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Het mirakel van Eerde

Iepenhout en Exoxy-
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Jaarvergadering van
De Hollandsche Molen



Redactioneel

Het repareren van balken in molens met kunsthars is niet nieuw. Er zijn veel
voordelen, al was het maar het behoud van historisch materiaal. Maar de
mogelijkheden zijn met zolderbalken en voeghouten niet uitgeput. Zo res-
taureerde molenmaker Beijk uit het Limburgse Afferden het aswiel van de
standerdmolen van Urmond ingrijpend door onder andere het gebruik
van kunsthars. Vanwege het belang ervan liet Beijk de gang van zaken
vastleggen in een uitvoerige en interessante rapportage. Dankzij de me-
dewerking van de heer Beijk mogen wij dit rapport niet alleen in dit num-
mer van de Molenwereld publiceren, maar kunnen dit ook in kleur doen.
Uiteraard zijn wij de heer Beijk daar zeer erkentelijk voor.
In Eerde zijn er vergevorderde plannen voor de restauratie van de Sint An-
thoniusmolen. Van deze molen bestaat niet meer dan het grootste deel
van de stenen romp. Hij werd in 1944 beschadigd door oorlogsgeweld en
vervolgens gedeeltelijk gesloopt. Nu gaat het de andere kant op en zo zal
deze molen blijven herinneren aan de ‘Hell’s Highway’, de zwaar bevoch-
ten corridor van de geallieerden richting Nijmegen-Arnhem. Bart Mols
gaat in op het verleden en de toekomst van deze molen.
Maart is traditioneel de maand waarin de Vereniging De Hollandsche Mo-
len haar jaarvergadering houdt. In dit nummer is een verslag van deze ver-
gadering opgenomen. 

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het juninummer van de Molenwereld: 9 mei
2003. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: De in 1803 gebouwde standerdmolen 
van Urmond, waarvan het historische vangwiel dankzij moderne
technieken niet alleen bewaard, maar ook functioneel kon blijven.

Bij de omslag achterzijde: Op zaterdag 5 april hield het Gilde van
Vrijwillige Molenaars haar jaarvergadering in Arnhem; niet als 
gebruikelijk in Hotel Haarhuis, maar, ter gelegenheid van het 
dertigjarig bestaan van het Gilde, in het Openluchtmuseum. 
Het museum, zeker ook vanwege de daarin aanwezige molens 
zoals deze zaagmolen Mijn Genoegen, de laatste Zuid-Hollandse
paltrok, trok veel extra belangstelling.
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Jaarverslag 2002 Westermolen
Dalfsen

Voor de Westermolen in Dalfsen stond 2002
vooral in het teken van het uitwerken en in-
voeren van een wettelijk voorgeschreven
hygiëneprotocol. Daarvoor moesten heel
wat voorzieningen worden getroffen het-
geen met flinke kosten gepaard ging. Er
werd het afgelopen jaar gelukkig aardig
veel tarwe gemalen, dank zij een sponsor-
overeenkomst met een plaatselijke warme
bakker die garant staat voor afname van
al het gemalen tarwemeel dat niet via de
balie aan particulieren wordt verkocht. Af-
scheid werd genomen van Jo Bruggeman
die vanaf de oprichting van de Stichting in
1989 secretaris is geweest. Hij blijft gelukkig
deel uit maken van het bestuur. Brugge-
man werd opgevolgd door zijn buurman
Jan Willem van den Brink, kwaliteits- en mi-
lieucoördinator bij drukkerij Eshuis die als uit-
gever van het blad De Molenaar zo’n
nauwe band met de Westermolen had.
Ook werd afscheid genomen van een van
de eerste gediplomeerde vrijwillige mole-
naars van de Westermolen, Jan Bouwer.
Om gezondheidsredenen moest hij zijn ge-
liefde hobby vaarwel zeggen. Een groot
gemis voor de molen want als Vutter had
hij de gelegenheid om ook door de weeks
met de molen te draaien en te malen.
De Westermolen werd ook het afgelopen
jaar weer druk bezocht. Het jaarverslag
maakte melding van ruim 2000 bezoekers,
met als hoogtijdagen de Nationale en
Overijsselse Molendagen. Ook voor buiten-
landers is de Westermolen nog steeds een
trekpleister waarbij het gastenboek getuigt
van enthousiaste reacties van bezoekers uit
alle delen van de wereld waaronder ook
verre landen als Australië, Brazilië en Ca-
nada. De Stichting Westermolen weet zich
gesteund door ruim 200 donateurs. 
Ben Kloosterman.

Woningbouw bij molen Kampen
roept vraagtekens op
De gemeente Kampen wil op het terrein
van de voormalige houthandel Cramer,
waar vroeger de zaagmolen De Eendracht
stond huizen bouwen. In opdracht van pro-
jectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed
heeft BDG Architecten een plan ontwik-
keld voor de bouw van 23 vrijstaande wo-
ningen en 38 appartementen. Aangezien
het woningbouwplan onder de rook (bo-
ven de wind?) van de Kamper korenmolen
komt te liggen heeeft het architectenbu-
reau het bureau E-Connection onderzoek

laten verrichten naar het effect van het
bouwplan voor de molen. De uitkomsten
van dit onderzoek zijn meegenomen in de
ontwikkeling van het bouwplan. Het pro-
bleem is dat de Vereniging De Hollandsche
Molen en Monumentenzorg het verhaal te
rooskleurig vinden en zeer kritisch tegen-
over de uitkomst staan. Naar aanleiding
van deze kritiek houdt BDG Architecten de
plannen nog eens tegen het licht om het
bouwplan zo mogelijk aan te passen.
Daarna zal weer overleg met Monumen-
tenzorg en De Hollandsche Molen volgen.

De molen van Kampen werd in 1952 naar het Herkenhoofd verplaatst omdat hij op
zijn oorspronkelijke plaats niet meer was te handhaven. Sindsdien staat hij daar frank
en vrij op de wind en maalt veel; hopen dat het zo blijft (foto H. van Steenbergen).
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Bolwerksmolen in de rouw
In het vorige nummer van de Molenwereld
werd reeds melding gemaakt van de ver-
slechterende gezondheidstoestand van
Frans Bos, tot voor kort molenaar op de Bol-
werksmolen in Deventer. Helaass is de heer
Bos op woensdagmiddag 2 april overle-
den. Op 7 april vond de begrafenis plaats
op het parochiële kerkhof van de H. Nico-
laaskerk te Schalkhaar.
Frans Bos was een molenliefhebber pur
sang. Toen hij tien jaar geleden de kans
kreeg om zich te vestigen op de Bolwerks-
molen greep hij die met beide handen en
verliet Rotterdam, de stad waar hij als
bouwkundig opzichter werkzaam was om
zich in Deventer in het molenhuis te vesti-
gen. In Deventer kweet hij zich met groot
enthousiasme van zijn taak en zo was hij ja-
renlang het menselijk gezicht van de Bol-
werksmolen. In mei 2002 openbaarde zich
een ernstige ziekte en zo moest hij in de-
cember afscheid nemen van zijn molen
om die over de dragen aan zijn opvolger
Ber Fort.
De manier waarop Frans Bos gestalte heeft
gegeven aan de Bolwerksmolen is inspire-
rend geweest voor velen. Het moge zijn fa-
milie tot troost zijn.

Stand van zaken rond molen
Hoonhorst
Voor een mogelijke restauratie van de Mo-
len van Fakkert te Hoonhorst zal ongetwij-
feld nog een lange weg te gaan zijn. Maar
hier is inmiddels ook een eerste stap gezet
door een verzoek van de gemeente Dalf-
sen om de romp op de Rijksmonumenten-
lijst geplaatst te krijgen. Uit een eerste on-
derzoek door de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg is gebleken dat zowel de ste-
nen onderbouw als het bovenachtkant
bouwtechnisch nog in redelijk goede staat
verkeren. De molenstomp is al tientallen ja-
ren geïntegreerd in de aangebouwde mo-
derne veevoederfabriek van Fakkert en
deed dienst als silo. Per 1 januari 2000 werd
de veevoederfabriek plus grond aange-
kocht door de gemeente Dalfsen met de
bepaling dat Fakkert er daarna nog twee
jaar over kon beschikken. Sinds 1 januari
van dit jaar is de gemeente dus definitief ei-
genaresse van het complex en per 1 juli
moet het terrein ‘schoon’ worden opgele-
verd. Dat was aanvankelijk inclusief molen-
romp maar te elfder ure verzocht de ge-
meente Dalfsen de Rijksdienst toch om de
molenromp op de Monumentenlijst te
plaatsen. Ben Kloosterman.

Restauratie molen Massier
Nieuwleusen dichterbij
Restauratie van de Molen van Massier in
Nieuwleusen (gemeente Dalfsen) lijkt na-
derbij te komen. Er is inmiddels een defini-
tief stichtingsbestuur gevormd, met als
voorzitter Marten de Jong, oud-wethouder
van de voormalige gemeente Nieuw-
leusen. Dat stichtingsbestuur bestaat ver-
der uit raadslid Theus van de Brink, oud-
raadslid Jaap Hadders, Wim Massier (na-
mens de molenaarsfamilies Massier) en Dirk

De molen van Massier in Nieuwleusen
raakte na de oorlog in de versukkeling.
In 1960 gingen de roeden eruit en later
verdwenen de kap en de balie. Hopelijk
vindt deze kapitale molen nu snel de
weg uit het dal omhoog (foto M. van
Hoogstraten 1963/Stichting Levende
Molens).

Brugman, behalve voorzitter van de Stich-
ting Westermolen Dalfsen ook raadslid.
Over de positieve ontwikkelingen ten aan-
zien van de molen van Massier werden
door Dirk Brugman mededelingen gedaan
tijdens de jaarlijkse Grote Molenvergade-
ring van de Stichting Westermolen. De
vooruitzichten lijken zich inderdaad in gun-
stige zin te ontwikkelen. Van molenmakers
zijn inmiddels offertes binnengekomen voor
een totale restauratie van deze molen, die
er al tientallen jaren als molenromp bij staat
en in een steeds ernstiger verval raakt. De
opdracht is nu het financiële plaatje rond
te krijgen met subsidies van rijk, provincie,
gemeente en bijdragen vanuit de burgerij
en het bedrijfsleven en natuurlijk een paar
flinke sponsors. Het stichtingsbestuur gaat
zich hiervoor nu met volle kracht inzetten.
Stichtingsvoorzitter Marten de Jong is in-
middels ook toegetreden tot het bestuur
van de Stichting Overijsselse Molen (SOM)
en heeft zelfs serieuze plannen de cursus
voor vrijwillig molenaar te gaan volgen!
Ruim 10 jaar geleden waren de restauratie-
plannn met betrekking tot deze molen ook
al in een vergevorderd stadium. Er was de
toezegging van belangrijke subsidies, maar
uiteindelijk strandden de plannen, mede
door de standpunten van de gemeente-
besturen van Dalfsen en Nieuwleusen. De
molen stond op Dalfser grondgebied, juist
op de grens, echter zo�n 7 km van dorp
Dalfsen en nog geen kilometer van dorp
Nieuwleusen. ‘Dalfsen’ vond dat Nieuw-
leusen maar over de brug moest komen en
‘Nieuwleusen’ kaatste de bal terug door er
op te wijzen dat de molen op Dalfser

grondgebied stond. Het resultaat was: af-
blazen van de restauratieplannen en het
missen van tonnen aan subsidies. De molen
was namelijk geselecteerd voor restauratie
door de Stichting Scholing Restauratie en
Innovatie (RIBO). Hopelijk komt het nu tot
een positief resultaat. Het enthousiaste
stichtingsbestuur zal zich daar ongetwijfeld
volledig voor inzetten. Het gaat er dus op lij-
ken, dat de gemeente Dalfsen binnen niet
al te lange tijd een tweede gerestaureerde
windkorenmolen binnen haar grenzen
heeft. Met stichtingsvoorzitter Marten de
Jong als gediplomeerd vrijwillig mole-
naar?? Ben Kloosterman.

Windmotor Raalte weer 
geplaatst
Op woensdag 26 maart werd de gerestau-
reerde ‘Amerikaan’ herplaatst op het land
van de familie Overesch aan de Honde-
motsweg in Raalte. De restauratie van de
zwaar vervallen windmotor werd uitge-
voerd door een groep gepensioneerden
van Siemens Demag Delaval Turbomachi-
nery, voorheen Stork. De molen was voor-
heen eigendom van de familie Overesch,
maar is ten behoeve van het behoud on-
dergebracht in een speciale stichting (zie
Molenwereld 2002-11-290). De officiële in-
gebruikstelling is gepland op 24 mei a.s.

Restauratie molen De Vier 
Winden in Reutum
Een beetje troosteloos zonder molenkap
en stelling staat de molen De Vier Winden
er nu bij in Reutum. De bouwactiviteiten
rondom bieden echter een gerede hoop
voor de toekomst. Molenmaker Groot Wes-
seldijk uit Laren legt onder een noodover-
kapping de laatste hand aan de restaura-
tie van de kap. Voor rietdekker Kleinjan &
Van de Vegt is het hierna een koud kunstje
om op de begane grond de molenkap
van een nieuwe rietlaag te voorzien. Je
kunt je voorstellen dat deze omstandighe-
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De molen van Reutum in restauratie.
De molenkap wordt onder de huifge-
restaureerd (foto G.H. Varwijk sr.).

den voor de rietdekker heel wat prettiger
zijn dan ‘op hoogte’.
Ondertussen worden aan de romp de
noodzakelijke voegwerkzaamheden ver-
richt en wordt er binnen in de molen hard
gewerkt aan de inrichting van een winkel-
tje. Toekomstig molenaar Raymond Jans-
sen is daarbij enthousiast aan het werk om
zijn werkplekje en de ruimte voor de be-
zoekers zo aangenaam en plezierig moge-
lijk in te richten.
Het jaartal 1862 in de met riet gedekte zij-
kant van de molen onthult het jaar waarin
de molen kan zijn gebouwd. Uit de molen-
historie van de familie blijkt dat grootvader
Gerard Kleijsen in dat jaar een gedeelte
van een watermolen uit De Lutte koopt, en
toestemming vraagt voor de bouw van
een windmolen aan de Oude Bornsedijk.
De molen wordt gebouwd als een acht-
kantige stellingmolen met twee koppel ste-
nen, en met een vlucht van 22 meter. Er
wordt verteld dat zelfs stenen uit de vijver
rondom Het Stift, de nabijgelegen have-
zate, zijn gevist om de molen te kunnen
bouwen. Andere bronnen vermelden dat
onderdelen van de nabij gelegen water-
molen Stouwebeekmolen al in 1677 voor
de bouw zijn gebruikt. De kaart van Ten
Have laat zien dat er ter plaatse in de zes-
tiende eeuw al een molen stond. Aan ver-
der historisch onderzoek wordt gewerkt.
Meerdere generaties Kleijsen hebben als
beroepsmolenaar met de molen gewerkt
en koren van de boeren uit de omgeving
gemalen.
Ook is in de molen te zien dat er een tijd-
lang - bij gebrek aan wind - is gemalen met
een dieselmotor als krachtbron. De over-
brenging is nog aanwezig, maar de motor
zelf is verdwenen. Bijzonder is dat G. A.
Kleijsen in de Tweede Wereldoorlog een
(schuil)kelder in de molen heeft gegraven
die nog aanwezig is.
Regelmatig is er door de familie onderhoud
aan de molen verricht, ook nog toen het al
niet meer rendabel was voor de bedrijfs-
voering.

Na het overlijden van hun vader werd in
1982 Stichting Molenhof Erven Kleijsen op-
gericht. Het bestuur bestond uit de zonen
en dochters van de molenaar. Met name
moeder Kleijsen was erg begaan met het
lot van de molen.
Maar ook haar kinderen hebben jarenlang,
veelal uit eigen middelen, de molen on-
derhouden.
De laatste grote restauratie van de molen
heeft plaats gevonden in de zeventiger ja-
ren. Hierna is er slechts een enkele keer
rogge gemalen op windkracht omdat de
molen moeilijk ‘op de wind gezet’ kon wor-
den.
Door omstandigheden heeft de molen in-
middels lange tijd stilgestaan en zijn er ver-
zakkingen, lekkages en houtrot opgetre-
den. Het lichten van de kap liet zien dat de
aanstaande restauratie geen overbodige
luxe was. 

Er werd verder gezocht naar een stichtings-
vorm met mensen uit de omgeving van de
molen. Uit een inspectierapport van de
Mounumentenwacht bleek dat een grote
restauratie dringend nodig was, het interi-
eur werd wel als ‘heel redelijk’ omschreven.
De restauratie van de molen zal in hoofd-
zaak bestaan uit:
het repareren van de gemetselde buiten-
muren, het geheel vervangen van de hou-
ten stelling, het lichten, repareren en her-
plaatsen van de kap, het gedeeltelijk ver-
nieuwen van het kruiwerk, gaandewerk en
wieken, en het geheel maalwaardig ople-
veren.
Vermeldenswaard is dat de Van Bussel-
stroomlijn weer op de wieken wordt aan-
gebracht. Uit oude foto’s blijkt dat deze
stroomlijnneuzen in vroeger jaren ook aan-
wezig waren.
Verder wil de molenaar een ‘nieuw glijsys-
teen’ van PTFE glijlagers (Teflon kuststof)
aanbrengen om het kruien in de toekomst
soepeler te laten verlopen.
Rond 1 augustus 2003 hoopt het bestuur de
restauratie af te ronden. 
Stichting Molenhof Erven Kleijsen.

De Middelste Molen in Loenen is de laatste
Apeldoornse papiermolen, levende herin-
nering aan een tijd waarin op de Veluwe
meer dan honderd waterpapiermolens in
bedrijf waren. Dat was mogelijk dankzij de
vele in het gebied gegraven sprengen. De
Stichting Veluwse Beken en Sprengen spant
zich in voor het behoud van dit historisch en
landschappelijk waardevolle stelsel. Om dit
behoud te promoten is voorlichting onmis-
baar. De stichting wil daarom een informa-
tiecentrum inrichten. Daarbij werd aanvan-
kelijk gedacht aan het Dierenpark Wissel in
Epe, maar dit plan liep al snel vast. Het is nu
de bedoeling om het informatiecentrum in
te richten in de ontvangstruimte bij De Mid-
delste Molen. Volgens de plannen zou het
informatiecentrum in 2005 operationeel
moeten zijn. 
Ook anderszins zit men niet stil bij De Mid-
delste Molen, welke wordt beheerd door
de onlangs opgerichte Stichting Museum
De Middelste Molen. De al langer be-
staande Stichting Papierfabriek De Middel-
ste Molen organiseert de commerciële
kant: de papierfabricage. 
Men wil meer gaan doen voor scholen
door middel van het beschikbaar stellen
van leskisten met behulp waarvan men zelf
papier kan maken. Ook wordt er gewerkt
aan een website en een cd-rom over De
Middelste Molen, terwijl er in mei wordt be-
gonnen met workshops over kunst in pa-
pier. Ook wil men met het waterrad van De
Middelste molen groene stroom gaan op-
wekken. 
In september begint een grootscheepse

restauratiebeurt van deze waterpapiermo-
len. Het dak en de dakconstructie worden
vernieuwd, de vloer wordt geëgaliseerd en
de enige jaren geleden afgebroken
schoorsteen voor de stoommachine wordt
gereconstrueerd. Verder worden ook de
machines en werktuigen gerenoveerd.
Men wil de molen ook toegankelijk maken
voor rolstoelen , terwijl ook de beveiliging
van de werktuigen wordt aangepast aan
de arbo-eisen. Met de renovatie is een be-
drag van 600.000 euro gemoeid.

Veluwse bekenstichting naar 
papiermolen Loenen

De Middelste Molen in Apeldoorn-
Loenen in 1976 (foto P. Grund)
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Stagnatie restauratie Concordia
Ede

Sinds 1962 staat de molen Concordia zon-
der wieken, aanvankelijk uitzichtloos, maar
de laatste jaren begon herstel meer en
meer te dagen in combinatie met een
plan voor woningbouw op het terrein van
de molen. De algemene verwachting was
dat de restauratie van de molen snel zou
beginnen. De plannen hielden ook in dat
de mengvoederfabriek waar de molen als

Op 4 april 2003 overleed in Barneveld op
86-jarige leeftijd Cornelis Willem Jan van de
Craats, telg uit een oud Veluws molenaars-
geslacht, waarvan leden meerdere molens
in de regio Barneveld-Ede bemalen heb-
ben. Op 8 april vond de begrafenis plaats
in Garderen, de geboorteplaats van Van
de Craats. De heer Van de Craats was
daar geboren op 2 januari 1917. Zijn vader
was molenaar op de molen De Hoop in
Garderen. Die molen kwam in 1938 in an-
dere handen omdat de familie Van de
Craats zich in Ede vestigde. Zij was eige-
naar van de Keetmolen en de Concordia.
Onder Van de Craats groeide de Concor-
dia uit tot een voor die tijd grote mengvoe-
derfabriek. De Keetmolen bleef tot 1971 ei-
gendom van Van de Craats, maar werd
toen verkocht aan de gemeente Ede. De
Concordia bleef eigendom van Van de
Craats. In 1962 werd de molen onttakeld
en raakte vervolgens sterk in verval. Dit ging
Van de Craats wel aan het hart, vandaar
dat hij in 1990 graag meewerkte aan plan-
nen om de Concordia te verplaatsen naar

Veluwse molens in de rouw

Kootwijkerbroek als opvolger van de afge-
brande Puurveense Molen, te meer daar
zijn vader, H. van de Craats, was geboren
in het molenhuis van deze molen. In het-
zelfde jaar fuseerde het bedrijf van Van de
Craats met een andere Veluwse meng-
voederfabriek, waarna later de productie
aan de Telefoonweg werd beëindigd. De
gemeente Ede wilde woningen bouwen
op het terrein van Van de Craats en daar-
mee kwam ook het behoud van de Con-
cordia op de plaats waar hij nu staat weer
in beeld. Bovendien wees Monumenten-
zorg in 1991 de verplaatsing naar Kootwij-
kerbroek af. In 1993 liet Van de Craats de
molen wind- en waterdicht maken in af-
wachting van betere tijden. De heer Van
de Craats heeft herstel van zijn Concordia
niet meer mogen beleven evenmin als de
herbouw van de molen waar zijn vader
was geboren, de Puurveense Molen in
Kootwijkerbroek. De Keetmolen, de Does-
burgermolen en de molen van Garderen
stonden na zijn overlijden tot en met de
dag van de begrafenis in de rouw.

De Concordia in Ede groeide onder de familie Van de Craats uit tot een van de
grotere mengvoederfabrieken op de Veluwe, hetgeen helaas wel ten koste van de
molen ging.

het ware in staat gesloopt zou worden.
Nu is onlangs ook de verplaatsing van de
fabriek op de rijksmonumentenlijst aange-
vraagd, met als gevolg voorlopige be-
scherming ervoor in afwachting van een
definitieve beslissing waarbij uiteraard de
voorlopige bescherming ook nog eens de-
finitief kan worden. Het heeft als gevolg,
dat zowel de bouw van de woningen en
de restauratie van de molen voorlopig ge-
blokkeerd zijn. Hoe een en ander zal uit-
pakken is op dit moment niet te voorzien.

Garderen, 150 jaar na de brand

Op 5 augustus 1852 brandde de molen van
Garderen door blikseminslag af, een met
riet gedekte achtkante molen en eigen-
dom van molenaar Willem van Voorthui-
zen. Al op 11 september daarna werd op
korte afstand van zijn voorganger, net bui-
ten het dorp, de eerste steen gelegd voor
de nieuwe molen De Hoop. Zes maanden
later, op 3 maart 1853, werd er weer voor
het eerst mee gemalen.
Nu na 150 jaar willen wij molenaars dit vie-
ren in de week van 5 t/m 10 mei. Op vrijdag
9 mei om 3 uur hoopt wethouder Lauw-
mans van de gemeente Barneveld de mo-
len een dit jaar aan te leggen blus/sprin-
kler-installatie aan te bieden.
De molen is deze week van 10 tot 21 uur
geopend voor het publiek. U bent van
harte welkom. Bert de Lange.

Anderhalve eeuw De Hoop in Garde-
ren. De molen staat er nog, maar zijn
omgeving heeft wel aan schilderachtig-
heid moeten inboeten.

Herstel voor molens gemeente
Heumen

In opdracht van de gemeente Heumen
heeft het Monumenten Advies Bureau de
gebreken geïnventariseerd aan de drie
molens van de gemeente Heumen: de ste-
nen Joannusmolen in Heumen zelf, de Zel-
denrust in Overasselt en de Maasmolen in
Nederasselt, beide standerdmolens. Er blijkt
sprake te zijn van vrij veel achterstallig on-
derhoud, vooral de Zeldenrust in Overasselt
ziet er onderkomen uit. Het gemeentebe-
stuur heeft molenmaker Coppes uit Berg-
haren aangezocht om de drie molens te
herstellen, waarmee een bedrag van



1396de jaargang 2003 nr. 5

MOLENSACTUEEL

45.000 euro is gemoeid. Coppes wil al in
mei beginnen met het werk en nog dit jaar
moeten alle problemen achter de rug zijn.

Molenweekend Noord-Holland-
zuid

Vanuit de Stichting Molens Zuid-Kennemer-
land (SMZK) is het initiatief genomen tot het
organiseren van een regionaal molen-
weekend in het zuidelijk deel van Noord-
Holland. Om precies te zijn gaat het om
zo’n 20 molens in en rond Haarlem en Am-
sterdam. Het molenweekend zal plaatsvin-
den op zaterdag 11 en zondag 12 oktober
2003. De meeste molens zullen zowel op za-
terdag als op zondag geopend zijn, maar
er zullen ook een aantal molens alleen op
zatedag te bezichtigen zijn. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op de speciale
website van het Molenweekend Noord-
Holland-zuid: www.smzk.web.ms

Nachtmalen met luilak 
Het is buiten Noord Holland misschien niet
zo bekend maar in de Zaanstreek wordt
traditiegetrouw in de nacht van de vrijdag
op zaterdag voor Pinksteren luilak gevierd.
Van deze eens levendige traditie is echter
niet veel meer over. Alleen de molenaars
van enige Zaanse molens houden nog wel
de hele nacht de buurt wakker. ‘s Och-
tends om zes uur wordt de molen dan in lui-
lakstand gezet, “waidbiens” met alleen de
witte zeilen voor. Om negen uur worden de
molens dan weer in gang gezet. Oliemolen
het Pink aan de Museumlaan in Koog aan
de Zaan zal dit jaar de hele luilaknacht in
bedrijf zijn en wanneer mogelijk zal er ook
oliegeslagen worden met het voorslag en
het naslag. De molen is open van 8 uur vrij-
dagavond tot zaterdagochtend een uur of
6. Daarnaast zullen ook verfmolen de
Kat(tot 1 uur) en pelmolen het Prinsenhof
(hele nacht) geopend zijn. Dus komt allen 6

Woensdagmiddag 9 april is bij ijzergieterij
Geraedts te Baarlo de nieuwe as gegoten
voor De Nieuwe Molen te Veenendaal in
opdracht van molenmaker Verbij. Wat voor
Gieterij Hardinxveld no. 100 zou zijn is voor
de gieterij van de heer J. Geraedts no. 1
geworden. Wel hebben wij, de firma Stra-
ver, eerst het model weer geheel hersteld
en enkele wijzigingen aangebracht. Dit be-
treft het makkelijker te realiseren van ver-
hoogde middenribben bij voornamelijk lan-
gere assen, zoals voor aslengtes vanaf 5
meter. Het model is door ons naar Baarlo
gebracht en daar hebben we het model
samen met de medewerkers van de giete-
rij uitgelegd op de vloer en verteld over
hoe het werkt met de variabele lengte, de

juni naar de Zaan. Voor meer info, zie de
website van het Pink Http://www.oliemo-
len.all.at 
Ranko Veuger.

Schermer beschermd 
dorpsgezicht

De Monumentenwet biedt de mogelijkheid
om (delen van) een gemeente aan te wij-
zen als een beschermd dorpsgezicht. Wor-
den als regel alleen afzonderlijke objecten
tot monument verklaard; bij een be-
schermd dorpsgezicht gaat het om het ge-
heel. Na de aanwijzing van de Beemster als
Werelderfgoed op 1 december 1999(zie
Molenwereld 2000-2) zijn de ogen zich
gaan richten op de genabuurde en ver-
wante Schermer. De Schermer heeft als
streepje voor op de Beemster dat een flink
deel van het windgemaal van deze polder

is bewaard gebleven. Voor de toekomst
van de resterende molens, ongeveer een
vijfde van het oorspronkelijk aantal is de
laatste tijd een ambitieus plan ontwikkeld
waarvan de uitvoering inmiddels is gestart.
Bij Monumentenzorg bereidt men momen-
teel de aanwijzing van de Schermer als be-
schermd dorpsgezicht voor. Er is ook wel
eens geopperd om deze polder in navol-
ging van de Beemster als werelderfgoed
aan te laten wijzen, maar dat zit er toch
niet in.

Derde 24-uur van Aalsmeer wordt
48-uur

In Aalsmeer wordt in de maand juni voor
het derde opeenvolgende jaar een 24-uur-
draai-sessie georganiseerd. Tijdens dit 24-
uurs draaien staan de deuren van koren-
molen De Leeuw in Aalsmeer natuurlijk

eventueel aan te brengen verhoogde
middenribben en de te plaatsen kernen
voor de roegaten. En het mag gezegd
worden, het resultaat mag er zijn! Wij me-
nen in de firma Geraedts, Veldstraat 82 te
Baarlo weer een goede en vakbekwame
partner gevonden te hebben, voor al het
molengietwerk. De as voor de molen van
Veenendaal heeft een lengte hart van het
waterhol tot einde pen van 6150 mm. Te-
vens is er een tweede as klaar gemaakt,
bestemd voor de molen van Kerkwerve-
Moriaanshoofd (Zld). Die heeft een lengte
van 5630 mm en is zodoende al as no. 2!
Deze as wordt gegoten in opdracht van
Vaags Molenwerken te Aalten.
C.A. Straver.

De honderdste de eerste

De eerste molenas
van Geraedts uit
Baarlo, bestemd voor
De Nieuwe Molen in
Veenendaal (foto
C.A. Straver).

Klaarmaken van de gietmal
voor de molen van Moriaans-
hoofd (foto C.A. Straver).
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open voor bezoekers. Maar, dit etmaal is
vooral bedoeld voor molenaars. Van vrij-
dagmiddag 16:00 uur tot zaterdagmiddag
16:00 uur zal de molen, indien het weer dit
natuurlijk toelaat, continu draaien. Juist
molenaars worden van harte uitgenodigd
om gezellig een ‘bakkie’ of een kop soep
te komen doen. Tevens worden de mole-
naars dan verzocht om ter nagedachtenis
aan de overleden molenkenner Jan Lu-
nenburg de molen te vangen, de vang
weer te lichten en daarna tijdstip en naam
in het logboek te vermelden.
Verleden jaar hebben meer dan 20 mole-
naars van deze uitnodiging gebruik ge-
maakt. Op één dood uurtje na is De Leeuw
de gehele nacht door een gezellige instuif
van molenaars geweest. 
In principe wordt het weekend het dichtst
bij de kortste nacht gebruikt. Dit jaar valt
dat dus op 20 en 21 juni. Als extra attractie
zal deze nacht, alleen voor molenaars, ook
de Stommeermolen van Jan Hofstra de
gehele nacht doordraaien en koffie
schenken. Op deze wijze krijgt de 24-uur
van Aalsmeer 48 uur aan omwentelingen. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Jop Kluis, tel. 06-51 58 01 81. 
Jop Kluis.

De Slootgaardmolen heeft weer
roeden

De Slootgaardmolen bij Waarland hoort tot
de merkwaardigste watermolens van Ne-
derland. De binnenkruier is niet alleen bij-
zonder oud, eind zestiende, begin zeven-
tiende eeuw, maar ook nog de enige mo-
len met een intacte gietijzeren as voor een
haspelkruis. Nadat de molen in 1926 na
roedenbreuk buiten bedrijf kwam en ver-
volgens werd onttakeld begon een soort
schaduwbestaan. Tientallen jaren lang is er
gemompeld over restauratie, juist van-
wege de bijzondere as. Het is de verdien-
ste van de huidige eigenaar (sinds 1988),
familie R. Goossens, dat de molen uitwen-
dig weer compleet is. Op donderdag 27
maart werden de halve roeden gestoken
door molenmaker Poland uit Broek op Lan-
gedijk. 
De gietijzeren as, fabrikaat Sterkman, no.

Burgemeester Hoffscholte (l) en Jan
Lunenburg lichten de vang bij de inge-
bruikstelling van De Leeuw in Aal-
smeer op 20 april 1996.

391, dateert uit 1866. Het grote voordeel
van een haspelwiekenkruis is dat men voor
de roeden minder lange stammen nodig
heeft, terwijl het zwaarste en sterkste deel
bij de as zit. Aanvankelijk werden deze has-
pelkruisen, een uitvinding van de uit Wad-
dinxveen afkomstige papiermaker Hendrik
Spille uit 1779, gemaakt met halve roeden
om de houten as zoals nu nog het geval is
bij de Robonsbosmolen bij Alkmaar. Omst-
reeks 1865 begon men voor een vergelijk-
baar systeem ijzeren assen te gieten, zowel
bij Enthoven als Sterkman/De Prins van
Oranje. Buiten West-Friesland heeft het ei-
genlijk geen opgang gemaakt en in later
tijd zijn meestal gewone doorgaande Pot-
roeden gestoken, waarvoor dan het tus-
senschot uit de askop werd geslagen. Bij
de molen van Saasveld ligt nog een der-
gelijke (gebroken) as, van Sterkman uit
1864, no. 265, waar men duidelijk kan zien
dat het tussenschot is verwijderd. 
Dankzij zijn relatief vroege onttakeling is de
Slootgaardmolen een dergelijke operatie
(gelukkig) misgelopen en kan de molen nu
dankzij de familie Goossens weer draaien
met een uniek wiekenkruis. Alleen zijn de
roeden nu niet van hout, maar van ijzer en
gemaakt bij molenmaker Vaags in Aalten.

‘t Haantje weer compleet

Al ruim een jaar wordt door molenmaker
Verbij gewerkt aan de restauratie van de
Weesper molen ‘t Haantje. In de eerste pe-
riode vond de restauratie van de onderto-
ren aan de Korte Stammerdijk zelf plaats.
Met de nieuwbouw van het bovenhuis is
begin januari 2003 gestart in de loods van
Verbij in Hoogmade. Op de internetsite
www.weespermolens.org zijn de ontwikke-
lingen via een fotoreportage te volgen.
Het einde van de restauratie is in zicht,
want op dinsdag 22 april is de koker ge-
plaatst, terwijl op donderdag 24 april het

bovenhuis, de staart en de roeden hun ei-
gen plek weer hebben gekregen. Vervol-
gens wordt gewerkt aan de afronding van
de restauratie met als hoogtepunt het mo-
ment dat ‘t Haantje eindelijk weer draait. 
Stichting Molen ‘t Haantje Weesp.

Tegenvaller bij molen De 
Vriendschap in Bleskensgraaf

Het was de bedoeling dat de molen De
Vriendschap in Bleskensgraaf na restaura-
tie deze maand in bedrijf zou worden ge-
steld (Zie Molenwereld 2002-2-35). Een te-
genvaller stak een spaak in het wiel. Er
bleek een probleem met de kap te zijn en
de staat van het voegwerk eiste ingrijpen.
Daarvoor is een extra uitgave nodig van
36.000 euro. Stichting Molen De Vriend-
schap wil uit eigen middelen voor 16.000
euro zorgen en verder is aan het ge-
meente- en provinciebestuur elk 10.000
subsidie gevraagd. Als er een subsidietoe-
zegging is dan is de Stichting bereid om het
bedrag via een lening voor te schieten, zo-
dat direct met de werkzaamheden gestart
kan worden zonder te hoeven wachten op
het tijdstip van beschikbaarstelling.

De Roos op het spoor

Sinds 1847 rijden er treinen langs molen De
Roos in Delft; eerst ‘gelijkvloers’ aan de
overkant van de vest en sinds 1965 op een
viaduct, waarbij de gracht veranderd
werd in een brede verkeersweg. Het via-
duct is tweesporig en voldoet niet meer.
Men wil nu naar een viersporig tracé toe en
dat moet dan via een tunnel. Over het hoe
van die tunnel; woedt in Delft al geruime
tijd een stevige discussie. ProRail wil de tun-
nel onder molen De Roos doorbouwen. De
molen wordt dan eerst tijdelijk ondersteund
met stalen palen. Als de tunnel er eenmaal
ligt dan komt de molen te rusten op het
dak van de tunnel. Dezelfde procedure wil
ProRail ook toepassen bij de iets verder
staande Waltoren. Voor de oliemolen De
Otter is het niet meer nodig.
Bekend is de opmerking van de Amster-
damse gemeente-ontvanger uit 1859 die
‘al die molenaars met hunne molens van
ochtend op de plaisiertrein hadden kun-
nen plaatsen om ze in Brussel af te haken.
De Roos zal dan wel op de trein naar Brus-
sel komen te staan, maar zo zal de ge-
meente-ontvanger het niet hebben be-
doeld.

Geschil over restauratie Goudse
molen

De gemeente Gouda heeft weinig geluk
met zijn beide korenmolens, hoe markante
ze ook in het stadsbeeld prijken. De Roode
Leeuw staat al weer geruime tijd stil we-
gens een conflict over de milieuvergun-
ning. Nu is er tussen de gemeente Gouda
als eigenaar van de molen ‘t Slot en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg een
conflict gerezen over de subsidiëring van

(Gewezen) gietijzeren haspelkruisas-
koppen verraden zich door hun
breedte zoals hier bij de gebroken as
van de Saasveldse molen.
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funderingsherstel van deze molen. ‘t Slot is
al sinds jaren aan het verzakken. In 2001
bleek de molen in tien jaar tijd 4,5 cm ver-
zakt te zijn (zie Molenwereld 1998-1-248 en
2001-2-35). Nu wil de gemeente dat verhel-
pen. Monumentenzorg weigert echter
deze werkzaamheden subsidiabel te stel-
len. Het scheefzakken zou volgens de rijks-
dienst het gevolg zijn van een verschil in
grondslag. Dat is overigens al meer dan
een halve eeuw bekend. Aan de ene kant
is de molen op een harde laag gefun-
deerd, aan de andere kant op een zachte,
waterhoudende, laag van zeer slechte ge-
steldheid. Bij onderzoek naar de fundering
zou water weggepompt zijn, waardoor de
zacht laag inklonk waardoor de molen ver-
zakte. Dit is een vervolgschade die de ge-
meente volgens Monumentenzorg maar
moet verhalen op de veroorzaker ervan,
namelijk degene die verantwoordelijk is
voor het graafwerk. De gemeente is het
met deze uitspraak niet eens en is in be-
roep gegaan tegen deze beslissing.

Ansichtkaarten voor De Jonge
Sophia

Ten behoeve van het verdere herstel van
De Jonge Sophia in Groot-Ammers, de
vroegere Ottolandse korenmolen, zijn door
het Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Lies-
velt twee ansichtkaarten van de molen uit-
gegeven zoals die er in Ottoland omstreeks
1920 bijstond. De kaarten kosten e 1,- per
stuk, te vermeerderen met e 0,39 voor de
porto bij postverzending. De kaarten zijn te
bestellen door het bedrag over te maken
op bankrekeningnummer 3235.04.620 t.n.v.
het Streekcentrum Het Liesvelt te Groot-
Ammers onder vermelding van ‘kaarten
Jonge Sophia’

‘t Slot in Gouda.

Nieuwe roeden Oudenhofmolen
Oegstgeest

Op woensdag 19 maart zijn de Bremer-roe-
den 93 en 94 uit 1965 in de Oudenhofmo-
len te Oegstgeest vervangen door twee
nieuwe Straathof-roeden, nummers 177 en
178 (bi/bu). De oude roeden werden ter
plekke doorgeslepen. Een aardig detail is,
dat de vrijwillige molenaar, Koos Groenen-
dijk, die werkzaam is bij een bedrijf in zwaar
transport, zelf de nieuwe roeden naar de
molen heeft vervoerd. De opvolgers qua
nummering van bovenvermelde Bremers
moeten er waarschijnlijk ook aan gaan ge-
loven: De Hoop in Oud-Alblas draait voor-
zover ik weet niet of nauwelijks meer, om-
dat de Bremerroeden 95 en 96 ‘op’ zijn. 
Leo Middelkoop.

Molenfeest in de Alblasserwaard

Op donderdag 8 mei stelt de Stichting tot
Instandhouding van Molens in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden twee mo-
lens na restauratie weer in bedrijf. ‘s Mor-
gens lichten de heren Copier en Wouden-
berg de vang van de Kooiwijkse Molen in
Oud-Alblas. Voor beide mannen is dat te-
gelijk ook een soort afsluiting van hun loop-
baan bij de SIMAV, een kroon op hun car-
riËre. De heer G.J. Woudenberg uit Ameide
neemt na 35 jaar (!) afscheid van het da-
gelijks bestuur van de stichting, terwijl de
heer Copier uit Arkel vele jaren secretaris
van de technische commissie van de mo-
lenstichting is geweest.
‘s Middags wordt de Achtkante Molen aan
de Tiendweg bij Streefkerk weer in bedrijf
gesteld. Dan wordt ook bij diezelfde Tiend-
weg de officiële start gemaakt voor het
herstel van het totale Streefkerkse molen-
complex dat begint met de restauratie van
de fundering van de Sluismolen.

Jaarverslag 2002 molenaars 
‘De Haas’ in Benthuizen

De Haas in Benthuizen is eigendom van
Stichting Molen De Haas waarbij het dage-
lijks beheer is toevertrouwd aan de Vereni-
ging Benthuizer Molenaars. In de praktijk
blijkt dit een zeer efficiënt omgaan met de
molen op te leveren die nagenoeg iedere
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur draait en
te bezoeken is. Verder wordt er ook wel op
gewone werkdagen gedraaid afhankelijk
van de mogelijkheden van de vrijwillige
molenaars. Daarnaast zijn er ook regelma-
tig extra activiteiten om en met de molen.
De maalploeg voor De Haas bestond in
2001 uit zeven leden, terwijl er een actief
aspirant-lid is als molenaar in opleiding.
In 2002 was de molen op 153 dagen in be-
drijf, in totaal 637 uur. Er wordt daadwerke-
lijk gemalen voor de eigen winkel ver koop,
terwijl er dankzij de medewerking van Vee -
voe der bedrijf Van der Bijl uit Koudekerk nog

meer gemalen wordt. In totaal ging het om
een drie ton. Er werden bijna 350.000 as-
omwentelingen gemaakt en de molen
werd door zo’n 1100 mensen bezocht. Van-
uit de molenwinkel werd ruim een ton meel
verkocht.
Sinds de restauratie van 1983-1985 wordt
jaarlijks onderzocht of De Haas recht op zijn
pootjes blijft staan. In 1997-1999 bleek de
molen te verzakken. In het najaar van 1999
kwam dit vanzelf tot stilstand, maar deson-
danks was het gewenst om toch maatre-
gelen te nemen. Waarschijnlijk zullen de
werkzaamheden binnenkort worden uitge-
voerd, ook al komt de rijkssubsidie pas in
2007 beschikbaar.
De vereniging voert zelf veel onderhoud
aan de molen uit, ook in het afgelopen
jaar.

Molen Nieuwerkerk a/d IJssel
dagactiviteitencentrum

Op 31 maart werd in de Nieuwerkerkse
oudheidkamer de intentieovereenkomst
getekend tussen ASVZ Zuid West, zorgverle-
ner voor mensen met een (verstandelijke)
handicap en de Stichting Molen Korte-
noord, eigenaar van de Nieuwerkerkse ko-
renmolen. De overeenkomst is in meer dan
een opzicht richtingbepalend voor de mo-
len, waarvan met name de bijgebouwen
zullen worden ingericht als dagactiviteiten-
centrum voor mensen met een handicap.
Dankzij deze overeenkomst is een sluitende
exploitatie van de molen mogelijk. Verder
kunnen nu ook de restauratieplannen nu
definitief nader uitgewerkt en afgestemd
worden op het gebruiksdoel. Het molen-
steunpunt van de provincie Zuid-Holland
bereid de eigenlijke molenrestauratie voor,
terwijl voor het ontwerp en de planuitwer-
king van het overige Edifico Architectuur &
Bouwadvies uit Bodegraven is aangetrok-
ken. Er zijn plannen om in de bijgebouwen
een gecombineerde theeschenkerij met
terras, bakkerij en molenwinkel onder de
vlag van ASVZ Zuid West in te richten. Min of

Fundering van de Sluismolen in 1983.
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meer vergelijkbare projecten lopen in Alk-
maar-Oudorp (‘t Roode Hert), Veenendaal
(De Vriendschap) en Oisterwijk (Kerkho-
vense Molen).

Restauratie van De Drie 
Koornbloemen te Schiedam

Sinds januari 2003, wordt er weer flink ge-
werkt aan de molen.
Allereerst zijn alle balkkoppen van de
tweede en de derde zolder aangegoten
met kunsthars volgens het systeem Conser-
duc/Renofors. Twee balken waren zó aan-
getast door vocht en ongedierte dat zij ver-
vangen moesten worden. Na dit werk zijn
de vloeren van bovengenoemde zolders
vervangen. Ook werden twee trappen
(van deze zolders) vernieuwd. Helaas wa-
ren deze zó vermolmd dat zij niet meer te
handhaven waren.
Sinds half maart staat de molen gedeelte-
lijk in de steigers (tot stellinghoogte) om en-
kele scheuren in te boeten.
Gelukkig hadden we een droge winter, zo-
dat we dit jaar eens geen last hadden van
enorme lekkages van de romp. Diverse
scheuren werden aan de binnenzijde aan-
gepakt, omdat zij geen lekkages veroor-
zaakten. Komende tijd zullen circa 25 lig-
gers en schoren van de balie vervangen
moeten worden. Een tegenvaller, want op
zoveel had men niet gerekend.
Als dat allemaal gebeurd is worden nog
twee koppel stenen vervangen. Eén door
zeventiender kunststenen en de ander
door een koppel zestiender blauwe stenen,
die tot 1994 in De Vrijheid dienst deden.

Voorts zal een replica van een oude straat-
lantaarn, die tot zo’n vijftig jaar terug de
molen sierde, weer geplaatst gaan wor-
den, net onder de gevelsteen.
Al deze werken worden in opdracht van
Stichting De Schiedamse molens uitge-
voerd. Frans Kroon.

Toch behoud molenrestant 
Dongen?

In Dongen herinnert niet alleen de Koningin
Wilhelmina aan het molenverleden van dit
Brabantse dorp, maar aan Mgr. Nolenslaan
17 staat nog altijd de romp van de koren-
molen De Hoop, een stenen beltmolen, ge-
bouwd in 1845. Tijdens de zware oktober-
storm vorig jaar waaide het dak van de
romp. Dit was voor eigenaar Leo van Riel
de aanleiding om maar een sloopvergun-
ning aan te vragen. Dat was voor het ge-
meentebestuur geen enkel probleem om-
dat de molen op geen enkele monumen-
tenlijst staat. Van Riel, die een dierenspeci-
aalzaak naast de molen runt kreeg de ge-
vraagde vergunning daarom zonder pro-
blemen. 
Het verlenen van de sloopvergunning werd
gepubliceerd in het gemeentelijk informa-
tieblad. De plaatselijke heemkundekring
De Heerlyckheit Dongen vond het allemaal
wel erg kort door de bocht en besloot in
actie te komen. Er werd niet alleen be-
zwaar aangetekend tegen de verleende
sloopvergunning, maar er werd ook en ver-
zoek ingediend om de molen op de rijks-
monumentenlijst te plaatsen waardoor het
behoud van De Hoop is gewaarborgd.
Ook besloot de heemkundekring een plan
te ontwikkelen voor het opknappen van
de molenromp.
Eigenaar Van Riel staat daar beslist niet af-
wijzend tegenover. De molen is al kort na
de bouw in handen van de familie Van Riel
gekomen en Leo van Riel is om die reden
zeker aan de molen gehecht. Bovendien
bleek het slopen ook zeker 7000 euro te
kosten. Juist dat was de reden om de sloop
nog maar even uit te stellen. Als dit geld
toch moet worden uitgegeven dan be-
steedt Van Riel het geld net zo lief aan her-
stel van de molenromp zodat de molen
van Van Riel nog in lengte van jaren een
begrip in plaats van een herinnering blijft. 
De situatie heeft wel wat weg van die een
25 jaar geleden in Benthuizen. De eigena-
ren van de onttakelde en tot een ruïne ver-
vallen molen, Gebr. Bakker, liepen al jaren
met een sloopvergunning op zak, maar
met name Siem Bakker kon sloop niet over
zijn hart verkrijgen dus bleef de molen
staan. Nu is de molen gerestaureerd en
een sieraad en de trots van het dorp. Of
het in Dongen ook die kant op gaat? De
molen heeft in ieder geval zijn naam mee.

Molensteenmonument voor 
molen Maarheeze

Op zaterdag 15 maart onthulde de laatste
molenaar van de korenmolen van Maar-
heeze, de 65-jarige Jan Kunnen, samen

met wethouder J. van Tulden een monu-
ment ter herinnering aan de in 1959 afge-
broken molen van Maarheeze op het
pleintje voor de brandweerkazerne aan de
Molenstraat, de plaats waar de molen
vroeger stond. Het bestaat uit een blauwe
steen van deze molen welke werd gebruikt
om boekweit te malen. De steen kwam na
de sloop terecht in een tuin aan de Molen-
straat. De bewoners van het huis schonken
de steen aan de gemeente en zo ver-
huisde de steen naar de gemeentewerf.
Toen de gemeentewerf verplaatst werd
naar Budel nam de heer A. Verhoeven het
initiatief om van de steen een monument
voor de molen te maken. De molen werd in
1887 gebouwd en kwam omstreeks 1900 in
handen van de familie Kunnen. Een kleine
zestig jaar later was ingrijpend herstel nood-
zakelijk. Niet alleen de kosten daarvan,
toen geraamd op 50.000 gulden, waren
een struikelblok, maar ook de uitbreidings-
plannen van de gemeente. In 1958 werd
de molen onttakeld en korte tijd later ge-
heel gesloopt. Onderdelen van de molen
van Maarheeze als het spoorwiel en de
staakijzers doen nog steeds dienst in de ko-
renmolen van Gronsveld, die in de oorlog
uitbrandde en vervolgens in 1959 werd her-
steld.

Opening voor onvangstruimte
Spoordonkse Molen?

Eigenaar Emile van Esch wil een ontvangst-
ruimte annex terras bij zijn molen in Spoor-
donk maken. Planologisch gezien ligt dat
moeilijk omdat op het hiervoor beoogde
terrein de bestemming waardevol groen-
gebied rust. Desondanks wilde de ge-
meente Oirschot wel meewerken, maar de
provincie Noord-Brabant niet (zie Molenwe-
reld 2001-4-96, 2002-6-167, 2002-7- 200). On-
der een aantal voorwaarden wil de provin-
cie nu dan toch meewerken, maar daarbij
zijn wel een aantal voorwaarden gesteld.
Zo moet de gemeente Oirschot het verval-
len van het ‘waardevol groengebied’ el-
ders compenseren en het bestemmings-
plan aanpassen. Verder moet Van Esch
aantonen dat de ‘educatieve waarde’
van de watermolen ook in de toekomst ge-
waarborgd blijft en een goed plan inleve-
ren voor de inrichting van de omgeving en
het tegengaan van parkeeroverlast. Na-
tuurlijk moet alles volgens de geldende pro-
cedureregels verlopen, waardoor uiteraard
ook de kans aanwezig is dan Van Esch ge-
stuit wordt door een of meerdere bezwaar-
makers tegen zijn plannen.

Speltproject in Limburg

De verwachtingen van de teelt van spelt
zijn heel hoog geweest. Het is niet overal
een succes geworden. De markt bleek klei-
ner dan verwacht. Toch blijft men het pro-
beren. Momenteel loopt er weer een pro-
ject in Limburg, het Ketenproject Kollenber-
ger Spelt, waar 25 ha spelt is ingezaaid op
de Kollenberg bij Sittard en de Graetheide
bij Born. Verder is er ook wat gezaaid bij hetDe Drie Koornbloemen in Schiedam.
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openluchtmuseum Eynderhoof in Neder-
weert. De provincie Limburg en de Euro-
pese Unie hebben al 90.000 euro subsidie in
het project gestoken. Het afgelopen jaar
heeft men al 150 ton spelt geproduceerd
en men hoopt dit elkaar te verdubbelen tot
2400 ton in 2006. De spelt wordt nu nog al-
leen gemalen op de Stadbroeker Molen bij
Sittard. Als het project inderdaad succesvol
blijkt te zijn dan is het de bedoeling om
meer Limburgse molens in te schakelen.

In ‘t kort

u Niet op Nationale Molendag, maar op 2
juni, zal als alles volgens plan verloopt, de
nieuwe molen De Zwaluw in Kesteren offi-
cieel in bedrijf worden gesteld. Inmiddels is
al wel het eerste graan gemalen.
u Op dinsdag 8 april trad molenaar W. van
Krieken van De Windhond in Woerden in
het huwelijk met mevrouw G. de Vroege.
De molen was mooigezet op een door de
Zaanstreek geïnspireerde manier.
u De Stichting STORM, eigenaar van de ko-
renmolen van Oostvoorne is op zoek naar
vrijwillige molenaars die deze molen na de
voltooiing van de restauratie willen bemalen.
Van de zo mooi op de wal gelegen molen
van IJzendijke is het baliehek vernieuwd
door het aannemersbedrijf Brugge.
u Op woensdag 26 maart is de gerestau-
reerde kap weer teruggezet op de romp
van molen Vogelzicht in Kuitaart. Tevens zijn
de roeden gestoken en is de staart aange-
hangen.

u Het is de bedoeling dat de standerdmo-
len van Retranchement op 17 mei na een
grondige restauratie weer in bedrijf wordt
gesteld. De molen is nu weer, zoals meer
dan een halve eeuw geleden, uitgerust
met een pelsteen.

Molenkalender

10 mei: Nationale Molendag.
10/11 mei: Molenfeesten standerdmolen
Wanroij.
6/7juni: Zaanstreek: Luilakviering.
21/22 juni: Brabants Molenweekend.
28 juni:Westlandse Molendag.
7 september: Viering honderdjarig bestaan
van molen De Volksvriend in Liessel. 
27 september: Zaanse Molendag.
11/12 oktober: Molenweekend Noord-Hol-
land-zuid.

De versierde molen De Windhond in
Woerden.

De Stadbroeker Molen in Sittard (foto
J.L.J. Tersteeg).
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Niedersachsen

Duitsland

Jaarvergadering Emder Mühlen-
verein

Op 20 maart hield de Emder Mühlenverein
haar jaarvergadering in Hotel Prinz Heinrich.
Daarbij werden ook plannen voor de toe-
komst besproken. Zo wil de vereniging
graag het molenhuis bij de Vrouw Johanna
overnemen. Het huis was, evenals de mo-
len eigendom van Margret Schüür. Zij ver-
kocht in 1974 de molen aan de stad Em-
den, waarbij tevens werd bepaald dat het
molenhuis na haar dood ook aan de stad
zou overgaan. Margret Schüür overleed
eind 2002. Haar zoon Eckard prees in de
vergadering het werk van de vereniging en
zou het toejuichen wanneer het huis van
zijn moeder bij de molen betrokken bleef.

Het zou mooi zijn als iemand dit huis op de
Marienwehrster Zwinger ging bewonen die
dan ook de zorg voor de molen op zich
nam. Een bestemming als galerie behoort
ook tot de mogelijkheden. Verder werpt de
restauratie van de Weizenmühle haar
schaduwen vooruit (zie Molenwereld 2003-
2-47). Volgend jaar bestaat de Vrouw Jo-
hanna twee eeuwen en dat wil men vie-
ren. Zo zal de Duitse Molendag op tweede
pinksterdag 2004 op deze molen van start
gaan. Verder zijn er ook nog andere activi-
teiten gepland.

Molen Hinte ook als gemeente-
huis?

Hinte is een plaats even ten noorden van
Emden. Zoals vrijwel alle Oost-Friese dorpen
had Hinte een molen, in oorsprong eigen-
dom van de koninklijke domeinkamer. In
1869 werd een nieuwe molen gebouwd,
een vrij zware achtkante molen op een on-
derbouw van drie verdiepingen. In 1958 liet
molenaar Gerhard Visser de molen tot op
de onderbouw afbreken, waarna in de
stomp nog op de motor werd gemalen. De
Hinter gemeenschap bleef zijn molen mis-
sen en in 1995-1997 werd de molen op zijn
oude voet volkomen herbouwd en is weer
een waar sieraad voor het dorp en tevens
een van de vele Oost-Friese molenwonde-
ren. De molen aan de Brückstraße wordt nu
gebruikt door de VVV, als trouwzaal en als
exposditieruimte.
Nu zit men in Hinte op dit moment met een
probleem: het bestaande gemeentehuis
voldoet niet meer en nu hebben de raads-
fracties van de Freie Liste Hinte, Bündnis 90
en Die Grünen voorgesteld om in plaats
van een kostbaar nieuw raadhuis de gere-
construeerde molen maar als zodanig in
gebruik te nemen, evenals voorgesteld is in
Hage (zie Molenwereld 2003-1-12 en 2003-
2-47). Dat zou een voordelige oplossing zijn.
Als de ruimte in de molen en zijn aanbouw
te beperkt is dan kan er misschien ruimte
bijgebouwd worden.

Reparatie molenhuis Leezdorf

De gemeente Leezdorf staat er financieel
niet rooskleurig voor. Desondanks bezuinigt
men niet op de kosten van de molen en
het molenhuis. Ondanks een renovatie van
een paar jaar geleden blijkt het dak van
het molenhuis te lekken. Het moet nu weer
onder handen genomen worden en dat
vraagt de somma van 40.300 euro, waar-
van 11.000 euro uit de gemeentekas moet
komen. Verder tekent zich in de nabije toe-
komt ook een vervanging van het gevlucht
af. Tijdens de begrotingsvergadering had
de CDU-woordvoerder Krems scherpe kri-
tiek op de dienst monumentenzorg van de
Landkreis vanwege de gang van zaken
rond het dak van het molenhuis: ‘hoogge-
salarieerde monumentenzorgers beslissen,
maar wij moeten betalen’ Bij de eerdere
renovatie moesten namelijk oude dakpan-
nen worden gebruikt en daardoor zijn er nu
weer problemen. Krems wilde de veroorza-
kers van de problemen dan ook persoonlijk
ter verantwoording roepen. Tijdens de be-

grotingsvergadering deed de SPD-afge-
vaardigde Paula Schmidt het voorstel om
de molen of het molenhuis ook als trouw-
zaal aan te bieden.

Herstel molen Werdum voltooid

Eind vorig jaar is het herstel van de molen
van Werdum voltooid (zie Molenwereld
2002-10270). Het is een voor Oost- Friese be-
grippen opvallende molen: vanwege zijn
hoge ouderdom - gebouwd in 1748 - en
vanwege zijn type: een grondzeiler. De res-
tauratie heft 225.000 euro gekost, waarvan
de Landkreis Wittmund een kwart voor zijn
rekening nam. Verder verleende de Euro-
pese Unie een subsidie van 105.800 euro.
Ook de gemeente droeg substantieel bij.
Het is zeker ook het vermelden waard dat
de kleine gemeenschap van Werdum via
een aandelenactie maar liefst 40.000 euro
bijeen wist te brengen. 

Nieuwe loods bij molen Wieg-
boldsbur

De vereniging die de molen van Wieg-
boldsbur onder zijn hoede heeft in het af-
gelopen jaar met afbraakmateriaal bij de
molen een stijlvolle machine- en werktuig-
loods gebouwd om daarin oude land-
bouwmachines en -werktuigen te kunnen
behouden. Sinds 2002 werkt de molenver-
eniging vruchtbaar samen met de Natur-
schutzbund die tot voor kort haar kantoor in
de molenschuur had. De molenvereniging
wil die ruimte nu zelf in gebruik nemen, on-
der meer om daar de eigen documentatie
in onder te brengen en als tentoonstellings-
ruimte. Men wil vooral de band van de mo-
len met de (agrarische) samenleving on-
derstrepen. 

De molen van Hinte; nauwelijks voor-
stelbaar dat een foto van tien jaar ge-
leden alleen een kale onderbouw laat
zien. Het is geen wonder dat men ter
plaatse bijzonder trots is op het resul-
taat. (foto H. Noot).

De molen van Wiegboldsbur 
(foto H. Noot).
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I e p e n h o u t
en E x o x y h a r s
I e p e n h o u t

en E x o x y h a r s
ROND HET HERSTEL VAN HET ASWIEL 
VAN DE STANDERDMOLEN TE URMOND

INLEIDING

De mechanica van de windmolen is gebaseerd
op grote afmetingen, lage toerentallen en grote
krachten. Om voldoende vermogen uit de wind
te halen heeft het wiekenkruis van de standerd-
molen van Urmond bijvoorbeeld een diameter
van 26 meter. Bij een gunstige wind van 
5 beaufort levert deze molen een vermogen van
ongeveer 30 kW waarbij de wiekenas twintig 
omwentelingen per minuut maakt. Hierdoor ont-
staat bij het aswiel een tanddruk van zo'n 550 kg. 

Het enige materiaal waarmee men vroeger ma-
chines van een dergelijke omvang kon bouwen,
was hout. Molenmakers, de machinebouwers van
die tijd, hadden dan ook enorme ervaring met dit
materiaal. Eikenhout werd toegepast voor 
onderdelen die sterk en drukvast moesten zijn. 
Voor delen die veel schokken en trillingen te verdu-
ren kregen, paste men iepenhout toe. Slijtvaste 
onderdelen, zoals kammen (tanden), werden 
gemaakt van beuken-, azijn- palm- of essenhout. 
Ofschoon de molenconstructies zeer zwaar 
uitgevoerd werden, had niet alles het eeuwige
leven. Te hoge krachten door bijvoorbeeld storm,
en aantasting door houtrot en houtknagende 
insekten waren hier debet aan. 

Als moderne molenrestaurateurs hebben we te
kampen met dezelfde problemen. Bij naderende
storm kunnen we de Urmondse molen bijvoor-
beeld niet tijdelijk binnen zetten. Omdat molens
tegenwoordig monumenten van bedrijf en 
techniek zijn, kunnen kapotte of aangetaste 
onderdelen niet zondermeer vervangen worden.
Dit vermindert immers de monumentale waarde.
Gelukkig kunnen we nu gebruik maken van 
moderne restauratietechnieken. 
Het is dus zaak om iedere keer te zoeken naar
de beste herstel-methode. Dat is telkens weer
een uitdaging!
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Restauratie aswiel

In verband met de demontage is 
bij de aanvang van de werkzaam-
heden het aswiel eerst ingemeten
en onderzocht. 
Na demontage bleek het aswiel 
slechter te zijn dan aanvankelijk 
verondersteld werd. Door gevolg-
schade van een oude lekkage 
waren de plooien van de achter-
molen op diverse plaatsen ingerot.
Het door rotting reeds voorver-
teerde hout is door de bonte
knaagkever verder aangetast.

Toen de onderdelen in Afferden in
de werkplaats lagen, is het daad-
werkelijke herstelplan opgesteld.
Hierbij is besloten om de oude repa-
raties te behouden en opnieuw te
fixeren. De moeilijkheid bij het 
herstel van het aswiel was het in 
2 evenwijdige cirkels brengen van
beide gangen kammen (tanden).
Dit is opgelost door de nieuwe 
onderdelen in dikte te variëren en
waar nodig de kruisarmuiteinden
iets bij te werken.

DE UITVOERING

De hetelucht-methode

Voor de hetelucht-methode is in de
werkplaats een aparte geïsoleerde
ruimte opgesteld. Verhitting vond
plaats met een lucht-heater van
65000 kcal/uur. 
Extra vocht is toegevoegd met een
luchtbevochtiger.
Ondanks het koude weer kon moei-
teloos een omgevingstemperatuur
van 105° C bereikt worden. Uit de
metingen blijkt dat het gehele wiel
ruim 61⁄2 uur boven de 55° C 
geweest is. 
Tijdens de behandeling hoefde nau-
welijks vocht bijgevoegd te worden. 
Door de hoge luchtvochtigheid van
de omgeving werd de 50% grens
kort na de behandeling weer over-
schreden. 

Detail van een aangetaste
kruisarm.

De onderdelen tijdens de
hetelucht-methode.
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De kruisarmen

Bij het herstel zijn de kruisarmen
vooraf door middel van 
trekstangen op de gewenste 
voorspanning gebracht. Hierna 
kon gemeten worden hoe ver 
de halfhoutse verbindingen 
tussen de kruisarmen nog open 
bleven staan. 
Na het repareren van deze 
verbindingen zijn de trekstangen 
in de kruisarmen definitief 
aangehaald. Hierna zijn de 
uiteinden van de kruisarmen 
hersteld en op de juiste dikte 
afgewerkt.  

Het aanbrengen de trekstangen.

Met droog hout worden de
kruisarm-uiteinden opgelijmd.
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De Plooien

Bij het herstel van de plooien is zo-
veel als mogelijk geprobeerd om de
reparaties achter de velgen te laten
vallen. Waar de plooien zelf niet be-
houden konden blijven, zijn aan de
buitenzijde plakken afgezaagd die
vervolgens bij de nieuwe plooien in-
gelijmd zijn.

Het fixeren 
van de 
oude 
reparaties.

Inlijmen van
nieuw hout bij de

voormolen.

Verwijderen van aangetast hout.
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Inlijmen van nieuw hout; 
als verankering worden 
glasfiberstaven ingebracht.

Bij nieuwe plooien 
worden in verband 
met het aanzicht oude 
plakken opgelijmd.

Het opnieuw
afschrijven
van de gang
kammen;
waar nodig
zijn versleten
en gebroken
kammen 
vernieuwd.
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Het Resultaat

Na montage en afsporen blijken de reparaties nagenoeg 
onzichtbaar te zijn. 
Tijdens het proefdraaien zijn er geen kinderziekten 
geconstateerd. 
Omdat het wiel voornamelijk is opgebouwd uit oud, uitge-
werkt hout, zal het zich beter houden dan een nieuw wiel. 
Het aswiel kan er  weer twee eeuwen tegen.  

Bi j lage
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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.

Z O E K E R
De heren Van den Bosch uit Aarlanderveen, Esselink uit Delft en De Vries
uit Sint Pancras delen mee dat de ‘Zoeker’ uit het aprilnummer inder-
daad een van de strijkmolens bij Oudorp is, namelijk molen A van de
Zes Wielen. De molen is in 1941 afgebroken en naar het Openluchtmu-
seum te Arnhem gebracht om daar opgebouwd te worden, maar de
aldaar opgeslagen molen is door oorlogshandelingen verbrand. Op de
originele kaart is links op de achter grond de molen van polder Oudorp
te zien gesloopt in 1930. Bij molen A lag een uitwateringssluisje, dat op
veel foto’s te zien is. Wanneer het peil in de Schermerboezem laag
stond kon men door deze sluis te openen het water uit de Raaksmaat-
boezem hierop laten aflopen. Stond de Schermerboezem te hoog, dan
moesten de strijkmolens ingezet worden. 
De nieuwe ‘Zoeker’ is een forse korenmolen, waarschijnlijk te vinden in
oostelijk Nederland. Langs de molen heeft blijbaar een tram gereden,
gelet op de rails in de straat. Molen en entourage wekken de indruk van
een flink bedrijf. Op de achtergrond staat nog een molen te malen.
Maar om welke molens gaat het? Wie helpt?
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 

0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
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



De molen van Sanssouci te Potsdam vierde
zijn tienjarig herbouw-jubileum, waarvoor
wij net op tijd zeilen konden leveren zodat
de molen op de feestdag draaide met
nieuwe zeilen. 
De werkzaamheden aan molen De Vier
Winden te Reutum vorderen gestaag. Om
in de ongunstige voorjaarsmaanden droog
te kunnen werken is de kap overdekt met
een grote boogtent uit eigen ontwikkeling.
Het herstel van de kap is nagenoeg ge-
reed, de rietdekkers brengen momenteel
de kapbedekking aan. 

Er wordt nog steeds gewerkt aan de mo-
lens van Sommelsdijk en Oostvoorne. 

In de eerste helft van april zijn de laatste
werkzaamheden uitgevoerd aan de molen
van de Etersheimerbraakpolder bij Eters-
heim. 
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NVVM-molenmakers actief

Bij molen De Hoop te Rijswijk (Gld) hebben
we een steiger geplaatst om de romp om
het slechte voegwerk en de slechte stuk-
ken metselwerk uit to hekken en te herstel-
len. Het herstel van de balkkoppen en de
vloeren is gereed. De nieuwe korte- en
lange spruit liggen in de werkplaats ge-
reed om in de kap te worden geplaatst.
Aan molen Sara Catherina te Kerkdriel
hebben we eind vorig jaar een nieuwe stel-
ling gemaakt. Afgelopen maand is daar
ook het nieuwe stellinghek geplaatst en af-
geschilderd.
Bij molen Schoonoord te Alverna is de krui-
bok vernieuwd en weer gemonteerd.
Aan de standerdmolen te Batenburg is on-
derhoud gepleegd aan het voorkeuve-
lens, de as, de paraplu en de luikap. Het
vervangen van de trap met schoren en
bordes is in voorbereiding.
Ook bij De Witte Molen te Nijmegen heb-
ben we onderhoudswerk uitgevoerd aan
enkele vloeren en het aangieten van een
balkkop met epoxyhars.
Bij molen De Hoop te Rijswijk (Gld) hebben
we een steiger geplaatst om de romp om
het slechte voegwerk en de slechte stuk-
ken metselwerk uit to hekken en te herstel-
len. Het herstel van de balkkoppen en de
vloeren is gereed. De nieuwe korte- en
lange spruit liggen in de werkplaats gereed
om in de kap te worden geplaatst.
Aan molen Sara Catherina te Kerkdriel
hebben we eind vorig jaar een nieuwe stel-
ling gemaakt. Afgelopen maand is daar
ook het nieuwe stellinghek geplaatst en af-
geschilderd.

Momenteel zijn wij bezig met de uitvoering
van onderhoudswerkzaamheden aan mo-
len No. 3 van de viergang te Zevenhuizen.
Verder is het groot onderhoud aan molen
No. 1 van de Overwaard afgerond. Aan

de molens No. 2 en 3 van de Nederwaard
is onderhoudswerk gedaan en bij molen
No. 8 ligt een nieuwe binnenroede klaar
om gestoken te worden. Verder wordt aan
deze molen nog onderhoudswerk verricht
aan het voorschild en het keuvelens. Begin
mei gaan wij starten met de restauratie van
De Jonge Sophia te Groot- Ammers. Eerst
wordt het achtkant aangepakt, daarna
wordt begonnen aan de nieuw te maken
kap voor deze molen.

Aan watermolen De Stenen Tafel te Bor-
culo is een kapotgelopen wateras-rollenla-
ger vervangen. 
Op de kap van de Alte Mühle Donsbrug-
gen is de vernieuwde windroos geplaatst. 
De stelling van de Wijhese Molen is hersteld,
er zijn een groot aantal tussenschroten van
het stellinghek vernieuwd. Tegelijkertijd kon
de stelling worden aangepast aan de
nieuwe arbo-eisen met een onderste
schopplank. De rietdekker heeft de kapbe-
dekking hersteld, de nokplanken en een
gedeelte van de voorwolf werden ver-
nieuwd. 
In de Wissinks Möl te Usselo is een eiken
draagbalk onder de zeventiender steen
vervangen. 

Rietdekkers van Kleinjan aan het werk met de kapbedekking voor de molen van
Reutum. Een bestaande molenkap ‘binnen’ dekken; wie had dit een halve eeuw ge-
leden durven dromen? (foto Groot Wesseldijk).
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Bovendien zijn we begonnen aan de mo-
len M in de Schermer. Dat betekent het
maalvaardig maken van deze molen met
het leveren en aanbrengen van een vijzel,
nieuwe tanden in de onderbonkelaar en
het vijzelwiel, onderhoudswerk aan onder-
delen in het achtkant (inclusief het fixeren
van verbindingen), het kruiwerk, de kap en
de gaande werken en herstel van het met-
selwerk van de achterwaterloop.

Gebr. Straver, v/h M. Straver

Deze week zijn wij gestart met de restaura-
tie van molen De Arend in Terheyden. De
werkzaamheden omvatten onder andere
het vernieuwen van de windpeluw, de
korte spruit, het vernieuwen van de buiten-
roede en het aanbrengen van nieuwe fok-
ken op de binnenroede. Tevens worden er
verschillende zolderbalkkoppen aange-
stort door de firma Renofors.

Begin maart zijn drie molenmakers naar
Nieuw Zeeland vertrokken om daar de mo-
len in Foxton helpen af te bouwen. De con-
tainer, met daarin onder andere de wieken
en de stenen kwam tegelijk met de molen-
makers aan. Bij het schrijven van dit bericht
is de molen zo goed als klaar; mooi op tijd
voor de feestelijke opening op 13 april. Op
onze website vind u meer informatie over
dit unieke project (www.vaags.nl). 
Aan molen de Prins van Oranje in Brede-
voort is uitgebreid onderhoud uitgevoerd.
O.a. zijn er diverse balkkoppen gerepa-
reerd en is de staart geschilderd. 
Het constructiebedrijf VAAGS molentech-
niek is druk bezig met het tweede stalen
scheprad in korte tijd. Na de Sluismolen zal
nu de Noorder G voorzien worden van een
nieuw scheprad. Ook dit rad wordt ge-
maakt in opdracht van de molenmakers
Poland uit Broek op Langedijk. Tevens
wordt er doorlopend gewerkt aan de pro-
ductie van molenroeden waarvan een lijst
op onze website wordt bijgehouden. 

Om te beginnen een bijzondere mijlpaal:
op 17 maart was Aad Wassenburg bij ons
vertig jaar in dienst als molenmaker en op
22 maart heeft hij hiervoor het Certificaat
van verdienste ontvangen op de jaarlijkse
vergadering van Vereniging De Holland-
sche Molen. 
Dan het normale werk: De fundering voor
de Bosmolen op de nieuwe locatie in Kou-

Het lassen van een nieuw sintelstuk voor molen Noorder G van de Zijpe- en 
Hazepolder in de werkplaats van Vaags (foto Vaags Molenwerken).

dekerk a/d Rijn vordert gestaag. Op vrijdag
4 april is daar de vloer voor de vijzelkom ge-
stort en de week daarop de betonwanden
voor de vijzelgang en de achterwaterloop.
In de werkplaats wordt aan het bovenhuis
en de ondertoren gewerkt.
Van de Grosmolen te Hoogmade wordt op
dit moment het bovenwiel in de werkplaats
gerestaureerd.
Het werk aan het herstel van de kap voor
de Nieuwe Molen in Veenendaal is begon-
nen. Het windpeluw en voorschild wordt op
dit moment gebouwd. Een gekraakte kruis-
arm van het bovenwiel is met glasfiber sta-
ven en epoxy-kunsthars hersteld. De kraak
in het rechter voeghout is eveneens herstel
met glasfiber staven en epoxyhars. Tevens
zijn beide voeghouten over de volle lengte
voorzien van staven en weer geheel her-
steld. 
Het werk aan molen Het Haantje te Weesp
vordert gestaag. Het bovenhuis is nage-
noeg gereed. Op maandag 7 april zijn in
de werkplaats de as en het nieuwe boven-
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De weg voor het herstel van de molen
van de Klaas Hennepoelpolder is inge-
slagen. Vergelijk Molenwereld 2003- 3.
(foto Verbij Hoogmade BV).

wiel in de kap geplaatst en kan de kap
worden afgemaakt. In week 15 wordt in
Weesp de koker geplaatst met de voeg-
burrie. De week erna het bovenhuis, wie-
ken, trap en staartbalk.
Bij de Zemelmolen is de rietdekker bijna
klaar met het achtkant. Daarna wordt de
kap geplaatst, samen met de spil, de roe-
den, de staart en de schoren. Vervolgens
kan de molen worden afgemaakt, met de
aanleg van de sprinkler-installatie, het mon-
teren en afstellen van het onderwiel en het
scheprad. In de werkplaats wordt op dit
moment het nieuwe houten scheprad ge-
maakt.

De Oudenhof molen te Oegstgeest heeft
een nieuw wiekenkruis en een nieuwe trap
gekregen.
De Munnikenmolen te Leiderdorp kan na
vele jaren weer draaien. De molen heeft
een nieuw wiekenkruis, windpeluw, achter-
zomer, staartbalk, hangbomen en kruihas-
pel gekregen. Verder is het beschot ge-
deeltelijk vernieuwd en is de gehele molen
geschilderd.
Op dit moment wordt de achterzijde van
de Doesmolen te Hoogmade gerestau-
reerd. Hier wordt een nieuw achtergebint
met achterzomer en nieuwe staartbalk
aangebracht.
Bij de Klaas Hennepoelmolen wordt op dit
moment het metselwerk hersteld. Alle op-
schietende wilgen op het erf zijn geknot.
Tevens is de molen rondom uitgegraven en
is de fundering onderzocht. Tot slot zijn alle
nog aanwezige onderdelen van kap, krui-

werk en gaande werk gedocumenteerd
en overgebracht naar de werkplaats.
In Nieuwegein is de nieuwe fundering voor
de te verplaatsen molen Oudegein in aan-
bouw. Het ondervierkant is gereed inclusief
de wielbak. Binnenkort worden de krimp-
muren afgemaakt en kan de molen ver-
plaatst worden. De onderbouw is op de
bestaande locatie voorzien van een nieuw
ondertafelement en tevens is de onderto-
ren met epoxyhars en glasfiber-staven ver-
sterkt.
Het laatste ijzerwerk voor de molen van San
Francisco is ontroest en onderzocht. Op dit
moment wordt de gehele molen door ons
uitgetekend en gedetailleerd waarbij de
moeilijkheid vooral ligt in de missende on-
derdelen en werking van de windroos die
anders was gebouwd dan op de originele
bouwtekening. Voor ons een heel leer-
zaam en interessant project.

Het steken van de roeden in de Ouden-
hofmolen (foto Verbij Hoogmade BV).

Het nieuwe bovenhuis voor Het Haan-
tje in Weesp in opbouw bij de werk-
plaats van Verbij. Voor de molen de
oude kop en erachter ondertoren en
bovenhuis van de Bosmolen (foto Ver-
bij Hoogmade BV).

???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????

Waar in de Molenwereld???
Hoe vindt u iets terug in duizend pagina’s Molenwereld? 

Natuurlijk kunt u bladeren en zich wild zoeken. Dat kost tijd en geeft ergernis. 
Of u vindt niets. ‘t Kan veel makkelijker. 
Gewoon het register raadplegen. Zojuist is het register over de vijfde 
jaargang 2002 verschenen, ook weer met indices op:

persoonsnamen;
molens;
zaken;
aardrijkskundige namen.

Alleen het molenregister verwijst al naar meer dan 1700 (!) vermelde molens 
(1701 verwijzingen); personen? 1408 verwijzingen om precies te zijn!

Dit grote gemak kunt u niet alleen bestellen als brochure van 76 pagina’s, maar ook als diskette in Corel Quattro Pro en MS Excel.

U kunt als abonnee de brochure Waar in de Molenwereld 2002? bestellen door het overmaken van e 8,50 
op postgironummer 4506935 of bankrekeningnummer 3750.30.867 van Stichting Molenwereld te Moerkapelle onder vermelding 
van WMW-2001 Wenst u alleen de diskette, dan maakt u als abonnee e 5,50 over; wilt u beide dan e 11,-. Niet abonnees 
dienen respectievelijk e 10,-, e 7,- of e 12,50 over te maken.
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Van rompen en stompen (113)

Het mirakel 
Eerde

Bart Mols

In het Eerdse landschap (gemeente
Veghel, NB) staat de romp van molen
Sint Antonius. Een industrieel 
ambachtelijk monument dat niet 
alleen met behulp van windkracht 
diverse diensten heeft verleend, maar
ook van sociaal-maatschappelijk 
belang is geweest gedurende de

tweede wereldoorlog. 

van   

De in 2000 gestarte initiatieven tonen aan
dat herstel in oude glorie van monumenten
wel degelijk mogelijk kan zijn, een ge-
dachte waaraan het in dit deel van Bra-
bant de laatste jaren wel eens ontbrak. In-
grediÎnten voor dit succes zijn een molen-
romp, een bereidwillige eigenaar en een
groep enthousiaste mensen te midden van
een welwillende dorpskern. 

Geschiedenis

Op 24 april 1883 verzoekt Wilhelmus Smits
tot de bouw van een windmolen te Eerde,
nabij de gemeentegrenzen van Sint Oe-
denrode, Veghel en Schijndel. De vergun-
ning wordt, na een bezwaarprocedure, op
9 juni 1883 verstrekt. De molen wordt door
molenmaker Van Tartwijk uit Schijndel ge-
bouwd op grondgebied van de gemeente
Sint Oedenrode. Na het overlijden van
Smits op 18 juni 1897 vindt een openbare
verkoop plaats ten gevolge van faillisse-
ment maar de daadwerkelijke verkoop
van de molen blijft nog uit. Uiteindelijk
wordt de molen op 12 november 1897
aangekocht door koopman Bernardus Pet-
rus van Dam, een naam die nauw verbon-
den is met Eerde. Van Dam was reeds krui-
denier, bakker en café-eigenaar. Op 11 ok-
tober 1907 nemen zijn zonen Bernardus An-
selmus (Bernard) en Gerardus Antonius
(Gerard) de molen over, waarbij vader het
recht van vruchtgebruik behoudt tot zijn
overlijden op 13 juni 1916. Op 2 januari 1923
komt de molen in handen van Wilhelmus
Johannes (Willem) van Riel, die als laatste
molenaar met de molen op de wind heeft
gemalen. Met hulp van zijn zonen ontstaat

Molen omstreeks 1910 met voor de molen de gebroeders Van Dam 
(collectie DHM).

Molen in de periode 1935-1938 
(collectie DHM/C. van Bussel).

een bloeiend molenaarsbedrijf tot het mo-
ment dat de oorlog uitbreekt. Vanwege
geldgebrek wordt de molen in 1946 ontd-
aan van het gevlucht en gesloopt tot
steenzolderhoogte, waarbij ook het bin-
nenwerk wordt verwijderd. In de naoor-
logse periode wordt door Willem van Riel
nog geruime tijd machinaal gemalen,
maar vanaf 1947 komt de nadruk steeds
meer op de handel in kunstmest en brand-
stoffen te liggen. Door de gemeentelijke
herindeling valt de molen(romp) vanaf 1
mei 1966 onder de gemeente Veghel. Na
het overlijden van Wilhelmus Johannes van
Riel op 5 december 1968 komt de molen
en het in 1933 daarnaast gebouwde huis in
1971 in handen van de kinderen Josephus
Adrianus (Jozef) en Adriana Huberdina van
Riel. Jozef zet het bedrijf nog tot 1996 voort.
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De Eerdse molen in vol bedrijf.

Neuten en borstroeden

De ronde stenen bergkorenmolen komt in
het begin van 1884 gereed, gesitueerd en-
kele meters vanaf de Zandvlietschen weg
(thans Zandvliet). De molen bezit een voor
de streek uitzonderlijk lichte taillering. Na
aankoop door van Dam is de molen in der-
mate vervallen staat, dat hij in 1897 een
nieuw wiekenkruis met houten borstroeden
laat vervaardigen, alsmede nieuwe scho-

ren en een nieuwe staartbalk. In 1904 laat
van Dam de molenberg aan de zijde van
de straat grotendeels afgraven en vervan-
gen door de nog bestaande aanbouw. 
Zoals op de foto voorin Molenwereld in de
kop van ‘Molensactueel’ zichtbaar is,
staan Bernard en Gerard van Dam voor
een ‘dubbele meelpijp’. Dit zou kunnen
duiden op in totaal drie koppel stenen, aan
de andere kant van de meelzolder bevindt
zich nog een meelpijp, maar een hier niet

verder te noemen bijzondere anekdote
verraadt de zakelijke werkelijkheid. Vanaf
1909 wordt één koppel stenen aangedre-
ven door een zuiggasmotor, aangezien de
gebroeders niet afhankelijk van de wind
wilden zijn. Ook wordt enkele jaren later het
wiekenkruis opnieuw vervangen, nu door
een ijzeren kruis. De kap van de molen
heeft waarschijnlijk vanaf de bouw tot het
moment van sloop op een (stalen) neuten-
kruiwerk gelegen. In 1924 laat van Riel de
zuiggasmotor vervangen door een Deutz-
gloeikopmotor en wordt de molen voorzien
van een mengketel, ten behoeve van te
produceren mengvoeders. Na de oorlog
wordt in 1945 een 35 pk Crossley-dieselmo-
tor geplaatst en het resterende deel van
de molenberg volledig afgegraven. Dan is
het windmolentijdperk in Eerde definitief
voorbij, zo schijnt het.

Oorlog 

Tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland
door de geallieerde troepen heeft de mo-
len een belangrijke rol gespeeld. Op 17

september 1944 was de molen een mar-
keerpunt tijdens de landing van het Ameri-
kaanse 3e bataljon van het 501ste (Gero-
nimo) regiment van de 101e Airbornedivisie
bij de start van operatie Market Garden.
Luchtlandingstroepen werden op de lijn
Eindhoven, Nijmegen, Arnhem uitgezet om
bruggen in te nemen en de corridor open
te houden ten behoeve van de richting
Arnhem oprukkende landtroepen. Na het
bezit nemen van Eerde werden in de nacht
van 17 op 18 september zware gevechten
geleverd bij Eerde. Op 18 september 1944
richtten de Amerikanen de molen als ob-
servatiepost in en moest o.a. de hier onder-
gedoken familie van Riel hun heil elders
zoeken. Om elf uur ’s ochtends werd serge-
ant J.H. Wingard voor het raam van de
steenzolder op de uitkijk staande, door de
Duitsers doodgeschoten. Het raam met ko-
gelgat bevindt zich nog in de molen. 
De molen leed met name in de periode
van 24 tot en met 26 september 1944 zware
oorlogsschade ten gevolge van beschie-
tingen tussen de bataljons van het 501ste

regiment en de Duitsers. Hierbij wisselden
Eerde en de als observatiepost in gebruik
blijvende molen meerdere malen van bezit
tussen de Amerikanen en Duitsers, totdat
de Amerikanen uiteindelijk de overmacht
hadden. De bevrijding kon worden voort-
gezet in noordelijke richting. In december
1944 werd het verzoek van de Engelsen,
om de molen op te blazen in verband met

De gebroeders Van Dam aan de maal-
bak, links Gerrit, rechts Bernard.
Prachtige foto, maar wel geënsceneerd:
Gerrit staat De Molenaar te lezen (!)
en Bernard zit (!) aan de maalbak;
beide volledig in strijd met de toenma-
lige beroepsethiek (‘werk wat zittende
wordt gedaan wordt schijtende be-
loond!’) 
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de aanleg van een vliegveld nabij Schijn-
del, van de hand gewezen. Ook het ver-
zoek om het wiekenkruis te verwijderen of
eventueel van verlichting te mogen voor-
zien werd niet ontvankelijk verklaard. De
molen bleef daardoor nog enige tijd een
baken voor de piloten tijdens het aanvlie-
gen. Het is aan de vastberadenheid van ei-
genaar van Riel te danken dat de molen
überhaupt bewaard is gebleven. Ter nage-
dachtenis aan 17 september 1944 is op 19
september 1981 het Geronimo-monument
opgericht nabij de molen.

Mijlpalen van de stichting

Doordat de molen zowel van grote histori-
sche als van maatschappelijke waarde is
geweest en daarnaast Eerde landschap-
pelijk markeert, wordt door de voorzitter
van de dorpsraad op enig moment geop-
perd of tot een levensvatbaar restauratie-
plan kan worden gekomen. Een aantal in-
woners neemt het voortouw om een stich-
ting op te richten. De Stichting Eerdse Mo-
len, met als doel het restaureren en in-
standhouden van de Sint Antonius, wordt
op 25 juni 2001 een feit. Vanaf dat moment
wordt er draagvlak gecreëerd en een co-
mité van aanbeveling samengesteld,
waarin onder meer Commissaris van de Ko-
ningin Houben en oud-minister Braks plaats-
nemen. Een verzoek tot plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst strandt in
eerste instantie, aangezien de verzoe-
kende stichting geen feitelijk eigenaar is.
De gemeente Veghel is vervolgens bereid
de aankoop van de molen en omliggende
grond te financieren, waarbij het huis in be-
zit blijft van de familie van Riel. Op 4 juni
2002 wordt de molen voor een bedrag van
circa 68.000 euro door van Riel in eigen-
dom overgedragen aan de stichting. De
volgende mijlpaal is plaatsing op de ge-
meentelijke monumentenlijst d.d. 13 augus-
tus 2002. 
In november 2002 wordt een verzoek inge-
diend tot plaatsing van het gehele com-
plex op de Rijksmonumentenlijst. Hiervoor is

inmiddels een voorlopige status verkregen
en het verzoek ligt ter advisering voor aan
de gemeente Veghel.
De stichting brengt per kwartaal een
nieuwsbrief uit en heeft een internetsite,
www.eerdsemolen.nl, ontworpen waarop
alle ontwikkelingen worden gepubliceerd.
Het bedrijfsleven is benaderd voor sponsor-
bijdragen en een sponsorbrochure is nage-
noeg gereed. Daarin wordt de mogelijk-
heid geboden om, naast donaties en gif-
ten, specifieke molenonderdelen te spon-
soren. Een laatste maar niet gering obsta-
kel voor zowel stichting als molen, zijn de op
het noordwesten aanwezige hoogspan-
ningsmasten. Hierbij kan de aanleg van de
snelweg Eindhoven – Nijmegen een moge-
lijke ingang tot verplaatsing vormen. 

Bestemming

Het complex wordt een combinatie van
molen en museum en krijgt een recreatieve
en educatieve functie, waarbij de geschie-
denis van molen en omgeving centraal zal
staan. De voormalige machinekamer gaat
plaats bieden aan enerzijds een dieselmo-
tor en anderzijds een onderdeel van een
educatief programma dat in samenwer-
king met museum Bevrijdende Vleugels
wordt opgezet. In de grote opslagruimte
zal een conferentieruimte worden inge-
richt, ten behoeve van bijvoorbeeld de
ontvangst van groepen. De molen zelf zal
weer als maalwerktuig in gebruik worden
genomen. E. Janssen en W. van Riel, een
kleinzoon van Wilhelmus Johannes, zijn hier-
voor in opleiding gegaan. 

Restauratie

Een eerste offerte voor de restauratie is op-
gesteld en bedraagt naar schatting onge-
veer 612.000 euro voor een maalvaardige
molen, exclusief de bijgebouwen die ge-
deeltelijk verlaagd en aangepast moeten
worden. De molen zal worden voorzien van
stalen gelaste roeden met Oud-Hollands

De Sint Anthoniusmolen nu. De thermometer is in feite een eurometer en geeft de
financiële stand van zaken weer. systeem, aangezien deze molen in het ver-

leden geen wiekverbeteringen heeft ge-
kend. Helaas zijn alle balken met inscripties
van (zoon) Bernard, die meer schrijver/te-
kenaar/musicus dan mulder was, verdwe-
nen. Wel bevindt zich in de toog een kope-
ren plaat met naamsinscriptie, ingemetseld
op het moment dat de aanbouw ge-
plaatst werd. 
Met behulp van nog in en bij de molen
aanwezige onderdelen wordt een nauw-
keurige reconstructie gemaakt van de ver-
leden situatie. Op de steenzolder zijn alle
overblijfselen van het spoorwiel uitgelegd.
Voor de restauratie zal zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt worden van slooponderde-
len en andere bij molens overcomplete on-
derdelen. Daarmede worden onderdelen
voor het nageslacht bewaard en zal de
molen uiteindelijk weer de sfeer van vroe-
ger uitademen, de tijd waarin molens in
deze streek vaak uit sloopmolens werden
samengesteld. De herkomst zal zorgvuldig
gedocumenteerd worden. Het streven was
om de molen in september 2004 maal-
vaardig op te leveren. Een meer reële in-
schatting is het gereedkomen in de pe-
riode 2006 tot 2008, waarbij de financiën
uiteindelijk de bepalende factor zullen zijn. 

Naast een molen die meerdere stormen
heeft doorstaan beschikt Eerde ook over
een stichting waarvoor gelukkig geen
‘bridge too far’ is en bestaat het vertrou-
wen in een waardige verrijking van het
Noord-Brabants molenbezit,‘de Meijerij’ in
het bijzonder. Daar waar kernen als Ge-
monde, Esch en Riel onterecht trots zijn op
het ‘behoud’ van ‘hun’ molen (ver-
bouwde, zo men wil, verknoeide rompen),
kan men Eerde daadwerkelijk een dorps-
kern met pit en karakter noemen.

Een uitgebreide oorlogsgeschiedenis van
de molen Sint Antonius is te vinden in de uit-
gave ‘Molen in de frontlinie’ van de Stich-
ting Eerdse Molen. De uitgave bevat circa
40 bladzijden en is te bestellen door over-
making van e 7,00 (incl. verzendkosten) op
rekeningnummer 16.33.72.667 t.n.v. Stich-
ting Eerdse Molen te Veghel o.v.v. naam-
en adresgegevens. Tevens kunnen ten gun-
ste van dit rekeningnummer donaties en
sponsorbijdragen worden geschonken.

Bernard van Dam was ook actief als
heemkundige. In Oud- Brabants dorps-
leven beschreef Bernard van Dam ook
de dorpskorenmolen. Daarbij ging hij
natuurlijk uit van de Brabantse termi-
nolie en gebruiken, zoals ook uit deze
tekening blijkt.
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Jaarvergadering van De Hollandsche Molen

Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens de huis-
houdelijke zaken van de vereniging aan de
orde. De herziene statuten en huishoude lijk
reglement werden zonder problemen
goedgekeurd. Daarmee behoort de oude
bestuursstructuur met een uitgebreid alge-
meen bestuur definitief tot het verleden. De
heer Tegelaar werd herkozen als bestuurslid
en blijft de functie van secretaris vervullen.
Vervolgens werd een kort jaarverslag voor-
gelezen, waarna de penningmeester ope-
ning van zaken gaf over het afge lopen
jaar. Dat stemde niet tot vreugd vanwege
de slechte resultaten van de beleggingen.
Zo verminderde het vermogen aan effec-
ten in 2002 430.000 euro in waarde. De hui-
dige koersont wikkelingen scheppen voor
2003 weinig optimisme. Men heeft zich wel
beraden over de te volgen koers zodat de
schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Het
betekent ook dat de Vere niging in 2003 fi-
nancieel uiterst behoedzaam moet opere-
ren. Het exploitatieresultaat over 2002 liet
overigens een tekort zien van 254.000 euro.
Dankzij de contributieverhoging was de
opbrengst van de contributies aanzienlijk
hoger, maar helaas nam het aantal leden
met ruim 300 af tot 5347 per 31 december
2002.
In de Rondvraag vestigt de heer Slooten
de aandacht op de subsidiëring bij de res-
tauratie van de molen van de Etershei mer
Braakpolder. Daarbij zijn verwachtingen
gewekt, al heeft een concrete toezegging
ontbroken. Nu hapert de uitkering en
Slooten vraagt nu of De Hollandsche Mo-
len tussenbeide kan komen. Een en ander
blijkt samen te hangen met de demissionai -
re status van het kabinet. Zodra er overleg
mogelijk is zal de vereniging dit aankaar-
ten.

Getuigschriften
Het uitreiken van de diploma’s aan de in
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige
molenaars is altijd weer een hoogtepunt
van de vergadering, niet alleen voor de
betrokkenen, maar eigenlijk voor iedereen
die het wel en wee van de molens ter harte
gaat: zonder molenaars geen draaiende
molens! Daarom is het verheugend, dat er
toch ieder jaar weer mensen gevonden
worden die de verantwoordelijkheid aan-
durven en zich via de opleiding inspannen
om zo veel als mogelijk risico’s te kunnen
uitsluiten. In 2002 werd 66 kandidaten het
examen afgenomen voor windmolens en
16 kandidaten voor watermolens. Van
deze 78 personen konden er 66 in Amster-
dam hun diploma in ontvangst nemen. He-
laas overleed Albert Bosma tussentijds; een
familie lid nam het diploma postuum in ont-
vangst.

Jaarrede
De heer ir. J.J. de Zeeuw, sinds vorig jaar
voorzitter van De Hollandsche Molen, stond
stil bij de ingrijpende statutenwij ziging: het
verdwijnen van het Algemeen Bestuur en
het instel len van de molenadviesraad, de
intermediair tussen de vereni ging en het
‘molenveld’. Verder dankte hij de aanwe-
zige staats secretaris Van Leeuwen voor de
verdubbeling van de onderhoudssubsidies,
maar vestigde tevens diens aandacht op
de restauratieproblematiek. De achters-
tand is groot en er is sprake van een res-
tauratiestagnatie. Dit kan zeer negatieve
gevolgen hebben voor de continuïteit in
de molenmakerij en daarmee ook voor de
staat van de molens. De Zeeuw vroeg ook
de aandacht van de staatssecretaris voor
de problemen die ont staan door de arbo-
regelgeving en de fors gestegen assuran -
tielasten en drong aan op het subsidiabel
verklaren van de verzekeringspremie. De
heer De Zeeuw kondigde voor volgend
jaar een grote ledenwervingscampagne
aan. Dat is geen overbo dige weelde gelet
op de terugloop van het ledenaantal. De
vroeger tijdens de jaarvergaderingen aan-
wezige ‘Colenbrander-curve’ is inmiddels
in de vergetelheid geraakt...

Jubileumcampagne
De Hollandsche Molen bestaat dit jaar
tachtig jaar. Het is de aanleiding voor een
jubileumcampagne met als thema ‘De mo-
len in stad en landschap’. Ter gelegenheid
hiervan kreeg staats secretaris Van Leeuwen
het eerste exemplaar van de folder en het
affiche voor de actie aangeboden. In zijn
toespraak wees de heer Van Leeuwen op
de betekenis van de molen voor de Neder-
landse samenleving in het verleden en zijn

De geslaagde vrijwilligers met hun diploma’s op het podium in de Grote Zaal van het Koninklijk Insti tuut voor de Tropen 
(alle foto’s J.L.J. Tersteeg).

Zaterdag 22 maart werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging 
De Hollandsche Molen gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

Staatssecretaris Van Leeuwen aan het
woord.

J.S. Bakker
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symbolische waarde. Hij plaatste de molen
tegen de achtergrond van het Belvedere-
beleid van het ministerie het inpassen van
cultuur historische waarden in het ruimtelijk
beleid van de overheden. Dat geldt ook
voor molens. De staatssecretaris maakte dit
duidelijk aan de hand van de rol van de
Collse Molen bij Eindhoven-Tongelre, ooit
door Vincent van Gogh vastgelegd en nu
gerestaureerd in de situatie zoals die toen
was. Het molen behoud levert volgens de
staats secretaris dan ook een belang rijke bij-
drage aan het voortbestaan van het Ne-
derlandse cul tuurlandschap. 
De jubileumcampagne van De Holland-
sche Molen sluit er naadloos bij aan. Daar-
bij gaat men uit van vier bijzondere projec-
ten rond het thema van de campagne:
- De relatie tussen de polder en zijn water-
molens, met als kern de Schermer.

- De industriemolens van Overijssel.
- De dorpskorenmolens in Zeeland, meer
bepaald op Tholen waar vrijwel ieder
dorp nog zijn eigen molen heeft.

De waterradmolens in Brabant, ook weer in
de relatie tussen molens en het rivier-/beek-
landschap. Herstel van de Kilsdonkse Mo-
len, een unieke watervluchtmolen bij Dint-
her-Beugt is hierbij het speerpunt.
De campagne start officieel op 9 mei in de
Schermer en wordt afgesloten met een
symposium op 7 november in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
Vervolgens presenteerde de heer F. van
Zon, voorzitter van de Stichting Schermer
Molens, de plannen voor de Schermer
waar over in dit blad al eerder is geschre-
ven. Een oud filmpje van de malende
Schermermolens ‘in de gloria’ van voor
1929 deed menig molenhart sneller klop-
pen. Verbazend was het verschil in zeilvoe-
ring: van twee halve tot vier volle, hetgeen
zich weerspiegelde in de gang: die zat er
bij sommige molens heel erg goed in. Wat
er ook gebeurt: beelden van een voltooid
verleden tijd. 

Certificaten van verdienste
Tijdens de jaar vergadering werden twee
Certi ficaten van Ver dienste uitge reikt aan
personen die zich op bijzondere manier on-
derscheiden hebben bij de zorg voor mo -
lens. Dit jaar gingen deze certificaten naar
de heer S.H.J. Kregel uit Driehuizen en de

heer A.J. Wassenburg uit Hoogmade. 
Sip Kregel is vrijwillig medewerker van de
Stichting Schermer Molens. Hij is 74 jaar en
spant zich al twintig jaar met hart en ziel in
voor de instandhouding van de molens in
de Schermer. Zijn betrokkenheid met deze
molens begon in 1983, toen hij samen met
de legendarische molen mensen, de heren
Barendregt en De Koning, het initiatief nam
om de door brand zwaar beschadigde
ringmolen G te restaureren. De heer Kregel
stak bij de restauratie ook zelf de handen
uit de mouwen. Menige vrije zaterdag
werd opgeofferd voor dit doel. Na afron-
ding van deze restaura tie nam hij de zorg
op zich van het onderhoud van eerst
twaalf en later vijftien molens van de Scher-
mer. Dit deed hij helemaal alleen. In de
twintig jaar dat hij voor deze molens actief
is heeft hij diverse restauraties begeleid. Dit
jaar zet de heer Kregel een punt achter zijn
werk zaamheden voor de Schermer mo-
lens. Het is mede aan hem te danken dat
het Schermer molencomplex thans wordt
geres taureerd.
Aad Wassenburg is als molenmaker in
dienst bij het molen  makersbedrijf Verbij
Hoogmade B.V. Hij trad in 1963, veertig jaar
geleden, op 15-jarige leeftijd in dienst bij
Verbij. De eerste molen die hij samen met
Ton Straathof restaureerde was de Does-
hofmolen te Leiderdorp. In de jaren tachtig
heeft hij veel in Zeeland gewerkt, onder
meer aan de molens in Hoek, Spui en Goes.
In Zuid-Hol land is hij betrokken geweest bij
de herbouw van molen De Speelman te
Overschie, De Valk te Montfoort (U) en bij
de restauratie van molen De Roos te Delft.
Ook hielp hij bij de nieuwbouw van molen
de Distilleerketel in Rotterdam-Delfshaven.
Het afgelopen jaar restaureerde hij samen
met een leerling molenmaker de molen in
‘s-Gravenzande. 

Vernuft en volharding
De Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft
en Volharding ontstond uit de wens om
mensen of instellin gen te onderschei den
die op een bijzondere wijze vernuft en vol-
harding getoond hebben ten behoeve
van molens. Daarom worden eens per jaar
tijdens de jaarvergadering van “De Hol -
landsche Molen” enige jaarprijzen door
deze stich ting uitge reikt, dt jaar gingen die
naar de heer H.P.A. van Erve te Tilburg, de
heer J.G.M. Scheirs te Hilvarenbeek en de
heer L.J. Sierkstra te Witmar sum.
Hub van Erve en Jan Scheirs hebben sa-
men met de Stichting Kerkhovense Molen
er voor gezorgd dat de Kerkhovense Molen
te Oisterwijk maalvaardig is gemaakt en
ook blijft. Daarnaast heeft Van Erve veel
vernuft en inzet getoond voor de hele Bra-
bantse molenwereld (Molenstichting
Noord-Brabant. Scheirs heeft verder veel
vernuft en vakkennis getoond op velerlei
molengebied.
Lourens Sierkstra te Witmarsum laat met
veel vernuft en vol harding mens en molen
in Witmarsum en omgeving tot hun recht
laat komen. Voor Sierkstra begon de band
met molen De Onder neming te Witmarsum
in 1969 toen hij voor de gemeente werkte
en opdracht kreeg een molenmaker te

helpen bij een restaura tie. Hij raakte volle-
dig in de ban van het werktuig en besloot
de molenaarsopleiding te volgen. Nadat
hij de opleiding met succes had afgerond
werd hij molenaar op De Onderneming en
is dat tot op de dag van vandaag geble-
ven. Als leermeester heeft hij talloze Friese
vrijwillige molenaars opgeleid.

De toverlantaarnplaatjes van
mijnheer De Koning
De jaarvergadering werd op de traditio-
nele manier afgeslo ten met de restauratie-
causerie door de heer A.J. de Koning, de
oud-directeur van de Vereniging. Veel dia’s
waren van de hand van molenfotograaf
J.L.J. Tersteeg en van H. Noot. Ze vormden
een weerslag van de inspanningen om
molens te behou den, liefst, als werkend
monument van bedrijf en tech niek.
De heer De Koning heeft dit programma-
onderdeel dit jaar voor de laatste maal
verzorgd. De heer De Zeeuw bedankte de
heer De Koning voor zijn inzet gedurende al
die jaren hiervoor en bood hem een ca-
deau aan. Het was dit jaar dan ook voor
de 48e maal (!) Die 48 maal weerspiegelen
een halve eeuw molenbehoud. In die
halve eeuw is er enorm veel veranderd, al
was het maar dat de voorzitter van toen,
de heer Stokhuyzen, omstreeks 1967 de
diacauserie, nu onvoorstelbaar, aankon-
digde als: ‘Nu gaan we kijken naar de to-
verlantaarnplaatjes van mijnheer De Ko-
ning.’ Het is illustratief voor een totaal ver-
anderde molenwereld. De heer De Koning
heeft dit niet alleen allemaal van nabij
meege maakt, maar er ook mede richting
aangegeven, eerst als tech nisch adviseur,
later als directeur van De Hollandsche Mo-
len. Dit besef maakt het afscheid nu des te
meer indrukwekkend. Het nu echt afgeslo-
ten tijdperk-De Koning is een overgangstijd-
perk geweest, zowel voor de molens als de
vereniging zelf. De verhalen van de heer
De Koning bij de dia’s doen dat nog veel
sterker beseffen. Een ding is gebleven: de
zorg voor molens. Dankzij die zorg is Neder-
land na tachtig jaar De Hollandsche Molen
nog steeds een molenland en laat dat
maar zo blijven.

Voor de laatste maal: drie hoofdrolspe-
lers bij de diacau  serie gedurende een
lange reeks van jaren; v.l.n.r. D. Prins,
A.J. de Koning en J.L.J. Tersteeg.

Jaarprijzen van de Stichting Molengif-
tenfonds voor Ver  nuft en Volharding
voor de heren Scheirs (l) en Van Erve
(2e van l.)
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