

ken in de mengvoederfabriek van UTD-
Delfia in Hoogkerk, waar hij tot zijn pen-
sionering bleef. 
In 1971 kocht de gemeente Zuidhorn de
molen in Noordhorn van R. Bakker,
waarna restauratie volgde en ook E.
Bakker weer actief bij de molen betrok-
ken werd. 
De grootste verdienste van Bakker ligt
evenwel in het ‘revitaliseren’ van de
windpellerij, samen met zijn collega
Onno Nienhuis uit Zoutkamp. Meer en
meer pelmolens zijn er in de laatste tien-
tallen jaren gerestaureerd, maar de fijne
kneepjes van het vak raakten in de ver-
getelheid. Het zijn vooral Bakker en Nien-
huis geweest die hun pellersvakkennis
hebben overgedragen op een jongere
generatie. Dat gebeurde niet alleen in
de eigen provincie zoals bij Reitsema op
De Leeuw in Oldehove, maar ook daar-
buiten, op Het Prinsenhof in Westzaan en
De Pelmolen in Rijssen. Zo is de bijdrage
van Bakker aan het behoud van de ken-
nis van de pellerij van grote betekenis en
men kan hem en Nienhuis daarvoor niet
dankbaar genoeg zijn. Het moge de fa-
milie Bakker ook tot troost zijn. Eltje Bakker
is op 28 januari begraven op de Alge-
mene Begraafplaats te Noordhorn.

Molenaar Eltje Bakker overleden

Op 13 november 1993 werd Piet Reitsema in Oldehove geballoteerd als 
meester-molenaar voor het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. Hij wilde ook
uitdrukkelijk zijn pellers-meesterschap vermeld zien, vandaar dat twee onver-
sneden Groninger pellers en veteranen in het vak als extern deskundige aan de
ballotage-commissie waren toegevoegd, waaronder Eltje Bakker, rechts van de
staart. Verder, v.l.n.r. de molenaars Pot uit Nieuwe Pekela, Gunnewick uit 
Vragender en, rechts van Bakker, J. Reitsema uit Oldehove en Nienhuis uit
Zoutkamp. Aan de vangketting Piet Reitsema en achter hem, nauwelijks 
zichtbaar, R. Wassens uit Feerwerd (foto Omke Oudeman).
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De Fryske Mole in zwaar weer

De Stichting De Fryske Mole behoort tot de
grootste molenbezitters van Nederland,
met meer dan veertig molens in eigendom.
Rijk aan molens, dat wel, maar verder is het
armoe. Binnenkort zouden er vijf molens
een beurt krijgen: de spinnekop Heech-
hiem bij Goëngahuizen, de Miedenmolen
bij Holwerd, de Bullemolen bij Lekkum, De
Grote Molen in Marrum, De Tjongermolen
bij Mildam. In totaal is daarmee een be-
drag van 164.853 euro gemoeid. Dat is een
flink bedrag, maar relatief gering. Er zijn ge-
noeg molens waaraan een bedrag in die
orde van grootte alleen is besteed. Natuur-
lijk zijn op die ruim anderhalve ton de ge-
bruikelijke subsidiepercentages van toe-
passing. Die hobbel is al genomen en dat
geld is beschikbaar. Het probleem zit hem
vooral in de eigen bijdrage die De Fryske
Mole moet opbrengen, ongeveer 25.000
euro. Dat geld is er niet en daarmee komt
het restauratieprogramma onder druk te
staan.
De Fryske Mole zit structureel in ongunstig
vaarwater. Inkomsten uit huur zoals bij (be-
woonde) poldermolens in het westen zijn er
niet. Het aantal donateurs, c.q. de dona-
ties staat in geen verhouding tot de kosten
van de molens. Een klein rekensommetje:
stel dat de stichting uit eigen middelen per
jaar gemiddeld duizend euro per molen
moet opbrengen. Dat komt De Fryske Mole
op meer dan 40.000 euro te staan. Ga uit
van een normale donatie van 20 euro per
donateur. Dan heb je dus zo’n 2000 dona-
teurs nodig... Een derde structurele handi-
cap is de ligging van veel Friese molens: in
the middle of nowhere. Dat draagt er ook
niet toe bij om mensen de beurs te laten
trekken. 
Natuurlijk is dit een vertekend beeld: de
duizend euro is een slag in de lucht, er zijn
institutionele sponsors, subsidiërende instel-
lingen en overheden. Desondanks blijft het
verhaal over de 2000 donateurs een teken
aan de wand; in het midden gelaten of het
te rooskleurig dan wel te zwartgallig is. De
Fryske Molen heeft inmiddels al her en der
aan de bel getrokken voor geld. Het is te
hopen dat dit succes heeft, want dan kun-
nen de vijf restauraties alle uitgevoerd wor-
den. Anders ligt er een immens probleem
op tafel; niet alleen voor 2003, maar ook
erna. En De Fryske Mole is niet de enige.

Werving vrijwillige molenaars in
Overijssel en Drenthe

Het is geen geheim, dat er verloop is onder
de vrijwillige molenaars. Dat vraagt om
aanvulling ‘van onderen af’. Er zijn veel
mensen die gefascineerd zijn door molens,
maar die er nooit bij stil hebben gestaan
om zelf een molen te laten draaien, een-
voudig omdat men het niet weet dat dit
kan. Er is veel aan gelegen om juist deze
groep daadwerkelijk kennis te laten maken
met de draaiende molen en het fenomeen
vrijwillige molenaar. Een groep molenaars
uit de Kop van Overijssel en aangrenzend
Drenthe en zelfs Friesland hebben dit op

een originele manier opgelost. Op zater-
dag 8 februari was er op acht molens in het
gebied een soort inloopdag om belang-
stellenden kennis te laten maken met de
molen, het draaien met de molen en de
opleiding tot vrijwillige molenaar. Uiteraard
werd er in de regionale pers bekendbaar-
heid gegeven aan deze speciale open
dag. 

Tjasker Kalenberg-Weerribben
na vandalisme hersteld

In de nacht van Hemelvaartsdag 2002 trok
een groep vermoedelijk dronken lieden
van Oldemarkt naar Scheerwolde, daarbij
een spoor van vernieling achterlatend.
Hiervan werd ook de tjasker aan de
Hooge weg te Kalenberg-Weerribben het
slachtoffer.
Vermoedelijk zijn ze aan de horizontale
wiek gaan hangen die daardoor is afge-
broken. Deze wiek zat reeds 25 jaar of lan-
ger in de molen en was de enige die ik nog
niet had vervangen. Om dat dit aan het
begin van de zomer gebeurde en ik dan
geen tijd heb om het te repare ren werd
besloten dit naar de winter als slecht-weer-
werk te verplaatsen. Zo stond de hele zo-
mer de Tjasker zonder wieken. Dat leverde
veel vragen op.
Inmiddels is de molen weer voorzien van
wieken en hij heeft ook een grote onder-
houdsbeurt gehad dus kan er weer tegen.
H.H. Elzenaar.

De molen van Sint Jansklooster was een der molens waar aspirant-vrijwillige mole-
naars kennis konden maken (foto G.H. Varwijk sr.).

De tjasker in de Weerribben werd in
1963 gebouwd (foto J.A. van Krimpen
1975).

De Passiebloem slaat weer
door….

Op Oliemolen De Passiebloem zal we-
derom een maalmarathon worden geor-
ganiseerd. Hierbij zal worden getracht 48
uur achtereen de molen in bedrijf te hou-
den waarbij de hele procesgang zal wor-
den gevolgd. Diverse ervaren krachten uit
het land hebben hun medewerking al toe-
gezegd. 
Iedereen is welkom tijdens alle uren van de
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marathon op 27, 28 en 29 maart. Als het
waait kunt u een oliemolen in optima
forma bezichtigen. Mark den Boer.

Passiebloem-biotoopprijs

Op de zaterdag van de marathon zal de
nieuwe Passiebloem-biotoopprijs worden
uitgereikt aan de firma Nijhuis Bouw uit Rijs-
sen. om 10.00 uur. Deze prijs is ingesteld
voor instellingen of bedrijven die zich met
woord en daad hebben ingezet voor vrije
windvang van de molen. 
De biotoop van oliemolen de Passiebloem
te Zwolle is al jarenlang punt van discussie.
Midden jaren negentig was de situatie der-
mate verslechterd dat er werd gediscus-
sieerd over verplaatsing van de molen. Uit-
eindelijk is het besluit genomen om de mo-
len aan de Nieuwe Vecht te handhaven
waarmee de opkomst en de ondergang
van de Zwolse olie-industrie op deze histori-
sche locatie recht wordt gedaan. 
Desondanks bevindt de Passiebloem zich in
een netelige situatie. Op het kruispunt van
vier bestemmingsplannen en temidden
van vier terreinen die op ontwikkeling
wachten is de molenbiotoop voor de be-
langenbehartigers van de molen een
voortdurende zaak van aandacht. Door
de molen positief in de samenleving te pro-
moten, zoals er veel mee te werken, wordt
gepoogd het draagvlak te verbreden.
Deze opstelling werpt soms vruchten af. 
Een van deze vruchten is de positieve en
constructieve opstelling van de firma Nij-
huis Bouw BV uit Rijssen. Deze firma is eige-
naar van één der potentiële locaties voor
ontwikkeling alwaar een woonwijk met vijf-
ennegentig woningen zal gaan verrijzen.
Het is niet eenvoudig een woonwijk te ont-
werpen die voldoet aan de biotoopnorm
van De Hollandsche Molen (mede gezien
de lage stelling van De Passiebloem) maar
de firma Nijhuis Bouw BV heeft het pro-
bleem op inventieve wijze opgelost. 
Om onze waardering gestalte te geven en
om aandacht te vragen voor respectvolle
wijze waarop Nijhuis Bouw BV zich inzake
de belangen van De Passiebloem heeft
opgesteld hebben wij gemeend deze
firma De Passiebloem biotoopprijs 2003 te
doen toekennen. Wij hopen dat het goede
voorbeeld van Nijhuis Bouw navolging zal
vinden bij de aanstaande ontwikkelingen
in de omgeving van de molen.
De uitreiking zal worden verricht door wet-
houder John Berends. Mark den Boer.

Blijft herbouw watermolen Aalten
een droom?

In de gemeente Aalten hebben meerdere
door water gedreven molens bestaan,
maar zij zijn alle sinds mensenheugenis ver-
dwenen en sporen ervan zijn nauwelijks te-
rug te vinden. De molen van de Ahof of De
Pol heeft het het langste uitgehouden.
Deze dubbele, door de Slinge aangedre-
ven molen bestond al in 1503. De molen
had drie onderslagraderen, waar in 1840
nog een bovenslagrad bijkwam. De molen

bij De Pol is tot omstreeks 1880 in bedrijf ge-
weest. Omstreeks 1900 verkeert de molen
in zeer vervallen staat en wordt dan in 1901
afgebroken. Op de plek van de molen be-
vindt zich nu de openbare basisschool De
Slinger.
Een inwoner van Aalten, Erik Nijman, pleit al
jaren lang voor een reconstructie van de
molen op grond van historische, land-
schappelijke en toeristische motieven.
Aangezien de oorspronkelijke molenplaats
niet meer beschikbaar is zoekt hij een
nieuwe locatie achter de Ahof en de kin-
derboerderij. 
Begin februari bepleitte Nijman zijn ideeën
in de raadscommissie Openbare Werken
en Milieu van Aalten. De commissieleden
reageerden niet al te enthousiast. De te
verwachten, nog onbekende kosten, de fi-
nanciering ervan en andere prioriteiten
waren daar debet aan. 

De molen van Nieuw-Wehl 
(foto drs. J.G.S. Schemmekes).

Moeilijk over snoeibeurt aan 
bomen bij molen Nieuw-Wehl

Molen Bernadette van Ruijling in Nieuw-
Wehl heeft last van drie grote, immer uitdij-
ende lindebomen bij zijn molen. Vooral als
de molen in het blad staan dan heeft de
molen er flink last van. Ruijling klaagde bij
het gemeentebestuur en de betrokken
ambteaar adviseerde het gemeente be-
stuur over een ingrijpende snoeibeurt. Dat
zou dan de gemeenschap 2100 euro kos-
ten en die zou dan onttrokken worden aan
de monumentenpot. Het gaat immers om
de zorg voor een monument. Helaas ging
het gemeentebestuur niet akkoord met het
voorstel omdat men een precedentwer-
king vreesde: anderen zouden ook bomen
op kosten van de gemeenschap kunnen
laten snoeien. Toen het College onder
ogen was gebracht wat de consequenties
waren van de windbelemmering voor de

molen wilde het gemeentebestuur de zaak
in heroverweging nemen.

De Oude Molen in Wijchen in
floodlight

Sinds 8 februari staat de molen van Wijchen
‘s avonds en ‘s nachts in de schijnwerpers.
Het initiatief om deze molen ‘in het zonne-
tje te zetten’ is afkomstig van inwoner Theo
Borsten. Hij wist de plaatselijke Lionsclub
voor het plan te interesseren. Lions betaald
een groot deel van de aanlegkosten. Ver-
der deden ook Van Venrooy Wegenbouw
en Wesso Elektro mee. De bedrijven deden
ook mee in menskracht en materialen. Er
zijn drie ‘hufterbestendige’ schijnwerpers
opgesteld. Hopelijk draagt de verlichting
ook bij tot vermindering van overlast en
schade van ‘hangjongeren’ waar deze
molen en zijn vrijwillige molenaar heel veel
last van hebben ondervonden. De ge-
meente Wijchen neemt het onderhoud en
de stroomkosten van de lichtinstallatie voor
zijn rekening.

Bataaf op rijkslijst

Op 10 januari is de onttakelde korenmolen
De Bataaf op de rijksmonumentenlijst ge-
plaatst. Deze beltmolen, een zeker voor de
Achterhoek ongemeen sterke en zware
molen, werd in 1801 gebouwd door een
aantal inwoners van Winterswijk. Zij wilden
met de opbrengsten uit deze molen bijdra-
gen in het salaris van de predikant van de
Nederlandse Hervormde gemeente van
Winterswijk. In september 1800 werd de
bouw aanbesteed en gegund voor 3255
gulden. Op 2 juni 1801 maalde de molen
het eerste graan. In 1930 kwam de molen

De onttakelde Bataaf in Winterswijk.
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buiten bedrijf, maar de resultaten van het
moderniseren van windmolens (o.a.
stroom lijnen) inspireerden molenaar Te
Lintum om de molen weer in bedrijf te ne-
men. 
Molenmaker Ten Have bracht op De Ba-
taaf voor het eerst het door hem uitge-
dachte wieksysteem aan in combinatie
met verdekkering. Zo was de molen van
1938 tot 1958 weer in bedrijf. In 1964 volgde
onttakeling en inrichting tot silo. De ver-
schuivingen in de mengvoederfabricage
zorgden ervoor dat de mengvoederfa-
briek die uit de molen ontstond de molen
niet meer nodig had en dat maakte de
baan vrij voor restauratieplannen. Zo is er
inmiddels een Stichting Molen De Bataaf
opgericht en die wil in april van start gaan.
Men hoopt dat het dan in 2005 of 2006 tot
de daadwerkelijke uitvoering van de res-
tauratie komt.

Verzekeringspijn bij Stichting De
Westfriese Molen

Tientallen jaren lang accepteerde men
noodgedwongen het verlies van molens
door brand. Herbouw kwam dan zelden
of nooit ter sprake en tot daden kwam
het nauwelijks. Daar was ook de assuran-
tie op afgestemd. Zelden of nooit was die
afgestemd op een totale schade, hoog-
uit op een herstelbare, als de molen al
verzekerd was. Omstreeks 1970 keerde
het tij. Totaal afgebrande molens komen
weer terug. Vrijwel alle na 1980 verbrande
molens zijn of worden herbouwd; ruim
twintig stuks. Daar zijn grote bedragen
mee gemoeid. Dat betekent dat de ver-
zekering meer en meer in beeld komt: niet
alleen meer molens worden verzekerd,
maar ook het verzekerd bedrag per mo-
len wordt groter. Inflatie en kostenstijging
eisen hun tol. Daarnaast zijn onder in-
vloed van het toenemend totaal aantal
brandschadegevallen, niet alleen mo-
lens, de premies aanmerkelijk verhoogd.
De Westfriese Molen had zijn molens voor
tachtig procent van de herbouwwaarde
verzekerd. De herbouwwaarde van mo-
lens is de laatste jaren gigantisch geste-
gen, misschien in de afgelopen twintig
jaar wel verdubbeld. Simpel leidt dat tot
een verdubbeling van de premie: drie
promille van 800.000 euro is het dubbele
van drie promille van 400.000 euro. Dat is
al erg, maar de situatie is in wezen nog er-
ger. De algemene trend van de brand-
schade-assurantie heeft ook nog eens
geleid tot een verdubbeling van het pro-
millage. Een paar jaar geleden betaalde
De Westfriese Molen nog drie promille van
het verzekerde bedrag, nu zes.
Verzekerd voor 80% moet de stichting per
jaar gemiddeld 3000 euro per molen be-
talen; voor twaalf molens 36.000 euro. Dit
kan de organisatie niet opbrengen. Uit ar-
ren moede heeft de stichting nu de
twaalf molens verzekerd voor een derde
van de herbouwwaarde. Versimpeld ge-
steld; als een molen een brandschade
van 600.000 oploopt, dan keert de verze-
kering 200.00 euro uit. Wie is goed voor de

400.000? Als de overheid dan ook af-
haakt, dan moet er wel een wonder ge-
beuren, wil een molen herbouwd worden
(zie bijvoorbeeld De Entreprise in Kol-
ham!). De moleneigenaren hebben zelf
geen alternatief: men kan een euro maar
eenmaal uitgeven; hetzij aan onder-
houd, hetzij aan assurantie. Tot overmaat
van ramp is assurantie niet subsidiabel.
Het probleem ligt niet bij de verzekerings-
maatschappij die de markt wel moet vol-
gen. Het probleem ligt aan de inkom-
stenkant bij de moleneigenaar. Een parti-
culier zal kapitaalkrachtig moeten zijn,
een instelling zal een breed draagvlak
moeten hebben, hetzij via de overhe-
den, hetzij in de samenleving: 100 dona-
teurs á 20 euro per molen? Er zijn niet veel
stichtingen/ verenigingen met meerdere
molens die in die richting komen.

Herbouw zeskante molen in 
Blaricum een stap dichterbij?

In het Gooise dorp Blaricum zijn er plannen
ontwikkeld om de daar in 1928 afgebroken
rietgedekte grondzeiler-korenmolen te her-
bouwen. Daarbij gaat het om een boven-
kruier van het zeldzame zeskante type. Nu
herinneren er maar liefst vier straatnamen
aan de thans verdwenen molen. Sinds 1985
leeft de molen voort als schaalmodel, ge-
maakt door Martin E. van Doornik, die in
Blaricum is geboren en opgegroeid. Al in
de jaren 1987 tot 1991 heeft Martin initiatie-
ven ontplooid om tot herbouw te komen.
Een molenmaker was in 1990 bereid ge-
vonden om een compleet bouwbestek
klaar te maken. Hij heeft een en ander zelfs
gepleit bij de Provinciale Staten op het
Haarlemse provinciehuis, nadat de ‘ge-
meente Blaricum hem dwars lag’. 
Nadien was het stil in het mooie dorp, maar
niet vergeten.
Het Gooi kent een zeer rijke molenhistorie,
waarin sterk gevarieerde molentypen heb-
ben bestaan. De eerste helft van de 20e

De in 1928 gesloopte korenmolen van Blaricum.

eeuw betekende voor de Gooise molens
een ware slachting. Daarvan is alleen de
binnenkruier-korenmolen van Laren uit 1773
over gebleven, die totaal ingebouwd en
ingegroeid is geraakt. Op een kaart uit
1537 staat aan de oostkant van Blaricum
een standerdmolen afgebeeld, die ter
plaatse in de volksmond als ‘pinmolen’
werd genoemd. Deze molen, waarschijnlijk
van hetzelfde type als de Huizer standerd-
molen in het Nederlands Openluchtmu-
seum, is in 1873 afgebroken en vervangen
door de zeskante grondzeiler, een ‘twee-
dehands’ afkomstig uit het Utrechtse
Baarn, aldaar gebouwd in 1759. Hij was in
bedrijf tot 1921 door de laatste molenaar
Willem Puyk. Hij overleed in 1922, bijna 90
jaar oud, waarna het verval is ingetreden.
Pogingen om tot herstel te komen liepen in
1925 op niets uit door politieke machtsstrijd
in de gemeente. Onder andere De Hol-
landsche Molen en de ANWB werden be-
naderd om de helpende hand toe te ste-
ken. En de molen stond verder te vervallen.
Het gaande werk was uitgebroken en het
rietdek raakte op veel plaatsen los. De
kleindochter van Willem Puyk vertelde dat
het gevaar bestond als zwervers in de mo-
len sliepen en daar een vuurtje stookten,
wat brandgevaar opleverde, ook voor de
omgeving met veel rietgedekte boerde-
rijen. Waarna burgemeester J.J. Klaaren-
beek een stokje voor heeft gestoken door
de molen af te laten breken in april 1928
door aannemer Gerard Jacobs. De houten
bovenas heeft nog jarenlang op de grond
gelegen, wat een leuk speelobject is ge-
weest voor de kinderen uit de buurt. De
houten roeden zijn verzaagd tot houten af-
rasteringspalen en nu nog vindt men ze
langs de Gooiersgracht, de provinciegrens
met Utrecht! Van de molen is verder alleen
de sleutel bewaard gebleven. 
In januari 2003 heeft de heer Peter van Riet-
schoten uit Blaricum Martins initiatieven op
zich genomen en nu staat de gemeente
wat positiever tegenover de hernieuwde
plannen. De reden om te gaan ijveren voor
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de herbouw van de Blaricumse zeskanter
ligt in de overweging dat Blaricum enerzijds
de ogen niet moet sluiten voor heden-
daagse ontwikkelingen en de toekomst,
maar anderzijds ook niet zijn agrarische
oorsprong mag vergeten. Er is al een loca-
tie aangewezen tussen de Schapendrift en
de snelweg A 27, even ten zuiden van de
katholieke kerk. Daar is Martin niet gelukkig
mee in verband met de slechte molenbio-
toop ter plaatse. Misschien kan er een zes-
kante beltmolen van gemaakt worden....?
Martin E. van Doornik. 

Restauratieproject Schermer -
molens begint

Dankzij een financiële injectie van de VSB-
bank komt in de Schermer een groot en in-
drukwekkend restauratieproject op gang
(zie Molenwereld 2002-7-194). Inmiddels
wordt er al druk gewerkt aan de uitvoering.
De elf restauratiebestekken zijn gereed en
elke molen zal afzonderlijk worden aanbe-
steed. De restauratie van de eerste molen
die aan de beurt is, molen E, is inmiddels
toevertrouwd aan het molenmakersbedrijf
Poland & Zn. Het werk aan molen M en G is
kort daarna gegund, want er is vrij wat
haast bij omdat men het project in drie jaar
tijd wil afronden, in verband met de subsi-
dievoorwaarden. Dit jaar komen er zo drie
molens aan de beurt, in 2004 weer drie en
in 2004 de overige vijf. 

Klaas de Leeuw bouwt 
nieuwe molen in Schagen
Aannemer Klaas de Leeuw uit Schagen heeft van zich doen spreken met de bouw van
een woonmolen in Anna Paulowna. Daar laat hij het niet bij. Onlangs heeft hij van de
gemeente Schagen toestemming gekregen om een molen als blikvanger neer te zet-
ten bij Tuincentrum Bos als blikvanger voor het bedrijfsterrein Witte Paal, het terrein, waar
het bedrijf van De Leeuw is gevestigd. De Leeuw had de molen graag dichter bij zijn be-
drijf neer gezet, maar die plaats is niet geschikt. 
De molen is een originele
Friese monniksmolen met
een vlucht van negen me-
ter. Het betreft de Wester-
molen uit Winsum. Deze
molen werd in 1910 ge-
bouwd en in december
1976 gedemonteerd. De
molen verkeerde toen al in
bijzonder slechte staat en
stond al zo’n tien jaar zon-
der gevlucht en met een
gebroken as. Om verder
verval te voorkomen werd
de molen toen opgeslagen
in een nabijgelegen boer-
derij. De gemeente Litten-
seradiel kwam in april 1993
nog met een restauratie-
programma voor de zes
molens in de gemeente
waarbij men de Westermo-
len in ruilverkavelingsver-
band een nieuwe plaats
en een nieuwe functie
wilde geven. Het kwam er
niet van en daardoor kon
De Leeuw de molen in ei-
gendom verwerven en
hem een plaats aan de an-
dere kant van het IJssel-
meer geven; de tweede
Friese monniksmolen die
deze reis maakte (de andere is die in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen). 
Verder bestaan er plannen om de Wieringerwaard historische villa’s en herenhuizen
neer te zetten. De plannenmakers wille daar ook twee molens bij neerzetten en aan De
Leeuw is gevraagd hiertoe een offerte in te dienen.

De Westermolen in Winsum in zijn nadagen (foto
J.A. van Krimpen, augustus 1974).

De Eendracht in Alphen aan
den Rijn zoekt molenaar(s)

Molen De Eendracht in Alphen aan den
Rijn heeft het afgelopen jaar een grondige
inwendige restauratie ondergaan. Er is een
ondersteuningsconstructie onder de steen-
zolder aangebracht. Een volledig nieuwe
balklaag en vloer voor de maalzolder. De
silos zijn geheel vernieuwd. De hulpmidde-
len en transportsystemen voor het produc-
tieproces zijn gerenoveerd en uitgebreid.
De molen gaat binnenkort weer volop ma-
len voor baar sponsor, de eigen bakkerij
van de supermarktketen Hoogvliet. Er zal
volkorenmeel en bloem geproduceerd
worden. Daarbij zal de hygiënecode ge-
hanteerd worden die is ontwikkeld door
Ambachtelijk Korenmolenaars gilde en het
Gilde van Vrijwillige Molenaars in samen-
werking met de overheid. Dit betekent dat
de voedselveiligheid gegarandeerd is.

Tijdens de Nationale Molendag zal de her-
start feestelijk gevierd worden.
Het malen gebeurt vrijwel alleen op de za-
terdagen. Er wordt zo zon 60.000 - 70.000 kg
meel geproduceerd. De huidige molenaar
is al meer dan twintig jaar aan de molen
verbonden. Het wordt tijd dat hij ook eens
een vrije zaterdag bij zijn gezin kan door-
brengen. Het bestuur van de exploiterende
Stichting Korenmolen de Eendracht zint op
mogelijkheden om een molenaarsteam op
te richten waardoor bij toerbeurt op zater-
dag gemalen kan worden. Vrijwillige mole-
naars kunnen op de molen opgeleid wor-
den maar ook een volledige opleiding tot
molenaar is mogelijk. Het gaat om vrijwilli-
gerswerk maar onkosten worden ruim-
schoots vergoed. Liefhebbers kunnen zich
melden bij de voorzitter Stef Jansen tel.
0172-445411 of de secretaris Gerrit van
Oord tel 0172-474627. Stichting Korenmolen
De Eendracht.

Molen E van de Schermer, de eerste
molen waarmee het grootscheepse res-
tauratieplan zijn uitvoering krijgt.
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Gieterij Hardinxveld failliet

Begin februari is Gieterij Hardinxveld B.V.
failliet gegaan. Voor de molenwereld is dat
ook een probleem want het bedrijf had
zich o.a. gespecialiseerd in gieterijproduc-
ten voor molens met gietijzeren bovenas-
sen als het bekendste en meest tot de ver-
beelding sprekend product. Verder leverde
Hardinxveld ook kruirollen, rijen enz. voor de
molenmakerij. In 1985 leverde het bedrijf
zijn eerste molenas af, bestemd voor de
herbouw van de koren-, pel- en zaagmo-
len De Zwaluw in Birdaard. Het faillissement
overschaduwt de mijlpaal voor de hon-
derdste molenas, waarvoor recent de op-
dracht was verstrekt. Deze as is bestemd
voor De Nieuwe Molen in Veenendaal. Een
uitvoerige reportage over het gieten van
een molenas en het bedrijf is te vinden in
De Molenaar 1989-51/52 met daarin een
overzicht met de tot op dat moment gele-
verde molenassen. Dit overzicht werd aan-
gevuld in hetzelfde blad, 1996-20-26.
Het bedrijf is in 1897 opgericht als Gieterij
Versteeg. Op 1 oktober 1897 kreeg H. Ver-
steeg van de gemeente Hardinxveld een
hinderwetvergunning voor een machinefa-
briek. De scheepswerven in de omgeving

In het vorige nummer maakten we mel-
ding van een gift van 100.000 euro voor
de korenmolen De Jonge Sophia bij
Groot-Ammers die eerder in Ottoland
stond (de ‘vermomde wip’, zie Molen-
wereld 2001-11-293 e.v.). In november
1999 kon de molen dankzij een spontane
reddingsactie op het allerlaatste mo-
ment van het brandhout gered worden.

Completering van De Jonge Sophia
in stroomversnelling

Op 6 oktober 2001 werd het achtkant bij
het ooievaarsdorp Het Liesvelt op een
nieuwe voet worden geplaatst. Inmid-
dels heeft molenmaker De Gelder in
Nieuw-Lekkerland de opdracht gekre-
gen om een nieuwe kap voor De Jonge
Sophia te maken. Dankzij Willem Roose
uit Gouda en Paul Groen uit Montfoort
kon men de beschikking krijgen over een

houten as met een ijzeren kop van een
ingestorte Deense molen. Volgens de
planning wordt in april begonnen met
het herstel van het achtkant, waarna de
rietdekkers nog diezelfde maand de
romp van nieuw riet voorzien. Als de
romp klaar is volgt in mei/juni de bouw
van een nieuwe kap in de werkplaats
van De Gelder. Als alles naar wens ver-
loopt dan wordt in oktober de nieuwe
kap op de romp gezet en worden uiter-
aard ook de roedengestoken. Eind dit
jaar zal de molen dan weer uiterlijk com-
pleet zijn; niet te geloven!

De Jonge Sophia, eerst op de grens van Ottoland en Goudriaan, nu bij 
Groot-Ammers, nu nog een kale romp, maar dat zal snel veranderen 
(foto H. van Steenbergen).

Overhandiging van de cheque van
100.000 euro ten dienste van het 
herstel van De Jonge Sophia op 
1 februari (foto H. van Steenbergen).

waren de belangrijkste opdrachtgevers
voor het bedrijf. In 1973 fuseerde het be-
drijf, inmiddels H. Versteeg & Zn, met de
Hilversumse gieterij Ensink tot Versteeg-
Ensink. In 1986 werd Versteeg-Ensink over-
genomen door Machinefabriek en Staal-
gieterij Bakker b.v. in Ridderkerk, waarna
het bedrijf werd voortgezet als Gieterij
Hardinxveld. Inmiddels is het Ridder-
kerkse moederbedrijf ter ziele, maar Gie-
terij Hardinxveld bleef voortbestaan. De
laatste tijd raakte het bedrijf helaas in
zwaar weer door de economische ma-
laise, terwijl de milieuproblematiek de
laatste twintig jaar enorme investeringen
eiste, die de concurrentiepositie nadelig
beïnvloedden. Desondanks lag het be-
drijf nog steeds onder het spervuur van
buurtbewoners, die nog meer maatre-
gelen dan wel een bedrijfsverplaatsing
eisten. De toekomst van het bedrijf is
door het faillissement ongewis gewor-
den, maar de mogelijkheid van een
doorstart is aanwezig. Dat is dan ook ze-
ker te hopen; niet alleen als bijzondere
toeleverancier voor de molenmakerij,
maar vooral voor wat betreft de kostwin-
ning van de dertig medewerkers.

Gemeente Nootdorp legt herstel
molen stil

Aannemer Waaijer was in december bezig
met het maken van een nieuwe balie voor
de korenmolen van Nootdorp. Dit werk was
keurig voorbereid in overleg met Monu-
mentenzorg en de provincie Zuid-Holland.
De nieuwe balie zou precies dezelfde uit-
voering krijgen als de oude. Toch heeft een
overijverige ambtenaar bouwtoezicht van
de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de
kerst het werk stil laten leggen. In zijn bele-
ving was er voor het werk een monumen-
tenvergunning noodzakelijk en die ontbrak
en was zelfs niet eens aangevraagd. Mole-
neigenaar Van der Lee uit Delft en de aan-
nemer kregen dit in een aangetekende
brief van het gemeentebestuur op hun
brood, terwijl ook Monumentenzorg en de
Stichting Vrienden van molen De Windlust
in kennis werden gesteld. De aannemer
nam direct contact op met heren Keunen
van Monumentenzorg en Hofstra van de
provincie. Zij achtten een monumentenver-
gunning overbodig. Zo’n vergunning zou,
vanwege de eraan verbonden leges, al-
leen maar kostenverhogend werken,
waardoor de bal weer bij de gemeente
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werd gelegd. De aannemer heeft, om het
werk niet te vertragen, toch onmiddellijk
een aanvraag ingediend en half januari
kwam de kwestie in de gemeentelijke
commissie Monumenten, waarbij het voor-
stel werd gedaan om versneld een sloop-
vergunning te verstrekken plus een bouw-
en monumentenvergunning. Moet het nu
echt die kant op...?

Toekomst oudste bestaande
stoomgemaal van Nederland
ongewis

In januari maalde het nieuwe gemaal voor
de Polder van Nootdorp voor het eerst. De
bemalingscapaciteit van de polder wordt
vergroot van 95 m3/min. naar 150 m3/min.
Daarmee wordt het oude gemaal overbo-
dig en wat er dan verder mee gebeurd is
nog niet bekend. 
Het is een gemaal dat zeker historische
waarde heeft, want het is niet alleen het
oudste nog bestaande (gewezen) stoom-
gemaal van Nederland, maar de Polder
van Nootdorp is ook de eerste polder in Ne-
derland die geheel met stoomkracht werd
drooggemaakt. De polder is met zijn 1155
ha de grootste van Delfland en ook een der
diepste. In 1838 was besloten om de polder
droog te maken met windmolens. Zelfs de
financiering ervan was al geregeld als men
alsnog G. Simons om advies vraagt. Die be-
pleit stoombemaling en dat advies wordt
opgevolgd, waardoor Nootdorp dus ge-
schiedenis zal maken. De machinerie voor
de twee te bouwen vijzelgemalen, een on-
der- en een bovengemaal, werd geleverd

De molen van Nootdorp tijdens het
vernieuwen van de balie. Het werk is
dan stilgelegd wegens het ontbreken
van vergunningen (foto G. Barendse, 
28 december 2002).

door Verveer uit Amsterdam. De door hem
gebouwde stoommachines zijn de laatste
balansstoommachines geweest die in Ne-
derland zijn gebouwd. In 1843 kwamen de
gemalen na nogal wat problemen in be-
drijf. In 1863/1864 worden de balansmachi-
nes vervangen door horizontale stoomma-
chines van respectievelijk 42 en 76 pk. Ook
daarna is de bemaling nog ingrijpend ge-
wijzigd en in het bestaande gemaal aan de
Tweemolentjesvaart bij Delft is eigenlijk niet
meer dan het oude pand uit 1841 op zich.
Vanwege de slechte staat van het pand is
het gemaal niet op de monumentenlijst ge-
plaatst. Toch zou het jammer zijn als dit ge-
maal met zijn grote historische waarde ver-
loren zou gaan.

Statenvragen over verhoging
molen Spijkenisse

De verhoging van de molen van Spijkenisse
in combinatie met de bouw van en nieuw
theater (zie Molenwereld 2001-2-36; 2001-7-
186, 2002-3-67 en 2003-2-42) blijft ter plaatse
een strijdpunt. De gemeenteraadsfractie
van D’66 wil niets van de verhoging met zes
meter weten. Inmiddels heeft ook de frac-
tie van D’66 in de Provinciale Staten van
Zuid-Holland vragen over dit onderwerp.
De molen is een van de weinige monu-
menten van Spijkenisse en draagt veel bij
tot de identiteit, de eigenheid van de
plaats. Om die reden wijst men verhoging
af, want die tast de identiteit van de molen
aan in de trant van: wie zijn neus schendt,
schendt zijn aangezicht. Vandaar, dat de
D’66-fractie nu aan Gedeputeerde Staten
vraagt of de verhoging van de molens
diens monumentale waarde niet aantast
en de status als rijksmonument niet in ge-
vaar brengt. Bovendien vraagt de D’66-
fractie of GS niet in wil grijpen als de verho-
gingsplannen door dreigen te gaan.
Het gemeentelijk Informatiepunt Centrum-
plan heeft aan 256 bezoekers naar hun
idee gevraagd over de verhoging van de
molen. Daarvan waren er 164 van mening

De Molenstichting De Nolet vordert ge-
staag met haar plannen voor wat de
grootste molen van Nederland moet
worden. De molen zal ofiicieel ook De
Nolet gaan heten, zo heeft de stichting
onlangs besloten. Het bestek is nu vrijwel
gereed en als alles volgens plan verloopt
dan wordt medio november 2003 de
eerste paal voor de molen geslagen. De
molen zal worden gebouwd met een sp-
ouwconstructie, waardoor de ‘stenen-
molenziekte’ (zie Molenwereld 2002-12)
bij De Nolet geen kans krijgt.

Voortgang bouw molen Nolet in Schiedam

Artist’s impression van de te bouwen
molen Nolet in Schiedam.

dat de molen verhoogd mocht worden,
terwijl 47 bezoekers vonden dat het nieuwe
theater maar ergens anders moest komen.
Dertien mensen gingen akkoord met de
verhoging mits de molen maar op de rijks-
lijst blijft staan. Veertien mensen zagen het
wil zitten om de molen op een terp te
plaatsen. Vier mensen leek het wel wat om
een elektromotor in de molen te bouwen
zodat de wieken geen wind meer nodig
hebben. Twee personen vonden verplaat-
sing naar Kinderdijk een goede oplossing.

Betere toekomst voor molen
Berghem?

Op 3 juni 1970 brandde de in 1875 ge-
bouwde korenmolen Anna aan de Sta-
tionsstraat, nu Halvemorgenstraat, uit. Het
was de laatste van de drie Berghemse mo-
lens, elk van een ander type. De Anna was

De in 1938 verbusselde molen van
Berghem voor de brand.
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een stenen molen, de in 1929 gesloopte
Nooit gedacht was een achtkant en de in
mei 1939 gesloopte Oude Molen was een
standerdmolen! Nog een bijzonderheid
was dat alle drie de molens eigendom zijn
geweest van de familie Megens.
De overblijvende romp van de Anna is later
van de rijksmonumentenlijst afgevoerd. In

De Sluismolen bij Streefkerk enige
jaren voor de brand van 1979. De as
werd in 1970 uit de molen gehaald
om dienst te gaan doen in molen
No. 1 van Aarlanderveen. Voor deze
molen werd een zware as gezocht,
maar die was niet meer te vinden en
het gieten van nieuwe assen was nog
toekomstmuziek. Daarom werd er
een ruil georganiseerd: de as van de
Sluismolen ging naar Aarlanderveen,
min of meer zijn laatste molenaar
achterna, want Jaap Slingerland van
molen 4 van Aarlanderveen was de
laatste molenaar van de Sluismolen.
De Sluismolen zou de as van de in
april 1971 onttakelde korenmolen ‘t
Hert in Rhoon krijgen. Door de
brand was dat niet meer nodig en zo
werd deze as in 1982 verkocht naar
de molen van Harreveld die op 23
maart 1981 zijn kruis verloren had.
Als de mooie plannen tot uitvoering
komen zal er voor de Sluismolen
toch weer een as nodig zijn (foto Fr.
Pardoel, april 1976).

het verleden is er wel eens meer sprake ge-
weest van herstel. Zelfs in 1995 waren er
nog herstelplannen, maar die liepen op
niets uit door het uitblijven van steun van
de gemeente. Met de gemeentelijke herin-
deling is Berghem tot de gemeente Oss
gaan behoren en nu waait er een andere
wind. Half februari heeft de Monumenten-

Tot 1950 werd de polder Streefkerk be-
malen door zes windmolens, vijf wippen
en een achtkant. Eén wipmolen, de
Broekmolen maalde uit op de boezem
van de Overwaard, terwijl de vijf andere
molens via een sluis op de Lek uitmaal-
den. De bemaling was twee hoog, drie
ondermolens en twee voormolens (om
de oude naam voor boezemmolens in

Molenfundering Sluismolen 
Streefkerk uitgegraven

commissie van de gemeente Oss zich be-
zig gehouden met de toekomst van de
molenromp en ook wethouder Boerboom
is positief: herstel van de molen draagt bij
tot de eigenheid, d identiteit van de Berg-
hemse gemeenschap. De eerste stap op
weg naar herstel zou dan bescherming
van de molenromp zijn, nu het eigendom
van D. Eijsermans. Bij de herstelplannen zijn
ook de heemkundekring en de Brabantse
Molenstichting betrokken.

Bezwaar tegen verplaatsing 
Boekelse Molen

Er bestaan in Boekel vergevorderde plan-
nen om de standerdmolen aldaar over
korte afstand te verplaatsen (zie Molenwe-
reld 2002-7-192 en 2003-1-10). De molen is in
het verleden door de rechter een draaiver-
bod opgelegd omdat de wieken over de
grond van de buren draaien. Daar lag op
zijn beurt weer een conflict tussen de buur-
man en de gemeente aan ten grondslag.
De buurman, een zoon vaan oud-mole-
naar Verbeek, de vorige eigenaar van de
molen voert nu als bezwaar tegen de
noodzakelijke wijziging van het bestem-
mingsplan aan dat de molen door de ver-
plaatsing uit de zichtas van de Kerkstraat
verdwijnt. Bovendien zou de molen volgens
Verbeek lager komen te staan en daar-
door minder wind vangen. Nu is dit laatste
niet juist, de molen blijft op dezelfde
hoogte staan. Desondanks is het bezwaar-
schrift een stevige streep door de rekening
van de plannenmakers voor de verplaat-
sing. Nu zal immers de hele bezwaarschrif-
tenprocedure doorlopen moeten worden.
Verder bestaat de mogelijkheid van even-
tueel hoger beroep tegen een uitspraak.
Dan komt er ook nog eens de procedure
voor een bouwvergunning achteraan. Al
met al is de kans groot, dat wanneer men
er niet in slaagt om tot een vergelijk met de
heer Verbeek te komen een verplaatsing
nog jaren op zich laat wachten. Dat is op
zich al heel frustrerend. Daar komt bij, dat
vertraging de financiering van de operatie
in gevaar brengt omdat men naast subsi-
dies van de kant van de Europese Unie
dreigt te grijpen.
Het is een lelijke streep door de rekening
omdat men ter plaatse heel actief is om de
molen weer aan het draaien te krijgen. Zo
volgen enige inwoners van Boekel al de
opleiding tot vrijwillige molenaar. Verder
verkoopt bakker Merks ‘meulenmik’. Van
ieder verkocht brood gaat toen eurocent
naar de molen.

Geld voor de Sint Victor in Heeze

De molen Sint Victor in Heeze, eigendom
van de gemeente Heeze-Leende, heeft
nogal te kampen met achterstallig onder-
houd (zie Molenwereld 2001-2-39; 2002-2-38
en 2002-7-197). In de begroting voor 2003
was al een bedrag van 200.000 euro opge-
nomen voor het herstel van de molen en
daarvan werd op 3 februari 60.000 euro be-
schikbaar gesteld voor onder andere het

het rivierengebied maar eens te gebrui-
ken). De buitenbedrijfstelling van de
windbemaling op de Lek op 1 septem-
ber 1950 werd de aanleiding voor de op-
richting van de Stichting tot Instandhou-
ding van Molens in de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden. Het lukte deze
stichting niet direct om de vijf molens
voor verval te vrijwaren. Tot overmaat
van ramp namen vandalen en brand-
stichters ook hun kans waar. In februari
1962 brandde de zuidelijke bovenmolen
af, de Hoge Tiendwegmolen, en in de
nacht van 27 op 28 juni 1979 de noorde-
lijke, de Sluismolen. Daarmee was het
molencomplex Streefkerk ingrijpend ge-
amputeerd. Door het wegvallen van de
boezems bleven drie molens als
‘vreemde eenden in een bijt’ staan, ver-
droomde herinneringen aan een ver -
dwenen tijd van malen met een hoofd-
letter, want dat was het in Streefkerk.
Successievelijk zijn de overgebleven mo-
lens nu gerestaureerd. Toch bleef onder-
huids de gedachte aan completering
van dit eens zo indrukwekkende molen-
complex bestaan. Daar is enorm veel
geld voor nodig. De kosten voor de her-
bouw van de twee verdwenen molens
en herstel van de boezem worden ge-
raamd op 4,5 miljoen euro. Keulen en
Aken zijn ook niet op één dag gebouwd
en daarom hoeven de Sluismolen en de
Hoge Tiendwegmolen dat ook niet. De
weg der geleidelijkheid werkt ook. Als
eerste stap is in de afgelopen maanden
de fundering van de Sluismolen opge-
graven om inzicht te krijgen in de con-
structie en de staat van de fundering
(gevolgen verdroging). Kan die weer
een molen dragen? Als daar meer dui-
delijkheid over is dan kan deze zomer al
met het herstel van de molenvoet wor-
den begonnen. De plannen worden ge-
dragen door Landschapsplan Alblasser-
waard/Vijf heer en landen en de Vereni-
ging landschapsbeheer Den Hâneker;
twee organisaties die zich inzetten voor
het streekeigene van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden. De molenvoet is
nog steeds eigendom van de SIMAV.
Er zal aan twee bedrijven een offerte ge-
vraagd worden voor het restaureren van
de molenvoeten, zodat die klaar zijn
voor de herbouw van de eigenlijke mo-
len. Mogelijk wordt de bouw al in april
gegund, zodat de werkzaamheden nog
dit kalenderjaar kunnen uitgevoerd wor-
den. 
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vernieuwen van de staartbalk plus schilder-
en conserveringswerkzaamheden. Verder
wordt er gewerkt aan een meerjaren-on-
derhoudsplan en is er een Stichting Vrien-
den van de molen Sint Victor in oprichting.
De molen is de molen met de hoogste belt
van Nederland, ook al is die op dit moment
flink ingezakt. Opnieuw onder profiel bren-
gen is dan ook noodzakelijk. 
De molen ontleent zijn naam niet zozeer di-
rect aan de bekende beschermheilige van
de molenaars, maar indirect. Direct dankt
de molen zijn naam aan de RK Molenaars-
bond Sint Victor, waarvan de laatste be-
roepsmolenaar van deze molen, Trouwen,
jarenlang voorzitter was. De naam van de
korenmolen in Alphen a/d Rijn, De Een-
dracht, hangt samen met de neutrale mo-
lenaarsorganisatie ANMB, de Algemeene
Nederlandsche MolenaarsBond. 

Vrijwillig molenaar van de Roos-
donck overleden.

Op zaterdagavond 25 januari overleed op
zestigjarige leeftijd Piet Berkers, vrijwillige
molenaar van de Roosdonck te Nuenen.
Ruim vijftien jaar is Piet molenaar geweest
op de Roosdonck na het behalen van zijn
diploma vrijwillig molenaar, in die tijd heeft
hij bovendien het diploma van het A.K.G.
en het Belgisch diploma Meestermolenaar
behaald. Ook zat hij in het bestuur van de
Peellandse Molenstichting. Naast zijn gezin
en wasserij Wilhelmina was de Roosdonck
zijn levenswerk waar hij zeer veel tijd in stak.
Het allermooiste vond hij het wanneer
vrienden en bekenden een bezoek brach-
ten aan de molen, dan vertelde hij trots
over zijn molen. Piet was zeer technisch,

De molen van Nuenen in de rouw we-
gens het overlijden van Piet Berkers 
(foto Mario Collombon.)

wanneer er iets aan de molen mankeerde
hoefde hij er maar even naar te kijken, dan
bedacht hij een oplossing en maakte het,
niet alleen als het met hout te maken had
maar ook over metaalbewerking en elek-
tra maakte je hem niets wijs. Hij probeerde
ook altijd om die kennis op anderen over te
brengen, zo ook op de molenbouwers tij-
dens de restauratie en ook zelf heb ik veel
van Piet mogen leren tijdens m`n opleiding
en in de jaren daarna. De laatste jaren
toen hij door zijn ziekte regelmatig in het zie-
kenhuis van Geldrop lag, verzocht hij de

verpleging altijd een kamer aan de zuid-
zijde van `t ziekenhuis zodat hij toch molen
`t Nupke kon zien staan. Hij hield deze dan
kritisch in de gaten want op een zaterdag
belde hij naar Nuenen dat ze wel erg lang
over `t voorleggen van de zeilen deden...
Voor bewezen diensten is Piet op 11 mei
2002 door de burgemeester van Nuenen in
`t zonnetje gezet en heeft hij de bronzen
erepenning ontvangen voor alles wat hij
voor de molen heeft gedaan. We zullen
Piet allemaal missen op de molen. Mario
Collombon.

De romp van de 
molen van Dortants
aan de Hagerweg in
Oirsbeek. De inrij-
deuren zijn merk-
waardig breed (foto
fam. Dortants).

Het in maart 2002
afgebrande molen-
huis in Oirsbeek,
maar inmiddels ge-
lukkig weer hersteld
(foto fam. Dortants).

In Molenwereld 2000-10 is aandacht ge-
vraagd voor De Oude Molen van Oirs-
beek aan de Hagerweg, de molen van
Dortants. Het is wellicht een heel bijzon-
dere grondzeiler geweest, maar helaas is
er niet veel meer van over dan een in
slechte staat verkerende stomp nadat
de molen als gevolg van een bliksemin-
slag in de twintiger jaren uitbrandde.
Desondanks is de molen het behouden
waard op grond van een aantal molen-
technische bijzonderheden (‘een slimme
molen’) zoals uit het genoemde artikel
blijkt. De familie Dortants, sinds omstreeks
1875 eigenaar van de molen is veel aan
het behoud gelegen. Het was hun be-
doeling om de vervallen molenromp in
2002 te herstellen ter gelegenheid van

Herstel molenromp en molenhuis Oirsbeek

het tweehonderdjarig bestaan van de
molen. 
Een nare gebeurtenis haalde een lelijke
streep door de rekening: op 10 maart jl.
brandde het tegenover de molen gele-
gen oude molenhuis van Harrie Dortants
volledig uit. Natuurlijk kreeg het herstel
van dit huis absolute prioriteit en gelukkig
is dit vrijwel achter de rug. Dat gaf weer
ruimte om te kijken naar de molenromp.
Met ruggesteun van de gemeente
Schinnen gaat Dortants nu over tot res-
tauratie van de molenstomp (ramen,
deuren, metselwerk en dak). Het zou al-
leen te wensen zijn dat het op een onsje
meer mocht uitdraaien om bovenge-
noemde redenen...
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Beweging in de Valkenburgse
molens?

Het wil niet echt vlotten met de restauraties
van twee watermolens in het Limburgse
Valkenburg, De Fransche Molen en De
Oude Molen. Beide molens zijn in handen
van een aannemer c.q. prjectontwikkelaar
en beide hebben plannen die in meer of
mindere mate aanvechtbaar zijn omdat ze
de historische kwaliteit van het monument
aantasten. Bij De Fransche Molen hangt
het op een te maken grote erker boven de
Geul, aan de radkant van de molen. Om
de restauratie niet verder te laten stagne-
ren heeft de eigenaar, het bouwbedrijf
Coppes uit Houthem toestemming gekre-
gen om alvast met het werk te beginnen,
terwijl over het maken van de erker nog
verder onderhandeld zal worden.
Bij De Oude Molen ligt het moeilijker, omdat
de eigenaar, projectontwikkelaar Hillegers,
Spronck en Jacobs een ingrijpende be-
stemmingsverandering van de molen voor
ogen staat. Zo moeten er woningen, kan-
toorruimte en een molenmuseumpje in ko-
men. De Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg heeft grote bezwaren tegen een der-
gelijke ingrijpende verbouwing, maar de
gemeente heeft deze bezwaren afgewe-
zen. Dit was de aanleiding voor Monumen-
tenzorg om naar de rechter te stappen en,
hangende een uitspraak, gebeurt er niets.
Wel heeft de gemeente Valkenburg recht-
streeks een beroep gedaan op staatsse-
cretaris Van Leeuwen, die zelf persoonlijk in
Valkenburg is wezen kijken. 

Molenruilbeurs

Op zaterdag 5 april a.s wordt de 44-ste
molen ruil beurs gehou den in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk aan de Burg.
Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk Zuilen. Daar
kunnen verzame laars op molenge bied hun
foto’s, ansicht kaarten, boe ken, stickers,
dia’s, postzegels en wat niet al ruilen. De
ruil beurs begint om 10.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel.
0180-411121.

Nieuwe molenkaarten 

De heer P.G.M. van der Drift heeft weer 16
gekleurde molenkaarten in de aanbieding. 
Het betreft kaarten van de volgende mo-
lens: 
Burgwerd - Aylvapolder, Bolsward - tjasker,
Lollum - Meerswal, Bolsward - De Klaver,
Stokkum - Duffels Meuln, Dichteren - Aurora,
Amsterdam - Paltrok De Otter, Oostwoud -
Klikjesmolen, Nieuwe Tonge - D’Oranje-
boom, Achthuizen - Windlust, Eijsden/Breust
- Breuster Molen, Eijsden/Laag-Caestert -
Graanmolen, Gulpen - Neuborgermolen,
Valkenburg/Plenkert - Kruitmolen, Mesch -
Meschermolen, Mesch - Meschermolen
(detail met het rad). De kaarten zijn te be-
stellen door 9,45 euro over te maken op
postbankrekening 568 14 68 t.n.v. P.G.M.

van der Drift te Nootdorp. Bij betaling per
bank gaarne uw adres apart op te geven.
Nadere informatie: Peter van der Drift,
Veenweg 59, 2631 CJ Nootdorp. Tel: 015
3108742. Peter van der Drift.

In ‘t kort

�Als alles volgens plan verloopt dan stelt de
burgemeester van Eindhoven op 24 augus-
tus de gerestau-
reerde Collse Molen
in Tongelre in bedrijf.
De oliemolen van
deze mooie water-
molen is inwendig vol-
ledig gereconstru-
eerd.
� De Korenmolen de
Drie Lelies te Maas-
land is op 12 en 13
februari kaalgezet in
afwachting van een
restauratie. Foto’s zijn
te bekijken op de
website
http://come.to/West-
landsemolens.
� Stichting Molen De
Vijf Gebroeders heeft
via De Hollandsche
Molen van de Spon-
sorBingo Loterij een
gift ontvangen van
22.500 euro ten dien-
ste van het herstel
van de korenmolen
De Vijf gebroeders in
Heinkenszand (zie
Molenwereld 2002-
12-326).
� Op 7 september
wordt het honderdja-
rig bestaan van mo-
len De Volksvriend in
Liessel gevierd een
folkloristische boeren-

markt met onder meer oude ambachten en
oud-Hollandse spellen.
� De molen van Foxton in Nieuw-Zeeland
wordt, volgens planning, op 13 april in bedrijf
gesteld. Daarbij zijn de Gouverneur-Gene-
raal van Nieuw-Zeeland (plaatsvervangend
staatshoofd) en de Nederlandse ambassa-
deur betrokken. 

Molenkalender

22 maart: Algemene Vergadering Vereni-
ging De Hollandsche Molen. 
23 maart:Westbrabantse Molendag. 
27/28/29 maart: Maalmarathon oliemolen
De Passiebloem Zwolle.
29 maart: Friese molenaarsdag.
5 april: Jaarvergadering Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars.
5 april: Molenruilbeurs in de Bethelkerk in
Utrecht.
10 mei: Nationale Molendag.
10/11 mei: Molenfeesten standerdmolen
Wanroij.
21/22 juni: Brabants Molenweekend.
28 juni:Westlandse Molendag.
7 september: Viering honderdjarig bestaan
van molen De Volksvriend in Liessel. 

De onttakeling van de molen De Drie
Lelies in Maasland (foto G. Midden-
dorp). 
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NVVM-molenmakers actief

De stellingmolen Luctor et Emergo te Rijke-
voort hebben we voorzien van nieuwe
lange schoren, een nieuwe staart en krui-
bok. 
In de achtkante bergkorenmolen Bergzicht
te Gassel monteren we momenteel een
tweede koppel maalstenen, kompleet met
staakijzer, rondsel, vonderbalk, meelbak
enz.. 
Verder zijn we begonnen met de voorbe-
reidingen voor het monteren van een
nieuw staartwerk aan de achtkante stel-
lingkorenmolen Sint Annamolen te Nijme-
gen. 
De standerdmolen te Urmond heeft een
nieuw koppel stenen gekregen. 
Voor de restauratie van de bergkorenmo-
len Rust na Arbeid in Ven-Zelderheide is na
grondige inspectie besloten de oude
voeghouten te behouden, hiervoor zijn alle
zwakke ingerotte delen verwijderd. De bal-
ken zijn nu houtwormvrij gemaakt door
middel van de hetelucht-methode. De bal-
ken zullen nu polymeerchemisch gerestau-
reerd worden. Al deze specialistische werk-
zaamheden kunnen we zelf uitvoeren. 
Voor de restauratie van de oliemolen in de
Collse watermolen te Eindhoven wordt mo-
menteel de wentelas en de koning klaar-
gemaakt, verder zijn de voorbereidingen in
gang gezet voor de complete montage
ter plaatse.
Voor het buitenland zijn we momenteel in
de werkplaats de spanten van de
Braunsmühle in Büttgen aan het restaure-
ren. Voor de watermolen te Burscheid bij
Keulen maken we een nieuwe steenkuip,
deze molen is vorig jaar voorzien van een
compleet nieuw drijfwerk, houten boven-
slagrad en de benodigde wielen voor het
aandrijven van een koppel maalstenen. 
(Zie ook onze website www.beijk.biz)

Het gerestaureerde bovenwiel van molen
De Doomboom te Hilvarenbeek is nage-
noeg gereed. Alleen het steken en afwer-
ken van de kammen moet nog gebeuren.
Bij de restauratie van molen De Hoop te
Rijswijk (Gld) zijn we in de werk plaats bezig
met het vernieuwen van de houten rollen-

wagens van het kruiwerk en het afdraaien
van de rollen. In de molen zelf zijn we bezig
met het herstellen van diverse zolderbalk-
koppen en lateien en het herstellen van
gedeelten van het metselwerk aan de bin-
nenzijde van de molenromp.

Momenteel wordt groot onderhoud ver-
richt aan de Alte Mühle in Donsbrüggen bij
Kleef. De kruivloer onder het Engels kruiwerk
is weer vlak en horizontaal gemaakt. Het
gaande werk is uitgespoord en deels van
nieuwe wiggen voorzien. Verder zijn er leu-
ningen en veiligheidsvoorzieningen aange-
bracht vanwege regelmatige excursies
van kinderen. De windroosbladen en de
lagering van de windroos-as worden ver-
nieuwd, evenals schaliÎn op het achter-
schild van de kap. In het voorjaar worden
de kogelgewrichten van het Bilau systeem
vernieuwd en het gevlucht geschilderd. De
werkzaamheden aan de Zuidmolen te
Groesbeek zijn nagenoeg voltooid. De mo-
len is weer in gebruik bij de familie Jochijms.
Enkele schilderwerken zullen in het voorjaar
worden afgerond. Bij molen De Vier Win-
den te Reutum zijn de herstelwerkzaamhe-
den aan de kap in volle gang. Aan de Mal-

lumse watermolen te Eibergen worden alle
schoepen vernieuwd. Tot slot worden er in
de werkplaats een drietal molenroeden
gemaakt voor een collega molenmaker.

De firma Herrewijnen completeert het
derde koppel steen van molen Nooit Ge-
dacht te Spijkenisse. Daarvoor is door ons
nieuw gemaakt de taatspot met druklager
het betreft hier een zogenaamd systeem
Van Riet waarbij de pasbalk vast tegen de
zolderbinten gebout zit.  Hierin opgenomen
zit de vierkante taatspot die in een stalen
koker op en neer bewogen wordt met de
licht . Verder is door ons ook de steenbus,
peerijzer, staakijzer en boshout vervaar-
digd. Door de molenaar Jan van Kranen-
burg is een mooie steenkuip van Ameri-
kaans grenen gemaakt.
Op dinsdag 4 februari de restauratie ge-
start van de molen van Oostvoorne. Het
betreft hierbij een grote restauratie en we
herstellen of vernieuwen zo nodig  de kap
en het gevlucht, het staartwerk en het
complete binnenwerk met twee koppel
stenen en de romp.

De vervallen kap van de molen van Oostvoorne op de grond: het begin van een
grote restauratie aan een der laatste zwaar vervallen Zuid-Hollandse Molens. 
(foto W. Herrewijnen).
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De halve roeden voor het haspel -
wiekenkruis van de molen van de
Slootgaardpolder in aanbouw in de
werkplaats van molenmaker Vaags in
Aalten. (foto Vaags Molenwerken).

Van molen de Zwaan in Moriaanshoofd is
de restauratie van de kap bijna gereed. In
het komend voorjaar zal deze weer op het
achtkant geplaatst worden. Tevens wordt
er gewerkt aan de nieuwe wieken voor
deze molen. 
In de molens van de gemeente Wisch (De
Engel in Varsseveld en Gerritsen in Silvolde)
zijn diverse vloerbalken vervangen en ge-
repareerd. 
In molen Sint Petrus te Venray zijn de laatste
werkzaamheden verricht aan de restaura-
tie van het luiwerk. 
Ten behoeve van de restauratie van de
Kempermolen in Breedenbroek zijn in de
werkplaats diverse onderdelen gemaakt.
Zo ligt er een nieuwe lange spruit en een
nieuwe staartbalk klaar. 
Bij een oliemolen in de plaats Rheine in
Duitsland zijn diverse werkzaamheden ver-
richt om de molen weer draaivaardig te
maken. Zo zijn diverse kamwielen gerestau-
reerd en is de kollergang weer opgeknapt. 
In de werkplaats van VAAGS molentech-
niek wordt gewerkt aan vier unieke stalen
roeden voor de Slootgaardmolen te Waar-
land. Het betreft hier halve roeden die in
de enige overgebleven askop met vier ga-
ten gemonteerd zullen worden (haspel-
kruis). In nauw overleg met Monumenten-
zorg zijn deze roeden speciaal ontworpen.
De roeden worden gemaakt in opdracht
van Molenmakersbedrijf J.K. Poland BV, die
de roeden zullen steken. De molen van de Zemelpolder in Lisse in opbouw. (foto Verbij Hoogmade b.v.).

Het werk aan de nieuwe vijzelgang van Lij-
kermolen II te Rijpwetering is afgerond. Hier
is de gehele achterwaterloop vernieuwd in
beton en metselwerk, inclusief nieuwe fun-
dering. De oude vijzelkom is gehandhaafd.
Tevens is de vijzel verlengd. We hebben hier
de constructie zodanig gemaakt dat het
metselwerk geen (regen) water belasting
meer krijgt en zodoende geen schade op-
loopt.
Tevens is de gehele voorwaterloop geres-
taureerd (herstel van kapot metselwerk).
De moeilijkheid van het project was dat we
erg diep in de grond moesten werken en
daardoor veel grond moesten keren en
veel wateroverlast hadden door wellen.
Aan de molen Het Haantje te Weesp zelf is
gewerkt aan het maken van de nieuwe
stelling, terwijl we in de werkplaats bezig zijn
geweest met het maken van de nieuwe
koker met onder- en bovenzetel, het
nieuwe bovenhuis en het ophekken van de
nieuwe roeden. Binnenkort starten we ook
met het nieuwe bovenwiel.
In december is het nieuwe achtkant van
de molen van de Zemelpolder in Lisse op-
gebouwd en zijn de waterlopen aange-
past. De molen wordt namelijk van vijzel-
molen weer terug gerestaureerd naar
schepradmolen. Er is een nieuwe wacht-
deur geplaatst. Tevens zijn de veldmuren
gerestaureerd. Eind januari is de kap naar
Lisse gegaan. Deze wordt van riet voorzien.
In de werkplaats wordt momenteel het
nieuwe onderwiel gemaakt en onderschijf.

Daarna volgen nog de houten wateras en
het nieuwe houten scheprad, het ophek-
ken van de roeden en het maken van de
staart. 
Half januari hebben we de kap van De
Nieuwe Molen in Veenendaal naar de
werkplaats gehaald waar de kap wordt
gerestaureerd en geheel herbouwd in de
werkplaats.
In december is het bovenhuis en de onder-
toren van de Bosmolen in Leiderdorp naar
huis gehaald. Ze zijn nu onderzocht en zul-
len in maart worden gerestaureerd. Er is
een nieuw windpeluw nodig, de daklijsten
dienen met hersteld te worden als ook de
steenburrie. De voegburrie wordt geheel
vernieuwd. De oude koker wordt verste-
vigd en voorzien van een nieuwe onderze-
tel. Tevens zullen de kokerbalken worden
vernieuwd. 
Eind februari gaan we op de nieuwe loca-
tie (waar reeds de nieuwe molenwerf en
de waterlopen zijn gemaakt) met de
nieuwe fundering beginnen voor de ach-
terwaterloop, vijzelkom en de fundering
onder de molen.
Half februari is de oude ondertoren van de
molen in Nieuwegein voorzien van een
nieuw onder tafelement, aansluitend zullen
we de nieuwe fundering gaan maken,
waarna de ondertoren verplaatst kan wor-
den.
In de werkplaats zijn we het stalen kruiwerk
voor een molen in San Francisco aan het
demonteren en alle stalen kruistoelen aan
het reviseren. Tevens wordt op dit moment
de stalen bovenas met vang en aandrijf-
wiel gestraald (gewicht 14 ton).
Verder zijn we bij diverse molens met on-
derhoud werkzaamheden bezig.
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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 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

REDD ING
voor hopeloze

molen?
Molens zijn de kroonjuwelen van het polderland van 

Rijnland. In geen jaren is de situatie van die molens zo goed
geweest en wordt zelfs nog steeds beter. Heel veel malen er
weer en staan in tijden van hoog water hun mannetje als 

extra bemaling. 
Toch is er een zwart schaap in onze molenfamilie. 

De Rijnlandse Molenstichting wil nu alle zeilen bij zetten
om te voorkomen dat dit zwarte schaap een zwarte bladzij in
de verder zo succesvolle geschiedenis van het molenbehoud

in Rijnland blijft of wordt.

In Rijnland staat nog één echte molen-
ruïne; werkelijk een onvervalste puinhoop.
De toestand is zo slecht, dat er geen lieve
moederen meer aan lijkt; zo slecht dat de
Rijnlandse Molenstichting eigenlijk al jaren
geleden de moed heeft opgegeven. 
Toch was het niet alleen zo dat de restau-
ratiekosten deze molen de das hebben
omgedaan. Het was ook niet zo dat deze
molen de moeite niet waard was; dat was
hij duidelijk wel. Aan gebrek aan mede-
werking van de vorige eigenaar heeft het
ook niet geleden, in tegendeel, zijn opstel-
ling was voorbeeldig.
Helaas kregen we, alle inspanningen ten
spijt, de restauratie niet rond. Allerlei om-
standigheden werkten niet mee, beter ge-
zegd alleen maar tegen.
Het resultaat was dat de toestand van de
molen achteruit holde, zeker voor het oog.
Vandalisme hielp daarbij nog een handje.
Zo lijkt de molen van de Klaas Hennepoel-
polder, want daar hebben we het over,
reddeloos.

De molen van de Klaas Hennepoelpolder
in mei 1946 en in gebruik als zomerhuis
(foto september 1946, drs. H.A. Visser).
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Neergang
In 1957 waren de wieken zo slecht da ze
gesloopt moesten worden. Daarna
schreed het verval met rasse schreden
voort. De molen was toen het eigendom
van mevrouw M. Zwetsloot-Menken. Zij trok
zich het lot van het molentje sterk aan en
stond in 1979 op eigen initiatief, de molen
met het erf voor een gulden per jaar in
eeuwigdurende erfpacht af aan de Rijn-
landse Molenstichting, die daarmee haar
29e molen verwierf. De familie Zwetsloot
gaf verder ook alle medewerking. Zo wer-

‘t Poeltje
Bijna twee eeuwen was de molen van de
Klaas Hennepoelpolder een sieraad voor
Rijnland; een vrij kleine, maar mooi ge-
bouwde stenen molen aan de rand van
de polder, vooral goed zichtbaar vanuit de
trein Leiden-Haarlem. Treinreizigers hebben
deze, in 1787 gebouwde molen de laatste
decennia helaas alleen maar zien verloe-
deren, zien veranderen in de schijnbaar
hopeloze puinhoop die nu tussen Oegst-
geest en de Leidse Merenwijk staat, maar
wel op het grondgebied van Warmond. 
Klaas Hennepoelmolen is een mond vol
voor zo’n kleine molen. De vlucht, de dia-
meter van het wiekenkruis was vijftien me-
ter, 14,71 m om precies te zijn. (Bij de groot-
ste molens van Rijnland komt het dubbele
voor.) Bijna liefkozend noemde men dit fijne
molentje in de volksmond dan ook ‘t Poel-
tje.
Niet alleen de molen is klein, maar ook de
polder, maar 10,5 ha. Desondanks moest
de molen er flink aan trekken, want de mo-
lenvijzel moest het water twee meter om-
hoog ‘schroeven’. Dat is misschien de re-
den waarom de molen vrij vroeg zijn func-
tie verloor: in 1924 nam een motorgemaal
de bemaling van de molen over. 
Wonder boven wonder werd de molen niet
gesloopt, een lot dat vrijwel alle in die tijd
buiten bedrijf gestelde molens ten deel viel.
‘t Poeltje bleef uitwendig compleet, maar
werd inwendig ingericht als recreatiewo-
ning avant la lettre. 

Een sierlijk molentje aan de polderrand:
‘t Poeltje nog compleet, met houten as
en roeden.

In 1957 wordt de molen onttakeld, een
aanbouw vergroot het woongenot, maar
bederft de molen. Bomen en struikge-
was beginnen de molen aan het oog te
onttrekken: het begin van een schim-
menbestaan dat de molen langzaam
maar zeker naar de ondergang lijkt te
voeren.
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den ontsierende aanbouwen afgebroken,
het hoge geboomte rond de molen ge-
kapt en de molenkap met plastic afge-
dekt. Deze werkzaamheden werden voor
het grootste deel uitgevoerd door een
zoon van mevrouw Zwetsloot. In 1980 wer-
den deuren en ramen dichtgemetseld om
vernielzuchtige onverlaten te weren. Ieder-
een dacht dat er nu snel een keer ten
goede zou komen en dat ‘t Poeltje weer
snel zijn oude kracht en schoonheid zou krij-
gen. Dat gebeurde helaas niet, de toe-
stand van de molen holde sindsdien alleen
maar achteruit. Wind en weer zorgden er-
voor dat de consolidatiemaatregelen uit
1979/1980 ongedaan raakten, daarin bij-
gestaan door het onuitroeibare vanda-
lisme.
Aan goede wil lag het niet, noch bij de fa-
milie Zwetsloot, noch bij de Rijnlandse Mo-
lenstichting. Alleen raakte de Rijnlandse
Molenstichting na 1980 toenemend in
zwaar weer. Men had zoveel molens die
zoveel aandacht (en geld) eisten dat men
eenvoudigweg niet aan ‘t Poeltje toe -
kwam. Daar kwam bij dat de molen niet op
de rijksmonumentenlijst stond, waardoor
geen aanspraak kon worden gemaakt op
de gebruikelijke subsidieregelingen. Als dat
wel het geval was geweest dan had het rijk
zeventig procent van de subsidiabele kos-
ten voor zijn rekening genomen, dan had
ook de provincie meegedaan en waar-
schijnlijk ook de gemeente. Dat misten we
allemaal en daardoor was de restauratie
van ‘t Poeltje niet te behappen. Dan wa-
ren er ook nog de andere eigen ‘pro-
bleemmolens’ van de stichting; niet zo wei-
nig ook. 
Alsof dit allemaal nog niet beroerd genoeg

was strookten de plannen voor de polder,
de omgeving van de molen en zelfs de
molen zelf bepaald niet met die voor een
‘eerlijke’ molen. Zo leek het er ook veel op
alsof de omgeving van de directe omge-
ving een ‘molenvijandig’ karakter zou krij-
gen! De molen, beter diens ruïne, wilde
men zelfs een bestemming geven als on-
derkomen voor een vleermuizenkolonie!
Alles bij elkaar zorgde dit ervoor dat de
animo voor de molen bij zowel de familie
Zwetsloot, als de Rijnlandse Molenstichting
tot het nulpunt daalde. We zagen geen
gat meer in ‘t Poeltje. Dat is in de geschie-
denis van onze stichting nog nooit voorge-
komen: geen gat meer in een molen zien,
al had ‘t Poeltje er genoeg.

Behoud?
Onderhuids bleef dit wel knagen. Zo’n uit-
komst, de uiteindelijke ondergang van de
molen, was de bedoeling niet geweest van
mevrouw Zwetsloot, noch van Bicker Caar-
ten, de grondlegger van de Rijnlandse Mo-
lenstichting, bij hun voornemen in 1979 om
de molen te redden. De wetenschap, dat
een jaar of tien geleden de zaak financieel
vrijwel rond was of leek te komen maakte
de pijn voor de stichting alleen maar gro-
ter: de teloorgang van ‘t Poeltje had ver-
meden kunnen worden als de omstandig-
heden niet zo hadden tegengewerkt.
Daarbij komt dat er argumenten genoeg
zijn die pleiten voor het behoud van de
molen, zelfs nu nog, jaren later en vele gra-
den verval verder. In Molenwereld 1999-3
wordt in een uitvoerig artikel een pleidooi
gehouden voor het behoud van de molen
van de Klaas Hennepoelpolder. Kort sa-

mengevat komen die vooral neer op:
1. ‘t Poeltje als onderdeel van een zeld-
zaam intact en compleet molengebied in
Nederland. Het gaat niet zo zeer om het in
stand houden van de molen op zich, maar
om het compleet houden van wat in het ar-
tikel wordt genoemd, een molenreservaat.
2. De zeldzaamheid van de molen als
kleine stenen vijzelmolen met een grote op-
voerhoogte.
3. De mogelijkheid om de molen weer een
effectieve bemalingsfunctie te geven.
Daarbij komen natuurlijk nog de alge-
meen geldende argumenten voor het
molenbehoud. 
Al die argumenten pleiten ook nu nog, vijf
voor twaalf, voor behoud en restauratie
van deze molen. 
Het is beslist niet zo dat de Rijnlandse Mo-
lenstichting graag molens verzamelt: ie-
dere molen meer is een zorg meer. 
Het gaat niet om het aantal; het gaat om
het integrale behoud van een bijzonder
Rijnlands cultuurgoed en daar hoort ‘t Poel-
tje bij. Het is als met een knoop van een jas.
Een losse knoop wordt weer aangezet en
er zijn maar weinig mensen die zeggen ik
mis een knoop aan m’n jas, maar er zitten
er gelukkig nog genoeg aan. Zoals de ont-
brekende knoop aan de jas hoort, zo hoort
‘t Poeltje bij de Rijnlandse molens. Daarom
wil de Rijnlandse Molenstichting niet schou-
derophalend voorbij gaan aan de onder-
gang van deze molen. 
Noodgedwongen heeft de Rijnlandse Mo-
lenstichting zich neer moeten leggen bij de
gang van zaken rond ‘t Poeltje; de eerste
en de enige keer dat men een eigen molen
opgeeft; tegen wil en dank, maar toch...

Omstreeks 1980 lijkt het te gaan dagen
voor het molentje. De lelijke aanbouw
wordt gesloopt, de beplanting wordt ge-
kapt en ‘t Poeltje staat weer als weleer
framk en vrij aan de polderrand. De toe-
stand van de molen zelf is er helaas niet
beter op geworden: al het riet is van de
kap en weer en wind hebben vrij spel
(foto prov. Zuid-Holland/ L. Vellekoop).

Door het kappen van geboomte wordt
ook weer duidelijk hoe mooi van ver-
houdingen ‘t Poeltje is; heel jammer als
deze molen, blikvanger bij de spoorlijn
verloren zou gaan.

Nog weer een paar jaar later: van de kap is
nu vrijwel niets meer over. De wilgen heb-
ben hun plaats weer veroverd. Wordt 2003
het jaar van de ommekeer in het trieste ver-
val van ‘t Poeltje? Het kan nog, nog even.
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BO
N

Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren. Wij
hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw

steun als sympathisant. Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan
de molens besteed, onze stichting werkt geheel pro deo.

Ja, laat het ‘t Poeltje weer malen!!
� Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. Mijn jaarlijkse bij-

drage bedraagt: 
� e 20,- (minimum bijdrage)
� e ............ (door uzelf vast te stellen)

� Ik doe een eenmalige gift aan de Rijnlandse Molenstichting van minimaal e 100,- voor de
molen ‘t Poeltje en maak die, onder vermelding van ‘Poeltje’ over op bankrek.no.
5665.47.163 t.n.v. de Rijnlandse Molenstichting te Voorhout

� Ik wil misschien sponsor worden van de molen van de Klaas Hennepoelpolder. Ik ontvang
graag meer informatie.

� Ik geef mij op voor andere daadwerkelijke hulp ten dienste van deze molen.

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Toch!!!
De Rijnlandse Molenstichting wil toch nog
een (?), de (!) laatste gelegenheid aangrij-
pen om ‘t Poeltje te redden en zo hande-
len in de geest zoals mevrouw Zwetsloot en
de heer Bicker Caarten in 1979 voor ogen
stond. Verder zit het ons eindeloos dwars
dat we een molen, al is het buiten onze
schuld, moeten opgeven. De romp van ‘t
Poeltje staat nog steeds. En zo lang er een
romp staat is er nog hoop, zeggen ze in
molenkringen. Het kan nog. Het definitief
opgeven van ‘t Poeltje betekent het opge-
ven van een waardevol monument, im-
mers een kroonjuweel van Rijnland. We
creëren maar al te graag een laatste kans
die alsnog de weg voor het behoud van
deze molen opent, in de hoop, dat er nu
meer besef is voor het behoud van dit
mooie en bijzondere molentje. We rekenen
nu, op de valreep, op constructieve en

eendrachtige medewerking van rijk, pro-
vincie, gemeente en waterschap.
De plannen komen op dit moment kort sa-
mengevat neer op de volgende stappen:
1. Het nog dit jaar conserveren/consolide-
ren van de bestaande molenromp en vei-
lig stellen van eventuele nog bruikbare res-
ten en vervolgens:
2. Restauratie tot volwaardige, draaiende
en eventueel functioneel malende molen. 

Steun
De restauratie van de molen van de Klaas
Hennepoelpolder vergt een grote krachts-
inspanning voor de Rijnlandse Molenstich-
ting over, ook financieel.
Toch durft de Rijnlandse Molenstichting de
restauratie alleen aan in het vertrouwen
van steun vanuit de samenleving. Die steun
durven we dan ook te vragen: molens zijn
niet zozeer onze hobby, maar we willen ze
behouden voor onze samenleving, voor
ons Rijnlandse landschap. Daarom vragen
wij ook juist uw steun, uw hulp voor ‘t Poel-
tje.
Dat kan op veel manieren:

Door uw adhesie met ons reddingsplan
voor de molen te betuigen.

Door donateur te worden van de 
Rijnlandse Molenstichting.

Door een speciale schenking om deze
molen te kunnen redden.

U kunt uw hulp kenbaar maken door het uitknippen en insturen van onderstaande bon.
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In 1997 is er van de kap niet veel meer
over. De as met het bovenwiel ligt er
nog in, maar ook dat zal een kwestie van
tijd blijken te zijn (foto E.G.M. Esselink).

Alle goedbedoelde inspanningen te spijt
holt de toestand van de molen achteruit:
de molen in 1997 (foto E.G.M. Esselink).
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ZOEKER
De heer Slooten uit Koedijk bevestigt dat de
‘Zoeker’ uit het januarinummer de molen van
de polder Westerveer onder Spanbroek is en
schrijft: ‘Het betreft het ‘tweelingbroertje’ van
de Grebmolen. Een goed herkenningspunt is
het woonkamerraam: een negenruitertje, in
tegenstelling tot dat van de Greb, dat slechts
een veredeld kistraam is, uitsluitend voor licht-
inval, daar deze molen nimmer bewoond is
geweest en die van Westerveer aanvankelijk
wel. Rond 1900 woonde er een heel groot ge-
zin in: men moest in twee etappes eten, want
ze pasten niet allemaal tegelijk in het kamer-
tje! Zelfs voor die tijd waren dat barre woon-
omstandigheden en het polderbestuur liet
toen (het nog bestaande) boerderijtje zetten.
Dit is thans geheel in stijl herbouwd en gere -
noveerd en uitgebreid met een “steert” zoals
ze in West-Friesland zeggen. Het molentje is
ietsje groter van vlucht dan die van de Greb,
maar de gelijkenis is opvallend. Toch zijn ze bij
mijn weten door verschillende molenmakers
gezet, maar ze zijn wel beiden uit het laatste
kwartaal van de negentiende eeuw. Verle-
den jaar is de molen overgegaan naar Stich-
ting De Westfriese Molens en we hebben voor
dit jaar op het programma staan vernieuwing
van de staartbalk, aanpassingen wat betreft
de veiligheid, rietdekwerk en het geheel schil-
deren en teren van de molen. De molen is
vanouds geheel geteerd geweest, maar de
laatste jaren wel wat te geheel! Ook de ra-
men, luiken en deuren waren pikzwart. Dit zal

dan ook dit jaar hersteld worden. De deuren,
kozijnen, ramen en roetjes krijgen zoals van
ouds een verfje en worden in de bekende
West-Friese kleurencombinatie licht- en don-
kergroen uitgevoerd. (De omlijstingen licht,
het binnenwerk donker). Naar verwachting
zal de molen er dan van de herfst weer fraai
bij staan in een al even fraaie omgeving: het
gebied is in het kader van de landinrichting
Vier Noorder Koggen ingericht als weidevo-
gelgebied en qua slotenpatroon en polder-
peil verandert er niets. De molen is zijn taak
overigens kwijt: het gebied laat zijn water via
de polder De Achterkogge af op polder De
Westerkogge die het op zijn beurt in het Mar-
kermeer maalt. De molen maalt uit op de
Veersloot (op de foto op de voorgrond). Het
bruggetje leidt naar het vorengenoemde
boerderijtje, dat zo’n 40 m van de molen af
staat. Ofschoon het een klein molentje be-
treft: 17 m vlucht, heeft het een stalen lange
spruit: aanvankelijk een nogal uit de toonval-
lende u-balk, maar nu een gelaste, niet van
hout te onderscheiden, goed gevormde
spruit. Oorspronkelijk was de polder 181 ha
(met een geringe opvoerhoogte van zo’n 2
dm, maar het gebied dat voor weidevogel-
gebied is aangewezen, is ongeveer de helft
daarvan. De rest is op een lager peil ge-
bracht.
Ook de heren P.  van den Bosch van de Aar-
landerveense bovenmolen en de heer D.
Posthumus uit Huins hebben de molen her-
kend als de molen van de polder Westerveer
en wijzen er nog op dat de lange spruit van
deze molen vroeger achter het bovenwiel lag

en nu ervoor. Posthumus vraagt zich af of
deze verandering soms heeft plaatsgevon-
den gelijk met het aanbrengen van de fokken
op de buitenroede omstreeks 1950. Beiden
bevestigen ook de veronderstelling dat de
‘Zoeker’ in het februarinummer de molen van
de Zwartedijkspolder bij Akersloot is. Deze mo-
len is in 1931 (v.d. Bosch) of 1924 (Esselink) ge-
sloopt en stond aan het Noord-Hollands Ka-
naal, ongeveer 650 m ten oosten van de nog
bestaande Noordermolen van de Groot Lim-
merpolder.
De heer Esselink uit Delft deelt deze mening
eveneens, maar noemt alleen een ander
sloopjaar en voegt eraan toe: ‘In Akersloot
sprak men van de molen ‘op Boekel’, naar de
buurt waar de molen gelegen was. De molen
werd bemalen door leden uit de molenaars-
familie Leijen. In 1924 werd de molen vervan-
gen door een gemaaltje.’ 

De nieuwe ‘Zoeker’ is een zwaar gebouwde
zaagmolen, afgaande op de balieschoren
een molen die we moeten zoeken in de
noordoostelijke provincies van Nederland;
maar waar?
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Geschiedenis

1953          2003
DE  RAMP

De watersnoodramp van februari 1953 was de grootste naoorlogse catastrofe waardoor 
Nederland werd getroffen. Niet minder dan 1835 mensen verloren het leven en de 
materiële schade was immens. Niet minder dan 300.000 mensen raakten dakloos. 

Enige molenaarsgezinnen werden ook bijzonder zwaar getroffen; een reden om ook in 
dit blad bij deze ramp stil te staan.

De stormdepressie die voor de ramp ver-
antwoordelijk was ontstond op de At-

lantische Oceaan en bereikte het noorden
van Schotland vroeg in de morgen van za-
terdag 31 januari. Hij boog af langs de
Schotse oostkust en zorgde daar voor een
orkaan met gemiddelde windsnelheden
van 35 m/s (windkracht 12) met uitschieters
van 50 m/s: 180 km/uur! In de middag trok
de depressie de Noordzee over. Omstreeks
drie uur werd in het zuidwestelijk kustgebied
de stormgrens (21 m/s) gepasseerd. De
storm bereikte die avond gemiddelde snel-
heden van 26 m/s. In Hoek van Holland
werd die zaterdag om tien uur ‘s avonds 30
m/s gemeten. Opvallend was de lange
duur van de storm op de Noordzee. Op het
lichtschip Goeree raakt de wind pas op 2
februari rond ‘s morgens zeven uur onder
de stormgrens. Een zo lange duur van een
storm is een zeldzaamheid: in 1953 werd
het record van 1898 gebroken. Door deze
aanhoudende zware storm ontstond in de
trechtervormige Noordzee een enorme
opstuwing, richting Kanaal. Daar komt bij
dat de stand van de maan ten opzichte
van zon en aarde springtij veroorzaakte:
extra hoog water. Tot overmaat van ramp
viel het hoogwater ook nog eens bijna sa-
men met de periode van de hoogste wind-
snelheden. Het is juist die combinatie van
factoren die vooral de ‘eilanden’ zo nood-
lottig geworden is: de dijken braken.

Sirjansland

De omstreeks 1840 gebouwde korenmolen
van Sirjansland werd direct het slachtoffer
van het instromende water. Molenaar P. de
Graaf, de huurder van de molen, schreef
aan de Algemene Nederlandse Mole-
naarsbond: ‘Wij hebben Gode zij dank de
ramp overleefd, en zijn naar Bruinisse ge-
vlucht, waar wij nog steeds vertoeven. Oor-
spronkelijk woonden wij in Sirjansland op de
korenmolen ten Noorden van het dorp aan
de Zeedijk. Vijf en zeventig meter van de
molen is de zeedijk over een lengte van
pl.m. 300 Mtr. weggeslagen en heeft de
vloedgolf de molen meegesleurd. Vreselijk

J.S. Bakker

Kaart van het rampgebied. De grijze
delen geven de overstroomde gebieden
aan. De dijkdoorbraken zijn aangege-
ven met rondjes, de rechthoekjes geven
de gevaarlijkste ervan weer.

hé? Ik heb niets kunnen redden dan mijn
vrouw en de auto en de kleren die wij aan
hebben. Ook is mijn geld practisch verloren
gegaan.’
De materiële schade was voor De Graaf
enorm. Hij verloor zijn molen maar over-
leefde met zijn vrouw de ramp. Wonder bo-
ven wonder overleefde het pal naast de
molen staande woonhuis de ramp wel. 

De molen van Sirjansland, een van de
kleinste stenen baliemolens van Neder-
land, in vol bedrijf bij harde wind. Het
molenaarshuis rechts doorstond het ge-
weld van het water, de molen zelf niet.
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De molen was omstreeks 1840 gebouwd
door Marinus de Graaf, die als knecht op
de molen van Verton in Dreischor werkte.
Verton zag wel iets in De Graaf en stimu-
leerde hem om in Sirjansland voor zichzelf
te beginnen en een molen te bouwen. Het
werd een kleine stenen baliemolen met
twee koppel vijftiender stenen en een buil,
voor meer was geen plaats. De ligging
achter de zeedijk gaf bij noordwestelijke
winden narigheid: zeilslag en onregelmatig
lopen. Dat diezelfde dijk nog eens de on-
dergang van de molen zou worden kon
toen niemand bevroeden. Bij de vrije win-
den uit andere richtingen liep de molen
daarentegen heel licht. 
De Graaf wordt opgevolgd door een reeks
van eigenaren: L. den Blauwen; dan Joh.
Dijkman; vervolgens J. van der Welle die de
molen na twintig jaar verkoopt aan J.
Kodde. Kodde verkoopt de molen na een
paar jaar aan Van den Hamer. Na het
overlijden van Van den Hamer wordt de
molen door de Wed. Van den Hamer eerst

De molen van Sirjansland na de ramp.
Op de achtergrond de zeedijk.

te koop aangeboden en vervolgens ge-
veild op 31 maart 1932. Dan wordt M. Dijk-
man de nieuwe eigenaar. Hij is eerder mo-
lenaar in Dirksland geweest. In de crisistijd
gaat het blijkbaar fout, want op 23 oktober
1935 wordt de molen geveild, ‘ex art. 1223
B.W.’. Een jaar later treffen we op de molen
Joh. Dijkman aan. 
Nu was de molen van Sirjansland voor een
goed molenaarsbedrijf veel te klein. Mis-
schien wil Dijkman daarom de molen slo-
pen en een nieuwe en grotere molen bou-
wen, want in De Molenaar van 20 mei 1936
vraagt hij in een advertentie om een wind-
koren- of watermolen voor verplaatsing.
Wat er precies gespeeld heeft is niet duide-
lijk, maar weldra wordt de molen verkocht
aan Baron F.A.L.C. Schimmelpenninck van
der Oye, die niet alleen de ambachtsheer
van Sirjansland en Oosterland is, en daar-
mee ook eigenaar van de korenmolen van
Oosterland. Hij is een molenliefhebber en
koopt in 1939, de standerdmolen van Brou-
wershaven om het behoud ervan te verze-
keren. In diezelfde tijd koopt de baron ook
de molen van Sirjansland. Helaas waait de
Browershavense molen op 28 december
1945 bij een zware storm om. Baron Schim-
melpenninck van der Oye verhuurt zijn drie
molens; de molen in Sirjansland aan Joh.
Geene met diens zoon C.J. Geene. Zij hou-
den het al snel voor gezien en dan wordt
de molen verhuurd aan J. Stuyk. Die houdt
het helemaal maar kort uit en dan wordt
de molen ingaande 15 juli 1943 verhuurd
aan P. de Graaf, die de molen dan bij de
ramp van 1953 verloren ziet gaan.

Nieuw-Vossemeer

Evenals de molen van Sirjansland stond de
molen van Nieuw-Vossemeer, de nog be-
staande Assumburg, zeer dicht bij de zee-
dijk, de dijk langs de Eendracht die het ei-
land Tholen van het vasteland van Brabant
scheidt. De molen was in 1897 gebouwd
door J.C. Ooms met onderdelen van de
oliemolen Het Huis Assumburg aan de Nau-
ernase Vaart. In 1953 is zijn zoon A.J. Ooms
er de molenaar. Hij woont met zijn gezin,

bestaande uit man, vrouw en vier kinderen
in het huis achter de molen. Als in de nacht
van zaterdag op zondag de dijk tegenover
de woning breekt dan wordt het molenhuis
totaal weggevaagd, Het echtpaar Ooms,
twee zoons en een dochter komen hierbij
om het leven. Het zijn: 
A.J. Ooms, geboren 11 augustus 1893;
A.J. M. Ooms—Van Wezel, geboren 14 juli
1892;
C.P. Ooms, geboren 19 oktober 1925;
C.J.Th. Ooms, geboren 2 maart 1933;
J. A. Ooms, geboren 10 juni 1935. 
Zij zijn vijf van de vijftig slachtoffers van
Nieuw-Vossemeer. 
Half februari is alleen het lichaam van de
dochter gevonden en zijn de anderen nog
vermist. Alleen de molen doorstaat het ge-
weld van de elementen. Eén zoon, J.C.
Ooms, overleeft de ramp en hij zet het be-
drijf van zijn vader voort. Hij wordt geëva-
cueerd naar Alkmaar en beschrijft de toe-
stand half maart 1953: ‘Daar het gat in de
dijk achter de molen (het behoort tot een
van de acht gaten met de sterk ste eb- en
vloedstromingen) nog steeds niet ge dicht is
(het dichten mislukte reeds 2 maal) komt in
de molen bij iedere vloed plusminus 1,25 m.
water. Tussen 2 getijen staat de molen plus -
minus 5 uur droog, dan kan men er in ko-
men, mits men rubberlaarzen aan heeft,
daar in en rond de molen ongeveer 1⁄2 m.
slib ligt. Achter de molen, waar het grootste
gat in de dijk is, ongeveer  40 m. breed, is in
het land een geul ge spoeld van dezelfde
breedte. De sleepboten, baggermol ens en
ballast-boten kunnen de gehele dag dwars
door de dijk varen en verder landinwaarts.
Voor de molen (waar voorheen de woning
stond) is het gat veel kleiner, hier heeft zich
dan ook geen geul gevormd. Waar voor-
heen de woning stond is een gat gelijk een
bomkrater, terwijl erf en tuin tenminste een
meter lager zijn dan voor 1 Februari. In de
nacht van de dijkdoorbraak, stond er plus-
minus 5 meter water in de molen. De voor-
raden, die grotendeels boven waren
opgesla gen, zijn vorige week geruimd.
De vrachtauto, die half Februari door de
Ca nadezen werd opgesleept (deze had
geheel onder gestaan) is inmiddels weer
gereviseerd.’

Ouwerkerk

De in 1712 gebouwde korenmolen van Ou-
werkerk stond niet, zoals de eerder ge-
noemde molens van Sirjansland en Nieuw-
Vossemeer, direct achter de zeedijk, maar
aan de Molenweg, een kilometer ten noor-
den van de Oosterscheldedijk, vijfhonderd
meter ten noordwesten van het dorp. 
Ouwerkerk behoorde in de nacht van 31
januari op 1 februari tot de zwaarst getrof-
fen plaatsen. Tot de slachtoffers behoor-
den ook Jan Kodde en zijn vrouw. Zij kwa-
men om in het molenhuis. Hun driejarig
zoontje verbleef die nacht elders en over-
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leefde daardoor de ramp. Het is één van
de vele tragische gevallen. In Ouwerkerk
zijn in totaal 91 doden te betreuren.
De molen van Ouwerkerk stond onder mo-
lenaars bekend als buitengewoon bouw-
vallig. Toch maalde Jan Kodde, een wind-
molenaar in hart en nieren, er volop mee.
De molen stond dan ook uitstekend op de
wind. In juni 1952 brachten drie molenaars
een bezoek aan Jan Kodde. Twee van
Tholen, Krijger uit Poortvliet en De Wilde uit
Oud-Vossemeer en één uit de Alblasser-
waard; de legendarische Willem de Regt
uit Nieuw-Lekkerland. De Regt doet ervan
verslag van in De Molenaar (1952-226-330).
Ze zouden zelf met deze molen niet meer
durven malen, zo schreef De Regt: de ste-
nen voet is erg slecht en het achtkant is ver-
molmd. Wellicht de laatste tijd is de molen
ook nog eens scheef gezakt. De molen
wordt met levensgevaar door de mole-
naar bemalen; levensgevaar staat zelf vet
gedrukt. Het achtkant is zo slap dat na
kruien de ijzerbalk van de koning versteld
moet worden! De Regt is verontwaardigd:
veel stilstaande molens ondergaan kost-
bare restauraties en voor deze molen, een
echt molenaarsbedrijf waar alleen op de

Het veer over de Eendracht tussen
Oud- en Nieuw-Vossemeer omstreeks
1925. Achter de dijk de Assumburg met
huizen, bomen en op de achtergrond
het dorp.

Onder: het veer tussen Oud- en Nieuw
Vossemeer omstreeks 1960. De huizen
zijn weg, de molen, maar de molen staat
er nog. Het kruis links herinnert aan de
dijkdoorbraak in 1953 op die plaats.

wind wordt gemalen wordt niets gedaan.
De Regt doet dan een oproep aan de mo-
lenaars van Nederland om Kodde te hel-
pen. In november 1952 komt De Regt met
goed nieuws. Kodde krijgt een nieuwe mo-
len. Hem wordt (via De Hollandsche Mo-
len?) een watermolen uit het noorden van
Groningen beschikbaar gesteld en die zal
in Ouwerkerk als korenmolen worden her-
bouwd met het binnenwerk van de oude
molen, waaronder de twee koppel stenen
en de buil. De molen zal, zo mogelijk, naast
de oude gebouwd worden, waarna, na
het gereed komen van de nieuwe molen
de oude gesloopt zal worden. De ramp
van 1 februari doorkruiste de uitvoering van
de plannen omdat Kodde en zijn vrouw om
het leven kwamen.
Wat evenwel niemand verwacht had ge-
beurde: de Ouwerkerkse molen doorstond
de ramp wel! Iedereen dacht dat deze
molen het wel begeven zou was het niet
door de wind, dan door het water. Zo blijft
de molen nog een half jaar in het water
staan, twee keer per etmaal stromen mas-
sa’s zeewater door het grote stroomgat in
de Oosterscheldedijk bij Ouwerkerk Schou-
wen in en weer uit. De molen staat een-

De Assumburg voor 1953 met het huis
en de schuur.

zaam in de watervlakte. Op of omstreeks
22 september steekt er een zuidwester-
storm op en die brengt de molen, een half
jaar na de dijkdoorbraak. de genadeslag:
hij stort in. In november 1952 wist iedereen
dat de dagen van de oude molen geteld
waren, maar aan een ondergang als in
1953 heeft nooit iemand gedacht. De
plaats van de molen is niet meer terug te
vinden; zelfs de Molenweg kreeg een an-
dere naam: Zwanenburgseweg.
Zo verloor Schouwen in minder dan een
jaar tijd drie molens. De molen van Noord-
gouwe werd in 1952 gesloopt en de molens
van Sirjansland en Ouwerkerk verdwenen
met de Ramp. 
Toen de Ouwerkerkse molen instortte ston-
den er op Schouwen nog vier molens in het
water, in Dreischor, in Moriaanshoofd, in
Nieuwerkerk en in Oosterland. Voor het
voortbestaan van de molen van Moriaans-
hoofd, ook een achtkant, werd gevreesd.
Men was bang dat hij het lot van de Ou-
werkerkse molen zou gaan delen. In de
rampnacht kon molenaar Verhage het
vege lijf redden. Met 33 (!) anderen uit de
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Omstreeks 1960 staat de molen er eenzaam bij in een kaal en open landschap.

buurt bleef hij op de zolder van het molen-
huis op redding wachten. De dinsdag na
de ramp zijn zij met roeiboten van de zolder
gehaald. De materiële schade voor Ver-
hage was groot: al zijn vee verdronk: twee
koeien en zestien varkens en honderd ton
graan kwam in het water, evenals een
nieuwe 30 pk hamermolen en de auto.
In de nacht van 6 op 7 november week het
grootste gevaar. Het grootste, en moeilijkste
stroomgat werd gesloten: dat bij Ouwer-
kerk. Het was het laatste van de 89 stroom-
gaten en door uitspoeling inmiddels 180
meter breed en 15 meter diep geworden.
De waterwolf was eindelijk bedwongen.
Behalve Jan Kodde en zijn vrouw kwam er
op Schouwen nog een lid van een mole-
naarsfamilie om het leven: de 22-jarige Rien
van Dijke wiens vader een maalderij had
aan de Achterstraat in Nieuwerkerk. Rien
van Dijke verdronk bij reddingswerkzaam-
heden. Nieuwerkerk behoort tot de zwaarst
getroffen gemeenten met in totaal 288 do-
den op een bevolking van 1800.

Oude Tonge

Het grootste drama waarbij een mole-
naarsfamilie betrokken was speelde zich af
in Oude Tonge. Daar stond in 1953, be-
halve de nog bestaande molen, aan de
Zuiddijk de in 1846 gebouwde molen van
Piet de Laat. Op zondagmorgen 3 januari
1937 brandde de molen uit, toen het ei-
gendom van C.A. Jacobs, waarna er voor-
taan alleen op de motor werd gemalen.
De Laat schreef in 1953 aan Balfoort, de se-
cretaris van de Algemene Nederlandse
Molenaarsbond: ‘Totaal ben ik in deze
rampnacht alles kwijt geraakt. Mijn drie
lieve kinderen, die ik bezat, en een zus van
mij, die toevallig op mijn kinderen paste,
daar mijn vrouw voor een paar dagen
naar huis was in Brabant, zijn onbarmhartig
mede gesleurd door de kokende golven. Ik
zelf ben door een wonder gered. Huis,
maalderij, loods enz. enz. zijn in die nacht
verzwolgen en weggespoeld. Niets, maar
dan ook totaal niets, is er meer van te vin-

De molen van Ouwerkerk omstreeks 1950; rechts het molenhuis.

den. Financieel is ook alles tot de laatste
cent toe in de golven verloren gegaan. Ik
ben geworden een hulploze en gebroken
man die niets meer bezit.’
In de Nieuwe Apeldoornse Courant ver-
scheen een uitvoerig artikel over wat zich bij
de molen van De Laat afspeelde onder de
kop ‘Drama bij de molen van Piet de Laat’:
‘Dit is de molen van Piet de Laat in Oude
Tonge. De Laet zeggen de Ouwetongers.
Zolang deze van zijn wieken beroofde mo-
len er staat, zal hij de gedachte levend
houden aan een der verschrikkelijkste dra-
mas van de rampnacht van 1 Februari.
Wie hier de blik laat gaan over het ten dele
weggeslagen pad, dat naar de molen
voert, en over de watervlakte naar de
verre boerderijen, gaat iets voelen van het
diepe leed, dat in enkele uren over dit dorp
is gestort.

Niemand kent het waarom en waartoe
van het drama van de acht kinderen, die
op dit kleine plekje grond jammerlijk zijn ver-
dronken.
Toen in de bewuste nacht de kleine land-
bouwer J.P. Nijsse aan de Molenweg nr. 5 te
Oude Tonge bemerkte, dat hij het niet lan-
ger kon houden in zijn huis, stuurde hij alvast
vijf van de zeven kinderen met het aller-
noodigste de dijk op naar het dorp. Zijn
vrouw en hijzelf zouden wel zien wat er nog
te redden viel en dan spoedig na ko men
met de twee kleinsten.
In het pikkedonker van de stormnacht zijn
de kinderen op weg gegaan en zij zijn over
de dijk behouden aangekomen bij het
café van Ton de Waard, midden in het
dorp. Alles was goed ge gaan. Maar de
angstige kinderen, die er in de algemene
ontreddering haast vergeten bij zaten, kre-
gen het benauwd, toen vader en moeder
weg bleven. Misschien hebben zij maar

een kwartier in het café gezeten, misschien
zelfs korter, maar elke minuut moet het ge-
vluchte kindergroepje te lang zijn gevallen.
Zij besloten vader en moeder tegen te lo-
pen, terug over de dijk.
Het was een noodlottige ingeving. Even
voorbij de molen van De Laat werden de
kinderen opgevangen door vluchtende
mensen, die waarschuwden: Ga terug
naar het dorp... Maar de kinderen schrei-
den om de ouders.
Iemand nam een besluit en stuurde hen
over het pad naar de molen. met de waar-
schuwing blijf daar maar wachten. Ik zal ‘t
je ouders wel vertellen...
Piet de Laat, die met zijn zuster en drie kin-
deren in de molen zat, ontfermde zich over
de kinderen Nijsse. Zijn vrouw was niet thuis.
Zij bracht het weekend door bij familie in
Brabant achter Halsteren.
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De molen na de rampnacht in het water: een watervlakte tot aan de einder. De
elektriciteitsmasten geven het verloop van de Molenweg aan. Dankzij zijn plaats op
de molenberg staat de molen zelf nog droog.

9

In al zijn eenvoud een aangrijpend
plaatje: twee dode bomen met er tus-
sen in een eindeloze watervlakte de
Ouwerkerkse molen in de rouw.... Van
het huis van het gezin Kodde is geen
spoor meer te bekennen.

De Ouwerkerkse molen toen ‘t water weg was...

De molen van De Laat nog in wel-
stand. Rechts de maalderij die bij de
watersnood geheel verloren zou gaan.

Maar ook de molen van De Laat heeft
geen veilige beschutting kunnen bieden.
Voordat het water te hoog zou komen, be-
sloot de molenaar met zijn zuster en alle
acht kinderen naar de dijk in het dorp te
gaan. Het werd te gevaarlijk. Zijn zuster ver-
zamelde de kinderen om zich heen en ging
op weg. Nauwelijks waren zij wadend door
het water halverwege het pad gevorderd
of een grote, manshoge golf stortte zich
over de vrouw en de acht kinderen. Zij zijn
allen verdronken.
Vader en moeder Nijsse zijn met de twee
kleinsten behouden in het dorp aangeko-
men. Ook De Laat is gered.’
Oude Tonge is de zwaarst getroffen ge-
meente in het rampgebied: er zijn 305 do-
den.

De Nieuwe Apeldoornse Courant wees op
de betekenis van de molen als monument
voor dit menselijke drama. Helaas zal men
het nu tevergeefs zoeken in Oude Tonge,

want in 1999 is de molen van De Laet ge-
heel gesloopt... Daarmee is ook de tast-
bare herinnering aan deze verschrikkelijke
gebeurtenis vernield. 
In Nieuwe Tonge vielen 85 doden, waaron-
der verscheidene familieleden van mole-
naar W.A. van Alphen. Hij doet verslag in
De Molenaar (1953-9-102):

‘Loosduinen, 28-2-1953.

Geachte bedrijfsgenoten!

Het spijt mij, dat ik, door omstandigheden
ge dwongen, nu eerst in ons blad schrijf; ik
heb daar niet dadelijk aan gedacht. 
Mijn waarde vrienden, ik ben ook zwaar
ge troffen in die rampnacht. Gelukkig heb ik
geen van mijn gezinsleden verloren, maar
wel in mijn familie, daar mijn schoonouders
van tachtig jaar, mijn broer en zuster en hun
zoontje in de golven zijn verzwo1gen en on-
der het puin zijn verplet terd; want U kunt

zich er toch geen voorstelling van maken,
als U het niet met eigen ogen aan schouwt.
Zelf heb ik er veel schade van geleden;
mijn pakhuis is erg verwoest, en schade
aan gra nen, want die liggen nog steeds
anderhalve me ter onder water, en uit mijn
woonhuis is een hoek weggeslagen; mijn
varkens - 17 in getal -, 7 kal veren, mijn
paard, mijn wagenhuis, mijn wagen, alles
verloren. Wij hadden maar een meter of
vier droge grond op de dijk. Wij zijn ‘s mor-
gens vroeg de molen in gegaan. Angstige
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uren! Toen zijn wij Donderdag om negen
uur met een helicopter er af gehaald en in-
gekwartierd in Loosduinen. Maar van de
week ben ik al de hele week in Nieuwe
Tonge geweest en tewerk gesteld bij de
Heide-Maatschappij, en daar zijn de vier
Molenaars afgehaald; want die hebben wij
in het ge heel niet gehad, daar wij er niet
mochten komen.
Nu ga ik eindigen met de groeten van Uw
collega,

W. A. VAN ALPHEN,
Molendijk 89, Nieuwe Tonge.

Mijn evacuatie-adres is:
Kijkduinstraat 125, Loosduinen.’

Molensloop - bijna ramp

De polder Esse-, Gansdorp- en Blaardorp in
Nieuwerkerk a/d IJssel werd bemalen door
twee molens, een achtkante grondzeiler
als ondermolen en een stenen bovenmo-
len, een baliemolen uit 1866. De bovenmo-
len maalde uit in een zeer kleine maalkolk
die door een sluis afwaterde op de Hol-
landsche IJssel. In 1925 werd er een ge-
maal gesticht, waarna de molens werden
gesloopt. Met de afbraak van de boven-
molen werd in Neede de nog bestaande
korenmolen gebouwd. Ook de molensluis
moest uit de IJsseldijk, want ‘vreemde’ li-
chamen in een dijk vormen een verzwak-
king. In 1928 wordt de sluis uit de dijk ges-
loopt en het gat volgens de regels van de
kunst met klei gedicht. 
In de rampnacht gaat het langs de Hol-
landsche IJssel bijzonder spannen. Na de
watersnood van 1916 was de IJsseldijk op
een hoogte van 4,00 m + NAP gebracht en

Foto van de molen van De Laat uit de Nieuwe Apeldoornse Courant kort na de dijk-
doorbraak. De maalderij is volledig weggevaagd door het geweld van het water. Van
het woonhuis staat alleen nog een uitbouw. De maalstoel in de maalderij met één kop-
pel stenen is wel blijven staan. Op de achtergrond de molen van Van Schelven.

De molen van Van Alphen in Nieuwe
Tonge omstreeks 1910.

De bovenmolen van de Esse-, Gans-
dorpse en Blaardorpse Polder in Nieu-
werkerk a/d IJssel. De molen met de
maalkolk wordt geheel omgeven door
de tussenboezem. De dijk rechts is de
nog niet verharde IJsseldijk, vandaar de
naam Groenedijk. Het schuurtje achter
de maalkolk bestaat nog steeds. De
stichtingssteen van de molen is nu in-
gemetseld in het gemaal.

dat was hij in 1953 officieel nog, alleen op
sommige plaatsen door verzakking niet
meer. Daar dreigt de IJsseldijk dan te bre-
ken. Het waterpeil stijgt in Rotterdam tot
3,85 m + NAP en in Gouda wordt 3,75 m ge-

haald. In Moordrecht stroomt dan het wa-
ter OVER de deuren van de Snellesluis. Het
meest kritiek wordt het bij Nieuwerkerk; uit-
gerekend op de plaats van de in 1928 uit-
gesloopte sluis. Waarschijnlijk is de dijk daar
nog meer ingeklonken door de verse grond
dan op andere plaatsen en dat dreigt nu
fataal te worden. Schipper Arie Evegroen
uit Ouderkerk a/d IJssel zet op bevel van
burgemeester Vogelaar van Nieuwerkerk
zijn schuit De Twee Gebroeders dwars te-
gen de dijk, waardoor het gat wordt ge-
blokkeerd. Dit is een oude techniek. Op de-
zelfde manier had men de IJsseldijk bij
Nieuwerkerk in 1682 en 1717 gedicht. In
1953 is mede dankzij deze manier een
enorme ramp gekozen want niet ver ach-
ter de IJsseldijk liggen de diepste droogma-
kerijen van Nederland met peilen van ze-
ven meter ONDER NAP.  Drie miljoen men-
sen in de Randstad zijn zo voor een ramp
die zijn weerga in Nederland niet zou ken-
nen bewaard. Bewaard ja, want het had
nog veel erger kunnen zijn. Zo was de stand
van de Rijn bijzonder laag. Normaal kwam
in dat jaar getijde 2400 m3/sec. Lobith voor-
bij; in januari/februari 1953 was dat 1600
m3/sec. In 1941 was het extreem veel: 8000
m3/sec. Als dat in 1953 het geval was ge-
weest dan het peil bij Dordrecht op de
grote rivieren nog zo’n veertig centimeter
hoger geweest en dan zou de IJsseldijk het
naar alle waarschijnlijkheid zeker niet ge-
houden hebben.

Bedrijfsschade

Het aantal persoonlijke slachtoffers onder
molenaars en hun gezinsgenoten is be-
perkt tot de hierboven genoemde plaat-
sen. Dat neemt niet weg dat heel veel an-
dere molenaars in het rampgebied toch
materieel zwaar te lijden hebben gehad
van het water. Dat geldt niet alleen hun
huizen die voor kortere of langere tijd in het
water hebben gestaan, maar ook hun be-
drijven. Dat leverde niet alleen schade op
aan de panden, maar ook aan motoren,
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gereedschappen, wagens, inventarisgoe-
deren als zakken enz. en niet te vergeten
de voorraden aan graan, meel, kunstmest
enz. Deze voorraden gingen voor een
groot deel geheel verloren. Daar konden
enorme bedragen mee gemoeid zijn. Zo
schatte de firma Walraven en Vos in het
bedrijf te Nieuwendijk (NB) de schade op
een kwart miljoen gulden (van 1953!), voor-
namelijk vanwege de verloren gegane
voorraden kunstmest.
Daarnaast lagen ook de bedrijven in de
meeste gevallen voor soms lange duur vrij-
wel geheel plat; niet alleen had men grote
direct bedrijfsschade, maar indirect was ze
zo mogelijk nog groter. Immers de klandizie
van de molenaar verdween in de rampge-
bieden ook in één klap. Dat geldt niet zo-
zeer de persoonlijke slachtoffers, maar nog
meer de overlevenden. Grote delen van
het rampgebied werden geëvacueerd.
Daarmee verdwenen ook de klanten van
de molenaar. Bovendien was enorm veel
vee omgekomen of weggevoerd. Zo ver-
dronken er 20.000 koeien, 12.000 varkens
en 1750 paarden; veelal indirect ook klan-
ten van de molenaar.

De molen in de storm

Het aantal slachtoffers onder de molens
viel mee: alleen die in Ouwerkerk en in Sir-
jansland. Vrijwel alle molens in het rampge-
bied waren van steen en door hun cilindri-
sche vorm kreeg het water er minder vat
op dan op een rechte muur. Vooral op de
Zuid-Hollandsche eilanden stonden de
meeste korenmolens op dijken en dus vrij
hoog, zodat er in veel van deze hooggele-
gen molens zelfs nauwelijks water heeft ge-
staan. Ook de Ouwerkerkse molen stond
op een molenberg, wel niet erg hoog,
maar het is de enige verklaring waarom
deze hopeloos wrakke molen in de ramp-
nacht van 1953 de zware eerste aanval

De schuit van Arie Evegroen in de IJs-
seldijk. Op de achtergrond het in 1925
gebouwde gemaal van de polder Esse-,
Gansdorp en Blaardorp.

kon doorstaan. 
Verbazingwekkend is het ontbreken van
echte stormslachtoffers, molens die door
de kracht van de storm aan de haal zijn
gegaan met alle gevolgen van dien. Mole-
naars hadden het nog tientallen jaren later
over de herfststormen van 1911, 1921 en
1940 en na de oorlog die van november
1972 om maar eens een paar beruchte
stormen te noemen die stuk voor stuk vele
slachtoffers onder de molens eisten, die
van 1953 niet. De enige verklaring hiervoor
is, dat het in de rampnacht wel zeer hard
stormde, maar dat de uitschieters toch niet
zou extreem zijn geweest als bij de andere
genoemde stormen. 
Zo werd in de novemberstorm van 1940 die
vele molens in Nederland en België ver-
nielde bij het KMI in Ukkel, het Belgische
meteorologische instituut een windsnelheid
van 43 m/s gemeten. Als men zich reali-
seert, dat in de schaal van Beaufort wind-
kracht 12, orkaan, begint met een wind-
snelheid van 32,7 m/s. Dan is 43 m/s ver-
schrikkelijk veel. Het was de hoogste wind-
snelheid die in Ukkel ooit werd gemeten.
Vergelijk daarmee de top van 30 m/s op 31
januari 1953 in Hoek van Holland. Bedenk
ook nog eens dat het zwaartepunt van die
storm op de open Noordzee lag en Ukkel
bij Brussel, een flink eind landinwaarts. Het
was dan ook niet de storm alleen die in
1953 zorgde vorm een ramp, maar een
combinatie van factoren. 
De directe gevolgen die de ramp met zich
meebracht zijn afschuwelijk geweest. Hij is
ook een keerpunt geweest in de Zeeuwse
geschiedenis; een vrij traditionele samenle-
ving raakt, o.a. door de Deltawerken in een
stroomversnelling. Dat heeft ook zijn weer-

Kaartfragment met Oude Tonge. Links
onder de Krammer, toen nog in open
verbinding met de Noordzee. Ten wes-
ten van Oude Tonge de nog bestaande
molen, aan de zuidzijde de molen van
De Laat, op enige afstand van de Zuid-
dijk.

Sirjansland met de molen achter de dijk
langs de zeedijk van de Grevelingen.
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Bij het slopen van de molensluis van
de polder Esse, Gansdorp en Blaardorp
in 1928 maakte men van de gelegen-
heid gebruik om ook de oudere dijk-
profielen vast te leggen. De hoogten
ten opzichte van NAP zijn in de foto
vastgelegd. De verticale zwarte strepen
onder zijn de funderingspalen van de
molensluis. Achter de damwand rechts
de kade van de maalkolk van de gewe-
zen bovenmolen. Op de achtergrond
het gemaal van de polder Esse-, Gans-
dorp en Blaardorp: de locatie is exact,
maar dan ook exact dezelfde als de be-
dreigde plek in 1953!

Ouwerkerk achter de Oosterscheldedijk.

De bemaling van de polder Esse, Gans-
dorp en Blaardorp. Bij de wetering de
ondermolen en aan de IJssel de boven-
molen. Links van de bovenmolen is het
in 1925 gebouwde gemaal ingetekend.

slag op de molens. Tot aan de ramp was
zo’n tachtig procent van alle Zeeuwse ko-
renmolens nog volop in bedrijf. Na de ramp
zijn er een paar niet meer in bedrijf geno-
men, terwijl de twee verwoeste molens niet
werden herbouwd. Op de Zuid-Hollandse
eilanden zal de situatie niet veel anders zijn
geweest. In de tien, vijftien jaar na de ramp
komen de meeste molens op de eilanden
dan tot stilstand. Dat is beslist niet sneller ge-
weest dan elders in het land. Sterker nog,
nergens in Nederland zijn korenmolens zo
lang in bedrijf geweest als op de eilanden.
Wel heeft de ontwikkeling na de ramp dit
proces van stilzetten versneld. Toch is onder
de ambachtelijke molenaars het Zeeuwse
aandeel relatief hoog. Zo malen er nog
steeds Zeeuwse molens, alle rampspoeden
ten spijt, ook die van 1953.

Kaartdetail met de situatie bij de bo-
venmolen van de polder Esse, Gans-
dorp en Blaardorp. De in 1928 verwij-
derde molensluis is aangegeven. De
dijkhoogte, voor de watersnood van
1916, was toen nog 3,60 m + NAP.
Rechts van de molen een wiel dat her-
innert aan een eerdere dijkdoorbraak.

De molen ‘t Hert
in Ellemeet in
het water; rechts
op de achter-
grond de 
eveneens nog 
bestaande molen
De Lelie in 
Elkerzee. 
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Molen Nenndorf huwelijkslocatie
Niet alleen in Nederland, maar ook in Duits-
land, zijn er enige molens die als ‘huis der
gemeente’ functioneren, zodat er officieel
huwelijken kunnen worden gesloten. In de
Duitse gemeente Holtriem kan men hier-
voor terecht in de molen van Nenndorf.
Van de 46 huwelijken die er in 2002 in Hol-
triem werden voltrokken werden er slechts
drie in de molen gesloten. Een huwelijksvol-
trekking in de molen is ook duurder dan op
andere daartoe aangewezen locaties. Er is
een bedrag van honderd euro mee ge-
moeid vanwege de hogere kosten.

Restauratie machinekamer
Deichmühle Norden
Bij de Deichmühle in Norden staat een flink
uit de kluiten gewassen machinekamer. In
1908 werd de kolossale molen zelf na brand
herbouwd. Naast de molen kwam een 20
pk stadsgasmotor te staan voor het geval
wanneer de wind het liet afweten. (Een

stadsgasmotor werkt op gas vanuit het
gasnet. Het starten van zo’n grootverbrui-
ker was duidelijk merkbaar in de aangren-
zende huizen, zeker die met gaslampen. In
de molen van Woerden ligt nog zo’n motor.
Indertijd liet molenaar Hoogendoorn die
nog ombouwen voor het aardgas!) In 1920
werd de machinekamer vergroot en werd
er een 40 pk Deutz-zuiggasmotor opge-
steld. (Bij een zuiggasmotor wordt met an -
traciet in een generator gas gemaakt,
waarbij het gas als brandstof voor de mo-
tor dient. In het begin van de twintigste
eeuw gold deze motor als de voordeligste
oplossing, maar er waren duidelijk nade-
len.) Na de oorlog werd deze motor ver-
vangen door een dieselmotor uit een lan-
dingsvaartuig. In de jaren zestig van de vo-
rig eeuw nam een coöperatie de machine-
kamer in gebruik als opslagruimte en werd
het pannendak vervangen door een dak
van eterniet-golfplaten. In 1974 kocht Anna
Maria Wagener de Deichmühle en in eerste
instantie werd de molen gerestaureerd. In
1986 werd in de machinekamer een Ding-
ler-stoommachine uit 1937 opgesteld. Nu is
de beurt aan de restauratie van de machi-
nekamer zelf. Het golfplaten dak wordt
weer vervangen door pannen en ook de
oude luchtkop wordt weer aangebracht.

Molen Seriem gaat betere 
toekomst tegemoet
De molen van Seriem doet zijn naam eer
aan: De Goede Verwagting. Vorig jaar was
de toekomst nog niet zo rooskleurig (zie
Molenwereld 2002-6-181). Eke en Claas
Thaden konden de last van de molen niet
meer aan en zaten opgescheept met de
ellende van een verkeerd uitgepakte res-
tauratie. Inmiddels is de lucht sterk opge-
klaard doordat Mühlenverein De goede
Verwagting een overeenkomst voor dertig
jaar heeft gesloten met de Thadens. Deze
is ingegaan per 1 januari 2003. De vereni-
ging heeft inmiddels 77 leden en inmiddels
zijn er belangrijke financiële toezeggingen
gestand gedaan. Hierdoor is het mogelijk
dat waarschijnlijk nog dit jaar de eerste
fase van de restauratie van de nu ontta-
kelde molen wordt uitgevoerd, waarmee
een bedrag van 92.568 euro is gemoeid.
Voor de komende tijd heeft het vereni-
gingsbestuur allerlei acties gepland om
geld in het laatje te krijgen.

Café-restaurant Alte Mühle 
Uttum dicht
De in 1856 gebouwde molen van Uttum bij
Norden raakte zoals zoveel Oostfriese mo-
lens omstreeks 1960 buiten bedrijf en in ver-
val. De molen kreeg een horecafunctie.
Negen jaar geleden nam de uit Stuttgart
afkomstige Andreas Schwarz het bedrijf
over en hoopte op een florerende zaak:
een café-restaurant met vijftig plaatsen
plus vakantie-appartementen met in totaal
achttien bedden. Negen jaar geleden
hoopte hij er ook op dat de molen binnen
drie jaar zijn wieken weer zou hebben. Het
is alles anders gelopen. Het café-restaurant
bleek de achilleshiel voor de ondernemer,
vooral de winters maakten het moeilijk. Om
de onderneming rendabel te krijgen wilde

hij drie appartementen gebouwen met in
totaal zestig bedden erbij bouwen, maar
de Landwirtschaftskammer Weser-Ems
wees deze plannen af. Daarop besloot
Schwarz de handdoek in de ring te gooien
en sloot het café-restaurant. Wat er nu ver-
der met de wiekenloze molen gaat gebeu-
ren is nog niet bekend.

Sloopvergunning Siuts-Mühle 
officieel aangevraagd
Half december heeft eigenaar Upte Siuts
officieel een sloopvergunning aange-
vraagd bij de Landkreis Wittmund voor zijn
molen in de stad Wittmund. Zijn filosofie is
simpel: ik heb geen geld voor het in stand
houden van de molen, de stad Wittmund
wil mij niet uit de brand helpen dus blijft al-
leen afbraak over. De molen werd in 1845
gebouwd en in 1961 erfde Upte Siuts de
molen. De molen is sinds 1961 meerdere
malen hersteld, maar Siuts moet nog steeds
betalen voor schulden die hij zich hiervoor
op de hals heeft gehaald. Nu zou er weer
125.000 euro aan de molen moeten wor-
den besteed, vooral aan de kap. 
De Landkreis Wittmund worstelt ook met
het probleem. Die maakt er een punt van
dat in het verleden grote bedragen over-
heidsgeld in de molen zijn gestoken en met
de sloop van de molen is dat weggegooid
geld geweest. Kortom, niemand in Wit-
tmund staat te trappelen om tot sloop over
te gaan: de eigenaar niet, de stad niet en
de Landkreis niet. Wel heeft Siuts een koper
voor de molen: de Nederlandse molenaar
Hendrik Bökkers. Maar daarmee zou de
molen toch voor Wittmund verloren zijn. Be-
gin februari heet een Duits televisiestation
aandacht geschonken aan de problema-
tiek van de Siuts-Mühle.

Niedersachsen

Duitsland

De Goede Verwagting is een toeristi-
sche trekpleister achter de Oosfriese
Waddenkust (foto 1977).

De wiekenloze molen van Uttum (foto
H. Noot, april 1995).



956de jaargang 2003 nr. 3

PAPIERMOLEN

De molens van 
de Zuid-Hollandse

eilanden
Tussen 1970 en 1982 gaf de Europese Biblio-
theek in haar serie ‘... in oude ansichten’ on-
geveer 25 molenboekjes uit. Drie deeltjes wa-
ren gewijd aan heel Nederland, verder ging
het meestal om provincies, soms om streken of
zelfs plaatsen (Amsterdam en Rotterdam).
Vooral drs. H.A. Visser heeft een groot aantal
van deze boekjes samengesteld. De meeste
van deze boekjes zijn al sinds jaren uitver-
kocht. Nederlandse Molens in oude ansich-
ten, dl. 1 van de hand van L. van Lambalgen
is zeker tien maal herdrukt. Pas vrij recent zijn er
ook herdrukken uitgekomen van enige an-
dere deeltjes in de serie ‘Toen-boekjes’ van
dezelfde uitgeverij. Nieuwe boekjes bleven uit,
maar daar is nu verandering in gekomen.
Onlangs verscheen van de hand van Arie Jan
Stasse De molens van de Zuid-Hollandse eilan-
den in oude ansichten. Het is een fotoboekje
gewijd aan de molens op de Zuid-Hollandse
eilanden IJsselmonde; Voorne- en Putten; Ro-
zenburg; de Hoeksche Waard en Goeree-
Overflakkee. Het boekje telt zo 71 foto’s van
bestaande en verdwenen molens plus enige
oude advertenties, een lijst met na 1900 verd-
wenen molens plus de nog bestaande molen-

stompen.
De volgorde is alfabetische op plaatsnaam,
waardoor natuurlijk wel een hink-stap-sprong
over de eilanden ontstaat: Numansdorp-Oolt-
gensplaat-Oostvoorne. Het vergemakkelijkt
daarentegen wel het zoeken. 
Het is echt een ansichtkaartenboekje, in die
zin dat de meeste foto’s toch wel van an-
sichtkaarten afkomstig zijn. In tegenstelling tot
andere boekjes in deze serie zijn de foto’s be-
trekkelijk jong; een fors deel dateert van na de
oorlog; foto’s die inmiddels ook veelal hun ei-
gen charme hebben gekregen. Zelfs Het Vlie-
gend Hert in Brielle en de Pendrechtse Molen
op hun nieuwe standplaats zijn aanwezig.
Aangezien er ook fotoboekjes bestaan over
de molens op de afzonderlijke eilanden is het
te begrijpen dat er doublures aanwezig zijn. In
sommige gevallen is het duidelijk dat foto’s uit
andere boekjes zijn overgenomen, maar echt
hinderlijk is dit niet. Ook zijn er foto’s opgeno-
men uit enige recente ansichtkaartenseries.
In de bijschriften wordt kort het ‘levensver-
haal’ van de molen verteld. Hier en daar zijn
er wat missertjes te constateren. De in 1810 af-

gebrande voorganger van Het Vliegend Hert
in Brielle was geen standerdmolen, maar een
in 1697 gebouwde stenen molen, waarvan de
romp bleef voortbestaan in de in 1811 her-
bouwde molen. Het verhaal over De Kore-
naar in Rotterdam-Katendrecht (en niet Char-
lois) klopt ook niet. Kap, roeden en balie gin-
gen niet naar Alphen a/d Rijn. Dat gold alleen
het spoorwiel en dat was bovendien pas veel
later. Niet de molenbouwer van de molen
van ‘s-Gravendeel heette Vliegenthart, maar
de opdrachtgever, de eerste eigenaar. De
voorlaatste eigenaar van de molen van
Heenvliet was niet C. Schelling, maar D. Klein.
Deze molen had trouwens gewoon twee deu-
ren op de begane grond in plaats van de ver-
onderstelde één. Een on-naam als Het Kruiwiel
voor de molen van Herkingen belief ik niet te
geloven. De lijst met na 1900 verdwenen mo-
lens is niet helemaal compleet, terwijl de
stomp, terwijl de romp van de molenromp bij
Zwijn drecht-Pieterman in of omstreeks 1969 al
ge sloopt zou zijn.
Het neemt niet weg, dat dit boekje vanwege
zijn foto’s - en daar gaat het toch om -zijn weg
zal weten te vinden naar de molenliefhebbers
en de liefhebbers van ‘het Overmaas’. js.

Arie jan Stasse: De molens van de Zuid-Hol-
landse eilanden in oude ansichten;73 fotopa-
gina’s, gebonden (Zaltbommel 2002). ISBN 90
288 3679 9. De prijs is e 15,95. Het boek is ver-
krijgbaar bij iedere erkende boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever (Europese Biblio-
theek, Postbus 49, 5300 AA Zaltbommel, tel.
0418-513144).
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Over vliegers
en nog wat

Jan den Besten

Naar aanleiding van het 
bericht van Bart Slooten in
de Molenwereld, 2002-12-
322 over het gereed komen
van de molen van de Eters-
heimer Braakpolder wil ik
nog graag wat memoreren
over het nut en de uitvoe-
ring van vliegers, opzetstuk-
ken op de voorzoom om
meer wind te vangen.

Het feit, dat de molen van de Etershei-
mer Braakpolder licht en zwaar werk

krijgt, plus een roede half verdekkerd en
een roede Oud-Hollands met vliegers ver-
raadde voor ons meteen de ontwerper
van dit alles , namelijk onze huisvriend (sinds
1966) Gerrit Keunen. Hoewel dikke vrinden,
verschillen we soms op enkele punten van
mening. Zo ben ik geen voorstander van
licht- en zwaar werk. Veel te veel gedoe
voor de molenaar. En hoewel Gerrit in 1972
op de Oude Doornse Molen bij ons
slaagde voor zijn molenaarsexamen, werd
hij geen molenaar. En dit is jammer, want
juist in de praktijk leer je pas, wat wel- en
niet geliefd is bij de molenaar. Zo is het licht-
en zwaar werk technisch/theoretisch echt
wel een goede vondst, doch als molenaar
zou ikzelf er niet mee willen werken, van-
wege de rompslomp van het omschake-
len. Evenzo de vliegers! 

Vliegers: bewerkelijk

Toen we in 1982 de Kortrijkse Wipmolen in
Breukelen restaureerden had Gerrit 4
nieuwe vliegers in het bestek staan. Ik zei
toen: “Die kan je beter schrappen en het
geld ergens anders voor benutten”. (We
kwamen toch al tekort.) Gerrit: ‘Waarom’?
Ik: ‘Omdat ik ze toch nooit zal gebruiken,
veel te veel werk’. (Ik ging de molen na-
melijk bedienen.) Toen de molen nog de
polder bemaalde, had de molen vier vlie-
gers. Molenaar Boele had altijd de hulp
van z’n vrouw nodig om die viereneen-
halve meter lange en zware vliegers eraan-
of eraf te doen, vanwege het gewicht en
de grootte van die dingen.

Winterfoto van de Kortrijkse Molen met de vliegers, uit de jaren dertig van de
vorige eeuw.
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Vliegers volgens Sipman 

Voorts mag ik hopen dat men de vliegers
daar niet gaat maken volgens de teke-
ning, die Anton Sipman van de Kortrijkse
Molen maakte in 1948, want dan komt
men goed op de koffie! Zo schuin als Sip-
man ze getekend heeft waren ze absoluut
niet. Zie de afbeelding van een deel van
Sipmans tekening met de vliegers, met er
naast door mij getekend zoals de schuinte
werkelijk was, naar onze opmeting in 1980
ten behoeve van de nieuwe roeden voor
deze molen. Op Sipmans tekening staat tot
overmaat van ramp nog vermeld: “Vlieger,
bij zwakke wind goed; bij harde wind werkt
hij echter remmend”. Ja, als de vliegers in
de schuinte stonden zoals Sipman ze ach-
ter z’n tekentafel uitdacht en tekende, zou
dit zo zijn! Maar zo stonden ze niet. Aan de
top 12 graden met de neutrale lijn en niet
26 graden!
Als je dus zonder meer aanneemt dat het-
geen Sipman (in z’n overigens unieke teke-
ningen) weergeeft altijd juist is, kan je lelijk in
moeilijkheden komen. Ook in het artikel
over de vliegers in de Gildebrief nr. 4 van 15
dec. 2000 blz. 34 is kennelijk ook van Sip-
mans tekening uitgegaan en zijn voor-
noemde bijschrift, dat ze bij harde wind
remmend werken. Het is dan ook niemand
kwalijk te nemen die deze absoluut foute
gegevens van Sipman overneemt. Er zijn
immers nergens meer gegevens van de
vliegers te vinden! Gelukkig dan ook, dat ik
alles nog kon opmeten in 1980 zoals het
werkelijk was. Zie ook een winterfoto van

De laatste twee vliegers van de Kort-
rijkse Molen in 1981, staande tegen de
ondertoren van de molen. Duidelijk
blijkt hoe groot die dingen waren!

De korenmolen De Krijgsman in Uit-
geest, malend met vliegers op één roe,
maar van een ander model.
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Tekening van de
hand van de auteur
naar een opmeting
van de allerlaatste
overgebleven vlie-
gers in Breukelen.

de Kortrijkse Molen met de vliegers, uit de
jaren 1930. Kockengen en Portengen-Zuid-
zijde hadden eveneens dezelfde vliegers.
Drie molens min of meer op een rij, vrij kort
bij elkaar. Tenslotte nog een tabelletje met
de gegevens van de Potroeden zoals deze
op de Kortrijkse Molen waren.

We zijn benieuwd hoe ze op de Etersheimer
Braak molen zullen bevallen en hopen dat
men niet Sipmans tekening gaat gebrui-
ken!!
Wat betreft het oude allereerste “halve
Dekker systeem”, dit gaf bij oud-Hollandse
hekstand nog al zeilslag. Ook hiernaar zijn
we benieuwd, hoe dit zal uitpakken.

Wiek met vlieger en hekstand van de Kortrijkse 
Molen volgens Sipman (l) plus de werkelijke zoals
opgemeten door de auteur.



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!!

�




