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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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Koffie- en theehuis in 
molen Hollands Welvaart 
in Mensingeweer

Regelmatig barst er een discussie los over
horecavoorzieningen in een molen. Veel
molenaars zijn er op tegen, anderen tillen
er niet zo zwaar aan, mits er bepaalde af-
spraken zijn.
In molen Hollands Welvaart in Mensinge-
weer bestaan er vergevorderde plannen
om meer te doen met de molen. De molen
is in eigendom van gemeente De Marne,
die de molen goed laat onderhouden. Zij
kwamen met het plan om de molen te ge-
bruiken als koffie- en theeschenkerij, met
eventueel andere toeristische trekpleisters
erin. De molen ligt aan een kanoroute,
maar ook het Pieterpad loopt er vlak langs.
Tevens richten we ons op fietsers en molen-
liefhebbers. Nadat ik na de restauratiepe-
riode van 2000-2001 als vrijwillig molenaar
op de molen kwam heeft men mij ge-
vraagd wat ik van dit idee vond. Mijn me-
ning is, dat de molen niet een kroeg mag
worden, dat de aanpassingen zo gemaakt
moeten worden dat de molen een molen
blijft en dat zo’n koffie- en theeschenkerij
niet een bijtaak is van de molenaar. De mo-
len wordt zeker geen kroeg, want er is al
een dorpshuis met horecafaciliteiten. De
aanpassingen zullen helemaal gaan pas-
sen in een molen. De molen behoudt zijn
maalvaardigheid (voor zover er daadwer-
kelijk gemalen gaat worden). Mocht het
plan floppen is de molen relatief gemakke-
lijk in oude staat te herstellen.
Er zouden mensen gezocht worden die dit
gaan runnen. Daarbij worden duidelijke
afspraken gemaakt wat wel mag en wat
niet mag in de molen, dit in verband met
veiligheid. 
Ik had dus geen bezwaar meer. Dit kan
veel mensen trekken en dat is goed voor
de molen. Vervolgens is er een voorlich-
tingsavond gehouden, die overigens door

de subsidies. Ze kon ons nog enkele nuttige
tips meegeven. Wat dit betreft zijn we nu
dus al vrij ver. We zullen binnenkort voor de
buurtbewoners een voorlichtingsavond
gaan geven, maar eigenlijk hebben die
mensen ons afgelopen jaar al bezig gezien
dus daar verwacht ik niet veel tegenstand
van. De molen is Arbo- technisch al hier en
daar aangepast. En dan is het nu wachten
op de verbouwing. Wanneer deze van start
zal gaan is nog niet bekend. We zullen zien.
Paul Dijkema.

Aeolus Oldehove 
heeft wieken terug

Op een van de twee molens in Oldehove,
de Aeolus uit 1846, zijn op 12 maart 2003 de
roeden gestoken (zie Molenwereld 2003-1-
3). De molen heeft de afgelopen twee
maanden zonder het gevlucht moeten
doen, omdat er een opknapbeurt nodig
was. Er was stormschade en houtrot. De 80

weinig mensen bezocht is. Toch leverde dit
een viertal dames op die dit plan met veel
interesse opnamen.
Inmiddels hebben we in 2002 een proefjaar
gehouden met enigszins provisorische mid-
delen, maar het resultaat was goed. De
proef is geslaagd en de dames, Gerda Bos-
scher-van Lievenoogen, Miranda Narold,
Sisca Marringa en Mieke Linders hebben
het plan opgevat om een molenstichting
op te richten. Daar heb ik me aan toege-
voegd. Dit is de molenstichting ‘De Hol-

lands Welvaart’ geworden. De koffie- en
theeschenkerij gaat ‘In de malle molen’
heten. Intussen hebben wij, de stichting,
een vergadering gehad waarbij we de
burgemeester van gemeente De Marne,
mevrouw Joan Stam hebben uitgenodigd.
Zij kon ons deze avond vertellen dat wat
haar betreft het geld voor de verbouwing
rond was, en dat we zelf voor de inrich-
tingskosten in aanmerking kwamen voor

Molen Hollands 
Welvaart in 
Mensingeweer 
(foto H. Noot).
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zelfzwichtingskleppen zijn nu van ge-
coated aluminium vervaardigd, ooit voor
het eerst toegepast op de Krimstermolen
bij Zuidwolde en dit idee is nu al aardig aan
een zegetocht door het zelfzwichtingsland
begonnen. Volgens de molenmaker heb-
ben de wieken daardoor minder onder-
houd nodig. Molenaar Piet Reitsema ge-
bruikt de molen nog regelmatig voor het
malen van granen. Martin E. van Doornik.

Oog voor Friese molennood

De nood van de Stichting De Fryske Mole
(zie Molenwereld 2003- 3-69) heeft de aan-
dacht getrokken van de FNP. De fractie
van deze partij in de Friese staten heeft
over de problemen van deze stichting vra-
gen gesteld aan het College van Gedepu-
teerde Staten. De FNP stelt voor het provin-
ciale restauratiepercentage te verhogen
van 15 naar 25 procent en wil dat er meer
geld beschikbaar komt voor het behoud
van de Friese molens. 

Breuk tussen Gilde en Gild

De opleiding tot vrijwillige molenaar is, lan-
delijke bezien, een zaak van het Gilde van
Vrijwillige molenaars. In Friesland ontwik-
kelde zich daarnaast het Gild Fryske Moun-
ders met een eigen opleiding. Beide orga-
nisatie zagen wel in dat het gescheiden
opereren nadelen had: er was veel voor te
zeggen om de krachten te bundelen. Na
langdurige en moeizame onderhandelin-
gen werd vijf jaar geleden tot een fusie be-
sloten: het Gild zou verder voortleven als
provinciale afdeling van het Gilde. Deson-
danks bleven pijnpunten bestaan, met
name rond het examen (deelname oplei-
ders aan het examen en de dag waarop
het examen wordt afgenomen). 
Tijdens de voorjaarsvergadering van het
Gild Fryske Mounders op 4 april jongstleden
in Akkrum legde het bestuur een dubbel
voorstel voor: het Gild definitief op laten
gaan als afdeling in het Gilde of volledige
verzelfstandiging van het Gild. Het bestuur
van het Gild was voorstander van de eerste
optie, evenals de Stichting De Fryske Mole.
De leermeesters van het Gild waren voor
het tweede. Uiteindelijk werd het enigszins
geamendeerde tweede voorstel met 25 te-
gen 21 stemmen aangenomen, waarmee
de breuk een feit was. In het amendement
wordt de wens van een intensieve samen-
werking tussen beide gilden uitgedrukt. Het
Gilde zal nu evenals voor vijf jaar weer met
een provinciale afdeling en opleiding voor
Friesland starten. In feite is daarmee de situ-
atie van vijf jaar geleden hersteld.

Verplaatsing Polslootmolen
Akkrum een stap dichterbij

De Polslootmolen bij Akkrum, een spinnen-
kop met een achtkantige ondertoren staat
lelijk ingebouwd aan de Polsloot bij de
voormalige fabrieken van UT-Delfia. Boven-
dien zal het industrieterrein Spikerboor wor-

den uitgebreid, waardoor de situatie nog
verder verslechtert. De gemeente, de ei-
genaar van de molen, wil hem daarom, na
overleg met de molenstichting De Lege
Midden en Monumentenzorg, verplaatsen
naar de Nieuwe Schouw. Daarmee is een
bedrag van naar raming 187.500 euro ge-
moeid. De gemeente neemt van deze kos-
ten 110.000 euro voor zijn rekening, de mo-
lenstichting 22.500 euro. In februari is de
raadscommissie voor wonen, werken en re-
creatie akkoord gegaan met het voorstel
van B&W om een krediet van die grootte te
verlenen. Als alles volgens plan verloopt
dan kan de molen in het najaar op zijn
nieuwe plaats malen. Na de verplaatsing
neemt de molenstichting de molen van de
gemeente over.

Gemaal Echten weer
stoomgemaal?

In 1913 verving een toen gebouwd stoom-
gemaal de zeven windmolens en een ou-
der stoomgemaal van de 2377 ha grote
Veenpolder van Echten. Al snel, in 1925,
werd de stoommachine vervangen door
een elektromotor die een centrifugaal-
pomp aandreef. Daarmee verloor de 26 m
hoge schoorsteen haar functie en werd
omstreeks de oorlog gesloopt. In 1996 nam
een nieuw gemaal de functie van het
oude over. De elektromotor uit 1925 heeft
er dan zo’n zeventig jaar opzitten. In 2001
werd het oude gemaal, eigendom van het

waterschap Boarn en Klif, op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst. Architect Jelle de
Jong uit Lemmer kreeg de opdracht om
een restauratieplan op te stellen. Dat voor-
ziet in reconstructie van de pijp van het ge-
maal. Daarbij heeft men het oog laten val-
len op een schoorsteen uit Schoonhoven
die moet verdwijnen. Die zou dan in secties
van zo’n vier meter naar Echten kunnen
worden vervoerd. Verder zou De Jong van
het gemaal ook graag weer een echt wer-
kend stoomgemaal willen maken en is
daarvoor op zoek naar een ketel en een
stoommachine waarvoor de Nederlandse
Gemalenstichting is ingeschakeld.

Huizen bij De Haan in
Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden onderhandelt
met het bouwbedrijf Van der Werf in Sint Ni-
colaasga over de verkoop van 9.000 m2

grond aan het Zuidvliet rond de groten-
deels gesloopte voormalige oliemolen De
Haan. Op het terrein moeten vijftig huizen
komen, maar voordat het zover is moet
eerst de grond worden gesaneerd van-
wege bodemverontreiniging.
Over De Haan zelf heeft het gemeentebe-
stuur nog geen besluit genomen. Het stads-
bestuur aarzelt tussen verkoop en restaura-
tie in eigen beheer. Deze aarzeling hangt
weer samen met onduidelijkheid over de
toekomstige functie en de ermee samen-
hangende exploitatiekosten.

De Polslootmolen
bij Akkrum 
(foto H. Noot).
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Verbetering biotoop van de
molens in Vledder en Havelte

In de gemeente Westerveld hebben de
molens van Vledder en Havelte veel te lij-
den van windbelemmering door opgaand
geboomte. Het gemeentebestuur wil
daarom maatregelen nemen, zij het met
de nodige voorzichtigheid vanwege de
waarde van de bomen. Er zal daarom met
de nodige omzichtigheid gekapt en ge-
snoeid worden. Bij de molen in Havelte zul-
len een aantal berken en eiken gekapt
worden, terwijl een aantal jonge eiken bij
de molen van Vledder een nieuwe plaats
zullen krijgen.

Molenaar Henk Ovinge
Koninklijk Onderscheiden

Op donderdag 13 februari heeft burge-
meester Jansema van de gemeente Coe-
vorden in zaal ‘Hoes van Hol-An’ te Aalden
bij de afscheidsreceptie van vrijwillige mole-
naar Henk Ovinge namens de gemeente
de waardering uitgesproken voor alle vrijwil-
ligers, en in het bijzonder het werk wat Henk
voor molen Jantina Helling heeft gedaan.
Dat is niet alleen het draaien en malen met
de molen geweest, maar ook de rondlei-
ding van de vele bezoekers, de aandacht
voor de biotoop en het onderhoud van de
molen. Het heeft als resultaat dat de molen,
die in 1981 is gerestaureerd, tot op de dag
vandaag een malende molen is. 
Mede door de inzet van Henk is de molen-
vereniging ‘Vrienden van de Aeldermeul’
een bloeiende vereniging met meer dan
zevenhonderd (!) leden, iets waar de bur-
gemeester en de gemeente Coevorden
erg trots op kunnen zijn.
Voor al het werk wat Henk voor de molen
heeft gedaan heeft het Hare Majesteit het
behaagd, Henk Ovinge te benoemen tot
Lid in Orde van Oranje Nassau. 
Nadat de onderscheiding was opgespeld,
nam voorzitter G. Kwant van de Aelder-
meul het woord en memoreerde hij het
werk en de betrokkenheid van Henk en
maakte bekend dat het bestuur unaniem
had besloten om Henk tot erelid van de ver-
eniging te benoemen. Nadat de erespeld
een plaats naast het lintje had gekregen

werd mevrouw Ovinge een bloemetje aan-
geboden. Hun kinderen en kleinkinderen
waren met de vele genodigden, getuige
van deze gebeurtenissen. Roelof Kooiker.

Asser Molenstichting opgericht

In 1867 telde de Drentse hoofdstad vijf mo-
lens. In 1935 sneuvelt de laatste, de molen
aan de Molenstraat. Alleen de gemetselde
achtkante onderbouw bleef staan. Hij was
in 1808 gebouwd, maar daarvoor hebben
er op deze plaats ook al molens gestaan. In
of kort voor 1932 plaatst molenaar J.F. Smid
een 18 pk Hatz dieselmotor en dat bete-
kent het einde voor de windmolen. In 1935
volgt sloop. Toch waren er in Assen mensen
die de molen graag weer een plaats in het
stadsbeeld wilden geven. Een poging in

1975 liep op niets uit doordat de betrokke-
nen (eigenaar, gemeente en stichting) niet
op één lijn konden komen. Op initiatief van
de journalisten Germ Geersing, vrijwillig mo-
lenaar, en Bernd Otter, betrokken bij de As-
ser Historische Vereniging is nu de Asser Mo-
lenstichting opgericht, voorgekomen uit
een werkgroep (zie Molenwereld 2001-9-
208) die voorbereidend werk heeft verricht.
Gelukkig lijken problemen als in 1975 zich
nu niet voor te doen.

Maalstoel met bijsmaak 
voor molen in Norg

Tot ver in de twintigste eeuw waren er nog
allerlei maalderijen in het land waar met

Voorzitter G. Kwant van de Aeldermeul
(l.) geeft bij Henk Ovinge de erespeld
een plaats naast de koninklijke onder-
scheiding (foto R. Kooiker).

stenen werd gemalen. In vrijwel alle geval-
len ging dat met een maalstoel met onder-
aandrijving. In het Drentse dorp Een werd
omstreeks 1930 een nieuwe maalderij ge-
bouwd aan de Hoofdstraat met daarin
een maalstoel met een koppel vijftiender
stenen. Deze maalstoel is uniek geweest
omdat hier met bovenaandrijving werd ge-
werkt, op dezelfde manier als in een wind-
molen, zij het met riemaandrijving. Tot om -
streeks 1960 is er zo gemalen. Vanwege
een verbouwing van de schuur moest de
maalstoel verdwijnen. De eigenaar, de fa-
milie Kuipers, stelde de maalstoel beschik-
baar voor de molen Noordenveld in Norg.
De maalstoel is inmiddels naar deze molen
verhuisd, maar zal daar helaas niet in zijn
oorspronkelijke uitvoering komen. De aan-
drijving is inmiddels bestemd voor een te re-
construeren houtzagerij in Veenhuizen. De

stenen zullen met pasbalk, staakijzer en on-
derijzer hun traditionele plaats in de molen
van Norg krijgen. Dat is natuurlijk heel mooi,
maar hiermee is wel een uniek ensemble
grondig gemold. Het is in ieder geval te ho-
pen dat deze bijzondere maalstoel in Een
goed is opgemeten, gefotografeerd en
gedocumenteerd. 
Blijft de vraag, waarom men destijds in Een
tot een zo bijzondere constructie overging.
Bedrijfsmatig was de bewandelde weg al-
leen maar lastig. Heeft men voor de inrich-
ting van de maalderij in Een gebruik ge-
maakt van onderdelen uit een windmolen,
of desnoods een grutterij? (Vergelijk de
grutterij in het Gotische Huis in Kampen.) Zo
ja, hoe en waarvandaan is dit spul in Een
terecht gekomen? 

De onderbouw
van de molen
aan de Molen-
straat in Assen
(foto H. Noot).
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Wisseling van de wacht 
op de Bolwerksmolen

Tien jaar lang had Frans Bos de Bolwerks-
molen in Deventer onder zijn hoede, een
taak die hij met veel enthousiasme uit-
voerde. Vanwege gezondheidsproblemen
moest Bos tot zijn spijt afscheid nemen van
deze zaagmolen die door hem ‘flink op de
kaart is gezet’. Bos wordt op de Bolwerks-
molen opgevolgd door Ber Fort, afkomstig
uit het Zuid-Hollandse Nieuwkoop. Evenals
Bos leerde hij het omgaan met een zaag-
molen op De Heesterboom in Leiden. Sinds
december heeft Fort de Bolwerksmolen on-
der zijn hoede en bewoont hij met zijn ge-
zin het molenhuis.

Buurtvereniging voelt 
weinig voor overname molen

De molen van Dijkerhoek is sinds 1978 eigen-
dom van de gemeente Holten, nu ge-
meente Rijssen-Holten. De gemeente wil nu
van de molen af en die overdragen aan de
buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek. Het
gemeentebestuur is van mening dat een
stichting meer particuliere steun voor de
molen kan binnenhalen. Het Schoolkringbe-
stuur heeft zich laten informeren over de
consequenties die een overname heeft en
staat daardoor bepaald niet te trappelen.
Veel stichtingen met een molen in eigen-
dom hebben grote moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen. De verplichtingen die
een moleneigenaar heeft liegen er niet om.
De druk is alleen maar toegenomen o.a.
vanwege de arboverplichtingen en de ge-
stegen assurantiekosten, terwijl er nauwelijks
of geen inkomsten tegenover staan.

De Bolwerksmolen bij hoog water in
1988.

Deining in Ommen over
verplaatsing van molen De Lelie

Het vorige College van B&W van Ommen
wil woningbouw plegen in de nabijheid van
de molen De Lelie, eigendom van de ge-
meente en verhuurd aan ambachtelijk mo-
lenaar Anton Wolters. Deze (hoog)bouw
zorgt voor windbelemmering en om die re-
den zou de molen dan moeten worden
verplaatst. Ondanks, dat er nog geen de-
finitief besluit is genomen hebben deze
plannen wel geleid tot commotie. Mole-
naar Anton Wolters is zeer verontrust over
deze plannen.
De gemeente werkt aan het project De
Drieslag. Het zogenaamde Havengebied,
waar De Lelie staat wordt bestemd voor
woningbouw. De hoogbouw is niet te rij-
men met de molen. Daarom wil het ge-
meentebestuur de molen verplaatsen naar
het buitengebied. Dat lijkt een mooie op-
lossing, maar of dat zo is blijft de vraag. Dat
hangt niet alleen af van eventuele wind-
belemmering, maar ook van de vraag of
de situatie passend is voor een korenmolen
(de molenbiotoop in ruimere zin). Daar-
naast zijn er ook de consequenties voor het
bedrijf van Wolters dat drijft op de molen
op zich en een goed geoutilleerde molen-
winkel met een breed assortiment. Het flo-
reren van de winkel hangt nauw samen
met de locatie binnen Ommen zelf. Wan-
neer de molen een afgelegen plaats krijgt
in het buitengebied dan heeft dat zeker

De Lelie in 
Ommen 
(foto G.H. 
Varwijk sr.)

negatieve consequenties voor het bedrijf
van Wolters. Verder speelt ook mee dat de
molen op de plaats waar hij nu staat bij
Ommen hoort en een lege plaats in het
stadsbeeld zal achterlaten.

Jaarverslag 2002 molen 
De Ster in Geesteren (G)

Vrijwillig molenaar Joop Overman maakte
weer een uitvoerig en goed verzorgd jaar-
verslag van het reilen en zeilen op zijn mo-
len De Ster in het Gelderse Geesteren. In
tijdschriftvorm met diverse artikelen over de
lotgevallen van de molen. Daaruit blijkt dat
de molen in 2002 66 dagen voor het pu-
bliek was openge steld, meestal zaterda-
gen, in totaal 424 uur, aanmerkelijk meer
dan vorig jaar. Dat weerspiegelde zich ook
in de toename van het aantal geregis-
treerde bezoekers: 495. Er werden 123.720
asomwentelingen ge maakt. Dankzij Hen -
drikx Voeders uit Lochem kon er in de loop
van het jaar zo’n 4500 kg tarwe gemalen
worden. Aan de molen werd door de mo-
lenaar(s) het nodige onderhoud uitge-
voerd. Het bezoek van de Aston Martin
Club met zo’n 45 auto’s van dit merk, ge-
bouwd tussen 1925 en 2000, aan de molen
op 15 juli was een bijzondere ervaring.
Al met al geeft het verslag (verkrijgbaar
aan de molen) wederom een goed beeld
van wat er op een door vrijwilligers bema-
len molen passeert. 
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Meer geld nodig voor 
molen Groenekan

Tijdens de uitvoering van de restauratie is
gebleken dat de staat van de molen van
Groenekan, nu eigendom van de Stichting
De Utrechtse Molens en eerder van ANMB-
voorzitter A.L. Schuurman, veel slechter is
dan aanvankelijk verwacht. Dat geldt spe-
ciaal de toestand van de gemetselde
romp en ook de kap. Verder blijken ook de
roeden - uit 1968 - vervangen te moeten
worden. Daar komt bij dat het restauratie-
bestek inmiddels tien jaar oud en daarmee
achterhaald is. Op dit moment wordt er ge-
werkt aan een herziene begroting en zal
vervolgens de subsidiëring aangepast moe-
ten worden. Om het herstel niet nog verder
uit te stellen wil de molenstichting aanklop-
pen voor een lening bij het Nationaal Res-
tauratiefonds, dan wel aan de provincie
een renteloos voorschot vragen.

Brand in de Cannenburger Molen
in Vaassen

Op 5 woensdag maart heeft er een brand
gewoed in de Cannenburger Molen te
Vaassen van de familie Te Riele. Dit is een
heel bijzonder bedrijf al heeft het met het
klassieke molenaarsbedrijf maar weinig
meer uit te staan. Enerzijds heeft Te Riele
zich gespecialiseerd in het riffelen van wal-
sen en anderzijds in het malen van speciale
producten zoals gedroogde groenten voor
pakjes soep. Die laatste activiteit was ook
de oorzaak van de brand, doordat een on-
gerechtigheid als een steentje, in een
maalmachine voor vonken en daarmee
voor brand zorgde. Molenaar Te Riele is niet
te spreken over het optreden van de
brandweer. Die arriveerde naar zijn mening
(ook vanuit zijn 26-jarige ervaring als vrijwil-
lige brandweerman) te laat en paste een
in zijn ogen verkeerde blusmethode toe. Al
bij de melding vroeg Te Riele om een blus-
sing met poederblussers en niet met water
vanwege het karakter van het bedrijf. De
brandweer bluste toch met water, waar-
door veel waterschade ontstond en de be-

drijfsschade onnodig werd vergroot. De
brandweer ontkent evenwel dat men door
het bluswerk meer schade heeft aange-
richt dan noodzakelijk. 

De molen van Groenekan in de 
steigers: een dure operatie.

Thijs Loeffen bij zijn Bronsmotor in de
aanbouw van de molen.

Op zondag 9 maart is Thijs Loeffen plotse-
ling en geheel onverwacht overleden. Hij
werd 72 jaar.  Thijs Loeffen is op donderdag
13 maart begraven na een uitvaartdienst
in de parochiekerk H. Alphonsus te Bene-
den-Leeuwen.

Thijs was de laatste beroepsmolenaar en
tot voor kort ook eigenaar van molen De
Wielewaal in Beneden Leeuwen. Als jon-
gen werkte hij al mee op de molen. In de
hongerwinter werd er de klok rond gema-
len, waarbij hij de molen vaak al alleen
moest bedienen. Vanaf de jaren ‘50 werd
er elektrisch gemalen en raakte de wind-
molen buiten bedrijf. Voor de prins draaien
kon hem niet zo bekoren en dat deed hij
dan ook niet zo veel, maar malen deed hij
des te liever. In 1984 plaatste hij eigenhan-
dig een maalstoel met een oude Brons-
motor in de molen, waarmee hij geruime
tijd consumptiemeel heeft gemalen. Hij
zag zelfs kans om met een geheel gebar-
sten loper toch een goed malend koppel
stenen te verkrijgen. Ook ging hij regelma-
tig op pad met een klein maalstoeltje en 1-
cilinder dieselmotor om maaldemonstra-
ties te geven op jaarmarkten. In 1989
stopte hij met zijn bedrijf en ging zich toe-
leggen op zijn grote hobby, het verzame-
len en restaureren van oude 1-cilinder mo-
toren. Ook deed hij veel constructiewerk.
Zo maakte hij een kruilier met rondgaande
ketting voor de molen van Nieuwkuijk en
een regulateur voor de Wielewaal. Ons
laatste project, het terugbrengen van de
mengketel op windkracht, zal ik nu alleen
moeten afmaken. 
Altijd als ik op de molen was ging ik bij Thijs
koffie drinken en dan hadden we het over
molens, motoren en nog veel meer. Ook
kwam hij meestal even op de molen kijken
wat ik aan het doen was, maar hij liet mij
verder geheel vrij. Ik zal hem heel erg mis-
sen en ik wens zijn familie en vrienden,
maar vooral zijn vrouw erg veel sterkte toe.
Peter van Kuik.

Molen Beneden-Leeuwen in de rouw 

De Cannenburger Molen in Vaassen
omstreeks 1950.
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De Oude Knegt herleeft

Op allerlei fronten wordt er gewerkt aan
het nieuwe leven voor de twee jaar gele-
den afgebrande molen De Oude Knegt in
Akersloot. De nieuwe molen krijgt het mo-
del van zijn oorspronkelijke voorganger en
wordt daarmee wat groter en meer histo-
risch verantwoord dan de in 2001 afge-
brande molen. De aangepaste betonfun-
dering is klaar en er wordt begonnen met
het metselen van de penanten en veldmu-
ren. In de werkplaats van de molen maker,
molenmakerij Saendijck, is het bovenwiel
gereed gekomen en wordt nu gewerkt
aan de kap.
De buurtbewoners die zich inzetten voor
een andere, meer natuurlijke inrichting van
de omgeving van de Oude Knegt hebben,
om dat doel te kunnen bereiken, een offi-
ciële stichting, de Stichting Herinrichting
Omgeving Oude Knegt, opgericht. De
stichting wil rond de molen een ecologisch
interessant gebied creëren, met land-
schappelijke kenmerken die karakteristiek
zijn voor de regio en het molenterrein toe-
gankelijk maken. Ook onderzoekt men de
mogelijkheden om een bescheiden ge-
bouwtje aan de zuidzijde van de molen op
te richten voor de verkoop van molenpro-
ducten, een invalidentoilet en vergader-
ruimte. Met het hele project beogen de ini-
tiatiefnemers op non-profit basis het aan-
zien van de noordelijke dorpsentree te ver-
fraaien en beter te benutten. 
Meer nieuws is er te vinden op de website
www.oudeknegt.nl. 
Begin februari deed de rechtbank in
Utrecht een uitspraak over de schuldvraag
van de brand. De rechter vond dat de
man, die de fatale vuurpijl had afgescho-
ten, een inwoner van IJsselstein, onverant-
woordelijk gehandeld had vanwege de
nabijheid van de molen. De dader vond
dat het niet bewezen was dat zijn vuurpijl
de molen in brand had gezet, maar omdat
hij de enige in de buurt was die vuurwerk
afstak had de rechter daar geen bood-
schap aan. De rechter verklaarde de man
schuldig en daarmee is hij aansprakelijk
voor de schade, niet alleen voor de directe
brandschade, maar ook voor de bedrijfs-
schade.

Bas Kruk halve eeuw molenaar

Een vijftigjarig dienstverband komt van-
daag aan de dag zelden meer voor. Men
treedt te laat in dienst en te vroeg uit om
deze mijlpaal te halen. Vandaar, dat het
vijftigjarig jubileum, van de heer L.B. Kruk
van de Viaanse Molen bij Alkmaar zeer op-
merkelijk is.
In 1927 was zijn vader molenaar geworden
op de Viaanse Molen van de polder de
Bergermeer. Als deze ouder wordt dan valt
het malen op deze binnenkruier hem
steeds zwaarder, vandaar dat zijn zoon Bas
hem assisteert. Om die reden vraagt het
polderbestuur in augustus 1947 uitstel van
militaire dienst voor de molenaarszoon. De
vader kan het werk op de molen zonder de
zoon niet alleen af. In februari 1953 verzoekt

molenaar L. Kruk om zijn ontslag, hetgeen
hem op 27 februari met ingang van 1 april
1953 op eervolle wijze wordt verleend. Op 7
februari, solliciteert zijn zoon naar de open-
gevallen plaats en op 25 februari tekent hij
de ‘Instructie voor de watermolenaar’. Een
maand later, op 28 maart, wordt de ar-
beidsovereenkomst ondertekend, voorlo-
pig voor een jaar. Zijn salaris bestaat uit een
vast deel en een uurloon. Het vaste deel is
75 gulden per jaar met daar bovenop een
uurloon van 87 cent per uur. In 1954 wordt
het uurloon verhoogd tot 90 cent en het
vaste jaarloon tot 80 gulden. Naast het ma-
len moet de molenaar ook slootwerk doen.
In de jaren 1950 - 1953 wordt er gemiddeld
per jaar 936 uur gewerkt/gemalen. Dat le-
vert dus goed 800 gulden op. Met het
vaste loon komt Kruk dus op ongeveer 900
gulden per jaar, zeg maar zo’n 75 gulden in
de maand. Daar kon de schoorsteen on-
mogelijk van roken en vandaar, dat Kruk als
zoveel van zijn vakgenoten er een veehou-

derijtje bij heeft om het inkomen op peil te
brengen. Gewoond wordt er in het mole-
naarshuis en de molen zelf doet dienst als
veestalling en hooiberging. Het polderbe-
stuur is het daarmee niet eens: het vee en
het hooi moeten de molen uit en alles
moet grondig schoon worden gemaakt.
Uiteindelijk mag Kruk het hooi wel in de mo-
len laten, maar dan moet hij de extra assu-
rantiekosten voor zijn rekening nemen.
Inmiddels zijn we zo’n vijftig jaar verder en
de arbeidsomstandigheden van toen ko-
men ons nu onvoorstelbaar voor. Ook voor
Kruk was deze manier van werken niet vol
te houden. Naast zijn molenaarschap komt
er een andere baan. Desondanks blijft Bas
Kruk De Viaan trouw, nu een halve eeuw.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier laat die mijlpaal niet ongemerkt
voorbij gaan. Op dinsdag 1 april is hem een
receptie aangeboden in een feesttent
naast de molen, waarbij op gepaste wijze
bij dit bijzondere jubileum is stilgestaan.

De Viaanse Molen van de Bergermeer in Alkmaar.
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Kap geplaatst op molentje
landgoed Groenendaal 
in Heemstede

Op zaterdag 8 februari werd met een
kraan de gerestaureerde kap teruggezet
op de molen van het landgoed Groenen-
daal na restauratie door vrijwilligers van de
Stichting Molens Zuid-Kennemerland (zie

Op de Molenwal in Oudewater stond tot 1925 de zeer oude ste-
nen baliemolen De Hoop die het stadsgezicht ter plaatse vanuit
het zuiden niet weinig verfraaide. Helaas was het een reus op le-
men voeten, want door het voor een groot deel afgraven van de
vestingwal in de negentiende eeuw verloor de molenromp veel
van zijn stabiliteit met verzakkingen en scheurvorming als resul-
taat. Het werd zo erg, dat het stadsbestuur de laatste molenaar,
G. van den Brink, een maalverbod oplegde. Een blikseminslag in
1925 gaf de genadeslag: Van den Brink liet de molen nu slopen.
De sloop begon op de dag van de ramp in Borculo, 25 augustus
1925. Zoals zo vaak verhuisden de ijzeren roeden naar het zuiden
des lands om daar nog tientallen jaren dienst te doen in de stan-
derdmolen van Oploo, waaronder Potroe 1602 uit 1890. 
In 2005 zal de molen van Oploo een restauratie ondergaan,

Molenwereld 2001-1-7). Tevens werden de
roeden gestoken. Bij deze restauratie zijn
de as en het bovenwiel plus één roede ver-
nieuwd. De kap van de molen is nu bedekt
met losanges, ruitvormige zinken ‘leien’. Dit
was voor de restauratie ook al zo, maar
deze vorm van kapbedekking kwam/komt
eigenlijk alleen voor bij molens in de omge-
ving van Zoetermeer/Hazerswoude.

Verkoop molen Santpoort aan
Hendrick de Keyser gaat niet door

De gemeente Santpoort wilde de molen
De Zandhaas verkopen aan de Vereniging
Hendrick de Keyser (zie Molenwereld 2001-
9-213). De verkoop ketste af op financiële
gronden. Daarnaast speelt, los van de ver-
koop, nog een andere kwestie. Ambach-

Verloren zonen terug naar Oudewater?

waarbij nieuwe roeden zullen worden gestoken. Men heeft de
oude roeden nu aan Oudewater aangeboden, maar men weet
in het IJsselstadje nog niet erg wat men ermee aan moet. Nu
heeft de stad Oudewater al eerder een veel mooiere molenkans
voorbij laten gaan. Toen eigenaar Verweij zijn molen De Herder in
Willeskop, gemeente Oudewater wilde slopen bood hij de molen
gratis aan om die weer in Oudewater op te bouwen. Men liet die
kans voorbij gaan en daar is nu Medemblik goed mee, want
daar is De Herder nu weer al jaren een sieraad voor de stad.
Er is trouwens aan de roeden van de Oudewaterse molen nog
een fraai verhaal verbonden. Een voorganger van Van den Brink
kwam wel eens bij Hoogendoorn op de molen van Woerden en
placht te zeggen dat er een hele molen door zijn keelgat was
gegaan; alleen het puntje van een roe stak er nog uit!

Molen De Hoop in Oudewater. De vrijwel cilindrische
romp verraadt een hoge ouderdom van de molen. Het is
ook duidelijk zichtbaar hoe griezelig smal de Molenwal ia
geworden na het afgraven van de vestingwerken: het zou
de molen uiteindelijk (mede) fataal worden.

De standerdmolen van Oploo, nog met de roeden uit
Oudewater. Het is het enige wat beide molens gemeen
hebben (foto H.Noot).
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telijk molenaar Jos Kors woont in Stompeto-
ren en de afstand wordt door de toegeno-
men verkeersdrukte een steeds groter be-
zwaar. Kors wil bij de molen in Santpoort
wonen. Drie jaar geleden bood de ge-
meente Kors aan om de molenschuur an-
nex bezoekersruimte te verbouwen tot mo-
lenaarshuis. Deze plannen ketsten af op de
bezwaren van omwonenden en de Stich-
ting Santpoort die vonden dat daarmee
het karakter van de in 1872 gebouwde
schuur, een gemeentelijk monument, ge-
weld werd aangedaan. Desondanks komt
de gemeente nu weer met hetzelfde idee.

Glazen molen in de Schermer

Heerlen heeft zijn glaspaleis, maar als het
aan de plannenmakers ligt, dan krijgt de
Schermer zijn glasmolen. Op 5 maart ont-
hulde gedeputeerde E. Neef de plannen
ervoor. De toeloop aan toeristen in de
Scher mer vereist extra voorzieningen. An-
ders gezegd: met een attractie van die
aard trekt men meer toeristen, bovendien
omdat er behoefte aan een slecht-weer-
voorziening is in de regio Alkmaar. Het plan
is in opdracht van de provincie door archi-
tect Sander Douma uit Stompetoren ont-
worpen. Het voorziet in een grotendeels
ondergronds museum annex restaurant in
de directe nabijheid van de bestaande
museummolen D van de Schermer. Het res-
taurant wordt omschreven als een soort
molshoop die niet hoger komt dan de on-
derkant van molen D. Onder het restaurant
komt het museum met een auditorium. On-
dergronds bereikt men via een tunnel te
bouwen vierde molen, die volledig authen-
tiek zal zijn, maar waarbij de romp- en de
kapbedekking doorzichtig is zodat men
buiten kan zien wat er binnen gebeurt en
uiteraard ook omgekeerd. Met het plan is
in totaal een bedrag van 9,6 miljoen euro
gemoeid en mogelijk valt nog dit jaar de
beslissing.
De gemeente Schermer is niet betrokken bij
de plannen, maar het gemeentebestuur is
(redelijk) enthousiast, al verklaarde het al wel
in ieder geval geen geld voor te hebben.

Herstel bovenmolen
Driemanspolder

Aan de bovenmolen van de Driemanspol-
der bij Leidschendam zijn de nodige her-
stellingen uitgevoerd. De houten kruirollen
zijn vervangen door ijzeren exemplaren.
Veel aan het kruiwerk is ook verbeterd: De
plaat op de rolvloer is deels gerepareerd en
deels vernieuwd; de plaat onder de over-
ring is geheel nieuw. Ook is er wat verbeterd
aan het verband van de kap. Het kruien
gaat ineens erg licht. Aan de romp is ook
nog gewerkt: enige kistramen en deurkozij-
nen zijn deels vernieuwd; dat laatste geldt
ook voor de deur boven de voorwaterloop;
ook de smeerdeur is beter vastgezet en op-
nieuw geschilderd. Ook kwamen er vier
nieuwe zeilen. De molen ziet er weer goed
uit en kan er weer tegen. Leo Middelkoop.

De romp van de Babbersmolen in 1969 met erop een reclame voor het toen alom
bekende havermoutmerk HO van Quaker Oats. ‘Wij eten HO’ werd zelfs spreek-
woordelijk. In de oorlog moest deze reclame op last van de bezetter oververfd wor-
den, want Quaker is immers een Amerikaans bedrijf. De verf van de reclame bleek
in ieder geval kwalitatief de beste...

Op 7 oktober 1999 ontvouwde de Stichting
De Schiedamse Molens haar toekomstplan-
nen (zie Molenwereld 1999-11). Molens be-
horen tot de trots van Schiedam. Daar komt
men ook voor uit. Nog geen halve eeuw
geleden was die trots verschrompeld tot
drie, weliswaar kolossale, echte molens plus
enige stompen. Nu staan er weer vijf com-
plete molens in een kwaliteit die zij alleen bij
de bouw hadden. Maar met molens kon
meer. Zo presenteerde men in 1999 een
paar mogelijkheden, zoals de reconstructie
van een der verdwenen moutmolens, De
Kameel met name. Verder werd ook res-
tauratie van de onttakelde Babbersmolen
aan de Poldervaart genoemd. Hij staat in
het volkstuincomplex Vijfsluizen is op dit mo-
ment een kale romp. De molen staat welis-
waar buiten de binnenstadse ‘molenroute’,
maar zou met een totaal andere functie en

ander verleden wel bijdragen tot differen-
tiatie van het molenbezit. 
In de Middeleeuwen stond op de plaats
van de Babbersmolen al een watermolen
ter bemaling van de Babberspolder. In
1710 wordt deze molen vernieuwd en die
vormt de basis voor de bestaande molen-
romp zoals die er nu nog staat. Omstreeks
1885 komt het bestaan van de molen in
gevaar door het maken van de spoorlijn
Rotterdam-Hoek van Holland (bootverbin-
ding met Engeland!), welke op een spoor-
dijk op zo’n 75 meter afstand langs de mo-
len komt. De Babberspolder komt dan voor
de keus te staan om over te schakelen op
stoombemaling, dan wel het verhogen
van de molen en die te voorzien van een
balie. Men besluit aanvankelijk tot het eer-
ste en doet vervolgens het laatste! Vervol-
gens wordt van de molenromp in 1888 drie

Babbersmolen op weg naar herstel
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meter gesloopt, waarna er weer 51⁄2 meter
wordt opgemetseld; een maatregel die
ongetwijfeld samenhangt met het herge-
bruik van de kap. In 1924 krijgt de Babbers-
molen een motor: voortaan zal een Deutz-
dieselmotor het scheprad uit 1897 aandrij-
ven en de molen wordt onttakeld. Vanaf
1955 neemt het gemaal van de Hargpol-
der de bemaling van de Babberspolder
ook voor zijn rekening. De Babbersmolen
blijft nog lang staan zoals hij in 1955 is stilge-
zet. In 1979 verandert dat: hij wordt voge-
lasiel. Terwijl de dienst Gemeentewerken
bezig is met de bescherming van de molen
plus de bemalingsinstallatie (plaatsing op
de rijksmonumentenlijst) vraagt de exploi-
tant van het vogelasiel aan de eigenaar -
de gemeente Schiedam - om de hele in-
stallatie te mogen slopen, zowel de motor
als het bijzondere scheprad. Deze toestem-
ming wordt verleend en in juli/augustus
1980 verdwijnt vrijwel alles naar het schroot:
onbegrijpelijk! Gelukkig waait er in Schie-
dam nu een betere molenwind, ook voor
de Babbersmolen. De in 1979 gedwars-
boomde plaatsingsprocedure op de Rijks-
monumentenlijst wordt weer op gang ge-
bracht en op 14 mei 2001 ging de Schie-
damse gemeenteraad akkoord met een
positief advies richting minister. De Stichting
De Schiedamse Molens geeft nu het herstel
van deze molen prioriteit. Waarschijnlijk
wordt de Babbersmolen nog dit jaar over-
gedragen aan de Stichting als de vol-
gende stap op weg naar herstel. De kosten
worden geraamd op ongeveer een mil-
joen euro. De voorbereiding van de plan-
nen en de fondsenwerving vergen uiter-
aard ook heel veel tijd, zodat het feitelijke
herstel nog wel even op zich zal laten
wachten. Men hoopt de Babbersmolen in
2010 draaiend te hebben. Achter de scher-
men wordt dan ondertussen ook gewerkt
aan de voorbereiding van de reconstructie
van De Kameel op het Doelenplein, waar-
mee men na de voltooiing van de Bab-
bersmolen wil beginnen.

Redding voor 
windmotor Genderen?

Genderen is niet alleen het restant van een
wipkorenmolen rijk (zie Molenwereld2002-1),
maar ook een windmotor. Die staat in de
Heesbeense Uiterwaard en is sinds 1999
zelfs een beschermd rijksmonument. De
gemeente Aalburg is er de eigenaar van.
Rond 1990 kwam de windmotor buiten be-
drijf. Tijdens een zware storm vorig jaar
kwam de windroos naar beneden zetten
en de pachter van het land heeft nu ge-
klaagd dat zijn schapen zich eraan ver-
wonden. In februari heeft de gemeente
overleg gevoerd met de vrijwillige mole-
naars van De Witte Molen in Meeuwen,
Monumentenzorg en de Monumenten-
wacht over restauratie van deze Ameri-
kaan. De vrijwilligers van de Witte Molen
hebben aangeboden de afgewaaide
windroos te demonteren zodat gemeente-
werken van Aalburg die kan opslaan op de
gemeentewerf. Een totale restauratie
hangt af van het kostenplaatje.

Molen Aalst naar stichting?

Vorig jaar werd in de gemeente Waalre de
Werkgroep de Aalstermolen opgericht ten
behoeve van het behoud van deze molen.
Die draait wegens gebreken al anderhalf
jaar niet meer. Financieel is de molen voor
de particuliere eigenaar Van Stekelenburg
een blok aan het been. De werkgroep wil
nu de molen overnemen en vervolgens
doen herstellen. Voor de aankoop is een
bedrag van 55.000 euro noodzakelijk terwijl
de herstelkosten worden geraamd op
120.000 euro. De werkgroep heeft nu aan
de gemeente Waalre een subsidie van
25.000 euro gevraagd als tegemoetko-
ming in de aankoopkosten van de molen.
De rest van het bedrag zou dan via spon-
soring bij elkaar gebracht moeten worden. 
Subsidie van de gemeente is afhankelijk
gesteld van een gemeentelijk beleidsnota
kunst en cultuur die dit jaar uitgebracht
moet worden. Dit is de werkgroep in het
verkeerde keelgat geschoten omdat men
zich aan het lijntje gehouden voelt. In fe-
bruari heeft de Werkgroep daarom een
brandbrief aan de gemeenteraad ge-
schreven.

Molen Hilvarenbeek draait weer

Op 19 februari heeft na een stilstand van
bijna 2,5 maand onze molen De Doorn-
boom in Hilvarenbeek weer voor het eerst
gedraaid. Eind november hebben Piet van
Rijswijk, Birgit & Erwin Moonen en onderge-
tekende de molen stil gezet zodat molen-
makerij Coppes & Zn. uit Bergharen kon be-
ginnen met de sloop van het oude aswiel.
Dat wiel indertijd gekocht in Holland en
was niet meer te repareren. Er is besloten
om het wiel onder in de toog te bewaren.
Waar het wiel vandaan komt is ons niet be-
kend. Coppes maakte de kruisarmen in ei-
ken en de velgen in iepenhout. Gelukkig
werd er niet gekozen voor tropisch hard-
hout. Het buikstuk is inmiddels ook ver-
nieuwd in populierenhout. Maandagmor-
gen is er gestart met de opbouw van het
wiel in de molen zelf. De woensdag erop is
het wiel gereed gekomen en is er met een
matige Zuid-Oosten wind proef gedraaid
om alles af te stellen en na te lopen. is dat
geprobeerd. 
Terwijl het nieuwe wiel in de maak was, zijn
de heren Hub van Erve, Sven Verbeek en
ondergetekende begonnen met het open
leggen van de stenen in het kader van de
korenmolenaarscursus. Onder leiding van
instructeur Kees Fitters uit Nieuwkuyk is de
kunststeen open gelegd, onder de rij ge-
bracht en gescherpt. De vetkamers rond -
om de onderspil zijn schoon gemaakt en
voorzien van vers vet. De onderspil is ge-
centreerd. Het is nu afwachten wat het re-
sultaat is. 
Zoals vanouds zullen we weer elke zater-
dagmiddag tussen 13.30 en 17.30 uur (bio) -
tarwe & rogge gaan malen. Er is dan gele-
genheid om het werk van Coppes te ko-
men aanschouwen. Een dezer dagen zal
ook de monumentenwacht de teller terug
plaatsen. Vorig jaar werd er weer meer ge-

draaid en wel 115.00 asomwentelingen tot
en met half november. Speciale dank is
verschuldigd aan de ambtenaar van de
gemeente Hilvarenbeek de heer Warmer-
dam die er voor zorgde dat de subsidie
snel rond was. Dankzij hem werden ook
nog eind 2002 de deuren in de toog ver-
nieuwd. Bart Hoofs .

De korenmolen van Aalst bij de her-
bouw door de bekende molenmakers
Gebr. Van Tartwijk uit Schijndel in
1936. De molen werd toen ook, als
eerste in Nederland, verbusseld.

De Doornboom in Hilvarenbeek.
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MOLENSACTUEEL

Culturele en horecafunctie voor
Sint Anthoniusmolen in Laar?

Sinds drie jaar is de heer W. de Wild, eigenaar
van de Sint Anthoniusmolen aan de Neelen-
weg in Laar, gemeente Weert. De kosten om
de molen in stand te houden zijn hoog, de
opbrengsten te verwaarlozen. Om die reden
wil eigenaar De Wild zijn molen een culturele
en een horecafunctie geven. Hij denkt daar-
bij aan een galerie of een soort molenmu-
seum. Daarnaast gaan zijn gedachten ook
uit naar een soort bistro, maar grootschalige
activiteiten zijn niet de bedoeling. In de di-
recte omgeving van de molen komt het be-
drijventerrein Kampershoek-Noord en dat
strookt goed met de plannen van De Wild
voor een horecafunctie. Voor de nieuwe
functie is wel een wijziging van het bestem-
mingsplan noodzakelijk.

in ’t kort

� Op 12 augustus is het 25 jaar geleden
dan de molen Aeolus in Farmsum in ge-
bruik werd gesteld na verplaatsing in com-
binatie met uitvoerig herstel. Ter gelegen-
heid van dit jubileum zal er een boekje uit-
komen over de geschiedenis van de mo-
len, samengesteld door vrijwillig molenaar
Bert Peihak.
� De gemeente Culemborg heeft flink geld
overgehouden aan de verkoop van haar
aandelen in het gasbedrijf GGR. Ruim ne-
gen ton hiervan wordt besteed in de mo-
numentensfeer. Herstel van de plaatselijke

molen De Hoop is van de objecten die hier-
bij worden genoemd.
� De stomp van de in 1740 gebouwde wa-
termolen van de polder Delwijnen staat te
koop. Een bijzonderheid van deze molen is
de aanwezigheid van een ‘rondom-ge-
dicht’ op de ondertafelementen. Bij de
molen hoort zo’n 4.000 m2 grond plus tal
van extra’s. Het zorgt er allemaal wel voor
dat de vraagprijs 770.000 euro is.
� In februari werd de 160.000 euro kostende
restauratie aan de Zuidmolen in Groesbeek
voltooid. Vooral het metselwerk eiste veel
aandacht en het daarmee samenhan-
gende herstel van de zolderbalken.
� Van molen De Windotter in IJsselstein be-
staat sinds enige tijd een eigen website:

De Kapelse Molen in Roermond met
ervoor de maalderij.

Sinds 1929 is de Kapelse Molen aan de
Herkenbosscherweg in Roermond een
kale romp, zij het van een wel heel bij-
zonder model. Tot 1991 was er in de mo-
len nog een molenaarsbedrijf gevestigd.
Vervolgens dreig de sloop voor de molen
om zo op de Galgenberg plaats te krij-
gen voor woningbouw. Deze plannen
riepen verzet op en leidden tot het op-
richten van de Stichting De Kepelse
Meule die zich ging inspannen voor het
behoud van de molen. Het leidde ertoe
dat de molen in oktober 2001 op de rijks-
monumentenlijst werd geplaatst. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om
de molen weer geheel als windmolen te
completeren (zie Molenwereld 1999-7-
155,156). Dit plan heeft de stichting laten
varen. Men wil de molen restaureren zo-
als in de motortijd, zodat men een beeld
krijgt van hoe in dergelijke molens werd
gewerkt als overgasng van windmolen
naar veevoederfabriek. Ondanks het af-
zien van herstel als windmolen is met de
restauratie van de Kapelse Molen altijd
nog zo’n 500.000 euro gemoeid. De fi-
nanciering hiervan is nog niet geregeld.
De gemeente eist van de stichting een
sluitend exploitatieplan. Gemeente en
stichting beraden zich momenteel over
de invulling van de plannen.

dewindotter.nl met o.a. een de te koop
aangeboden producten, recepten en de
geschiedenis van de molen. 
� Op vrijdagmiddag 25 april hoopt burge-
meester Cohen van Amsterdam de Gaas-
permolen in het stadsdeel Amsterdam-
Zuidoost in bedrijf te stellen. De Gaasper-
molen was meer dan een halve eeuw een
afgezaagde romp.
� Op dinsdag 25 februari hield de brand-
weer een oefening bij de molen De Adri-
aan in Haarlem.
� Vrijdagmiddag 21 maart is de gerestau-
reerde korenmolen van ’s-Gravenzande of-
ficieel in bedrijf gesteld door wethouder
Post van deze gemeente.
� De plannen voor het herstel van de mo-
len van de Klaas Hennepoelpolder in War-
mond (zie Molenwereld 2003-3) hebben
veel positieve reacties losgemaakt, o.a.
vanuit het Zuid-Hollands Landschap.
� De verzakte molen van Scherpenisse
wordt nog dit jaar recht gezet, terwijl van
de zomer de standerdmolen van Sint An-
naland een behandeling tegen de bonte
knaagkever ondergaat.

Molenkalender

10 mei: Nationale Molendag
10/11mei: Molenfeesten standerdmolen
Wanroij
21/22 juni: Brabants Molenweekend
28 juni: Westlandse Molendag
7 september: Viering honderdjarig bestaan
van molen De Volksvriend in Liessel. 

Geen wieken voor de Kapelse Molen in Roermond? 

De stomp van de 
molen van Delwijnen om streeks 1970.

De Zuidmolen in Groesbeek gedu-
rende de mobilisatie van 1939/1940
met Nederlandse militairen. Zeer op-
merkelijk is de ANWB-wegwijzer: die
mist wat des wegwijzers eigen is. Het
heeft in mei 1940 niet geholpen.
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Niedersachsen

Duitsland

Herstel bakhuis molen Bagband

De molen van Bagband behoort met zijn
molenhuis en het bakhuis tot de mooiste
Oost-Friese molencomplexen: een heel
gaaf geheel. Helaas zorgde een brand vo-
rig jaar ervoor dat het bakhuis zwaar werd
beschadigd. Gelukkig wordt nu met man en
macht aan het herstel gewerkt. Voor 14 mei
moet alles klaar zijn. Dat hangt samen met
een door het Landwirtschaftsministerium uit-
geschreven wedstrijd ‘Unser Dorf soll schö-
ner werden’, ons dorp moet mooier worden.
In de regionale voorronde was Bag band er
al uitgesprongen, waarbij vooral de betrok-
kenheid van het hele dorp was opgevallen.
De jury werd daarbij de mooie plaatsen van

het dorp getoond en natuurlijk ontbrak de
molen met wat daarbij hoort niet. Natuurlijk
moet 14 mei, de dag waar op de jury voor
de volgende ronde het dorp bezoekt, het
bakhuis met molen en molenhuis er weer
pico bello bijstaan. 

De zeskante molen van Westerbur in
april 2002 (foto H. Noot).

Molen Querenstede hersteld

De laatste jaren zijn in Duitsland een groot
aantal onttakelde en gedeeltelijk gesloopte
molens herstel. Op dit terrein heeft het waar-
schijnlijk het buurland Nederland op zijn minst
geëvenaard. Tot deze molen behoort ook
de molen van Querenstede, gemeente Bad
Zwischenahn. Aanvankelijk wilde Johann
Diedrich Diercks een rosoliemolen bouwen,
maar het draaide uit op een zware windolie-

en pelmolen die in 1802 in bedrijf kwam. In
1810 werd het bedrijf uitgebreid met een
nog steeds bestaande herberg. De eigena-
ren waren niet erg gelukkig met de molen,
want hij brandde niet minder dan driemaal
af binnen ruim een halve eeuw: in 1870 door
een heetloper, in 1897 door bliksem inslag en
in 1924 weer door een heetloper. Evenzoveel
malen werd de molen herbouwd. Wel werd
na de brand van 1897 het houten achtkant
vervangen door een gemetseld. In 1934
deed de molen dienst als decor voor de film
‘Krach um Jolanthe’. In de oorlog werd de
molen beschadigd, maar desondanks werd
er tot 1952 met één roe op de wind gemalen
en tot 1973 nog met een elektromotor. De

zware, onttakelde, maar fraaie romp vroeg
als het ware om herstel en zo werd op 30 juli
1997 de Querensteder Mühlenverein e.V.
opgericht. In 1999 werd met de feitelijke res-
tauratie begonnen. Op tweede Pinksterdag
2001, Duitse Molendag, werden de roeden
gestoken. Inmiddels is de restauratie vol-
tooid. De molen heeft een vlucht van 23 m,
zelfzwichting en een windroos. De balie-
hoogte is ongeveer tien meter. De molen
heeft 1 koppel stenen.

Molen Westerbur 
uiterlijk weer compleet

De molen van Westerbur, bij Esens achter
de Oost-Friese Waddenkust is een voor
Oos-Friesland wel heel bijzondere molen:
een zeskante baliemolen. De molen werd
in 1870 gebouwd en was tot 1965 op de
wind in bedrijf. Het molenaarsbedrijf werd
hier in 1969 gestaakt. Later werd de molen
ingericht tot recreatiewoning, hetgeen ge-
paard ging met het uitslopen van het bin-
nenwerk: twee koppel stenen en een pel-
steen. In 1971 verloor de molen zijn buiten-
roe, de andere roe, een voor deze molen
gemaakte Potroe, bleef nog een twintig
jaar op zijn plaats zitten. Sindsdien stond de
molen er als kale romp met kap bij. Aan die
situatie is nu een einde gekomen, want de
particuliere eigenaar heeft de molen uiter-
lijk laten restaureren. Hij kreeg een nieuwe
kap, waarbij de in 1939 aangebrachte
windroos definitief verdween. Uiteraard zijn
ook nieuwe roeden gestoken. Ook hier
ging men een stap terug, want de molen
heeft nu borstroeden met ijzeren borsten,
een constructie die in Duitsland wel meer
voorkomt.

De molen van Querenstede voor de oor-
log, nog in vol bedrijf (foto H. Noot).

De molen van Querenstede in maart
1999 (foto H. Redinius).

De Querensteder molen in januari 2002
(foto H. Noot).



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

114 6de jaargang 2003 nr. 4



NVVM-molenmakers actief

Beijk Molenbouw B.V.

In de Collse watermolen te Eindhoven zijn
alle wielen, de wentelas en het slagbank
gemonteerd. Tevens is een draagconstruc-
tie gemonteerd om het oliewerk onafhan-
kelijk van het gebouw te laten draaien. 
In de molen Rust na Arbeid te Ven-Zelder-
heide zijn de zolders gereedgekomen. In
de werkplaats wordt verder gewerkt aan
de kap. 
(Zie ook onze website www.beijk.biz)

In de afgelopen maanden is hard gewerkt
aan onze nieuwe internetpagina. Hiervoor
is het familiebedrijf tijdelijk uitgebreid met
de twee dochters van Henk Vaags, Simone
en Corine. Het resultaat van hun werk is te
zien op www.vaags.nl. Tevens zijn hier de
pagina’s van de toeleverende bedrijven,
VAAGS molentechniek en houtzagerij AG-

Op dit moment zijn we bezig met wat on-
derhoudswerkzaamheden. Zo is er voor
de Witte molen in Meeuwen een nieuw
boshout om het staakijzer gemaakt en zijn
de staven van het steenrondsel vast ge-
zet. Verder wordt de gietmal van de as
gereed gemaakt om weer gebruikt te
gaan worden. Hierbij zijn een aantal on-
derdelen van de mal gerestaureerd of
vernieuwd en is op de mal een nieuwe
coating aangebracht. Aan de Ouden
Doornse molen te Almkerk wordt gewerkt
aan een nieuwe beschoeiing met veran-
kering bij de voorwaterloop en aan de
achterwaterloop. Dit werk wordt uitge-
voerd door Johan Straver en Mathijs
Groeneveld, zij zijn van de MTS uit Dor-
drecht van de afdeling grond-, weg- en
waterbouw en is dit dus een project van
school voor hun. Verder wordt naast de
drie beschoeiingen ook nog de overloop-
stuw in het rondmaalcircuit aangepakt,
hierbij komen aan weerszijde vijf nieuwe
damwand planken die het uitspoelen van
de oever tegen gaan.

NETA, te bekijken. U bent 24 uur per dag
van harte welkom. 
Natuurlijk is er niet alleen in de virtuele mo-
lenwereld gewerkt. Molen De Boezem-
vriend in De Groeve bij Zuidlaren kreeg een
nieuwe staartbalk. In Jemgum (Dld) werd
aan de molen van de familie Hetzke ge-
werkt. Hier is de windroos en het krui-me-
chanisme opgeknapt. Bij de Kempermolen
in Breedenbroek is het metsel- en voeg-
werk gereed gekomen en werd de nieuwe
staart aangebracht. Verder is er gewerkt
aan de restauratie van molen De Zwaluw in
Nieuwe Pekela en molen “De Zwaan” te
Moriaanshoofd.

Het afwerken van de staart-
balk aan de molen bij De

Groeve, de enige poldermolen
in de provincie Drenthe 

(foto Vaags molenwerken).

De Kempermolen te Breedenbroek in restauratie (foto Vaags molenwerken).
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Portret

Vier meter molenlandschap (6)

J.S. Bakker

Met deze middenplaat sluiten
we ‘Vier meter molenland-
schap’ af en volgen de foto-
graaf op de silo van Duyvis
in Koog a/d Zaan. We zien
nu hoe de Zaan zuidwaarts
gaat richting Noordzeeka-
naal. In deze aflevering doet
eigenlijk nog maar een mo-
len aan de Oostzijde mee, de
oliemolen De Jonker. Het is
eigenlijk ook de enige goed
herkenbare molen op deze

plaat. Op de westelijke Zaan-
oever is het niet altijd een-
voudig om de molens te

ontdekken, laat staan om aan
te geven om welke molen

het precies gaat.

De scheepswerf links op de foto is de
scheepswerf Czaar Peter. Tot 1741 stond op
deze plaats de paltrok De Schoorsteen,
een van de weinige, direct aan de Zaan
gelegen paltrokken, gesloopt in 1741. De
plaats bleef ondanks het verdwijnen van
de molen bekend staan als Schoorsteens-
hoek.
De brug op de foto is de Noorderbrug. Ten
noorden van deze brug stond De Cacao-

boom, een cacaomolen, maar omstreeks
1756 gebouwd als snuifmolen. Omstreeks
1830 verkaste hij naar Koog a/d Zaan. Ook
dit bleek een intermezzo, want in de
tweede helft van die eeuw werd hij ver-
plaatst naar Westzaan in de directe omge-
ving van de papiermolen De Schoolmees-
ter. Daar brandde hij op 16 februari 1900 af
(Zie Molenwereld 2000-6- 135). Tussen De
Cacaoboom en De Schoorsteen stond
nog een pracht van een pelmolen, De
Groeneboer. Deze in 1759 gebouwde pel-
molen werd in 1880 gesloopt om plaats te
maken voor stoom-rijstpellerij van A. Laten-
stein van Voorst, waarin de molenschuur
werd opgenomen. In december 1883
brandde de stoomrijstpellerij Birma van de
firma Klaas Blans af (zie Molenwereld 2002-
10-271). Blans kocht toen de pellerij van La-
tenstein van Voorst, liet de Birma herbou-

wen en bracht de installaties van De Groe-
neboer over naar de Birma. Tijdens het op-
trekken van de nieuwe stenen fabriek
Birma pelde De Groeneboer voor Blans.
Na het uitslopen van deze pellerij ten be-
hoeve van de Birma deden de gebouwen
van De Groeneboer dienst als pakhuis.

Rad van Avontuur
Vrijwel direct ten zuiden van de Noorder-
brug stond de oliemolen Het Rad van
Avontuur, een oliemolen met een typische
vierkante onderbouw. Toen de panorama-
foto gemaakt werd (1915) was het Rad net
uitgedraaid, want hij was in 1914 gesloopt.
Het oliewerk verhuisde toen naar De Zoe-
ker, die toen nog in Zaandijk stond (zie Mo-
lenwereld 2000-11-248). Het doet in deze
molen nog steeds dienst.
De molen zelf zou, als zoveel Zaanse mo-
lens elders nog carrière gemaakt hebben
en de weg naar het zuiden gevonden
hebben om in Nederweert-Boeket als ko-
renmolen te gaan malen. Dit is een con-
clusie die waarschijnlijk getrokken is op ba-
sis van het sloopjaar van Het Rad en het
veronderstelde bouwjaar in Boeket: 1914.
Nu kocht Piet van Bussel de Boeketse mo-
len in spe niet in 1914, maar in 1916 bij
Gebr. De Boer in Oostzaan (De molens van
Limburg blz. 471). Het zou betekenen dat
Het Rad twee jaar in onderdelen heeft op-
geslagen gelegen. Dat is niet bepaald de
stijl van Gebr. De Boer. Het is dus maar zeer
de vraag of de Boeketse molen inderdaad
Het Rad van Avontuur is geweest. Wel is het
aan bouwdetails te zien zonneklaar dat
deze Limburgse molen een Zaanse molen
is geweest, maar welke dan? In 1916 blij-
ken er in totaal drie Zaanse molens ges-
loopt te zijn: de zaagmolen De Roode
Leeuw en de pelmolen De Jonge Abraham
(zie Molenwereld 2002-10-71; hierin staat
abusievelijk als sloopjaar 1917 genoemd) in
Zaandam-O en De Kikker of Veldmuis in

Fragment van het molenpanorama in het Molenmuseum te Koog a/d Zaan met aan
de Zaan de pelmolen De Groenboer en en rechts ervan, ook aan de Zaan, De Cacao-
boom. Links van De Groeneboer in het Oostzijderveld, De Boerenjonker, die in 1898
naar het Münsterland in Duitsland verhuisde en links daarvan de volmolen De Boon-
stoppel, die in 1807 nog bestond, maar daarna werd gesloopt. Rechts van De Cacao-
boom laat Frans Mars, de schilder van het panorama, de in 1889 gesloopte oliemolen
De Boer malen met daarnaast de in juni 1898 gesloopte oliemolen De Katuil.

De in juni 1914 gesloopte oliemolen Het Rad van Avontuur met uiterst links de
brugleuning van de Noorderbrug, de brug die op de middenplaat goed zichtbaar is. 



Vier meter molenlandschap (6)

Westzaan. De laatstgenoemde molen valt
ogenblikkelijk af: te klein. Dan blijven er nog
twee over, maar welke op reis naar Lim-
burg mocht is onduidelijk. De Jonge Abra-
ham ligt het meest voor de hand, maar of
het zo is, is een tweede. Als een van beide
molens in de Zaan tot het eind toe houten
roeden heeft gehad dan is die het, want
de Potroeden in Boeket kwamen uit de-
zelfde Friese molen en zullen in 1917 gelijk
gestoken zijn. 

De Jonker 
Vervolgens komen we dan bij de duidelijkst
herkenbare molen op deze panorama-
foto. Dat is de oliemolen De Jonker. Deze
molen is gebouw als houtzaagmolen en
bestond reeds in 1672, dan is Jan Jansz.
Barck de eigenaar. Toen het in de acht-
tiende eeuw bergafwaarts ging met de
houtzagerij werd de molen verbouwd tot
oliemolen en verzekerd via het Olieslagers-
contract; in 1727 de lading (de koopmans-
goederen) en in 1733 de molen zelf op
naam van Aris Haeringh. Van 1763 tot 1765
staat de molen op naam van Maarten Mul,
van 1765 tot 1785 Claas Mul en van 1785
tot 1794 op naam van diens weduwe,
Maartje Nomen. Zij, en eerder haar man
verhuurden de molen. In 1794 koopt Claas

De als ex-Rad van Avontuur gedood-
verfde molen van Nederweert-Boeket
bij het gereed komen in 1917, gebouwd
door Piet van Bussel, de vader van 
Chris van Bussel, de uitvinder van het
wieksysteem Van Bussel. De molen van
Boeket werd bemalen door Chris’ broer
Mathieu. In 1954 liet de toenmalige ei-
genaar Coolen slopen door molenma-
ker Adriaens, waarna de roeden naar
De Dood in Zaandijk gingen. Op de
foto staan bij de staart de beide broers
van Bussel, links Chris en rechts Ma-
thieu. De foto verraadt niet alleen het
Zaanse verleden van de molen maar
toont ook de manier waarop de molen
is aangepast voor zijn nieuwe gebruiks-
doel. Van Bussel vond blijkbaar de
vlucht van de gewezen Zaanse molen
te klein en om dat op te lossen werd
de molen op een gemetselde onder-
bouw gezet die ongeveer anderhalve
meter boven de belt uitstak. Men moest
dus met een trap de molen in om op
de maalzolder te komen. Het probleem
was wel dat nu de staartbalk te kort
was geworden. De kruilier werd nu met
een hulpconstructie onder de staart
aangebracht. In de staartbalk ziet men
nog het gat voor het oude kruirad.

Oliemolen De Jonker in zijn nadagen. Er
zijn veel ramen ingegooid door de ‘jeugd
van toen’. Het op de foto zichtbare naam-
bord bevindt zich nu in het Molenmuseum
in Koog a/d Zaan.
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De in 1916 gesloopte zaagmolen De
Roode Leeuw op het eiland in de
Voorzaan kan naar Limburg zijn ver-
huisd. Of dit zo is, is een tweede.
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Ook de pelmolen De
Abraham, alias De Jood,
werd in 1916 gesloopt
en zou in theorie de-
zelfde reis kunne hebben
gemaakt. Links van deze
molen De Hondeman
en de Sint Willebrordus
met op de achtergrond
De Oranjeboom, alle-
maal molens die in deze
serie eerder voor het
voetlicht zijn gekomen.

Honig De Jonker en blijft dan een reeks van
jaren in het bezit van deze familie. In 1887
verkoopt Hendrik Honig Kz, firmant van de
firma Claas Honig & Zn de molen aan de
Gebr. Brat in Amsterdam. In 1898 wordt H.
Brat Jz. eigenaar en hij houdt de molen tot
1909 of 1910 in bedrijf. Dan koopt P. Cou-
wenhoven de molen (zie Molenwereld
2000-12-276 en 2000- 1-16). Als Couwenho-
ven zakelijk in de problemen komt dan
worden zijn molens publiek verkocht. De
blokmaler van De Jonker is dan Piet Roos
die via zijn zwager De Koperslager in Zaan-
dijk koopt en voor zichzelf als ‘pettenbaas’
begint zoals we eerder hebben gezien. De
Jonker wordt dan gekocht door H. Evenblij
die de molen niet in bedrijf neemt en hem
door verkoopt aan de firma Wit & Burghart.
De molen krijgt dan een elektromotor en
dan is het voor De Jonker als windmolen
afgelopen. In 1926 volgt de onttakeling
van De Jonker, waarna zijn as dienst gaat
doen - en nog doet - in de molen Het Pink
in Koog. Die onttakeling was nog maar het
begin: in 1932 wordt de romp gesloopt tot
op de hoogte van de wentelaszolder en in
1940 werd alles wat er nog van de molen
over was gesloopt voor de bouw van een
cacaofabriek die de molennaam over-
nam. Het naambord van de molen is be-
waard gebleven in het Molenmuseum in
Koog a/d Zaan.
Ten zuiden van De Jonker stond een pal-
trok die De Juffer heette. De molen wordt
altijd in connectie met Het Juffertje, de
‘oermoeder’ van de paltrok. Of het waar
is, is een tweede, want de molen zou zijn
naam ook aan zijn eigenaar te danken
kunnen hebben; een veel voorkomend
verschijnsel. De Juffer was namelijk in 1672
eigendom van Willem Pietersz. Joffer. De
molen werd in 1878 gesloopt. In een ge-
dicht met molennamen heet het:

De Juffer en De Jonker zoenen 
elkaar in ‘t donker’

Zaandam-Westzijde 
Op molengebied is op de panoramafoto
van molens aan te Oostzijde niet veel meer
te onderkennen. Daarom gaan we nu
weer terug naar de andere Zaanoever. In
1915 is in Zaandam-W dan nauwelijks iets
meer terug te vinden van de gigantische
molenrijkdom van enkele honderden mo-
lens van weleer. Dan bestaan nog:
• oliemolen De Krab, verbrand 23 maart

1916;
• zaagmolen De Smid (paltrok), gesloopt

in juni 1917;
• pelmolen De Koning van Pruisen, ges-

loopt juli 1918;
• pelmolen De Rosbaijer, verbrand 31

maart 1920;
• krijtmolen De Grauwe Hengst, gesloopt

mei 1924;
• zaagmolen De Pet (paltrok), gesloopt

april 1938;
• zaagmolen Het Jonge Schaap (zes-

kant); gesloopt mei 1942
• zaagmolen De Held Jozua (paltrok), nog

bestaand.
Verder bestaan er dan nog wat kleinere
molens. Op dit moment bestaat alleen de
paltrok De Held Jozua nog, de laatste van

de ongeveer driehonderd West-Zaandam -
se molens...

Het is verschrikkelijk moeilijk om de in 1915
nog bestaande molens op de foto te iden-
tificeren. Ongeveer achter het brugwach-
tershuis van de Noorderbrug draait een vrij
kleine molen. Het is waarschijnlijk De Huis-
man aan het Blauwepad wiens lotgevallen
behandeld zijn in Molenwereld 2000-5-109
en 2001-1-16 en daarom gaan we aan
deze molen maar verder voorbij.

De Grauwe Hengst
Rechts van de Noorderbrug zien we een
gashouder met links ervan een fabrieks-
schoorsteen. Even links van die pijp zien we,
flauw zichtbaar, een molen staan malen.
Het is waarschijnlijk verfmolen De Grauwe
Hengst. Hij werd in 1641 gebouwd, maar
volgens Boorsma heeft de molen vermoe-
delijk voordien elders dienst gedaan als
watermolen. In 1712 is de molen eigendom
van Aagte Cornelisd., weduwe van Pieter
Volger. Nadat de verfmaalderij uit de tijd
raakte werd de molen vanaf 1880 gebruikt
voor het malen van doppen en dat werd
hem bijna noodlottig. Op 1 februari 1898

ontstond er ‘s nachts brand bij de doppen-
steen. Olieslagers van de nabijgelegen
oliemolen De Groene Ridder ontdekten dit
en sloegen alarm. De molen kon met veel
moeite worden gered; er zal al vuur in het
riet op de romp. Meerdere branden op
deze molen konden in de kiem worden ge-
smoord. De laatste jaren van zijn bestaan
maalde de molen krijt. Dit leverde hem de
bijnaam Krijthengst op. Ook werd er stop-
verf gemaakt en dat staat natuurlijk niet los
van de zonet genoemde activiteit. In mei
1924 sneefde dit paard eindelijk in ‘‘t oor-
logsveld’: de sloper maakte korte metten
met deze eeuwenoude molen. De laatste
eigenaar was J. de Vries Wzn.

Negentiende-eeuwse afbeelding van
’t Juffertje, de veronderstelde oervorm
van de paltrok.

Nogmaals De Grauwe Hengst met zijn
krijtloods. De luiken zijn nu open; naar
voren toe neergelaten. Op stellingen
liggen de blokken krijt te drogen. 

De in mei 1924 gesloopte krijtmolen De
Grauwe Hengst met ervoor een krijt-
loods. De luiken ervan zijn gesloten.
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De Haan
Rechts van de genoemde gashouder zien
we op Koogs grondgebied een meelmo-
len, zoals men in Noord-Holland boven ‘t IJ
meestal een korenmolen noemde. Het is
De Haan die zijn bestaan in 1627 begon als

oliemolen De Koekoek of Koekuit. De wind-
brief werd op 9 augustus 1627 verleend aan
Gerrit Theunisz. Die de molen in 1635 ver-
kocht aan Claas Pietersz. Koeck. De molen-
naam zal wel weer samenhangen met zijn
familienaam. Na het overlijden van Claas
Koeck werd de molen op 2 februari 1664 in
veiling gebracht. Dat wordt geen succes,
want de eigenaar van het aangrenzende
weiland maakt bezwaar tegen het draaien
van de wieken over zijn grond. (Er is in Boe-
kel meer dan driehonderd jaar na dato dus
niets nieuws onder de zon - Molenwereld
2002- 7-197). Een maand later wordt de mo-
len dan toch verkocht aan Jasper Pietersz.
In 1668 wordt de molen verkocht aan Gerrit
Hendricksz. Stock, de grondeigenaar die in
1662 bezwaar maakte over de wieken bo-
ven zijn grond. Heeft hij met dat bezwaar
de prijs willen drukken? Stock was stijfselfa-
brikant, maar ook papiermaker met De Bes-
tevaer, ook in Koog. Hij maakte van De Koe-
koek eveneens een papiermolen. Na zijn
overlijden in 1672 brengen de erfgenamen
De Koekoek in 1701 in veiling. Hij wordt dan
gekocht door Pieter Claasz. Mok, die vooral
actief was in de verfmaalderij met Het Ge-
kroonde Zeepaard in Koog, alias De Mok en
een blauwselmolen in Zaandam-W. In 1721
wordt de papiermolen verkocht aan Willem
Jansz. Doncker die de molen in rederij ‘en
compagnie’ drijft. Doncker is de zoon van
Jan Jacobsz. Doncker, die we al eerder ont-
moet hebben bij de papiermolens De Her-
der en Het Herderskind in Zaandijk (zie Mo-
lenwereld 2000-10-215). De plaats van Wil-
lem Doncker in de rederij wordt in 1748 door
zijn schoonzoon Cornelis Makkes overgeno-
men. In 1768 koopt Makkes de Zaandijker
papiermolen De Hoop, bijgenaamd De
Arme Jacob erbij, waarvan de bovenbouw
nu de meelmolen De Koker in Wormer is.
Het bedrijf werkt dan onder de naam Cor-
nelis Makkes & Zonen. Als gevolg van een
erfeniskwestie wordt De Koekoek in 1807
geveild en gemijnd door Willem Jacobsz.
Makkes, een kleinzoon van Cornelis Mak-
kes. Die overlijdt in 1827 kinderloos, waarna

de molen op naam van Adriaan Hens
kwam te staan, een neefje van Willem
Makkes. Na het overlijden van Hens kopen
de bekende papierfabrikanten Blauw in
1844 de molen, maar met het doel een
concurrent uit te schakelen. Zij verkopen De
Koekoek in 1845 aan korenmoleaar Frede-
rik Kuyk met de conditie dat de molen nooit
meer als papiermolen mag worden ge-
bruikt. Kuyk verbouwt de molen na op 27
april 1847 verkregen concessie tot koren-
molen en geeft hem ook een nieuwe
naam: De Haan. Die naam is niet toevallig
Kuyk was van 1834 tot 1840 alleen eigenaar
geweest van de gelijknamige Zaandam-
mer korenmolen en vanaf 1840 tot 1850
voor de helft. Wat Kuyk bewoog om de
Zaandammer molen te vervangen door de
Koger is niet direct duidelijk. Qua molen
ging hij er op achteruit, maar zakelijk zegt
dat niets. Kuyk had de Zaandammer molen
bij een boedelscheiding voor 11.000 gulden
verworven en verkoopt de beide helften
voor elk 6300 gulden. De Koekoek koopt hij
voor 2500 gulden. Daar komen de kosten
van een verbouwing tot korenmolen nog
wel bij. In mei 1847 verkoopt hij de helft in
het achtkant met timmerschuur en erf aan
Pieter Kuyk korenmolenaar in Lisse voor 500
gulden, maar een maand later koopt Fre-
derik die helft weer terug voor 700 gulden.
In 1848 verkoopt Frederik Kuyk de helft in De
Haan etc. aan de Zaandammer brood-
bakker Hendrik Scheffer voor 3000 gulden.
Een jaar later verkopen beiden de hele mo-
len aan Jan de Jager, de molenaar van de
Oost-Zaandamse korenmolen De Koker
voor 7300 gulden plus nog eens 700 gulden
voor de losse inventaris. Kuyk zal er dus niet
minder van geworden zijn en dat was den-
kelijk ook zijn bedoeling.
Op 22 mei 1869 wordt de molen geveild en
gekocht door Jan Willem de Koning uit
Baambrugge voor 3700 gulden en 285
voor de losse goederen. De Jager liet er
dus flink op zitten...
De Koning gaat ook doppen malen, maar
dat wordt De Haan haast noodlottig:
brand op 9 juli 1891. De brandweer slaag -
de erin de molen te behouden. In 1903 ver-
koopt De Koning De Haan aan Jan Muys,
peller te Koog a/d Zaan voor 3000 gulden.
Die heeft vrij lang met de molen gemalen
waarna K. Leguit overnam en daarna
diens schoonzoon V. Wieringa. Wieringa
verhuurde de molen. De huurder maalde
zaagsel voor de linoleumindustrie, een
brandgevaarlijk werkje, dat de molen nu
wel noodlottig werd. De rode haan
kraaide op 15 februari 1921. Het molenhuis
bleef nog lang bestaan, maar is inmiddels
ook gesloopt.

De Krab
Rechts van de Koger meelmolen zien we,
meer naar achteren toe, op Zaandams
grondgebied, de oliemolen De Krab. De
geschiedenis van deze molen is onlangs
uitvoerig beschreven door Ron Couwen-
hoven in Het Olieslagerscontract - Oliemo-
lens in de Zaanstreek. Daaruit blijkt dat de
molen al in 1668 bestond en - heel verwon-
derlijk, op het ongeloofwaardige af - zeer
lang een standerdmolen is geweest. Toch

Meelmolen De Haan, eerder papiermolen De Koekoek in Koog a/d Zaan met het
fraaie molenaarshuis.

De in 1912 afgebrande korenmolen De
Haan in Zaandam-O, wiens naam door
Frederik Kuyk werd ‘meegenomen’
naar de Koger meelmolen. De Haan
was met 99 voet vlucht de grootste van
de Zaanse industriemolens.
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De olie-, later krijtmolen De Krab in Zaandam-W, in 1843 herbouwd. Pas meer
dan 130 jaar later zou er in de Zaanstreek weer een nieuwe oliemolen worden ge-
bouwd: De Bonte Hen aan de Zaanse Schans. Voor de molen ook weer een krijt-
schuur. De aanwezigheid van twee kranen is een andere opvallende bijzonderheid.

De in 1920 afgebrande pelmolen De
Rosbayer aan de Mallegatsloot.

zijn er weinig redenen om daaraan te twij-
felen. Molenmaker Verheul uit Westzaan-
dam noteerde over de bouw: 1778 den
30e mei is de olymoolen de krap op Zaan-
dam voor het eerst weer zeet (zaad)
maale gegaan, want van te voore wast
een stander moole. Nu tot agtkant ge-
maakt in een tijds van 7 weeke. Dit is een
onvoorstelbare prestatie. Dat een wipmo-
len in zeven tijds verbouwd zou kunnen
worden tot een achtkant als eens Het Pink
in Koog laat zich al nauwelijks indenken,
maar van standerdmolen naar achtkant
vereist de bouw van een vrijwel compleet
nieuwe molen en dat in zeven weken tijd.
Er is eigenlijk maar een zinnige verklaring
denkbaar: de in 1778 gebouwde Krab was
een sloopmolen van elders. Eventueel kan
men op de werf eerst de nieuwe molen he-
lemaal hebben klaar gemaakt zodat de
oude tot het laatste toe heeft gemalen en
de nieuwe molen na de sloop van de
oude in record-tempo is gebouwd. De
Krab verdient ongetwijfeld een plaatsje in
het Guinness-book of records voor molen-
bouw.
De oude Krab was in 1772 gekocht door
de firma Gerrit Jut & Zn voor 10.000 gulden.
Vanaf 1804 huurde de firma Remmert de
Vries & Zn de molen, waarbij Dirk de Vries
de eigenaar was. Daarmee was de molen
toch in de familie gebleven, want Dirk de
Vries was getrouwd met Maartje Jut. Zij ver-
kocht De Krab op 11 mei 1829 aan Adriaan
de Vries voor 6.000 gulden. Op 9 juli 1835
kocht mr. Hendrik Jan Smit de molen van
De Vries voor 5200 gulden. Op 23 oktober
1842 brandde De Krab tot op de grond toe
af. De grote molenschuur met de daarin
aanwezige koopmansgoederen bleef
voor het grootste deel behouden. Hus-
slage of mogelijk Boorsma vertellen, als ik
mij goed herinner, ergens het verhaal dat
Smit tijdens de brand beloofde de molen
te herbouwen als de grote molenschuur
met de ‘lading’ behouden bleef. Die la-

ding werd getaxeerd op bijna dertigdui-
zend gulden, toen een fortuin. Dankzij een
enorme krachtsinspanning slaagde men er
inderdaad in de schuur te behouden en
Smit hield zijn woord. De molen werd her-
bouwd en kreeg zowel een dubbel als een
enkel oliewerk. De nieuwe Krab was, afge-
zien van De Bonte Hen, de laatste nieuw
gebouwde oliemolen in de Zaanstreek.
Boorsma vertelt hoe na de bouw van de
molen een der werkzame molenmakers
zichzelf te kort doet. Tijdens de bouw van
de molen had hij al gezegd: ‘De Krab
klaar: Jaap dood’. In 1879 verkoopt Smit
de molen aan zijn zoon Frederik Willem Smit
voor 5000 gulden die de molen al snel ver-
koopt aan Pieter van ‘t Kaar en Klaas IJff uit
Westzaan. Zij verkopen de molen die door
de nieuwe eigenaar dan vanaf 1883 wordt
gebruikt voor ‘t malen van krijt en verfstof-
fen. Op 6 augustus 1894 wordt de molen
door de bliksem getroffen, maar dat loopt
dan nog goed of. In de nacht van 22 op 23
maart 1916 is het definitief mis en brandt
de molen tot op de grond toe af. Door de
geïsoleerde ligging van de molen kan de
brandweer vrijwel niets beginnen. De Krab
was toen eigendom van Pieter Groot en
maalde krijt in loon voor verffabrikant Pie-
ter Schoen & Zn.

De Rosbaijer
Rechts van De Krab staat een molen te
malen. Het is de pelmolen De Rosbaijer
aan de Mallegatsloot. Deze werd ge-
bouwd als volmolen, waarvoor op 14 mei
1649 de windbrief was verstrekt aan Cor-
nelis Claesz. Gast. Er hebben in de Zaans-
treek ongeveer 25 volmolens gestaan,
waar laken gevold (vervilt) werd. De
meeste Zaanse volmolens verloren al vrij
vroeg hun functie, een enkeling haalde
het begin van de negentiende eeuw. De
laatste was de omstreeks 1820 gesloopte
Vijzelaar in Zaandam-O. De meeste volmo-
lens veranderden al vrij vroeg van functie,

zo ook De Rosbaijer die omstreeks 1694 ver-
timmerd werd tot pelmolen. In het ge-
noemde jaar wordt hij opgenomen in een
assurantiecontract met de aantekening
‘voor desen geweest sijnde een vol-
moolen’. Aanvankelijk pelde hij gerst. In
1828 komt de molen op naam van Albert
Vis uit Wormerveer te staan die de molen
als snel een andere functie gaf: van 1833
tot 1880 werd er rijst gepeld, eerst voor Vis
en vanaf 1874 voor Jan Latenstein en
daarna voor Arend Latenstein van Voorst.
Toen dit product meer en meer toeviel aan
stoompellerijen werd andermaal overge-
schakeld op gort. In 1883 brak de as en
verspeelde de molen zijn kruis. De Rosbaijer
bleef nu tien (of vier?) jaar zonder wieken
werkeloos staan, maar wonder boven
wonder werd de molen vervolgens her-
steld en weer gebruikt als gortpelmolen
door de nieuwe eigenaar Cornelis Kamp-
huys. Daar was toen al snel de room af en
daarna maalde de molen foerage en ten-
slotte houtmeel, een brandgevaarlijk be-
staan en waarschijnlijk is het De Rosbaijer
ook noodlottig geworden, want in de
nacht van 31 maart op 1 april 1920
brandde hij, eigendom van de Gebr. Krijt
uit Koog, tot op de grond toe af. Daarmee
verloor het Westzijderveld in Zaandam met
uitzondering van een handjevol zaagmo-

lens zijn laatste molen. Er bleff nauwelijks
een spoor over van alle olie-, pel-, papier-
molens enz. die er in het veld hadden ge-
staan.
De naam Rosbaijer of Rosbeijer was een
verbastering van Ros Beijaard, het legend-
arisch sterk paard uit de Karolingische
sage van de Vier Heemskinderen. Ten wes-
ten van de Rosbaijer stond als buurmolen
trouwens De Reinoud, een in 1905 ver-
brande oliemolen. Deze molen had als
scheldnaam De Rabbi, maar doorgaans
sprak men van de Rijnhout, omdat men de
oorsprong van de ‘doopnaam’ van deze
molen niet kende. Dat was Reinauld; de
oudste van de vier heemskinderen! In het
Oostzijderveld stond nog een pelmolen
die De Vier Heemskinderen heette, al
stond die beter bekend als De Rijke man
vanwege zijn buurmolen De Lazarus!
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Aan de zuidkant van de Mallegatsloot heb-
ben meer molens gestaan. Zo stond ten
oosten naast De Rosbaijer de in 1893 ges-
loopte oliemolen De Melkpot, genoemd
naar een van zijn mede-eigenaren, ‘Doctor
Melckpot’. Naast De Melkpot stond de in
1914 afgebrande oliemolen De Vogelstruis
(Struisvogel). In een assurantiecontract van
1681 wordt deze molen opgenomen Vogel-
struijs, alias Moij Niesie, later verbasterd tot
Menies, zijn gangbare naam. Ook deze bij-
naam heeft zijn verhaal. ‘Mooi Niesje’ zou
volgens het verhaal het liefje (goedwillen-
der: de vrouw) van dokter Melkpot zijn ge-
weest en zodoende gaf ‘de volksmond
daarom De Vogelstruis zijn bijnaam die hij
meer dan twee eeuwen zou houden.
Op de hoek van de Zaan en de Mallegat-

sloot stond tenslotte de zaagmolen De Dik-
kert. Deze werd in 1896 gesloopt en her-
bouwd als korenmolen in Amstelveen.
Daar staat hij nog, nu in gebruik als restau-
rant.

De Eendracht
Voor De Rosbaijer zien we aan de Koger
kant van de Mallegatsloot de onttakelde
lattenzaagmolen De Eendracht. Die werk-
zaamheden leverden hem de bijnaam Lat-
tenpik op. Het was een vrij jong gebouwde
molen, gebouwd in 1847. In 1893 verkoopt
de toenmalige eigenaar, E. Bramer, De
Eendracht aan Maarten Prinsze. Dez was
eerder molenloos geworden door hetver-
branden van zijn lattenzager De Noten-
boom, alias De Pijpkan, in Zaandam-W. op

10 maart 1893. Op 20 mei 1893 onderging
De Eendracht bijna hetzelfde lot, want hij
werd door de bliksem getroffen en zwaar
beschadigd. Herstel volgde. Later werd de
molen verbouwd en een horizontale zaag-
machine geplaatst waarmee planken en
balken werden gezaagd; op dezelfde ma-
nier als De Herder in Leiden. 
Na het overlijden van Prinsze koopt Jan
Mulder in 1909 De Eendracht. In 1914 werd
hij door een windhoos getroffen, waarna
een motor werd geplaatst en de molen
werd onttakeld. In 1924 werd de overge-
bleven romp met de schuren uiteindelijk
toch ook gesloopt. Even ten westen van
De Eendracht stonden nog twee paltrok-
ken, maar die waren al weg toen De Een-
dracht werd gebouwd. Het betrof De Her-
der en De Herderin, alias De Oude Kerk en
De Nieuwe Kerk, alias De Oude Kikker en
De Nieuwe Kikker.

De Kleine Poort
Rechts van de Koger kerk zien we naast de
grote fabrieksschoorsteen in het veld ach-
ter de spoorweg een paltrok staan. Het
was een wel zeer bijzondere vertegen-
woordiger van zijn soort: niet alleen klein,
maar ook geheel gesloten, dichtgemaakt
aan de achterkant en de zijkanten. Ook zijn
functie week af. Hij dreef een cirkelzaag
aan en een machine om ronde stokken te
schaven. Verder werden er in het molentje
ook wasborden gemaakt. De Kleine Poort
zal ook met zijn bouwjaar (omstreeks) 1876
de laatste nieuw gebouwde paltrok van
Nederland zijn geweest. Helaas werd het
merkwaardige molentje in 1921 gesloopt. 
Met deze molen hebben we de rondblik
vanaf de silo van Duyvis op de Koger Hem
anno 1915 voltooid. De molens in de Zaan-
streek waren toen al een halve eeuw op
hun retour. Van ruim driehonderd omstreeks
1860 was hun aantal al gedaald tot onge-
veer zeventig stuks; toch in de ogen van nu
nog indrukwekkend veel, zeker wanneer
men bedenkt dat die stonden op een ge-
bied van hooguit tien bij acht kilometer. Het
komt ongeveer neer op een vergelijking
met alle bestaande Zeeuwse molens op
een eiland ter grootte van Terschelling!
Na 1915 gaat de teloorgang van de Zaan -
se molens nog ongehinderd door. Op de
foto zagen we twee molens in sloping. 
De panoramafoto geeft zo een bijzondere
momentopname van het Zaanse molen-
bestand. Immers vrijwel alle toentertijd be-
staande Zaanse molens zijn op de foto te
onderscheiden met uitzondering van een
paar in het zuidelijk deel van Zaandam-W
(de zaagmolens De Smid, De Pet, Het
Jonge Schaap en de pelmolen De Koning
van Pruisen). Zij waren of geheel onzicht-
baar of vrijwel niet te traceren. 
Gelukkig bleef het aantal Zaanse molens na
de oorlog vrijwel stabiel. Vooral dankzij de
Vereniging De Zaansche Molen verkeren zij in
uitstekende staat en zijn geregeld in bedrijf.
In combinatie met het Molenmuseum in
Koog a/d Zaan kan de 21-ste eeuwer zich
toch nog een idee vormen van een samen-
leving die ‘leefde van de wind’.

De paltrok De
Kleine Poort in
Koog a/d Zaan
van de achterzijde
gezien.

De zaagmolen De Eendracht aan de Koger kant van de Mallegatsloot.

Bij de hoek van de
Zaan en de Malle-
gatsloot stond tot
1896 de zaagmolen
De Dikkert, op de
foto in sloping
voor zijn verhui-
zing naar Amstel-
veen, waar de mo-
len als korenmolen
werd herbouwd.
De Dikkert werd
daar korenmolen,
maar is nu in ge-
bruik als restau-
rant.
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Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, e-mail jsbakker@cistron.nl.

ZOEKER
De zaagmolen uit het vorige nummer is (nog) niet
thuisgebracht

De heer Esselink uit Delft brengt wel de ‘Zoeker’ uit het decembernummer
van vorig jaar, een standerdmolen, thuis als de verdwenen standerdmolen
van Beugen. Hij schrijft: ‘Ik ben er zeker van dat het De Heidebloem in Beu-
gen is. Eigenlijk viel deze molen voor mij af, omdat deze molen een aparte
luikap had, terwijl de onbekende een doorlopende luikap had. Waarschijn-
lijk is deze constructie bij de verbusseling in 1943 gewijzigd. Op de foto in Mo-
lenwereld is deze verandering nog af te lezen. De doorgetrokken overkap-
ping van het luiwerk is aangebracht over de oude luikap, die aan de twee
schoortjes nog te herkennen is. De derde schoor is aangebracht voor de
nieuwe overkapping. De molen was gebouwd in 1660 en werd in 1937 ver-
kocht aan Th. Groothusen, die al huurder van de molen was. Hij laat de mo-
len in 1943 opknappen, maar helaas wordt de molen al in 1955 afgebroken.’.
Verder komt de heer Esselink nog terug op een foto van heel lang geleden
in de rubriek ‘Wie brengt me thuis?’ in De Molenaar en schrijft: ‘In ‘Wie brengt
me thuis?’, De Molenaar 1975-50-1405, en herhaald in De Molenaar 1986-33-
1009 stond als onbekende een opvallend hoog geplaatst achtkantig pol-
dermolentje, met opgaand geboomte op de achtergrond. Deze molen
werd nooit thuisgebracht. Er was een suggestie, dat het de molen van Bor-
nerbroek bij Almelo zou zijn, maar dat kon niet kloppen. Toch bleek merk-
waardig genoeg dit molentje daar in de buurt gestaan te hebben. Via de
molenverzamelaars Hans Roest en Paul van den Berg, die deze molen in
Saasveld lokaliseerden, kwam ik bij de Twentse molenkenner Herman Ha-
gens terecht. Hij bevestigde, dat dit poldermolentje in Saasveld stond en
stuurde tevens een situatieschets. De molen werd in 1866 gebouwd in op-
dracht van de Duitse graaf Clemens Droste zu Vischering, die veel bezittin-
gen had in Saasveld. 

Kaartfragment met
Saasveld en de pol-

dermolen (WrM). 
De molen staat

aangegeven in een
moerassig gebied
en maalt via een

voorboezem uit op
de Spikkersbeek.

Niet direct een ‘Twentsch landschap’, deze water-
molen, maar toch is het zo.

De molen werd gebouwd voor het bemalen van enige laaggelegen drassige
gronden en stond aan de Spikkersbeek achter het erve Schutte ten noordwes-
ten van de kerk van Saasveld, in de buurt van de huidige Bornsestraat. In 1916
zou de molen bij een zware storm zijn gevlucht verloren hebben. Onderdelen
van deze molen werden in 1918 gebruikt bij de bouw van de zaag- en koren-
molen De Vrede in Usselo. Die molen zou destijds gebouwd zijn met onderdelen
van minimaal drie molens: de poldermolen uit Saasveld, de standerdmolen van
Losser en een korenmolen uit Dinxperlo. Van het molentje zouden ook nog on-
derdelen verwerkt zijn in een schuur daar in de buurt. Op deze merkwaardige
molen hopen we nog eens in een uitgebreider artikel terug te komen.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’ waarvan niet bekend is om welke molen het gaat.
Het betreft zeker geen ‘Dordtsche Watermolen’ zoals het onderschrift van de
kaart ons wil doen geloven, maar eerder een van de strijkmolens van de Raaks-
maatboezem bij Alkmaar; maar welke molen is het precies? Wie helpt?



122 6de jaargang 2003 nr. 4

Actie bij De Star 
in Balkbrug 

molen kwam de maalvaardigheid aan de
beurt.
Zo’n tien jaar geleden werd de molen be-
malen door Tonny Moes. Nadien was er
weinig meer mee gemalen.
De inrichting bestond toen en bestaat nu
nog steeds uit drie koppel stenen. Twee
koppels zijn kunststenen, een van Rutgers
en een van Jaspers. De derde steen is een
blauwe. Verder zijn er twee silo’s van elk
twee ton en een zeskante buil, windgedre-
ven door middel van een touwsnaar. Het
luiwerk is een kammenluiwerk en verder is
er een afschietwerk. De blauwe steen werd
gebruikt voor bakkersgemaal, maar miste
de regulateur en regulateurstangen. 
Er werd begonnen met het grondig
schoonmaken van de blauwe koppel. Het
scherpsel was nog in orde, dit was indertijd
nog aangebracht door Tonny Moes. De
steenspil werd verstevigd door het aan-
brengen en aanslaan van stroppen. De
steenbus, de taatspot en het astaplager
werden opnieuw afgesteld. De regulateur
en de stangen werden vernieuwd. Toen
werd het tijd om te gaan proefmalen. Er
werd een voer tarwe geregeld bij de Erwin
de Jong van de Wieker Meule uit De Wijk.
De regulateur moest beter afgesteld wor-
den en het eerste koppel was weer maal-
vaardig.
Hierna kwam de buil aan de beurt. De
touwsnaar werd opnieuw aangebracht. 
Onze voorganger had deze naast de poe-
lie gelegd om zo de buil elektrisch aan te
kunnen drijven. De elektromotor was verwij-
derd, we konden dus alleen gebruik ma-
ken van de wind. Na een grondige
schoonmaakbeurt van de buil, het inkorten
van de riemen, het smeren en afstellen van
de lagers, werd het builgaas onder handen
genomen. Dit bleek na inspectie vervuild te
zijn, maar verkeerde nog in goede condi-
tie. Het builgaas werd losgenomen en op-
nieuw opgespannen. 
De buil werkt samen met een aanvoer-
trommel. Hierin kan men 25 kg meel storten,
waarna door middel van een transportstrip
en een schuif de toevoer geregeld wordt.
De trommel wordt door de buil met een
riem aangedreven. Na alles goed nageke-
ken en opnieuw afgesteld te hebben, was
ook de buil weer bedrijfsklaar.
Het tweede koppel stenen werd bekeken
en losgenomen. Het rondsel bleek in ma-
tige staat te verkeren en de steenspil was
niet optimaal. Echter de regulateur van het

derde koppel stenen hadden we al gedo-
neerd voor de eerste steen. Na veel pas-
sen en meten bleek dat het rondsel en de
steenspil ook op de tweede steen te pas-
sen. Een en ander werd overgezet. De wer-
vel van de tweede steen werd afgesteld,
vastgezet en draaibaar gemaakt. Het
scherpsel bleek nog in goede conditie te
verkeren, maar de ligger was behoorlijk
verzakt. Deze werd weer waterpas gelegd.
Met de regulateur was het matig gesteld.
Er werd een nieuwe riemschijf vervaardigd
en de rest verstevigd. Ook bleek de regu-
lateurstang behoorlijk kort te zijn en was de
regulateur niet zwaar genoeg om de steen
bij te houden. Dit werd verholpen door een
extra evenaar met gewicht te maken, die
het gewicht op de regulateurstang groten-
deels ophief. Na alles in en op elkaar afge-
steld te hebben was ook de tweede steen
weer maalvaardig.
We beschikken nu dus weer over twee
koppel stenen met een redelijk hoge pro-
ductie, over een molen met 4 fokken en
een redelijk goed biotoop. Dus dat wil best
malen.
Erwin de Jonge leverde voertarwe. Anton
Wolters van molen De Lelie uit Ommen
bracht ook wel maalgoed om de deur, zo-
als rogge, voergerst en geschoonde maïs.
Echter de molen kon meer maalgoed aan.
Dit konden we betrekken van de firma Fe-
ijen in Dalfsen, die tot vorig jaar maïs le-
verde aan De Westermolen in Dalfsen. Zij
waren met malen gestopt, omdat ze afzet
gevonden hadden bij een paar bakkers en
omdat voer- en consumptiegraan voor-
taan gescheiden diende te worden. In mo-
len De Star wordt alleen veevoer gemalen.
Ondertussen werd het derde koppel ste-
nen onder handen genomen. De steen

Bert de RuiterVanaf 11 oktober 2002 is korenmolen De Star te Balkbrug in beheer van
de beheersstichting molen De Star. De gemeente Hardenberg, waar
Balkbrug sinds 2 jaar onder valt, blijft eigenaar van de molen.

De schuur aan de voet van de molen. Tot
1974 stonden schuur en molen ook al bij
elkaar. Door de verplaatsing van de mo-
len in dat jaar volgde een scheiding, die
door de verplaatsing van de schuur naar
de molen in 2002 weer ongedaan werd
gemaakt.(foto G.H. Varwijk sr.).

Sinds 1 juni 2001, nadat we van de heer
Hulleman oud-molenaar van De Star, de
sleutel van de molen overhandigd kregen,
is er al zo het een en ander gebeurd.
Eerst vond een grondige inspectie plaats.
Al snel kwam aan het licht dat intensief na-
lopen van het gaande werk gewenst was.
Na afspraak met molenmaker Dorenbosch
uit Adorp, werd eerst de bovenas naar bo-
ven en naar voren gebracht. Hierna heb-
ben wij, te weten Hans Hoekman en Bert
de Ruiter, vrijwillige molenaars, en Gerard
Vos en Detlef ter Haar, molenaars in oplei-
ding, het bovenwiel, de bonkelaar, het
spoorwiel en de schijfloper voorzien van
nieuwe wiggen. Tevens werden de wielen
weer vlak en haaks afgesteld. 
Bij de gemeente Hardenberg werd een
verzoek gedaan voor vier nieuwe zeilen.
Deze werden geleverd en voorgehangen
door zeilmaker Henk Epskamp van molen-
zeilmakerij De Wind te Naarden. De nieuwe
zeilen voldoen prima en we zijn er zeer te-
vreden over.
Na het weer draaivaardig maken van de

De molenschuur, die eerder aan de 
nu gedempte Dedemsvaart stond 
(foto G.H. Varwijk sr.).
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werd losgemaakt, schoongemaakt, afge-
steld en de steenbus gereviseerd. Het rond-
sel van de tweede steen is uit elkaar geno-
men en voorzien van een nieuwe schijf. 
Dit werd mogelijk door medewerking van
Jos Geverink, molenmaker te Lochem.
Laatstgenoemde heeft onlangs de touw-
tjes overgenomen van Groot Wesseldijk. 
Zelf heb ik drie jaar bij Groot Wesseldijk ge-
werkt, vandaar dat ik tijdens de kerstva-
kantie gebruik mocht maken van de
werkplaats aldaar. Inmiddels hadden we
van Erwin de Jonge uit De Wijk een aan-
bod gekregen voor een zakkenklopper.
Dat hebben we niet afgeslagen en inmid-
dels staat de zakkenklopper op de steen-
zolder.
In de Wieker Meule te De Wijk staat nog
een zakkenklopper, gratis te bevragen bij
Erwin de Jonge. Telefoon 0522.442162.

De laatste stand van zaken op molen De
Star is, dat er nu twee koppel stenen maal-
vaardig zijn, samen met een buil 
Plannen voor de toekomst zijn het comple-
teren van de jakobsladder, waarvan zich
alleen nog de kop en een verdeelschroef
tussen de beide silo’s bevinden.
In samenwerking met de beheersstichting
van molen De Star en de gemeente Har-
denberg zal het zeker lukken onze molen in

de toekomst draaiende te houden. Gedu-
rende de zomermaanden vanaf mei tot
september is de molen te bezichtigen op
de zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur. Hier-
bij worden we geassisteerd door 22 molen-
gidsen, die deskundige uitleg kunnen ge-
ven. Er is gelegenheid om een kopje koffie
te nuttigen, al dan niet met koek. 
De molen draait elke zaterdag van 9.30 –
12.30 uur en op dinsdagavond van 19.30 –
22.30 uur. Uitzonderingen daargelaten. Tus-

Balkbrug omstreeks
1930. Rechts de molen
en aan het water de
maalderij van de  
coöperatie die zou uit-
groeien tot een grote
mengvoederfabriek. 
Er is al een pneumati-
sche los installatie, voor
die tijd in dit soort 
bedrijf heel modern.
Rechts van de maalde-
rij de in 2002 ver-
plaatste schuur 
(foto coll. jsb)

sendoor draait en maalt de molen zoals
het uitkomt het gehele jaar door.

Hierbij bedanken wij voor de voorspoedige
gang van zaken:

• De gemeente Hardenberg, 
• De beheersstichting van molen De Star
• De vrijwilligers; 
• De firma Feijen voor de aanvoer van

maïs en hun medewerking;
• De directie van Veldzicht te Balkbrug

voor geschonken gereedschap;
• Anton Wolters voor levering maalgoed

en transport;
• Erwin de Jonge voor levering maalgoed

en de zakkenklopper;
• De firma Dorenbosch te Adorp (Gr.) voor

advies, service en werkzaamheden;
• De firma Groot Wesseldijk voor advies en

het afstaan van werkruimte.

Zonder deze medewerking was molen De
Star een star en stilstaand monument ge-
worden zonder toekomst. Collegae en be-
langstellenden zijn van harte welkom voor
een bezoek aan onze molen. Telefoon:
0523.657859. Bij geen gehoor probeert u
het nog een keer.
Bert de Ruiter is vrijwillig molenaar op molen
De Star te Balkbrug.

In Molenwereld 2000-6-135 beloof-
den wij onze abonnees dat er voor
iedere abonnee één serie aanslui-
tende, losse platen beschikbaar wordt
gesteld tegen kostprijs, in totaal dus
zes posters van 63,0 x 29,7 cm; een
totale lengte van bijna vier meter! 
In 2000 noemden wij hiervoor een
bedrag van ongeveer tien gulden. 

Vier meter molenlandschap Als u als abonnee/donateur 1 set
van zes posters wilt ontvangen, dan
dient u dus e 8,- (inclusief porto)
over te maken op Post bankrek.no.
4506935 of bankrek.no. 3750.30.867
t.n.v. Stich ting Molenwe reld te
Moer kapelle. Wilt u meer dan één
set dan komt er e 3,- per set bij
met een maximum van in totaal vijf
sets.
Niet-abonnees dienen voor 1 set
e 15,- over te maken en voor elke
set meer e 6,- per set meer met een
maximum van in totaal vijf sets.De serie 

compleet

Dat is helaas niet haalbaar vanwege
de sinds 2000 sterk gestegen ver-
zendkosten. We moeten daarom
voor de set van zes posters een prijs
van e 8,- in rekening brengen voor
de eerste set. Wilt u meer dan één
set dan komt er voor abonnees e 3,-
per set bij met een maximum van
in totaal vijf sets. 
Niet-abonnees betalen e 15,- voor
de eerste set en e 6,- per set meer
met een maximum van in totaal vijf
sets.

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

De Sinninger molen is van verre zichtbaar.
Hij behoort bij het Erve Eilers in de buurt-
schap Sinningen, ongeveer vijf kilometer
ten westen van het dorp Saerbeck. De uit
het nabijgelegen Emsdetten komende mo-
lenaar Theodor Eilers liet in 1866/1867 naar
een plan van meester-metselaar Münster-
mann uit Heek in Sinningen de 22 meter
hoge achtkante beltmolen bouwen. Het
gedateerde en ondertekende ontwerp
voor de nieuwbouw van ‘einer Windmühle
mit 2 Mahlgängen zum Kornmahlen für
Herrn th. Eilers in Bsch. Sinningen, Ge-
meinde Saerbeck’ bestaat nog steeds. Het
eiken achtkant van de molen werd op een
gemetselde onderbouw gezet.

Eilers maalde zowel voor menselijke als dier-
lijke consumptie. Wel werd er al voor 1900
een verbrandingsmotor voor het aandrij-
ven van het binnenwerk opgesteld om on-
afhankelijk van de wind te kunnen werken.
In 1929 werd het malen op de wind ge-
staakt. Het malen van voedergranen ging
uitsluitend op de motor. In 1941 stapte men
over op elektriciteit. In het jaar 1963 volgde
omvangrijk herstel aan de molen. Hij kreeg
drie nieuwe einden, het vierde werd her-
steld. De dakbedekking van de romp werd
in eterniet uitgevoerd, terwijl de kapbedek-
king met lariks-spanen werd vernieuwd. De
molen was als motorbedrijf nog tot 1983 in
werking. 

Grenzen zijn voor molens maar

betrekkelijk. Sommige molens in

Zeeuws-Vlaanderen hebben wel

heel erg duidelijk Vlaamse trek-

ken, terwijl men de grens soms

duidelijker op de kaart kan zien

dan aan de molens in de Achter-

hoek en het Münsterland. Zo’n

echte grensmolen is ook de mo-

len van Sinningen, een dorpje

een dertig kilometer ten oosten

van Enschedé.

De Sinninger molen omstreeks 1988,
1989; vervallen en ingebouwd. Let op
het wel zeer bijzondere gevlucht, hier
te lande onbekend!!!

Doorsnedetekening voor de bouw van de molen van Sinningen uit 1866 (afbeelding
Stadtarchiv Münster)
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Verval en behoud
Sinds 1983 werd de molen op geen enkele
manier meer gebruikt en ook niet meer on-
derhouden. De bouwkundige staat ver-
slechterde daardoor zichtbaar. In 1996
haalde men uit veiligheidsoverwegingen
de wieken van de molen. De Sinninger
molen is een van de drie bewaard geble-
ven bovenkruiers in de kreis Steinfurt en
daardoor van regionale betekenis. In 1996
werd de molen als belangrijk monument
geplaatst op de monumentenlijst van de
gemeente Saerbeck.
De gemeente Saerbeck spande zich vele
jaren in voor het behoud van de molen
die het landschaps- en dorpsbeeld be-
paalt. Ook de inwoners van Saerbeck
hechtten veel waarde aan het behoud
van de molen.
In 1988 werd de Förderkreis Sinninger
Mühle e.V. opgericht die zich intensief in-
zette voor de financiering van de molen-
restauratie en samen met de gemeente
Saerbeck een nieuw exploitatiemodel
voor het behoud van de molen ontwik-
kelde. In overleg met de gemeente Saer-
beck verwierf de Förderkreis Sinninger -
mühle e.V. in het jaar 2000 de door blikse-
minslag beschadigde molen met de be-
doeling om de in Erve Eilers ingebouwde
molen te verplaatsen en in nauwe samen-
werking met het Westfälische Amt für
Denkmalpflege voor de boerderij weer op
te bouwen. De werkzaamheden begon-
nen nog in hetzelfde jaar 2000 en werden
al in 2001 voltooid. De molen komt nu veel

De kap in opbouw tijdens de restauratie/verplaatsing in oktober 2000. De as, 
askop is wel van een heel bijzonder model. De roeden bestaan uit vier losse 
einden die in de askop worden vastgezet.

Het plaatsen van de kap, voorjaar 2001.

Het steken, aanhangen van het eerste eind in het voorjaar van 2001.

beter tot zijn recht, terwijl de historische
band met het Erve Eilers volledig bewaard
is gebleven. Bij de keuze van de nieuwe
standplaats werd ook het gebruik van de
molen en de toegankelijkheid voor het pu-
bliek betrokken.

Spuithuis
In verband met de bepaald niet onaan-
zienlijke kosten voor restauratie en behoud
is de windmolen niet alleen ‘voor het mooi’
opgebouwd. Het monument kreeg bij zijn
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ingebruikstelling op 30 juni 2001 ook een
nuttige functie. De begane grond van de
molen dient nu als garage en gereed-
schapsruimte voor de vrijwillige brandweer
van Saerbeck, spuit Sinningen. Op de eer-
ste zolder is de opleidingsruimte voor de le-
den van de brandweer ingericht. Op de
zolder erboven is een kleine expositie over
de geschiedenis van de wind- en water-
molens van Saerbeck. Een werkend model
in schaal 1 op 20 verduidelijkt de aandrij-
ving van de stenen die helaas niet meer
aanwezig zijn. De molen kan dus niet ma-
len, maar is wel draaivaardig zodat de mo-
len ook regelmatig draaiend is te zien. De
nieuwe exploitatieopzet waarborgt het
structurele behoud van het historische
bouwwerk. 

De complete Sinninger
molen in mei 2002, een

noodzakelijke, nuttige
en aangename combi-
natie. Zonder de com-

binatie van molen en
brandweergarage was

de molen waarschijnlijk
verloren geweest.
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gere of bredere termen omschreven. Ook
blijkt duidelijk de Vlaamse oorsprong van
vele molenwoorden. Dit ondersteunt de
stelling van Paul Bauters dat Vlaanderen
de bakermat is van de windmolen en dat
ons gebied eeuwenlang met recht een
molenland kon genoemd worden.
Het verzamelen, verklaren en illustreren van
deze woorden was een titanenwerk dat
slechts door een molendeskundige met
tientallen jaren molenervaring tot een
goed eind kon gebracht worden. Paul
Bauters, Vlaanderens meest gerenom-
meerde molinoloog, kweet zich minutieus
van deze opdracht en stelde de basislijst
samen. Gerrit Pouw, illustrator en verknocht
aan de molen, maakte tijdens het tekenen
heel wat opmerkingen vanuit zijn Noord-
Nederlandse hoek en suggereerde hier en
daar Noord-Nederlandse varianten van
Vlaam se termen. Het resultaat is een schit-
terend schrijn van het Nederlandse taal-
kundige erfgoed.
De technische realisatie van deze uitgave
van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen
werd toevertrouwd aan de drukkerij EMKA
in Kruishoutem, die instond voor kwalitatief
hoogstaand drukwerk en een zeer fijne af-
werking van het boek. De coördinatie was
in handen van het Provinciaal Molenmu-
seum — Mola in Wachtebeke, dat ook voor
de verspreiding van dit boek en de volle-
dige trilogie instaat. Provincie Oost-Vlaan-
deren.

PAPIERMOLEN

Het Geïllustreerd molen woordenboek is
het sluitstuk van de trilogie Van zAdelsteen
tot Zetelkruier, een drieledig, wetenschap-
pelijk, maar breed toegankelijk werk over
molens.
De delen 1 en II van deze trilogie benade-
ren respectievelijk de historische en de
technische kant. Deel III maakt een nooit
geziene molentermenlijst op met ade-
quate verklaringen, synoniemen, verwijzin-
gen. Wanneer de woorden tekort schieten,

nemen de tekeningen het over en illustre-
ren perfect waar de vaak vervlogen ter-
men eigenlijk voor staan. Geen molentype,
geen molenonderdeel, geen molenma-
kerswerktuig of molenaarsgereedschap,
geen volkse benaming, geen graansoort,
zelfs geen molenongedierte wordt verge-
ten. Als de Vlaamse term ook een Noord-
Nederlandse variant heeft, wordt deze op-
genomen. Indien een woord alleen in het
Noorden van het Nederlands taalgebied
gebruikt wordt of eerder Vlaams is, wordt
dit duidelijk vermeld.
De omvang van dit werk (meer dan 5 000
termen) verraadt reeds het belang van de
Nederlandstalige regio in de wereld van
de molenkunde. Veel woorden die in het
Nederlands een welomschreven betekenis
hebben, kunnen immers niet vertaald wor-
den in het Frans, Duits of Engels en worden
in die talen noodgedwongen met veel va-

Het Provinciaal Molenmuseum van
Oost-Vlaanderen in Wachtebeke.

Op 2 februari vond in de Raadzaal van het Provinciehuis in Gent de 
presentatie plaats van het derde deel van Van zAdelsteen tot Zetelkruier,
het ‘opus magnum’ van Paul Bauters, voor dit deel bijgestaan door de
Nederlandse molentekenaar Gerrit Pouw. 

N.a.v.: Paul Bauters, Gerrit J. Pouw, Van
zAdelsteen tot Zetelkruier. Geïllustreerd mo-
lenwoordenboek, Gent, 2002 (254 pagi-
na’s, ongeveer 650 tekeningen, quadri, lin-
nen band met goudopdruk) is een uitgave
van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
Provinciaal Molenmuseum - Mola. Het
boek kost 45 euro.
Bestellen of afhalen kan bij het: 
Provinciaal Molenmuseum — 
Mola, Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke,
tel. 09-3424240, fax 09-34242 56, 
e-mail: molenmuseum@oost-vlaanderen.be.
Afhalen kan ook in het Provinciaal Adminis-
tratief Centrum ‘Het Zuid’, Infopunt Provin-
cie (gelijkvloers), Woodrow Wilsonplein 2,
9000 Gent (elke werkdag van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur), tel. 0800-94808, 
e-mail : info@oost vlaanderen.be.
Ook de twee eerste boeken (Paul Bauters,
Van zAdelsteen tot Zetelkruier. 2000 jaar
molens in Vlaanderen. Geschiedenis van
het malen met natuurlijke drjfkracht, Gent,
1998; 45 euro en Paul Bauters, Van zAdel-
steen tot Zetelkruier. 2000 jaar molens in
Vlaanderen. Bouw en werking van molens
met natuurlijke drijfkracht, Gent, 2000; 50
euro zijn nog verkrijgbaar.

Derde deel 

Van zAdelsteen tot 
Zetelkruier is uit!

De auteur, Ron Couwenhoven, publiceert
hiermee zijn derde boek over de Zaanse
molens. Hij heeft veel toegevoegd aan de
kennis die er over de Zaanse molens al be-
staat en gaat hiermee verder in de lijn van
mensen als Buijs en Boorsma. Dankzij actief
archiefonderzoek kwamen allerlei nieuwe

Het Olieslagerscontract

In Molenwereld 2003-1-28 werd het verschijnen aangekondigd van
het boek Het Olieslagerscontract - oliemolens in de Zaanstreek. Hier-
onder volgt dan een bespreking van het inmiddels verschenen boek.

feiten voor het voetlicht en kan het plaatje
over de Zaanse molens verder worden ‘vol-
gekleurd’. Het Olieslagerscontract heeft als
uitgangspunt het zo hetende onderlinge
assurantiecontract dat in 1727 tot stand
kwam en bestond tot 1912. Toch biedt het
boek veel meer dan de titel suggereert.

J.S. Bakker
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Met het Olieslagerscontract als uitgangs-
punt worden allerlei ermee samenhan-
gende zaken toegelicht.
Het boek begint met het ontstaan en de
ontwikkeling van de windmolen-olieindus-
trie. Vervolgens belicht Couwenhoven het
ontstaan van andere assurantiecontrac-
ten, veelal voorgangers van het fameuze
Olieslagerscontract van 1727, dat uiteraard
ook uitvoerig aan de orde komt. Claes
Arisz. Caescoper behoort niet alleen tot de
eerste deelnemers van het Olieslagerscon-
tract voor ladingen, maar is ook de grond-
legger van het familiebedrijf Honig. In 1669
begon hij met een dagboek, zijn Nootysye
Boek, dat hij zestig jaar lang bijhield. Het is
een heel belangrijk ego-document met
een schat aan bijzonderheden in allerlei
opzichten; terecht krijgt het van Couwen-
hoven dan ook veel aandacht.
Het Olieslagerscontract blijkt veel meer
dan een onderlinge verzekeringsovereen-
komst. In de praktijk ontpopt de organisatie
zich als een belangenbehartigingsorgani-
satie voor de olie-industrie. Men hield zich,
naast uiteraard verzekeringsaangelegen-
heden, met allerlei facetten van de bedrijf-
stak bezig zoals invoerrechten en lonen.
Ook trad men actief op tegen criminaliteit,
met name diefstal en zwendel. 
Verder geeft Couwenhoven een blik ach-
ter de schermen van de bedrijfstak. Als het
gaat om de Zaanse molens dan weten we
dankzij mensen als Boorsma en Husslage
bijzonder veel over de technische en de
sociale kant van de Zaanse molens. Het is
misschien wel de grootste verdienste van
Couwenhoven dat hij juist een sterk accent
legt op de bedrijfsmatige kant. We noem-
den al het hoofdstuk over Caescoper. Het
geldt ook voor het hoofdstuk over de olie-
fabrikant Evert Smit (1774-1843) en dat over
de administratie van Teeuwis Duyvis. Ook
de arbeidsomstandigheden op de oliemo-
lens komen aan bod, evenals de oprich-
ting van een ongevallenverzekering voor
werknemers op de oliemolens.
Ook enkele molengeschiedenissen komen
aan bod zoals van Het Kind van Weelde in
Westzaan en De Krab in Zaandam en de

verbouwing van De Virgilius (Zaandam-O)
en De Jasper (Zaandam-W), de kermis-
brand in De Kopermolen en het bekende
drama van het verdrinken van zeven mo-
lenmakers in de Zaan bij De Sint Willebror-
dus. Bij De Krab deed Couwenhoven een
wel zeer merkwaardige ontdekking. Vol-
gens aantekening van molenmaker Ver-
heul was dit een ‘stander moole’ die door
Verheul in 1778 in zeven weken tijd ‘tot agt-
kant’ werd gemaakt (zie ook pagina 119).
De opkomst van de stoomoliefabrieken
luidt het einde in van het Olieslagerscon-
tract en vandaar dat ook de opkomst van
deze fabrieken aandacht krijgt en de ge-
volgen die dit had, zowel voor de verzeke-
ring van de fabrieken als van de oliemo-
lens. Verder geeft Couwenhoven een over-
zicht van de in 1859 verzekerde molens en
de in de 185 jaar van het bestaan van het
Contract uitgekeerde schades. De brand
van de oliefabriek De Tijd van Wessanen in
Wormerveer betekent het einde van het
Olieslagerscontract in 1912.
Al met al is dit boek een absolute aanrader
voor iemand die zich serieus wil verdiepen
in de bedrijfstak van de Zaanse oliemolens
en verder wil kijken dan zijn neus lang is.
Het boek telt 144 pagina’s en is op precies
dezelfde wijze uitgevoerd als de twee eer-
der verschenen boeken van Couwenho-
ven over Zaanse molens: 250 Zaanse mo-
lens en Zaanse molenbranden. Het is geïllu-
streerd met ruim vijftig afbeeldingen, waar-
van acht pagina’s in kleur. Het boek is ge-
lukkig voorzien van een register op per-
soons-en molennamen, hetgeen het op-
zoeken aanmerkelijk vergemakkelijkt.

Verkoop: Zaanse boekhandels en telefo-
nisch via R. Couwenhoven (06-51273980 of
e-mail info@duizendzaansemolens.nl of
door storting van 18,15 euro op bankreknr.
41.14.70.078 t.n.v Stichting Archief R. Cou-
wenhoven, Zaandam. De prijs van het
boek is inclusief verzending.
N.a.v.: Ron Couwenhoven: Het Olieslagers-
contract - Oliemolens in de Zaanstreek,
(Zaandam 2002), 144 pagina’s, ISBN-nr. 90-
806650-3-7.

Ui t  ’ t  k i jkgat
De roggerskop
Ik heb tegenwoordig een leerling. Niets dan lof;
hij is ijverig, vol goede wil en heeft ook zeker
kijk op de zaken. Hij weet ontzettend veel van
molens.
Toch begrijpen we elkaar niet altijd even goed.
Het lijkt soms wel een Babylonische spraak-
verwarring. Als hij het over een maalstoel heeft
dan bedoelt hij in negen van de tien gevallen
iets heel anders dan ik.
Pas waren we met de steen bezig en had hij
het maar steeds over de bolspil. Dat werd ik
zat en ik zeg tegen hem: voor een bolspil moet
je in Friesland of Noord-Holland zijn, maar
hier heet die spil gewoon onderspil en als het
moet mag je hem nog onderijzer noemen. Dat
stond blijkbaar niet in zijn boek, want hij be-
gon zelf nog tegen te sputteren. Het zou toch
bolspil zijn. 
‘Ja’, zegt-ie, en daarbij noemde hij de naam
van een te goeder naam en faam bekende
Zeeuwse vakbroeder, ‘die-en die noemt het ook
een bolspil’. 
‘Dat geloof ik van zijn levensdagen niet, als
hij het onderijzer bolspil heeft genoemd dan
smeer ik die bolspil van jou op mijn brood!!!’
‘???’
‘Hij zal het wel het peerijzer genoemd 
hebben...’
‘O ja, peerijzer, dat is waar ook!’
‘Ja, en o ja is het broertje van i ja, placht mijn
oude meester op school te zeggen’. 
‘Ik weet wel waar het in zit: het is net zo als
in de reclame hoe buitenissiger een woord en
hoe exotischer hoe mooier. Daarom ligt een
bolspil beter dan onderijzer en daarom ver-
dringt de ‘burgemeester’ de ‘steunder’. Zo weet
ik er nog wel meer te noemen. Het is mis-
schien allemaal wel mooi, maar het heeft met
de gewone vaktaal van het gros van de oude
molenaars weinig of niets uit te staan. Maar ik
heb nog een goeie voor je. Het woord bolspil
wil ik hier niet meer horen, dat is duidelijk,
maar ik heb nog een pareltje van een oplossing
voor je. Er is een ander woord voor bolspil en
dat mag je zeker in deze streek gebruiken en
het is zo exotisch als het maar zijn kan: de
roggerskop!’
‘De roggerskop???’
‘Ja, de roggerskop! Daar had de vader van
mijn oude baas het over als hij de bolspil, par-
don onderspil bedoelde.’
Zo is de vrede weer getekend en gaan we vro-
lijk verder. Natuurlijk wil ik niet op alle slak-
jes zout leggen en zo belangrijk is het hele-
maal niet. Als die gast een steen goed in orde
kan houden dan is het mij meer waard en daar
heeft hij zelf ook meer aan.
Eén ding heb ik hem wel echt heel goed duide-
lijk gemaakt. Het onwoord ‘maalkoppel’ wil ik
van zijn levensdagen hier in de molen niet ho-
ren. Dat heet in het normale molenaarstaal ge-
woon de steen. Als hij het over een maalkoppel
heeft dan moet hij zijn mond gaan omspoelen.
Dat moest ik vroeger op school ook als ik een
ongepast woord zei.

Baliekluiver



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch ver-
lengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari t/m december) reeds verschenen
nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden, indien
nog voorradig.

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 47,50 per jaar (incl. 6% BTW).
Overig Europa ƒ 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

Donateurs in Nederland van de Stichting Molenwereld ontvangen het
blad gratis bij een minimum-donatie van  ƒ 62,50

3. Door een cadeau-abonnement.

U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie
u de 'MOLENWERELD' wilt toesturen en met ingang van wanneer. Na ontvangst van het
abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is ƒ 49,-, voor een half jaar ƒ 24,50. Na afloop van de periode
wordt het cadeau-abonnement automatisch door ons beëindigd.

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2003

� JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank 
rekeningnr. no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

� JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Datum van ingang:........................................................................................................................

Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Tel.:..............................................Fax:...........................................E-mail:........................................

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2 Doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien u de bon niet uit de Molenwereld wil knippen, maak dan een kopie en stuur deze in een envelop aan ons op.

De

�




