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Koninklijke onderscheidingen

De heer T.W. Feenstra te ’s-Gravenhage
heeft op 29 april uit handen van burge-
meester Deetman een koninklijke onder-
scheiding ontvangen. Dit als blijk van waar-
dering voor vele jaren vrijwilligerswerk in de
Hervormde wijkgemeente èn het vrijwillig
molenaarschap. De heer Feenstra is dit jaar
25 jaar actief op de Weijpoortse molen te
Nieuwerbrug en is daarmee één van de
langst ‘meedraaiende’ molenaars van de
Rijnlandse Molenstichting.
In Maassluis waren de broers Jaap en Arie
van der Kaaden respectievelijk 31 en 26
jaar als gediplomeerd vrijwillig molenaar
actief op de molen De Hoop aan de Zuid-
dijk aldaar. Ter gelegenheid hiervan zijn zij
benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. Vanwege zijn ziekte kreeg Arie zijn
onderscheiding om half tien ‘s morgens
thuis opgespeld door burgemeester J. Kars-
sen, terwijl Jaap deze samen met de an-
dere gedecoreerden op het gemeente-
huis ontving. Beide vrijwillige molenaars
werden bedankt voor hun vele goede zor-
gen voor de molen. Die is met name voor
de vrijwillige molenaars in Zuid- Holland
geen onbekende, want al jaren worden
hier de instructieavonden van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars gehouden.
In Benthuizen ging een koninklijke onder-
scheiding naar de heer J.C. Menge. Sinds
1985 is Jan Menge vrijwillig molenaar op
molen De Haas aldaar en sinds 1996 is hij
bestuurslid van de Vereniging Benthuizer
molenaars, thans secretaris-penningmees-
ter. Verder is hij sinds 1987 bestuurslid van de
Afdeling Zuid-Holland van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. Daarnaast is vanaf de
oprichting in 1996 conservator van het Mo-
delbouwmuseum, sinds kort gevestigd in
Duinrell, Wassenaar. Ook heeft Menge nog
andere maatschappelijke functies in Bent-
huizen vervuld als lid van de Evenementen
Commissie Benthuizen en als voorzitter van
de Stichting Dorpshuis De Tas.

De Hoop in Maassluis waar Jaap en
Arie van der Kaaden de molen tien -
tallen jaren draaiend houden.

Last but not least: in Naarden werd de heer
G.J. Pouw benoemd tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. De verdiensten van
Gerrit Pouw, om niet te zeggen het echt-
paar Pouw op molengebied zijn met geen
pen te beschrijven. Gerrit Pouw bemaalt
niet alleen de molen van het waterschap
Westbroek bij Maarssen met enthousiasme,
maar is al sinds vele jaren een spilfiguur bin-
nen het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ja-
renlang maakte hij deel uit van het bestuur
van deze organisatie en nog steeds maakt
hij deel uit van de redactie van de Gilde-
brief. Verder is hij al heel lang (sinds 1976!)
en heel nauw betrokken bij het samenstel-
ling van het lesmateriaal voor het Gilde. In
1982 publiceerde hij een boek over wiek-
systemen, nog steeds een standaardwerk
over dit onderwerp. 
Daarbij heeft hij vooral naam gemaakt als
tekenaar, die op die manier voor velen de
molen technisch gezicht heeft gegeven.

Gewijzigde regelingen 
Monumentenzorg

Voor het behoud van monumenten en
daarmee ook de meeste molens zijn twee
subsidieregelingen van groot belang: het
Besluit rijkssubsidiëring restauratie monu-
menten (Brrm 1997) en het Besluit rijkssubsi-
diëring onderhoud monumenten (Brom). Bij

besluit van 24 februari 2003 zijn die gewij-
zigd. Bij het Brrm van 1997 werden restaura-
tiegelden verdeeld op basis van vier cate-
gorieën. Elk van deze categorieën kreeg
een eigen budgetdeel. Nu deed het pro-
bleem zich voor dat de aanvragen voor de
ene categorie de pan uit rezen en voor de
andere achterbleven zodat er bijvoor-
beeld voor kerken geld te kort en woonhui-
zen te veel geld was. Om die reden was in
2000 het aantal categorieën terugge-
bracht van drie naar twee, terwijl budget-
houdende gemeenten en provincies de
helft van het budget van de ene categorie
mochten overhevelen naar de andere.
Ook daarna bleef het probleem zich voor-
doen. Met het nieuwe besluit is de indeling
in categorieën geheel vervallen. Budget-
houders zijn nu geheel vrij het beschikbare
budget te verdelen. Verder worden er door
het rijk verschillende subsidiepercentages
toegepast. Door een wijziging in de Wet op
de Inkomstenbelasting 2001 wordt de
groep die in aanmerking komt voor een
hoger subsidiepercentage verruimd. Dit
betreft in bepaalde gevallen ook stichtin-
gen en verenigingen op het gebied van
monumentenzorg.
Ten aanzien van de onderhoudsregeling
(Brom) is het verschil tussen inm bedrijf
zijnde en niet in bedrijf zijnde molens ver-
vallen. Verder is bij het besluit van 24 febru-
ari 2004 het maximum subsidiebedrag ver-
hoogd naar 3404 euro met een drempel-
bedrag van 134 euro. Het verhoogde
grensbedrag zal voor het eerst van toepas-
sing zijn over in 2002 uitgevoerde onder-
houdswerkzaamheden.

Korenmolen Aeolus te Farmsum
bestaat 25 jaar

Zaterdag 30 augustus 2003 zal er rond de
molen feest zijn ter gelegenheid van het
feit dat het 25 jaar geleden is dat de molen
na zijn verplaatsing is heropend. In 1971
kocht de gemeente Delfzijl de sterk verval-
len molen. Het zou echter nog tot 1976 du-
ren voor er iets mee gedaan werd. Op de
oude locatie was de molen zodanig inge-
bouwd dat hij hier niet meer tot zijn recht
kwam. Er werd besloten de molen te ver-
plaatsen naar de hoek Borgweg – Molen-
straat waar vroeger ook al een molen ge-
staan had. De bouw verliep voorspoedig
tot woensdag 1 september 1976. Deze dag
zou het achtkant geplaatst worden. Tijdens
het hijsen hiervan begaf de arm van de
kraan het echter met als gevolg dat de
hele boel naar beneden stortte. Terplekke is
er toen een nieuw achtkant gebouw. Dit
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had tot gevolg dat de oplevering ruim een
half jaar vertraging opliep. Op 12 augustus
1978 kon de molen dat toch feestelijk in ge-
bruik worden genomen. Sinds die tijd wordt
de molen door vrijwilligers draaiende ge-
houden. Om de kwart eeuw te vieren zijn er
op 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur di-
verse activiteiten in en om de molen. O.a.
is er in de molen een foto-expositie over de
Aeolus, is er een rommelmarkt/braderie,
live muziek en demonstraties line-dance,
worden er pannenkoeken gebakken en bij
voldoen de wind wordt er ook gemalen.
Komt allen 30 augustus naar Farmsum. 
Bert Peihak.

Groninger Molenweekend in
Noorderhoogebrug

Op 14 en 15juni is het weer Groninger Mo-
lenweekend. Dit jaar wordt ook op de ko-
renmolen Wilhelmina met veel enthou-
siasme meegedaan en wel op een hele
leuke manier. De Wilhemina draait dat
weekend namelijk door en wel van zater-
dag 10.00 u tot zondag 16.30 uur. De molen
zal overdag bemand zijn door de vaste
molenaars, de familie Berghuis, en ‘s nacht
is er een drieploegen dienst waaraan ook
collega’s meedoen uit Noord- Holland.
Overdag tussen 11.30 en 16.00 uur zullen er
overheerlijke molenpannekoeken worden
gebakken.
Voor iedereen die dus interesse heeft: u
bent van harte welkom. 
Mieke Berghuis-Beneker.

Molen Windlust te Overschild
weer in werking gesteld 

De geplande werkzaamheden aan koren-
molen Windlust te Overschild zijn nu afge-
rond. Molenmaker Jellema te Birdaard
heeft de molen voorzien van een geheel
nieuwe stelling, die -mede op basis van de
jongste ARBO-richtlijnen- enigszins is ver-
breed en voorzien van een zogenaamde

Molen Aeolus in Farmsum 
(foto H. Noot).

schopplank, waardoor zij voor het bezoe-
kende publiek ook veiliger is geworden.
Ook is er in voorzien om dr voor onze pro-
vincie zo markante zelfzwichting deels te
herstellen en de afstelling te verbeteren. Al
moet er dit jaar nog schilderwerk aan de
molen gedaan worden: hij staat nu al te
pronken in het hart van het dorp Over-
schild. De toestand van de molen ging de
bewoners van het dorp Overschild zo aan
het hart, dat zij met een belangrijke finan-
ciële bijdrage via de Vereniging Dorpsbe-
langen dit herstel mede mogelijk maakte.
De Slochter Molenstichting heeft de zorg
over zes molens in de gemeente. Met deze
restauratie is niet al het onderhoud aan de
Windlust gedaan, maar draait de molen
wel weer op een verantwoorde wijze.
Slochter Molenstichting.

Nieuw bestuur voor Widde Meuln
Ten Boer

De Stichting Groninger Molenvrienden be-
ijvert zich al meer dan tien jaar voor het
herstel van de in 1936 onttakelde korenmo-
len van Ten Boer, een stenen molen uit
1839, voor Groningen van een betrekkelijk
zeldzaam type. Eind vorig jaar gooide het
bestuur van de stichting strijdensmoe de
handdoek in de ring. De molen zou zelfs
verkocht worden (zie Molenwereld 2002-
12-319). Zo ver is het niet gekomen. Er is in-
middels een nieuw bestuur voor de stich-
ting die nu Stichting Widde Meuln heet, be-
staande uit Klaas van der Laan, Jacob
Hoogakker, Tonny Dam en John Havinga.
Ook wordt er gewerkt aan een nieuw res-
tauratieplan, waarvan de kosten geraamd
worden tussen de 300.000 en de 400.000
euro. Op 25 april presenteerde het nieuwe
bestuur de plannen in aanwezigheid van
gedeputeerde Gerritsen en wethouder
Zwerver

Koren- en pelmolen aan het Damster-
diep in Ten Boer. De molen heeft zijn
balie al herkregen (foto H. Noot).

Herbouwplannen Molen van Bus
in Veendam van de baan

In 1705 werd in Veendam een tweede mo-
len gebouwd. In 1810 werd deze koren- en
pel-molen het eigendom van Abraham
Jurjens Bus(ch) voor ƒ 28.220,-. In 1848 kocht
de zoon van Abraham, Jurjen Abrahams
Bus, een stuk grond waarop hij een nieuwe
koren- en pel-molen wilde bouwen. De
nieuwe molen kwam een eind westelijker
aan de Molenstreek te staan en werd meer
van de weg af gebouwd omdat de oude
molen, die pal bij de weg stond, paarden
en hun begeleiders moeilijk heden be-
zorgde. In 1855 kwam de nieuwe molen
overeind te staan. Vanaf 1861 was hij het
eigendom van de zoon van Jurjen, Abra -
ham Jurjens Bus. In 1880 maakte brand een
einde aan het bestaan van de windmolen.
De stenen onderbouw van de uitgebrande
molen werd opgenomen in een nieuwe
stoomoliesla gerij. De onderbouw bleef
staan, zelfs na de sloop van de oliefabriek 
Mensen in Veendam gaat het lot van deze
molen ter harte. In 1982 of 1983 komt het tot
de oprichting van de Stichting ‘Bus zien eu-
liemeuln’. De vooruitzichten zijn aanvanke-
lijk gunstig, maar te langen leste bloeden
de mooie plannen toch dood. Het stich-
tingsbestuur heeft onlangs besloten er de-
finitief een streep onder te zetten. Wel heeft
men besloten om uit de middelen van
deze stichting 1500 euro beschikbaar te
stellen voor de molen De Wachter in Zuid-
laren, gezien de verwantschap als oliemo-
len met de molen van Bus.

De molen van Bus in Veendam was een
grote molen, want de beugels voor de
balieschoren zitten terhoogte van het
bovenste raam (foto H. Noot).

Herstel molen Koningslaagte

De restauratie van Koningslaagte te Zuid-
wolde is begonnen. Half april zijn de voor-
bereidingen getroffen om de as terug te
plaatsen, die bij een stormdag op 26 febru-
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ari 2002 naar voren schoof en dompte (zie
Molenwereld 2002-4-96).
Eerst zijn de kleppen van de molen open
gezet. Een week later, na de paasdagen, is
met veel vakmanschap en een goed
doordacht plan de as weer terug ge-
plaatst. Door de zwaarte van het gevlucht
moest er een zodanig zware kraan bij ko-
men dat deze de bochten in de toegangs-
weg niet kon nemen.
Molenmaker Dunning uit Adorp heeft des-
ondanks met vereende krachten de klus
weten te klaren. Na twee dagen hard wer-
ken lag de as weer in de kap. Hierna zijn ze
verder gegaan met het verwijderen van de
kleppen, treklatten en slechte hekstokken.
Vervolgens zijn de koppen van de voeg-
houten en de tempelbalk hersteld met
kunsthars. Als dit klaar is zullen de windpeluw
en het voorkeuvelens geplaatst worden.
We hopen dan ook van het najaar weer
actief te kunnen zijn met de molen van Ko-
ningslaagte. Mieke Berghuis-Beneker.

Het op zijn plaats brengen van de as van de molen van de polder Koningslaagte
door de molenmakers van Dunning (foto D. Reitsema).

‘Molenkasteel’ in Leeuwarden

Architectenbureau Abel, Eisma en Glas
hebben een plan ontwikkeld voor restaura-
tie van het restant van de oliemolen De
Haan aan het Zuidvliet in Leeuwarden. Als
dit plan tot uitvoering komt dan zal de her-
kenbaarheid van De Haan als molen - die
nu al minimaal is - alleen maar kleiner wor-
den. In feite blijft het pand in zijn huidige
vorm bestaan, zij het met toepassing van
eigentijdse elementen. Zo wil architect glas
het huidige piramidevormige pannendak
op het vierkant vervangen door aluminium
platen. Verder moet er rond de molen-
stomp en de aanbouw een gracht van vier
meter breed komen compleet met brug,
waardoor als het ware het beeld van een
soort mini-kasteel ontstaat. 
Een van de argumenten om deze weg te
bewandelen is het ontbreken van betrouw-

baar materiaal over de molen zelf; die zou
dus net zo goed fantasie zijn, alleen meer in
overeenstemming met de oorspronkelijke
bestemming. Het laatste woord zal over dit
plan nog wel niet zijn gezegd.

Drentse Molendag 2003

De gezamenlijke Drentse molenaars hou-
den op zaterdag 23 augustus voor de ne-
gentiende keer een Drentse molendag.
Het is de bedoeling dat op deze dag een
groot aantal van de inmiddels 38 in onze
provincie staande molens draait en geo-
pend is voor het publiek.
Net als in 2001 is er in Drenthe ook in 2002
weer een molen bijgekomen. Het betreft
een tjasker. Dankzij de enthousiaste mede-
werking van de Drentse molenaars was het
aantal deelnemende molens het afgelo-
pen jaar zelfs 31, wederom een record. He-
laas was er het afgelopen jaar net zoals het

jaar daarvoor bijna geen wind, waardoor
er maar een paar molens draaiden.
Bij enkele van de geopende molens wor-
den er ter gelegenheid van de Drentse
molendag bijzondere activiteiten ont-
plooid. Hierbij moet gedacht worden aan:
(rommel)markten, broodbak-demonstra-
ties, exposities, fietstochten enz. Meer ge-
gevens over de deelnemende molens met
eventuele activiteiten zijn vanaf begin au-
gustus te verkrijgen via het secretariaat van
de Drentse Molenstichting; tel 0592—
340480. Molenstichting Drenthe. 

Stichting De Overijsselse Molen
vijftig jaar

Op 19 november dit jaar zal de Stichting De
Overijsselse Molen haar vijftigste verjaar-
dag vieren. Daarom organiseert De Overijs-

selse Molen op vrijdag 21 november 2003
een symposium
in het Provinciehuis te Zwolle. Dit symposium
zal een serieuze aanzet voor toekomstig
(provinciaal) beleid zijn en zal de plaats
van de molen in het Nederland van mor-
gen behandelen in de breedste zin van het
woord. Niet alleen de molen als monumen-
taal bouwwerk komt aan de orde maar
ook de landschappelijke, economische,
toeristische en zeker niet als laatste de soci-
aal- culturele waarde komt aan bod.
Inmiddels is de jubileumuitgave bijna ge-
reed gekomen, een boek met een ‘men-
selijke verslaggeving, d.w.z.: vermelding
van anekdotes gecombineerd met een
beschrijving van de geschiedenis van de
SOM en van hetgeen de SOM bereikt heeft
gedurende haar 50 jarig bestaan. Met na-
tuurlijk ook een korte blik in de toekomst.
Wij zijn zeer verheugd, dat de Commissaris
van de Koningin in Overijssel, mr. G.J. Jan-
sen het eerste exemplaar tijdens het sym-
posium in ontvangst wil nemen. Na afloop
houdt de SOM een receptie en in de och-
tend is er gelegenheid om kennis te maken
met molens en molenaars in de oliemolen
“De Passiebloem” aan de Vondelkade in
Zwolle.  Stichting De Overijsselse Molen.

Molenromp Elsen ‘behouden’?

Er staan her en der in den lande molen-
rompen die in historische waarde vele
complete molens ver te boven gaan. Hun
lot is vaak ongewis, daar adequate be-
scherming ontbreekt. Dat wordt ook wel
onderkend. Op 25 november 1994 zegde
de directeur van de RDMZ, drs. A.L.L.M. As-
selbergs zegde tijdens de molen contact -
dag van ‘De Holland sche Molen’ een nota
toe over het rompen- en stompenvraag-
stuk toe met een half jaar, gepreciseerd
uiter lijk 1 juli 1995. We zijn nu in plaats van
een half jaar al bijna acht jaar (!) verder. Als
deze nota er al is dan is die in ieder geval
niet in de openbaarheid hebracht en
zoiets als ‘het Geheim van Zeist’. Dat bete-
kent ook dat allerhande waardevolle rom-
pen blijven ‘bungelen’ met alle gevolgen
van dien. Zo’n ‘bungelromp’ is ook de mo-
len Vreest Niet bij Elsen, gemeente Hof van
Twente, eerder Markelo. Op 11 juli 1841
werd de vergunning voor de bouw van de

Het restant van oliemolen De Haan in
Leeuwarden. Als het aan architect Glas
ligt dan zal de ‘gerestaureerde’ molen
dit uiterlijk houden, zij het in ‘eigen-
tijdse’ vormen en op een eiland.
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molen verstrekt aan de hoofdonderwijzer
A.H. Boskamp uit Elsen en de landbouwers
E. Hartgerink en J. Sprokkereef. 
Het werd een ronde stenen molen van een
wel zeer merkwaardig model, enig in zijn
soort. Hij werd tot plus minus twee meter
boven de balie vrijwel cilindrisch opgemet-
seld, en daar boven getailleerd. Hij doet
denken aan de nog bestaande Piepermo-
len in Rekken (1796) en de verdwenen Bolx-
kermolen in Hengevelde (1820), maar die
waren beide van een ander type: beltmo-
lens. Omstreeks 1900 brandde de molen
van Elsen uit. Hij werd hersteld met onder-
delen van een Duitse molen. De kap van
die molen was te klein. Om dat probleem
op te lossen werd de romp hoger en taps
toelopend opgemetseld. In de zomer van
1935 werd de molen onttakeld door mole-
naar Hartgerink en groeide vervolgens uit
tot een mengvoeder fabriek, waarvoor te-
gen en naast de molenromp bedrijfsge-
bouwen verrezen. De romp, oorspronkelijk
schoon metselwerk, werd boven de ‘kniek’
gepleisterd en zelfs geteerd. Vorig jaar
werd de mengvoederfabriek gesloten en
nu is het complex aangekocht door T & R
Invest te Borne. Dit bedrijf wil de bijgebou-
wen slopen en de molenromp inrichten als
kantoor. In plaats van de bedrijfsgebebou-
wen mag dan een bedrijfswoning worden
gebouwd. T & R Invest wil het bovendeel
van de romp, nu bepleister vervangen
door teer. In compleet herstel van de mo-
len, al was het maar uitwendig, wordt niet
voorzien.
De gemeente Hof van Twente heeft geen
bezwaar tegen de plannen van T & R In-
vest, maar wel uit laten zoeken of de molen
de status van monument verdient. Het is in
ieder geval te hopen dat hier een oplos-
sing wordt gevonden die het unieke karak-
ter van deze zeer bijzondere molen geen
geweld aandoet en juist vanwegedat ka-
rakter de weg open laat naar een nog be-
ter perspectief: wieken. 

De molen van Hartgerink in Elsen bij
Markelo, een uniek model stenen 
molen (foto coll. G. Varwijk).

Terug naar Twickel

In 1880 verwierf huis Twickel de watermolen
van Oele. De oliemolen werd vrij snel
daarna stilgelegd en verdween op wat res-
tanten na omstreeks 1900. De korenmolen
bleef nog ongeveer een halve eeuw in be-
drijf, maar raakte vooral na de oorlog zwaar
in verval. In 1967 kreeg de gemeente Hen-
gelo de molen van Stichting Twickel voor
niets. om hem te behouden. Daarna volgde
in 1971 een grote restauratie. Recent is er
weer een grote restauratie afgerond, waar-
mee een bedrag van 515.000 euro was ge-
moeid, waar Twickel overigens aan mee
betaalde. De gemeente Hengelo heeft be-
sloten om de molen weer onder te brengen
in de Stichting Twickel omdat men de ex-
ploitatie van de molen meer op de weg zag
liggen van een stichting dan van het ge-
meentebestuur. De Stichting Twickel zal de
molen openstellen voor het publiek. De
overdracht vond plaats op 15 april in het bij-
zijn van de Hengelose oud-wethouder De
Waal en voorzitter E. Krudop van de Stich-
ting Twickel. Naast de waterkorenmolen
van Oele bezit Twickel al de Noordmolen
van Azelo, een wateroliemolen en de zaag-
molen bij Carelshaven in Delden, een ‘ver-
stoomde’, gedeeltelijk gesloopte wind-
zaag- en korenmolen.

Vertraging voor herstel molen
Staphorst

In december 2000 brak de houten buiten-
roe van de molen van Staphorst, de laatste
overgebleven complete molen van de
twaalf in de gemeente. Die roe was nog
een houten doorgaande roe, een van de
laatste in een grote molen. Het viel niet
mee om goed hout te vinden voor een

De molen van Staphorst tijdens het
herstel in 1972. De binnenroe is net 
gestoken en opgehekt en zit nog in de
menie. Deze roede wordt nu, na goed
dertig jaar ook vernieuwd (foto coll. 
G. Varwijk).

nieuwe roe. Bovendien was moleneige-
naar Eric van Amstel geen voorstander om
weer een houten roe te steken, vanwege
de, in vergelijking met een ijzeren roe, be-
perkte levensduur. Monumentenzorg wilde
echter om historische redenen beslist toch
een houten roe. Het meningsverschil
zorgde voor fikse vertraging, maar nu zal er
dan toch een ijzeren roe worden gestoken.
ook  is ook de andere roe afgekeurd, zodat
er twee nieuwe roeden gestoken moeten
worden. Hopelijk is volgend jaar alles in
kannen en kruiken en kan de molen weer
draaien.

Kapvergunning aangevraagd
voor bomen bij molen Usselo

De standerdmolen van Usselo heeft in toe-
nemende mate last gekregen van windbe-
lemmering, voornamelijk van een aantal ei-
ken langs de Haaksberger- en de Helmer-
straat. Al jarenlang probeert de Stichting
Wissink’s Molen daar verbetering in te bren-
gen, maar dat riep forse tegenstand op, tot
in de pers toe, waarin een ‘Consultant
Windenergie’ maar opriep tot verplaatsing
van de molen. Ook buurtbewoners en de
provincie Overijssel als wegbeheerder van
de Haaksburgerstraat waren tegen kappen
van de vijftien eiken die hiervoor in aanmer-
king kwamen. De molenstichting heeft door
gerichte voorlichting de buurtbewoners en
de betrokken overheden duidelijk gemaakt
waarom de bomen gekapt moeten wor-
den. Daarna werd toch de kapvergunning
aangevraagd, maar die viel sommige
mensen toch rouw op het dak. Want er blijkt
geen kapvergunning gevraagd te zijn voor
15, maar voor 41 bomen. Voor vier ervan
blijkt geen kapvergunning nodig te zijn, Ver-
der gaat het om vijf kleine eiken aan de
Helmerrstraat en 22 bomen langs de Haaks-
bergerstraat van Rijkswaterstaat. De ge-
meente en Rijkswaterstaat trekken één lijn
ten gunste van de molen en men is van me-
ning dat halve maatregelen onvoldoende
effect hebben. Daarbij is zorgvuldig gehan-
deld: er wordt al vier jaar over deze zaak
gepraat. Bovendien kun je het groen op
een andere plaats herstellen, terwijl de mo-
len op zijn historische plaats een uniek cul-
tuurbezit is.

Kantstenen Aloë

Na langdurige intensieve onderhandelin-
gen met de slopers van het nabijgelegen
Aloë-terrein hebben we dan uiteindelijk,
mede door de bereidwillige medewerking
van de gemeente de twee mooiste en
grootste kantstenen van deze voormalige
oliefabriek en eerder oliemolen ‘franco
aan huis’ geleverd gekregen. Beide stenen
worden gedragen door een bedje van ge-
broken puin afkomstig van de stoomoliefa-
briek...Ruim twee meter in doorsnede en
een halve meter dik liggen deze giganten
het laatste tastbare overblijfsel te zijn van
de oliefabriek. Tien andere stenen die ook
uit het sloopterrein zijn opgedoken hebben
andere (decoratieve) bestemmingen ge-
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kregen in de regio of liggen toch te wach-
ten op het juiste bod. Mark den Boer.

Molen De Hoop in Garderen
vierde feest

Dit jaar bestaat De Hoop in Garderen 150
jaar (zie Molenwereld 2003-5-138). Dit is ge-
vierd in de week van 5 tot 10 mei. Die week
draaide de molen iedere dag tussen ‘s
morgens negen en ‘s avonds negen uur.
Dat kon dankzij de beschikbaarheid van
vier vrijwillige molenaars: Bennie Besselink,
Henk Graauw, Aart Hellings, Bert de Lange
plus een vrijwilliger in opleiding, Ed van der
Graaf. Op vrijdagmiddag bood wethouder
Louman de sprinklerinstallatie namens de
gemeente voor de molen aan, zij het in
symbolische vorm: een gieter. De echte
komt uiteraard nog. Verder stelde de Gar-
derense Ondernemersvereniging en Plaat-
selijk Belang geld beschikbaar voor de her-
druk van een boekje over de molen.

Eeuwfeest molen Geesteren

Nationale molendag bij De Ster in het Gel-
derse Geesteren kreeg een feestelijk tintje
vanwege het 100-jarig bestaan van de mo-
len. In 1903 werd de molen nieuw gebouwd
door de bekende molenmaker Ten Zijthoff
uit Deventer nadat tussen 1859 en 1903 niet
minder dan drie voorgangers door blikse-
minslag waren afgebrand. Wethouder Klein
Willink van de gemeente Borculo bracht de
felicitaties over van het gemeentebestuur
en schonk een aandenken, terwijl de vrijwil-
ligers een dinerbon kregen voor hun belan-
geloze inzet ten dienste van de molen. De
verenigingen Geesterens Belang en Ko-
ninginnedagfeesten schonken geldbedra-
gen die aangewend zullen worden voor
een nieuwe lichtinstallatie. 

Jubileum met herstel

Op zaterdag 17 mei is het feit herdacht,
dat 200 jaar geleden de Hooglandse On-

Molen De Ster in Geesteren in feeste-
lijke outfit (foto J.A. Overman).

dermolen van Hellouw (in de volksmond
De Voorste Molen), werd herbouwd na
brand. Voorafgaand aan dit jubileum zijn
beide molens van Hellouw geheel geschil-
derd en ‘geteerd’. Bij de Laaglandse On-
dermolen, de Achterste Molen, is een ge-
deelte van het dakleer op de scheprad-
kast verwijderd. Toen het scheprad stil
stond was dit een goede afdekkirig, nu het
scheprad vaak draait wordt er van onde-
ren water tussen de planken en het dakleer
gemalen. De planken bleken nog rotter
dan verwacht. Jan Knegt.

Prijs voor molenstichting Vorden

Tijdens de Nationale Molendag werd de prijs
‘Parel van Vorden’ uitgereikt aan de Stich-
ting Vrienden Vordense Molens in de per-
soon van voorzitter Gerrit te Veldhuis. Deze
prijs wordt toegekend door de al een kwart
eeuw bestaande Werkgroep Leefbaarheid
Vorden. De Stichting Vrienden Vordense Mo-
lens is sinds 1999 eigendom van de Hack-
fortse (wind)molen aan Het Hoge en zorgt
voor het instandhouden en het laten
draaien van deze molen. Door de Stichting
is hiervoor veel werk verzet en ook in de
toekomst zal dat nodig blijven. Zo is er bin-
nenkort nog 125.000 euro nodig voor her-
stel aan de kap en de muur van de molen-
romp.

125-jarig bestaan molen Warken
gevierd

In 1878 liet Jannes Nijendijk in Warken, ge-
meente Warnsveld een nieuwe korenmo-
len bouwen door de bekende Deventer
molenmaak W.F. Looman; een achtkante
grondzeiler. Tijdens de Nationale Molendag
werd het 125-jarig bestaan van deze mo-
len gevierd met de opening van De Maal-
derieë. Naast de molen werd namelijk later
een maalderij gebouwd met dieselmotor
dat een maalstoel met een koppel stenen
aandreef. In 1988 werd het bedrijf ge-
staakt. De molen werd in 1994 door de fa-
milie Nijendijk ondergebracht in een stich-
ting. De maalderij werd na het opheffen
van het bedrijf leeggehaald en kan nu wor-
den gebruikt voor bijeenkomsten, recepties
en exposities. Ook kunnen doortrekkende
fietsers en wandelaars er overnachten. Tij-
dens de opening op 10 mei trad de Vor-
dense volksdansgroep De Knupduukskes
op terwijl er ook demonstraties van oude
ambachten werden gegeven. Tevens
werd er meel verkocht.

De Bataaf naar stichting

Op zaterdag 26 april werd de molen De
Bataaf in Winterswijk door Appie en Tine te
Lintum overgedragen aan Stichting Molen
De Bataaf voor het symbolische bedrag
van één euro. De onttakelde Bataaf
maakte de ontwikkeling van windmolen
naar mengvoederfabriek door en nog al-
tijd wordt er mestkuiken- en kippenvoer ge-
produceerd voor de Winterswijkse Meng

Unie. Half 2006 gaat de fabriek dicht en zo
maakt De Bataaf zich op voor de stap te-
rug: van mengvoederfabriek naar wind-
molen. Te Lintum heeft geen opvolger in
het bedrijf en gehechtheid aan het familie-
bezit bracht hem ertoe de molen onder te
brengen in een stichting om het voortbe-
staan en de restauratie ervan te verzeke-
ren. Inkomsten voor dit doel zullen gegene-
reerd worden uit de verhuur van de kan-
toor- en expositieruimte onder in de molen.
Als alles volgens plan verloopt maalt De Ba-
taaf in 2008 weer op de wind en is ook
weer een van de mooiste en sterkste mo-
lens van de Achterhoek.

De Otter nog meer in de 
verdrukking?

Het terrein tussen de Kostverlorenvaart en
de Buitensingel in Amsterdam was eens het
domein bij uitstek voor de Amsterdamse
zaagmolens. Velen domineerden het
stadsbeeld aldaar. Van die molens is er een
overgebleven, het monument bij uitstek
van de eens zo indrukwekkende Amster-
damse houtzagerij. Het beeld domineren
doet hij allang niet meer. Met veel pijn en
moeite voor wat betreft de wind wordt de
molen draaiend gehouden. De geschiede-
nis van De Otter wordt de laatst jaren ge-
tekend door biotoop-affaires. Aan de rij
kan er helaas weer een worden toege-
voegd, na de Marcanti-woontoren (60 me-
ter hoog!) nu Gilles-II. Dit is de naam voor
een bouwproject tussen de Tweede Hugo
de Grootstraat en de molen aan de Gillis
van Ledenberghstraat, waar aannemings-
bedrijf DeKo een complex met 32 wonin-
gen wil bouwen wellicht zestien meter
hoog en dat eigenlijk pal naast de molen.
De stadsdeelraad heeft onderzoeksbureau
Peutz ingeschakeld naar de consequenties
ervan voor de molen. Peutz vond dat naar
schatting 60 tot 100 draaiuren van de in to-
taal 1800 verloren zouden gaan en daar
kan de stadsdeelraad wel mee leven. Vrij-
willig molenaar paul rijkers vecht de con-
clusie van Peutz aan. Peutz heeft ook bere-
keningen uitgevoerd voor de Marcanti-
woontoren. Deze zaak ligt nu bij de Raad
van State. Overigens heeft niet alleen de
molen last van Gilles-II, ook omwonenden
protesteren tegen het te massieve bouw-
blok, dat te veel zonlicht wegneemt.

Meningsverschil in gemeente-
raad Bodegraven over molen -
biotoop 

De gemeente Bodegraven wil huizen bou-
wen in de Zustertuin. Het gaat hier om een
vrij grootschalig bouwplan, dat een aan-
tasting zou kunnen betekenen voor de bio-
toop van de molen De Arkduif. De over-
grote meerderheid van de Bodegraafse
gemeenteraad accepteert het niet dat
deze plannen niet zouden kunnen door-
gaan vanwege de aanwezigheid van de
molen. De molen wordt praktisch toch niet
meer gebruikt en de vraag naar huizen in
Bodegraven is groot.
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Op 25 april stelde burgemeester Cohen van
Amsterdam de herbouwde Gaaspermolen
van de voormalige Gemeenschapspolder
in bedrijf. De Gemeenschapspolder is ont-
staan is door het samengaan van acht klei-
nere polders tussen de Muider—, de Wees-
pertrekvaart en de Papenlaan op 25 okto-
ber 1707. Er is toen ook in 1708 een ge-
meenschappelijke molen gesticht welke
met een latere confrater de bijna 750 ha
grote polder tot 1927 bemaalde.
De molen onder Weesperkarspel werd No.
1 of Gaaspermolen genoemd vanwege
zijn ligging in de voormalige Gaasperpol-
der. Hij had een vlucht van 26,60 m. In 1892
werd het scheprad van deze molen ver-
vangen door een vijzel met een diameter
van 1,75 m. Halverwege de vorige eeuw
bleek de capaciteit van de in 1708 ge-
bouwde molen niet langer voldoende en
werd er rond 1875 een tweede molen bij-
gezet onder Diemen. En die werd dan ook
No. 2 of Stammermolen genoemd naar de
gewezen Stammerpolder. Hij had een
vlucht van 25 m en een vijzel met een dia-
meter van 1,65 m. Beide molens stonden
overigens langs de Lange Stammersdijk.
Ze bleven in bedrijf tot 1927. In de lente van
dat jaar werd tegen de romp van “De
Gaaspermolen” een nieuw dieselgemaal
gesticht, hetgeen het einde voor de wind-
bemaling betekende. Het nieuwe gemaal
was een centrifugaalpompgemaal dat op
de voorwaterloop van de molen werd ge-
bouwd. Beide molens werden gedeeltelijk
gesloopt. De Gaaspermolen in 1927 en de
Staminermolen in de zomer van het jaar
erop. Dat ging op de manier zoals die rond
Amsterdam wel meer voorkwam waarbij
de romp werd afgezaagd op de hoogte
van de kapzolder. De as en de roeden van
de Stammermolen begonnen nog aan
een nieuwe loopbaan in de Amsterdamse
korenmolen De Gooijer, welke tot de as-
breuk van 1972 voortduurde. Beide rom-

Opening 
Gaaspermolen

pen aan de Lange Stammersdijk bleven als
woning in gebruik. 
Omstreeks 1990 moet het polderpeil om-
laag. Het inmiddels geëlektrificeerde en
met een centrifugaalpomp uitgeruste ge-
maal van 1927 kan dit niet aan. Er moet dus
een nieuwe gemaal komen. Het oude ge-
maal is met de romp van de voormalige
Gaaspermolen het eigendom van het
hoogheemraadschap Amstel en Vecht
dat verantwoordelijk is voor de waterbe-
heersing.
Men besloot te kijken of het niet mogelijk
was het nuttige, eigenlijk het nodige met
het aangename te verenigen. Zou het nu
niet mogelijk zijn om het gemaal uit 1927 te
laten verdwijnen en de windmolen in ere te
herstellen? Dit zou dan kunnen volgens het
concept zoals dat ook toegepast is voor
de molen van Katwoude, ook eens een af-
gezaagde molenromp. De molen herbergt
dan een volautomatisch vijzelgemaal
waarvan de vijzel ook met windkracht aan-
gedreven kan worden. Bij onderzoek bleek

dat men de oude vijzelkom zonder weer
zou kunnen gebruiken. Dit betekende
technisch en financieel een geweldige
meevaller. Ook de diameter van de oude
molenvijzel is ruim voldoende voor de ca-
paciteit van het nieuwe gemaal en de mo-
len kan er vanzelfsprekend ook mee uit de
voeten. Kortom, alle ingrediënten waren
aanwezig om zich sterk te maken voor het
herstel van de molen. Op 30 september
1993 werd de Stichting Vrienden van de
Gaas permolen op gericht, waarna men
begon met de uitwerking van de plannen.
Voor wat betreft de molen is dit vooral het
werk geweest van de bekende molendes-
kundige ing. Jan den Besten uit Loenen a/d
Vecht. Molenmaker Poland uit Broek op
Langedijk tekende voor de daadwerkelijke
uitvoering. Op 1 februari 2002 werd de
nieuwe vijzel geplaatst in de oude vijzel-
goot. Wie had dit in 1927 ooit durven den-
ken? Op 10 juli werd de kap geplaatst en
werden de roeden gestoken, terwijl dan op
25 april de feestelijke ingebruikstelling
volgde. De machinist van het gemaal, Ger-
rit Griffioen, die nu met zijn gezin de molen
bewoont, heeft de opleiding vrijwillig mole-
naar gevolgd en gaart ook de molen be-
malen. De familie Griffioen is een vrij wijd
vertakte watermolenaarsfamilie in het Hol-
lands-Utrechtse grensgebied geweest en
zo bezien is deze familie terug van wegge-
weest op een molen.

De Gaaspermolen omstreeks 1890. 
Ondanks de vervijzeling heeft hij het
pothuis uit de schepradtijd behouden. De gerestaureerde Gaaspermolen 

tijdens de opening op 25 april 
(foto J. Vendrig).

De Gaaspermolen in 1975: een 
ingekorte romp met het gemaal op de
voorwaterloop (foto P.  Grund).

De Gaaspermolen weer een sieraad aan
de Gaasp (foto J.L.J. Tersteeg).
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Dick Prins maalt kwart eeuw met
De Eersteling 

Op 11 februari was het 25 jaar geleden dat
de molen De Eersteling in Hoofddorp na
verplaatsing in bedrijf werd gesteld. Op zijn
oude plaats was de molen, de eerste wind-
molen in de Haarlemmermeer, vandaar de
naam, èn ingebouwd èn in verval geraakt.
In augustus 1975 was de molen in afwach-
ting van verplaatsing onttakeld. Op 5 janu-
ari 1977 werd de molenromp met het bin-
nenwerk verplaatst naar de Geniedijk. Het
in zijn geheel verplaatsen van een stenen
molenromp was toen voor het eerst en la-
ter zouden er meer volgen, zij het dat de
methoden soms verschilden.
Vanaf de opening maalt Dick Prins met
deze eerste en laatste korenmolen in de
Haarlemmermeer. Daarnaast kreeg hij ook
bekendheid dankzij zijn medewerking aan
de excursies van De Hollandsche Molen en
niet te vergeten zijn steun aan de diacau-
serieën van de heer De Koning tijdens de
jaarvergadering van deze vereniging.

Westlandse Molendag

Zaterdag 28 juni a.s. organiseren de West-
landse molenaars voor de tiende (!) maal

de Westlandse Molendag. Op deze dag is
het mogelijk de zeven koren - en de vijf wa-
termolens van het Westland in werking te
zien en te bezichtigen.
De korenmolens zijn:
De Hoop te Maassluis.
De Korpershoek te Schipluiden. 
De Roos te Delft.
Windlust te Wateringen.
De Korenaer te Loosduinen. 
De Vier Winden te Monster.
De Korenmolen van ’s-Gravenzande.
De watermolens zijn:
De Wippersmolen te Maassluis.
De Dijkmolen te Maasland.
De Nieuwlandse Molen te Hoek van Hol-
land.
De Groeneveldse Molen te Schipluiden.
De Schaapweimolen te Rijswijk.
De molenaars die deze soms eeuwenoude
werktuigen bedienen, geven u graag uit-
leg over hoe de molen het meel maalt of
het overtollige water uit de polder maalt.
Evenals voorgaande jaren doet ook het
Cross ley- dieselmotor in de Oude Liermolen
te De Lier weer mee. Voor de geïnteres-
seerden in oude motoren een unieke kans.
Tevens zijn er langs de Gaagweg te Schip-
luiden bij nummer 11 enige mobiele diesel-
motoren opgesteld, die werktuigen aandrij-
ven. In de daarnaast gelegen karnmolen is

een particulier gereedschapsmuseum ge-
vestigd, dat eveneens te bezichtigen is. Ter
hoogte van de Oostgaag nummer 25 is het
mogelijk om de fundering van de Kleine Kr-
alingermolen te bezichtigen. Al met al
weer een bonte verzameling en zeker de
moeite van het bekijken waard!
Ook dit jaar is het mogelijk de molens en
het museum per fiets te bezoeken.
U kan daarom bij alle deelnemende mo-
lens een aanbevolen en tevens ver-
nieuwde fietsroute met stempelkaart ko-
pen voor t 2,50. De hele tocht, die niet ver-
plicht uitgefietst hoeft te worden, is onge-
veer 60 kilometer lang. Bij het behalen van
minimaal vijf stempels (molens) komt u in
aanmerking voor het tegeltje van de in dit
jaar in de schijnwerpers staande molen.
Speciaal omdat de Westlandse molendag
dit jaar voor de tiende maal gehouden
wordt, geven wij eenmalig een serie an-
sichtkaarten uit van de Westlandse molens.
Deze zijn alleen te verkrijgen als men deel-
neemt en vijf stempels op de stempelkaart
heeft behaald. 
Ook zijn er dit jaar bij de molens nog enkele
exemplaren van het boekje Westlandse
Molens te verkrijgen. Tot ziens op een van
de molens en hopelijk goed weer! 
De Westlandse Molenaars.

Op donderdag 8 mei ‘s morgens lichtten
de heren Copier en Woudenberg, beiden
vertrekkend bestuurslid van de Stichting tot
Instandhouding van Molens in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden (zie Molen-
wereld 2003-5-141), de vang van de Kooi-
wijkse Molen in Oud-Alblas, die na restaura-
tie weer in bedrijf werd gesteld. De in 1866
gebouwde molen leed erg aan de ‘ste-
nenmolenziekte’: vochtdoorslag. Daarom
werd de romp flink onderhanden geno-
men, evenals de kap en het kruiwerk. Ver-
der werd het scheprad 30 cm verdiept,
waardoor het weer een tasting van 80 cm
heeft. Natuurlijk vereiste dit ook de nodige
aanpassingen aan waterlopen binnenwerk
en wat daar bij hoort.
‘s Middags werd de Achtkante Molen aan
de Tiendweg bij Streefkerk weer in bedrijf
gesteld door mevr. drs. D. Dekker-Mulder,
directeur van de directie Maatschappij en
Bestuur van de provincie Zuid-Holland en
(dan oud-) gedeputeerde ir. M. Houtman.
Ook deze molen werd flink onderhanden
genomen: twee nieuwe voeghouten,
nieuwe slagstuk, drie nieuwe rolvloerdelen,
het aanscherven van twee achtkantstijlen,
herstel van de krimpmuren en reparatie
van de schaarstijlen. Met het herstel van
beide molens is 420.000 euro gemoeid ge-
weest.

Kooiwijkse en Achtkante Molen 
in bedrijf gesteld

De Kooiwijkse Molen bij de inbedrijfstel-
ling op 8 mei (foto H. van Steenbergen).

De Achtkante Molen van
Streefkerk, 8 mei 2003 (foto
H. van Steenbergen).

De broers Jan, Dirk, Cor en Arie Noor-
lander die als kind in de Achtkante
Molen van Streefkerk hebben gewoond
(foto J.L.J. Tersteeg).

De heren Woudenberg en Copier 
lichten de vang van de Kooiwijkse 
Molen (foto J.L.J. Tersteeg).
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Babbersmolen nieuwe eigenaar
en rijksmonument

Het initiatief van Rob Batenburg en Jan Kies
uit Schiedam om de onttakelde Babbers-
molen aan de Poldervaart in Kethel op de
Rijksmonumentenlijst te plaatsen is gehono-
reerd: op 24 april 2003 werd de onttakelde
stenen baliemolen een beschermd rijksmo-
nument. De molen is van een zeldzaam
type: een ronde stenen balieschepradwa-
termolen; enig in zijn soort.
Omdat de Stichting De Schiedamse mo-
lens reeds in 2000 het herstel van de molen
tot een van de speerpunten in haar beleid
gemaakt had, heeft de stichting de molen
en de naastgelegen woning inmiddels
aangekocht van de gemeente Schiedam.
Tegelijkertijd is een behoorlijk stuk terrein
rond de molen in erfpacht genomen het-
geen in de toekomst het beheer van de
molen vereenvoudigt. 
Op 10 april heeft Jan Kies namens de Stich-
ting De Schiedamse Molens hiervoor bij de
notaris de koopakte ondertekend. Op
korte termijn zal het echter nog niet tot de
restauratie komen, maar uiteindelijk zal
deze stellingpoldermolen (in 1888 ver-
hoogde grondzeiler uit 1710; zie Molenwe-
reld 1999-11-227 en 2003-4-110) geheel be-
drijfsvaardig gerestaureerd worden.

Groter toeristisch aanbod in 
Kinderdijk

Half april ging de ANWB in Kinderdijk van
start met TouRRing. Bezoekers aan het mo-
lengebied kunnen via hun mobieltje meer
informatie krijgen over de molens, de be-
maling en hun geschiedenis, zelfs in vier ta-
len. De kosten bedragen s 0,35 per minuut.
Als deze voorziening blijkt aan te slaan dan
voer de ANWB die ook in voor andere toe-
ristische attracties.
Verder wordt er naast de bezoekersmolen
een ‘roedenloods’ gebouwd. Deze loods
krijgt weliswaar die functie niet, maar be-
zoekers kunnen daar een praatje aanho-
ren over ‘Kinderdijk’ en een film van onge-
veer een kwartier bekijken over de werking
en de geschiedenis van de molens.
Ook wil men ook het buiten gebruik ge-
stelde gemaal van de Overwaard, het ge-

wezen stoomgemaal Wisboom (zie Molen-
wereld 1998-2) inrichten als bezoekerscen-
trum. (Het weer terugbrengen in zijn oor-
spronkelijke staat zou ook een mogelijkheid
zijn; maar het prijskaartje...) Het is niet zo-
zeer de bedoeling om nog meer mensen
naar Kinderdijk te trekken, maar vooral be-
doeld als kwaliteitsverbetering.

Film voor molen Nolet

In Schiedam zijn de voorbereidingen voor
de bouw van de Noletmolen in volle gang.
In de molen komt ook een filmtheater.
Daarvoor wordt nu al gewerkt aan een film
die met de voltooiing van de molen ver-
toond zal worden: ‘The Great Big Dutch
Windmill Symphony’ door Pieter-Rim de
Kroon, die al eerder films maakte in op-
dracht van Nolet Distillery. De film zal een
impressie geven van molens in de Neder-
landse samenleving. Daarin zal ook de
bouw van de Noletmolen worden gevolgd.

De Babbersmolen met op de voor-
grond het zomerhuis en erachter de
machinistenwoning in 1969.

Het steken van de binnenroede in 
de molen van de Zemelpolder 
(foto J. Vendrig).

De molen van de Zemelpolder in Lisse
draaide tijdens de Nationale Molendag
weer (foto H. van Steenbergen).

Bezwaar tegen bouw zorg -
centrum Sint Annaland niet 
gehonoreerd

Het bestaande zorgcentrum De Schutse in
Sint Annaland wordt gesloopt en vervan-
gen door een nieuw gebouw. Naast De
Schutse staat de molen De Vier Winden. De
eigenaars van deze molen waren niet ge-
lukkig met de bouwplannen en dienden
een bezwaarschrift in. Dit bezwaar werd in-
getrokken na een overeenkomst met De
Schutse over het overnemen van een stuk
grond en het niet bouwen van een paar
bijgebouwtjes. Ook de Vereniging De
Zeeuwse Molen diende een bezwaar in
wegens de aantasting van de molenbio-
toop. Het hoogste punt van De Schutse
wordt elf meter hoog, terwijl het bestem-
mingsplan zelfs dertien meter toestaat. De
gemeente Tholen vond evenwel de aan-
tasting van de molenbiotoop niet oneven-
redig en Gedeputeerde Staten deelde die
mening. Bovendien vond men dat er bij het

Op dinsdag 15 april is te Lisse onder een
stralende lentezon een belangrijke mijlpaal
bereikt in het herstel van de molen van de
Zemelpolder door het plaatsen van de spil,
de complete kap, het steken van de roe-
den, het aanhangen van de staart en alles

wat er zoal bij hoort. Dit spectaculaire
schouwspel werd door een grote schare
belangstellenden bijgewoond die van
haar waardering blijk gaf door te applaudi-
seren toen de kap zijn plek had gekregen. 
Joop Vendrig.

Molen Zemelpolder 
compleet
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ontwikkelen van de bouwplannen behoor-
lijk rekening was gehouden met de aan-
wezigheid van de molen. Ook was De Vier
Winden niet meer bedrijfsmatig in gebruik.
Het bezwaarschrift werd aldus verworpen.

Boek over molen De Brak in Sluis

Op 9 mei herdacht de familie Langenberg
dat zij een kwart eeuw geleden molen De
Brak in Sluis hadden gekocht van de fami-
lie Sanders met een aangepaste mis in de
RK kerk van Sluis. Diezelfde dag werd ook
een boek over de geschiedenis van de
molen, getiteld Een molen is een levend
monument gepresenteerd, geschreven
door Wim Eggermont. Hij houdt zich al sinds
1982 met deze molen bezig. Gestimuleerd
door oud-burgemeester Asselbergs van
Sluis legde Eggermont zijn bevindingen vast
in het boek. Het eerste exemplaar werd
dan ook uitgereikt aan de heer Asselbergs.

Molenhuisje bij molen Borgvliet

Bij de molen De Twee Vrienden in Bergen
op Zoom-Nieuw Borgvliet is op zaterdag 3
mei een gebouwtje in gebruik genomen
met daarin een toiletvoorziening, verga-
derruimte en berging. Het idee voor dit ge-
bouwtje was van vrijwillig molenaar wijlen
Leo van Pul, overleden op 19 februari 2002.
Hij kon de realisatie ervan niet meer mee-
maken. Daarom mocht zijn vrouw, Nel van
Pul, het gebouwtje officieel openen. Te-
vens werd die dag het gereed komen van
de sprinklerinstallatie gevierd. De waarne-

De romp van De Hoop in Heinkens-
zand in de steigers (foto E.G.M. Esse-
link).

De Vijf Gebroeders in Heinkenszand in
afwachting van betere tijden (foto
E.G.M. Esselink).

mend voorzitter van de molenstichting, de
heer Kruf sprak bij die gelegenheid zijn
vrees uit over de biotoop van de molen als
gevolg van woningbouw. Wethouder Van
den Kieboom nam die vrees weg: de mo-
len is een waardevol monument en moet in
het zicht en op de wind blijven.

Nieuwe voorzitter voor Stichting
Holten’s Molen Deurne

Zo’n vijftien jaar geleden zag het er voor de
Holten’s Molen in Deurne ongunstig uit. Van
de stenen koren-, olie- en zaagmolen was
niet veel meer over dan een deplorabele
romp die acuut met sloop werd bedreigd:
de gemeente Deurne zag er geen gat
meer in. Dankzij het ingrijpen van de Stich-
ting Holten’s Molen is de molen gerestau-
reerd en heeft (binnenkort) zijn complete
drievoudige bestemming van weleer weer
terug. Er is veel moed en doorzettingsver-
mogen voor nodig om aan zo’n project te
beginnen. Dat had Geert van den Boomen
die in 1989 voorzitter werd van de stichting.
Nu, na veertien jaar tijd, vindt Van den
Boomen (inmiddels 74 jaar oud) het welle-
tjes en draagt hij de fakkel over aan Ludo
Boeije. Op 8 mei werd afscheid genomen
van Van den Boomen tijdens een bijeen-
komst in café L. van Baars.

Stichting voor molen Halsteren

Op 12 augustus 2002 brak er onder het ma-
len een roe van de molen Sancto Anthonio
in Halsteren. Herstel heeft nog heel wat

voeten in de aarde en bovendien hangt er
een prijskaartje aan. Het lukt molenaar
Frans Moerland wel om met één roe te blij-
ven malen, maar hij wil toch graag de mo-
len hersteld zien. Om dast herstel te onder-
steunen hebben inwoners van Halsteren
het initiatief opgepakt om te komen tot de
Stichting Vrienden van de Antoniusmolen.
De stichting wil zich allereerst inzetten voor
een nieuwe roe, maar ook daarna mole-
naar Moerland bijstaan in het instandhou-
den van de molen.

Vertraging herstel molen 
Oisterwijk

De Kerkhovense Molen in Oisterwijk heeft,
ook na de restauratie van 1999 veel te lijden
van vocht doorslag. Als remedie hiertegen
zou de romp met bijenwas waterdicht ge-
maakt worden door het Bredase bedrijf
Supral. Bij het begin van de werkzaamhe-
den in april bleek dat de toestand van de
romp slechter was dan verwacht en dat
daarom eerst voorzieningen getroffen
moesten worden. Om die reden werd het
‘in de was zetten’ van de molen uitgesteld. 

Herstel voor molen Roosendaal
daagt

Vorig jaar werd een bezoekster van de ga-
lerie De Blauwe Ruiter van kunstenaar Cees
van Gastel aan de Wouwseweg in Roosen-
daal naast molen De Twee Gebroeders
bijna door een windbord getroffen dat uit
het gevlucht van de draaiende molen viel.

Langzaam maar zeker gaat het met de
molen De Vijf Gebroeders in Heinkens-
zand de goede kant op. De stichting die
zich beijvert voor de molen heeft onlangs
de honderdste donateur ingeschreven.
De molen heeft ook nogal te lijden gehad
van boktor en ander ongedierte en dat is
inmiddels bestreden door de forma Traas.
Naar aanleiding hiervan werd er op Na-
tionale Molendag in de molen gehouden
over diverse soorten ongedierten, de
schade die dit aanricht en de bestrijding
ervan.
Plaatselijk fitnesscentrum Fit-Life heeft in
de week van 12 tot 17 mei een sponsor-
actie ten goede van de molen gehou-
den. Op 17 mei is er een open dag ge-
houden in de molen. De entree hiervan
werd volledig bestemd voor de molen.
Eindelijk zijn er ook eens goede berichten
over de andere molen in het dorp, de in
1970 onttakelde molen De Hoop. De hui-
dige eigenaar wil de molen behouden en
laat herstel uitvoeren aan de romp.

Actie rond molens
Heinkenszand 
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Het liep gelukkig goed af, maar het leverde
wl een draaiverbod op voor de molen. In-
middels heeft de gemeente 35.000 euro
beschikbaar gesteld om de molen op-
nieuw op te hekken. Het is nu wachten op
de komst van de molenmaker.

‘Herstel’ voor de Akkermolen in
Zundert

De Akkermolen in Zundert heeft, beter ge-
zegd had, een houten en een ijzeren roe. Bij
een controle bleek de houten borstroe in
slechte staat te verkeren. Die moet vervan-
gen worden en daardoor staat de molen tij-
delijk met één roe. Dat viel in Zundert bij
veel mensen heel erg verkeerd, omdat dit
uitgerekend gebeurt in het Vincent van
Goghjaar. De beroemde schilder heeft ook
banden met Zundert gehad en daarom
verwacht men in het Brabantse dorp veel
bezoek van buiten af. Uitgerekend staat
dan een van de sieraden van het dorp en
toeristische trekpleister er gehandicapt bij.
Bovendien heeft het maken van de nieuwe
borstroe nogal wat voeten in de aarde. Het
zal minstens een half jaar duren eer de mo-
len weer compleet is. Om de Vincent-
vreugde niet te bederven is besloten om in
afwachting van de nieuwe roe de oude
maar weer tijdelijk te steken. Het oog wil
ook wat, zeker in het Van Gogh-jaar.

In ‘t kort

v Molenmaker Hiemstra uit Tzummarum is
bezig met herstel van de korenmolen van
Formerum op Terschelling. De molen krijgt
een nieuwe staart en verder is er gewerkt

aan de kap, het gevlucht en de balie.
v Het werk aan de Zwakkenburger Molen
bij Grijpskerk vordert goed. In en bij de
werkplaats van molenmaker Molema
staan de romp en de kap al klaar, terwijl
ook de fundering voor de molen op zijn
nieuwe plaats goed opschiet.
v In april nam Roel Hofte na bijna dertien
jaar afscheid als voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Monnikenmolen in Sint
Jansklooster. Hij is opgevolgd door Jan
Maat uit Giethoorn. Tijdens het voorzitter-
schap van Hofte wist de stichting de kale
lege romp van de korenmolen te transfor-
meren in een voorbeeldige molen.
v Bij De Passiebloem in Zwolle zijn een paar
lindebomen ten zuidoosten van de molen
alsnog verplaatst (nog volgend uit het
handhavingsbesluit Vondelkade 1998) en
daarmee is weer wat windbelemmering
weggenomen.
v Op 8 april kreeg De Traanroeier in Oude-
schild een nieuw windpeluw. De molen
kan nu weer draaien na sinds 19 oktober
vorig jaar stil te hebben gestaan.
v Het gemeentebestuur van Oudewater
heeft bedankt voor het aanbod van de
roeden van de korenmolen van Oploo, die
oorspronkelijk uit de molen van Oudewater
komen (zie Molenwereld 2003-4-109). Men
weet er eigenlijk niet goed mee en boven-
dien wil men geen kosten maken.
v Na een periode van stilstand heeft de ko-
renmolen van Wilnis tijdens de Nationale
Molendag weer gedraaid dankzij de
nieuwe vrijwillige molenaar Adri Vos. Dank-
zij leden van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
heeft de molen vooraf een opknapbeurt
ondergaan.
v Vanwege een techtnisch probleem bij
de webservice is de website van het mo-
lenweekend Noord-Holland-zuid verhuisd
naar een nieuw adres:www.smzk.nl.nu (zie
het vorige nummer).
v De Stichting Molen De Roos heeft vier
nieuwe zeilen geschonken aan de Vereni-
ging De Hollandsche Molen voor molen De
Roos in Delft die eigendom van deze ver-
eniging is.
v Op 3 mei verwijderden vrijwilligers het
oude riet van de korenmolen De Jonge
Sophia bij Groot-Ammers, welke eerder in
Ottoland stond.
v Het restaurant bij de in 1993 nieuw ge-
bouwde korenmolen De Schelvenaer in
Krimpen a/d IJssel is wegens faillissement
gesloten. Sindsdien staat ook de molen stil.
v De plannen voor de reconstructie van de
Prunjemolen bij Serooskerke op Schouwen,
een Amerikaan, (zie Molenwereld 1999-11-
222, 2000-9-182 en 2002-6-190) zijn van de
baan vanwege de hoge kosten.
v De Molenstichting Noord-Brabant is druk
bezig met een nieuwe Brabantse molen-
kaart waarbij de Groninger kaart als voor-
beeld wordt genomen. Men hoopt die voor
het molenweekend in juni af te hebben.
v Op vrijdag 5 september hoopt gedepu-

De romp van de Zwakkenburger Mo-
len bij de werkplaats van Molema in
Heiligerlee (foto H. Noot).

teerde Luijendijk korenmolen De Twee Ge-
broeders in Aalburg na de voltooide res-
tauratie officieel in gebruik te stellen.
v Molen Johanna in Huybergen staat stil
omdat het gemeentebestuur de samen-
werking met vrijwillig molenaar Michael Jor-
dan na een conflict heeft opgezegd. De
gemeente is nu op zoek naar een nieuwe
vrijwillge molenaar.
v De molen van Vorstenbosch staat al
enige maanden stil, vooral vanwege de
slechte toestand van de staart. Molenaar J.
Smolenaers heeft in december 2002 de
noodklok hierover geluid bij de gemeente
Bernheeze, de eigenaar van de molen.
Herstel zal nog wel even op zich laten
wachten.
v Op 9 juni, tweede Pinksterdag, wordt de
tiende Duitse molendag gehouden. Voor
te bezoeken molens: zie de website van
het Deutsche Gesellschaft für Mühlen-
kunde www.muehlen-dgm-ev.de. 

Molenkalender

6/7juni: Zaanstreek: Luilakviering.
9 juni: Tiende Duitse Molendag.
14 juni: Donateursbijeenkomst Stichting De
Overijsselse molen in restaurant De Nieuwe
Brug te Ommen, aansluitend excursie.
21/22 juni: Brabants Molenweekend.
28 juni:Westlandse Molendag.
23 augustus: Drentse Molendag.
7 september: Viering honderdjarig bestaan
van molen De Volksvriend in Liessel. 
27 september: Zaanse Molendag.
11/12 oktober: Molenweekend Noord-Hol-
land-zuid.
21 november: Symposium ‘Strijden voor
molens’ in het provinciehuis te Zwolle ter
gelegenheid van het vijftigjarige bestaan
van de Stichting De Overijsselse Molen.

De fundering voor de Zwakkenburger
Molen in aanbouw (foto H. Noot). 

Rechts: het verwijderen van het oude
riet van De Jonge Sophia bij Groot-
Ammers (foto H. van Steenbergen).
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Niedersachsen

Duitsland

Hinte: molenwerkgroep op het
hart getrapt

In het vorige nummer van de Molenwe-
reld is niet alleen melding gemaakt van
de wederopbouw van de molen van
Hinte: van onderbouw tot complete mo-
len; maar ook van de plannen om de mo-
len te gaan gebruiken als raadhuis. Deze De molen Hinte bij Emden (foto H. Noot).
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suggestie van de Freie Liste Hinte in de
gemeenteraad is bij de molenwerkgroep
volslagen verkeerd gevallen. Daarbij
neemt de werkgroep geen blad voor de
mond: ‘ze hebben ze niet op een rijtje’
ook valt de term ‘Politspinner’, vriendelijk
vertaald: politieke dromers. De tien man
tellende werkgroep beheert de molen als
vrijwilligersarbeid. In hun ogen is de molen
niet geschikt om als raadhuis te gebruiken
en ook niet geschikt te maken als men
het gebouw in zijn waarde wil laten. 
De werkgroep is ronduit beledigd als de
FLH stelt dat er met de molen ‘niets ge-
beurt’. Per jaar worden er in de molen, die
ook gebruikt kan worden als trouwzaal,
zo’n tachtig huwelijken gesloten. Verder
worden er tentoonstellingen en lezingen
gehouden. Plaatselijke verenigingen ver-
gaderen er en van de ‘Teestube’ (thee-
schenkerij), ook gerund door vrijwilligers,
wordt vooral zomers druk gebruik ge-
maakt. Verder zijn in de molen de VVV en
de gemeentebibliotheek gevestigd.
Volgens de FLH-fractie is de ‘leegstand’
van de molen niet in overeenstemming
met het vele belastinggeld wat in de mo-
len is gestoken. Ook dit wekt de woede
van de werkgroep op: het meeste geld
voor de herbouw was niet afkomstig van
belastingbetalers in Hinte, maar uit fond-
sen van de Europese Unie.
Tot grote ergernis van de molenwerk-
groep heeft nog niemand van de FLH zijn
licht opgestoken in de molen...

Herstel molen Greetsiel 
afgerond

De westelijke van de bekende twee mo-
lens van Greetsiel heeft een kommervolle
periode achter zich gelaten (zie Molenwe-
reld 2002-4-106, 2002-6-180 en 2002-9-240).
Lekkage, stormschade, verzakking van de
oeverwal eisten hun tol. De problemen zijn
nu opgelost Haß-Holzbau uit Norden res-
taureerde de molen, voornamelijk de be-
kleding van het achtkant, maar ook herstel

van het gevlucht en de bok van de wind-
roos. Hero Bonn uit Krümm hörn versterkte
de oever tegen verzakkingen. In totaal was
er een bedrag van 72.000 euro mee ge-
moeid. Dertig procent van de kosten wer-
den betaald vanuit een EU-bijdrage, terwijl
de Mühlenbeirat van de Kreis een derde
van het totale bedrag toekende. In totaal
was er 50.950 euro aan subsidies beschik-
baar. De baksteenactie (zie Molenwereld
2002-6-180) leverde een nettobedrag van
1500 euro op voor Vereinigung zur Erhal-
tung der Greetsieler Zwilingsmühlen). Er is
ook een nieuwe pachter gevonden voor
de ‘Teestube’ in de molen in de persoon
van Felicitas Lüdeke van het hotel Zur Post
in Pewsum. In april werd de molen voor het
publiek geopend met een tentoonstelling
van Helga Kluin-Behrendt uit Bad Zwische-
nahn.

Molenfeest voor herstel molen
Seriem

Sinds augustus 2001 staat de in 1804 ge-
bouwde molen De Goede Verwagting
van Seriem zonder kap en wieken (zie Mo-
lenwereld 2002-2-51 en 2002-6-181). De
plaatselijke molenvereniging trekt er hard
aan om de molen 2004 weer draaiend te
hebben, want in dat jaar is de molen pre-
cies twee eeuwen oud. De totale restaura-
tiekosten worden geschat op 315.000
euro. De eerste fase van de restauratie
voorziet in het herstel en rechtzetten van
de molen plus herstel van de balie. Het Eer-
ste Neuharlinger Molenfeest op 9 juni moet
voor de vereniging geld in het laatje bren-
gen.

De afdeling ‘Möllenkring’ van de Heimat-
und Altertumsverein Vreden e.V. exploiteert
de Huningsche Wassermühle in het stad-
spark van Vreden. De werking van een wa-
termolen is afhankelijk van de watertoe-
voer vanuit de Bovenberkel naar de stads-
gracht, inclusief de duiker onder de Was-
sermühlenstrafle. Daar waren in Vreden
problemen mee. De Möllenkring vroeg
daarom aan het stadsbestuur van Vreden
om maatregelen. Op dit verzoek heeft de
dienst gemeentewerken de stadsgracht bij
de Butenwall uitgebaggerd. In totaal is 150
m3 bagger verwijderd, zodat de werking
van de molen is verbeterd.

De ‘Zwilingsmühlen’ van Greetsiel een halve eeuw geleden; links de westelijke molen.

De Huningsche Wassermühle in het
stadtpark van Vreden tijdens de opbouw
in 1997.

NORDRHEIN-WESTFALEN
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Originele 
gevelsteen
voor 

sarrieshut
Uithuizen
In de zuidmuur van de 
sar rieshut bij de koren- en 
pelmolen De Liefde in 
Uithuizen is sinds kort een 
originele zeventiende- eeuwse 
gevelsteen met het wa pen van de
provincie Gro ningen en het 
woord SAUVEGUARDE te zien.

B.D. Poppen

De sarrieshut was de wo ning van de sar-
ries, de man, soms ook een vrouw, die

de belasting op het ge maal van burgers,
boeren, bak kers en brouwers in ontvangst
nam. Het woord sarries is een Groninger
verbastering van het officiële woord cher-
cher, dat weer is afgeleid van het oud-
Franse woord sarchier, hetgeen belasten
betekent. Het woord cher cher betekent
zoeken, en chercheur (onder)zoeker, vorser
(vergelijk rechercheur).
Ook de naam van de cher cherswoning
werd verbas terd en zo ontstond het woord
sarrieshut. Overigens wordt in de officiële

stukken uit de zeventiende en achttiende
eeuw ook het woord
‘cherchershutten’ vermeld.
De belasting op het ge maal, die al voor
1600 werd geheven, werd in 1628 verhoogd
en om te zorgen dat ze niet werd ontdoken
of dat er mee werd gefraudeerd, moes ten
er bij alle molens in de provincie Groningen,
on derkomens voor de cher chers gebouwd
worden en dit werden dus de zoge naamde
sarrieshutten. Pas in 1855 werd de be lasting,
die door de be volking zeer werd gehaat,
opgeheven. Daarmee verdween ook de
functie van de sarries. De sarrieshutten raak-
ten in veel plaatsen daarna onbewoond
en werden in de loop der tijd dan ook af-
gebroken. Van de circa zeventig hutten die
er ooit in deze provincie hebben gestaan,

zijn er nu nog negen over en vier daarvan
staan in de ge meente Eemsmond, en wel
in Kantens, Uithui zermeeden, Zandeweer
en Uithuizen.
Ook in ‘t Zandt staat een goed bewaard
gebleven sarrieshut.

Gevelsteen

Om de bevolking duidelijk te maken dat de
sarries een door de pro vincie aangestelde
ambte naar was, die ook nog in een huis
van de provincie woonde, werd in de een
van de muren van de hutten een gevel-
steen van Bentheimer zandsteen ge-
plaatst, waar in het provinciewapen was
gebeiteld met daar boven een vergulde

Molen De Liefde in Uithuizen met rechts nog een stukje van de sarrieshut (foto
B.D. Poppen).

De sarrieshut in Uithuizen met de ge-
velsteen in de linkergevel, tussen de ra-
men (foto H. Noot).
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kroon en eronder het woord SAUVEGU-
ARDE, dat be scherming, beveiliging bete-
kent.
(In feite was dit een waarschuwing aan het
adres van de bevolking. De sarries was als
belasting-inner als regel uitgesproken ge-
haat. De accijns op het gemaal drukte im-
mers bijzonder zwaar op een primaire le-

vensbehoefte: brood. Het was daarom bui-
tengewoon verleidelijk om de sarries goed-
schiks of kwaadschiks tot een meegaande
houding te bewegen. Met het (ook wel ver-
basterde) ‘sauvegarde’ werd mensen die
het laatste in de zin hadden goed duidelijk
gemaakt dat zij dat maar beter niet kunnen
doen; suavegarde betekende in feite ge-
waarborgde bescherming. In combinatie
met het Groningse wapen betekent het
dat het hoogste gezag borg stond voor de
bescherming van de chercher. De straf-
maat laat zich dientengevolge raden. jsb.)
In de hutten van Uithui zermeeden en Zan-
deweer is deze steen nog aanwezig. Het is
onbekend waarom de sarrieshut in Uithui-
zen een dergelijke steen niet heeft Tijdens
mijn onderzoek naar de geschiedenis van
de molen, ontdekte ik dat tien jaar gele-
den, tijdens de restauratie van de molen
en de sarrieshut door de heer T. de Jong,
mede oprichter van de Vereniging Vrien -
den van de Groninger Mo lens, een origi-
nele steen aan de gemeente Eetns mond
werd aangeboden. Om onduidelijke rede-
nen is men toen niet op dit aan bod inge-
gaan.
Ik ontdekte vervolgens dat de heer De
Jong de steen nog steeds in zijn bezit had
en ook bereid was deze af te staan, mits de
steen in gemetseld zou worden. In overleg
met de gemeen te werd besloten deze
unieke kans alsnog aan te grijpen en op
maandag 17 maart was het zover dat in de
muur op het zuiden, tus sen de beide ramen

de steen werd ingemetseld. Deze steen is
waarschijn lijk afkomstig van de lang gele-
den afgebroken sarrieshut te Meeden en is
zichtbaar oud en versleten. De afmetingen
van de steen zijn 29 x 39 x 11 cm.
Met het aanbrengen van deze steen is een
bijzonder facet van het Groninger (molen-)
verleden in ere hersteld.

De gevelsteen, helaas sterk verweerd,
maar toch een bijzonder tijdsdocu-
ment. (foto H. Noot). 

Gevelsteen van een sarrieshut uit Ha-
rendermolen met het verbasterde op-
schrift ‘Selvegerde’.
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Nieuw leven 
in Rijnlandse
molens!

Nieuw leven 
in Rijnlandse
molens!

Misschien heeft u tijdens de afgelopen Nationale molen- en
fietsdag ook de tientallen molens zien draaien. 

Dat is eigenlijk een wonder, want nog niet zo lang geleden
stonden er velen te verkommeren, niet meer tot draaien, 

laat staan tot malen in staat. 

Sommige van deze molens die nu maal-den zagen er nog goed uit, maar ver-
toonden constructief grote, om niet te zeg-
gen gevaarlijke gebreken. Soms waren ze
gedeeltelijk uitgesloopt. Bij anderen was
het polderpeil zo verlaagd dat ze zonder
kostbare en ingrijpende maatregelen niet
in staat waren om nauwelijks een druppel
water te verzetten. 
Op dit moment is de Rijnlandse Molenstich-
ting bezig of net klaar met een paar grote
restauraties die molens werkelijk nieuw le-
ven hebben gegeven of binnenkort zullen
geven.

Molens: 
dood of levend

Molenliefhebbers hebben het over le-
vende en dode molens. Dode molens zijn
molens die niet meer kunnen functioneren
en niet meer malen. Ze staan altijd stil, be-
wegen niet meer: ze zijn dood. Daar te-
genover de levende molens: molens die
draaien, bewegen en in actie zijn. Het is
duidelijk: de Rijnlandse Molenstichting wil
de molens in ons mooie Rijnland zoveel mo-
gelijk laten leven of zelfs weer tot leven
wekken. 
Dat gaat niet vanzelf. De Rijnlandse Molen-
stichting is geen prins die de betoverde
prinses met een kus tot leven wekt om ver-
der probleemloos, lang en gelukkig te le-
ven.
Er komt heel wat voor kijken. Het kan alleen
maar dankzij de samenwerking van over-
heid en burger. Dankzij de steun en de inzet
van betrokken, om niet te zeggen bevlo-

gen mensen, met liefde voor Rijnland, het
Rijnland van de molens. Zonder die steun
kunnen wij niets bereiken en zouden de
molens nog of weer gaan verkommeren.
Daarvoor hebben wij u nodig. 
Daar krijgt u ook wat voor terug. U inves-
teert in uw eigen woonomgeving, uw land-
schap dat juist door die levende molens ka-
rakter krijgt. Het zijn niet alleen indrukwek-
kende monumenten, die herinneren aan
een tijd toen wind welvaart bracht. In tijd
van nood, zoals ook de afgelopen jaren
gebleken is, zijn al die weer tot leven geko-
men molens een welkome aanvulling op
de bemalingscapaciteit van Rijnland. Som-
mige van deze molens hebben al een
halve eeuw of zelfs langer geen dienst ge-
daan!

Stommeermolen

De twintigste eeuw bracht de Stommeer-
molen bij Aalsmeer veel tegenspoed. Op 4
december 1919 brandde de molen na blik-
seminslag af. Het polderbestuur besloot
toch de windmolen te herbouwen, een
machine kon ook wel, ‘maar dan gaat er
ook nooit een spetter water de polder
meer uit zonder dat dat geld kost en wind
krijgen we nog steeds voor niks!’ Voor de
bouw werd een bestaande molen in Lei-
muiden aangekocht, molen No. 1 van de
Vriesekoopsepolder. De herbouw van de
molen viel financieel zwaar tegen en tot
overmaat van ramp maalde de molen op
24 december 1928 zijn wiekenkruis af. In de
molen werd nu een elektrische bemalings-
installatie geplaatst, al werd de molen uit-
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De Stommeermolen in de steigers:
De molen krijgt nieuw riet en wordt
tevens geïsoleerd tegen het lawaai
van Schiphol (foto B. Dooren).

wendig, voor het mooi hersteld, wat voor
die tijd op zich een unicum was. In 1987
ging de molen over naar de Rijnlandse Mo-
lenstichting en na een restauratie draaide
de Stommeermolen wel weer, maar malen
was er niet bij. Dat was onmogelijk. In de af-
gelopen jaren is de molen in en uitwendig
grondig aangepakt. Zo werd het na het
ongeluk in 1928 uitgesloopte molenmecha-
nisme gereconstrueerd en aangepast aan
de situatie zoals die nu is. De wieken zijn ge-
stroomlijnd om meer te profiteren van de
kracht van de wind. Nu maalt de molen
weer echt, na een ‘doods’ bestaan van ze-
ventig jaar! Het is een indrukwekkend ge-
zicht hoe deze molen bij harde wind grote
hoeveelheden water enkele meters om-
hoog maalt. 

Vlietmolen

Ten oosten van Hoogmade staat aan de
Kromme Does de Vlietmolen. Deze molen is
ooit eens door koningin Wilhelmina op het

doek vastgelegd. Toen was de molen nog
in vol bedrijf. Dat gaf zelfs nog problemen
voor de koningin, want toen zij voor een
tweede keer terug kwam bleek de molen
verkruid en had dus een andere stand. De
molenaar heeft toen de molen maar weer
teruggezet in de stand van het schilderij.
De lotgevallen van de Vlietmolen lijken wel
een beetje op die van de Stommeermo-
len. In 1913 brandde de molen af, maar
herbouw volgde met de onderdelen van
een gesloopte molen uit Ter Aar. Op 27 sep-
tember 1956 maalde de molen ook het
wiekenkruis af en werd de bemaling
daarna ook overgenomen door een elek-
trische bemalingsinstallatie. In 1964 nam de
Rijnlandse Molenstichting het bovenhuis
van de molen in beheer over en daarna
werd de Vlietmolen 1967 uitwendig geres-
taureerd. Draaien kon weer, malen was uit-
gesloten. Daar is nu verandering in geko-
men. Molenmaker Verbij heeft onlangs een
serie ingrijpende werkzaamheden afge-
rond, waardoor de molen na bijna een
halve eeuw werkeloosheid weer kan ma-

Een herboren Vlietmolen: na 47 jaar
kan de molen weer water verzetten
(foto H. van Steenbergen).

len! Zo kreeg de molen nieuwe wieken en is
verder zelf ingrijpend hersteld. Om weer
water op te kunnen malen kreeg hij een
nieuwe vijzel die aangepast werd aan het
polderpeil en door de wind kan worden
aangedreven. Ook de kom waarin de vijzel
draait moest aangepast worden. 

Doeshofmolen

Aan de noordkant van Leiderdorp staan
naast elkaar ten oosten van de A4 twee
molens van de stichting. De Achthovense
molen, een wipmolen met een groene
kop, is perfect in orde. De molen ernaast,
de Doeshofmolen, een kleine achtkant lijkt
dit ook, maar dat is gezichtsbedrog. Hij
draait wel, maar het is maar ‘voor het ge-
zicht’; malen is er niet bij. Dat kan hij ook
niet, want zijn binnenwerk mist hij al sinds
vele tientallen jaren. Alleen het bovenwiel,
het wiel in de kap zit er nog, verder is al het
binnenwerk ‘met de muziek mee’. In mei
1949 leed de molen stormschade. Hij stond
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sindsdien stil en raakte daarna in voor Rijn-
land vrijwel ongekend verval: je kon dwars
door de molen heenkijken. In 1962 ging de
molen over in handen van de Rijnlandse
Molenstichting, waarna uitwendige restau-
ratie volgde. Nu, veertig jaar later, gaan we
verder, waar we toen moesten ophouden:
het compleet herstel van de molen. Dat
betekent een complete reconstructie van
al het verdwenen gaande werk, zoals het
scheprad en de aandrijving ervan met zijn
houten tandwielen. Ook krijgt de molen
een nieuwe houten roede. Als deze restau-
ratie is voltooid, dan zal ook deze molen na
meer dan een halve eeuw werkeloosheid
weer een echte levende molen zijn.

Bosmolen

De Bosmolen in Leiderdorp doet ‘het’ ook
al bijna een halve eeuw niet meer. Deze
molen aan de noordzijde van de Does
werd in 1836 gebouwd en ging in 1955 bui-
ten bedrijf wegens de stichting van een
elektrisch gemaal. In 1963 kocht de ge-
meente Leiderdorp de molen om diens on-
dergang te voorkomen. De gemeente liet
de molen restaureren, waardoor hij wel kon

draaien, maar echt malen was er niet bij:
de pomp was in 1955 uit de molen ges-
loopt. De HSL ‘beet’ de molen en daarom
moest hij verplaatst worden. In Leiderdorp
was eigenlijk geen goede plaats meervoor
hem, maar die werd wel gevonden in de
Lagenwaardse Polder in buurgemeente
Rijnwoude, maar vlakbij Leiderdorp. De La-
genwaardse molen had al in of omstreeks
1927 de sloper ontmoet. In deze polder kan
de Bosmolen nu weer een nieuwe functie
krijgen. In december is de molen in Leider-
dorp gedemonteerd en overgebracht
naar de werkplaats van Verbij (zie Molen-
wereld 2003-1). Aan de molen moet veel
gebeuren. Het verdwenen gaande werk
moet aangevuld worden met o.a. een
nieuwe vijzel. Op de plaats waar de molen
komt te staan wordt nu gewerkt aan de
nieuwe fundering. Omdat de molen nu bui-
ten Leiderdorp komt te staan zal de Rijn-

landse de molen overnemen en weer in
bedrijf stellen, zodat ook deze molen na
een halve eeuw ook weer echt tot leven
komt.

‘t Poeltje

In de vorige ‘Molens Rijnland’(Molenwereld
2003-3)luidden we de noodklok voor de
molen van de Klaas Hennepoelpolder tus-
sen Warmond en Oegstgeest. De functie
van deze molen werd in 1924 overgeno-
men door een gemaal. Het komt er op
neer dat deze molen dus al TACHTIG jaar
een dode molen is. Herstelpogingen, hoe
goed bedoeld, leidden tot op heden tot
niets. Bijna was het zo bijzondere molentje
bij wijze van spreken dood en begraven
geweest. De Rijnlandse Molenstichting kon
dit niet over zich heen laten gaan. Inmid-
dels zijn de eerste aanzetten geleverd voor
de ongetwijfeld lange en moeizame weg
naar herstel, liefst ook als werkende molen.
Zo zijn de bomen op de molenwerf ge-
snoeid en is wat er nog aan onderdelen
over was veilig gesteld, gedocumenteerd
en opgeslagen bij molenmaker Verbij in
Hoogmade. Verder is ook de fundering uit-
gegraven om inzicht te krijgen in de staat
van de fundering van deze kleine molen.
Vooruitlopend op verder herstel zijn herstel-
werkzaamheden uitgevoerd aan de mo-
lenmuur. Zo zijn de grote gaten inmiddels
dichtgemaakt. 

Boven: De nieuwe fundering voor de ex-Bos en de toekom-
stige Lagenwaardse Molen. De plaats voor de molen is met
grote zorg uitgekozen, ook in verband me de windvang. Hij
heeft hier de ruimte (en de wind) voor zich! (foto B. Dooren).

Links: Schone schijn: de Doeshofmolen draait wel, maar
maalt niet. Daar komt verandering in! 
(foto H. van Steenbergen).

Rechts: De kom voor de vijzel van de
nieuwe Lagenwaardse Molen. De zij-
wanden voor de kom worden gesteld
en het is goed te zien hoe hoog het
water moet worden opgevoerd (foto
B. Dooren).

Onderzoek naar de fundering van de molen van
de Klaas Hennepoelpolder. De bomen zijn ge-
knot, zodat er ruimte om te werken en meer
zicht op de molen is gekomen (foto B. Dooren).
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BON
Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren. Wij

hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw
steun als sympathisant. Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan
de molens besteed, onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat
 

‘t Po
eltje

 

weer 
malen

!

Het komt er op neer dat met deze vijf res-
tauraties in totaal zo’n driehonderd (!) jaren
gedwongen werkloosheid van deze mo-
lens ten einde komt.

Lijkermolen 2

De twee Lijkermolens ten noorden Rijpwe-
tering zijn merkwaardige molens, zelfs voor
heel Nederland met hun twaalfkantige ge-
metselde rompen. In dit opzicht zijn ze zelfs
de enige. Bovendien behoren zij tot de
grootste molens van Rijnland. Beide molens
kwamen in de problemen door het verla-
gen van het polderpeil. De vijzels staken
niet diep genoeg meer in het water. Dat is
nu verholpen met een nieuwe en langere
vijzel en het aanpassen van de kom waar
die in draait. Het beeld ‘voor en na de be-
handeling’ toont nauwelijks verschil, maar
dat is maar schijn. In feite was dit een vrij in-
gewikkelde en kostbare operatie die de
betrokken vakmensen heel wat hoofdbre-

kens heeft bezorgd. Het resultaat is nu dat
beide ‘Lijkers’ weer volwaardige watermo-
lens zijn die hun ‘reuzenkracht’ weer effec-
tief kwijt kunnen.

Boterhuismolen

De Boterhuismolen aan de Zijl in Warmond
had vergelijkbare problemen. Het schep-
rad stak niet diep genoeg meer in het wa-
ter. Tot overmaat van ramp bleek ook de
houten fundering van de molen vergaan.
Ook hier was een kostbare restauratie
noodzakelijk met een nieuwe fundering,
een nieuw scheprad, verdieping van de
achterwaterloop plus nog het nodige an-
dere werk. Ook aan deze molen is zo een
ongelooflijk kostbare restauratie uitge-
voerd, waar je betrekkelijk weinig van ziet
aan de buitenkant, maar die onmisbaar is
om de molen molen te laten zijn, een le-
vende molen.

Voor al dit herstel wordt dankbaar gebruik
gemaakt van subsidies. Zonder die zou dit
werk niet uit te voeren zijn en zou Molenrijk
Rijnland het Rijk van de dode molens zijn en
blijven. Toch dekken de subsidies de kosten
maar ten dele, zowel bij restauraties als on-
derhoud. De Rijnlandse Molenstichting
moet ook zelf fors bijdragen. Voor het goe -
de doel doen we dat ook graag, maar het
moet wel kunnen. Voor dat doel durven wij
ook een beroep op u te doen: steun het
werk van onze stichting. Een tocht door
Rijnland op een winderige zaterdag zal u
duidelijk maken dat uw schenking een in-
vestering in uw leefomgeving is met een
schitterend rendement.

Het steken van de nieuwe en langere vijzel in 
Lijkermolen 2. Aan het metselwerk is de oude 
situatie herkenbaar. De molen ‘schroeft’ het 
water zo’n vijf meter omhoog! (foto B. Dooren).

Het is een wonder dat ‘t Poeltje nog overeind is blijven staan: verzakt en met grote gaten in de romp.
Struiken groeien in de muur en gras op de balken in de molen. De redding van deze molen is echt
‘last-minute’ (foto B. Dooren).
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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

Laat
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NVVM-molenmakers actief

Op dit moment wordt er gewerkt aan Mo-
len De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg
en aan molen De Arend in Terheyden. Er
wordt nu voor de Arend in Terheyden een
compleet nieuw voorkeuvelens gemaakt.
Bij molen De Twee Gebroeders zijn we be-
zig met het afronden van de restauratie,
hier is de steenkraan geplaatst en is het ge-
hele koppel stenen ongeveer 12cm omge-
schoven om ervoor te zorgen dat het
steenrondsel en staakijzer zuiver te lood ko-
men te staan. De steen wordt nu nog af-
gewerkt en maalvaardig gemaakt. Verder
moeten er nog een aantal zolders gerepa-
reerd en dichtgetimmerd worden. De met-
selaar gaat binnenkort beginnen met het
restaureren van de romp. Hierbij worden los
zittende stukken muur eruit gehaald en op
nieuw erin gemetseld. Ook worden enkele
scheuren dichtgewerkt. Het schoolproject
aan de Ouden Doornse molen te Almkerk
is afgerond. Er zijn drie nieuwe beschoeiin-
gen geplaatst en de stuw is aangepast,
waarvan in een vorige Molenwereld meer
uitleg is gegeven.

Molen “De Molen” in Foxton, Nieuw Zee-
land, is maalvaardig opgeleverd en feeste-
lijk geopend op 13 april. De week daarna
zijn de molenmakers weer naar Nederland
gereisd. In de Oostendorper watermolen te
Haaksbergen hebben we een nieuwe bon-
kelaar geplaatst en de kammen van het
aswiel vervangen. Aan molen De Hoop te
Sleen is schilderwerk aan het gevlucht uit-
gevoerd. Molen De Juffer in Gasselternij-
veen kreeg een nieuwe windpeluw. Tevens
werd er in de werkplaats gewerkt aan het
nieuwe gevlucht voor de Kempermolen te
Breedenbroek. 

Leerling-molenmaker Berry Grievink
van Vaags Molenwerken werkt aan de
bonkelaar van de Oostendorper water-
molen. (foto Vaags Molenwerken).

Van de fundering voor de Bosmolen op de
nieuwe locatie in Koudekerk a/d Rijn is het
onderwater metselwerk gereed. De water-
lopen zijn weer aangevuld met grond en
deze week gaat het stalen damwand eruit
en is de fundering klaar om de molen te
ontvangen. Thuis, in Hoogmade, wordt aan
het bovenhuis en de ondertoren gewerkt.
De kap van De Nieuwe molen te Veenen-
daal is in de werkplaats in aanbouw. De
overring wordt op dit moment hersteld. 
Het bovenhuis van molen Het Haantje te
Weesp is 24 April op de molen geplaatst. Di-
rect zijn de wieken gestoken. De molen is
nu op wat schilderwerk na klaar en wordt
23 mei geopend.
Bij de Zemelmolen is 15 April de kap op de

De as voor de molen van San Fran-
cisco na het stralen (foto Verbij
Hoogmade). 

molen geplaatst, zijn de roeden gestoken
en de staart en schoren gemonteerd. De
molen is nu uitwendig geheel klaar. Wat rest
is de sprinkler installatie en het monteren
van de wateras, het onderwiel en het
scheprad. De molen wordt 28 mei opgele-
verd en vrijdag 6 juni feestelijk geopend.
De oude bovenas (14.000 kg) van de mo-
len van San Francisco is na grondig stralen
weer terug bij de werkplaats. Op 9 mei
bracht een afvaardiging uit San Francisco
een bezoek aan de zaak om de onderde-
len te bekijken en de voortgang te bespre-

ken en om meer inzicht in de molen mate-
rie te krijgen. Diverse molens in de omge-
ving zijn bezocht. Het tekenwerk voor de
molen is nagenoeg klaar. 
In Nieuwegein is de nieuwe fundering voor
de te verplaatsen molen Oudegein in aan-
bouw. Het ondervierkant is gereed, inclu-
sief de wielbak. Ook de krimpmuren zijn
klaar. De oude onderbouw zal 22 mei van
de oude naar de nieuwe locatie worden
verplaatst.
Verder wordt er bij diverse molens onder-
houdswerk uitgevoerd.

Het Haantje in Weesp bij de oplevering
op 24 april (foto Verbij Hoogmade).
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Portret

D. Kenbeek 

Menig molenliefhebber zal wanneer hij 
Alphen aan den Rijn vanuit het zuiden,

noorden of oosten nadert, met bewondering
kijken naar de forse korenmolen 

De Eendracht in de buurtschap Gouwsluis.
Zo’n vijftig jaren is deze molen eigendom
geweest van en bemalen door de familie

Walraven.

Tijdens de grote restauratie van 1973/74kon men daar nog de uit een echt mo-
lenaarsgeslacht stammende molenaar
Bram Walraven aantreffen, graag vertel-
lende over de door zijn familie bemalen
molens. Ook aan schrijver dezes die het de
moeite waard vindt zijn aantekeningen
van destijds aangevuld met onderzoekin-

gen in het gemeentearchief van Alphen
aan den Rijn, verder uit te werken. Bij de
omzwervingen van de Walravens zullen we
ook een andere molenaarsfamilie tegen-
komen, de familie Dam, die het mole-
naarsschap eveneens op verschillende
molens in de streek uitgeoefend heeft.

Land van Heusden en Altena

De Walravens vormden een oud mole-
naarsgeslacht, afkomstig uit het Land van
Heusden en Altena. Volgens overlevering
was overgrootvader Pieter Walraven, ge-
boren circa 1820, reeds korenmolenaar. De
naam Walraven is lange tijd verbonden ge-
weest aan de nog bestaande Witte Molen
te Meeuwen in het land van Heusden en
Altena. Eind achttiende eeuw is Hubertus
Schreuders eigenaar van deze molen, een
halve eeuw later is dat Gerrit Vermeulen.
Daarna is dat zijn weduwe G.J. Vermeulen-
Van Heusden. Zo rond 1860 verwerft een
Walraven de molen in eigendom. Mogelijk
was dit Cornelis Walraven, de vader van
Abraham die hierna ter sprake komt. Deze
Abraham, geboren op 17 september 1845
te Eethen/Genderen is met zekerheid mo-
lenaar op De Witte Molen. 

Abraham Walraven was omstreeks 1870
gehuwd met Adriana Haspels, geboren op
15 september 1845 te Nieuw Beijerland. Op
13 juli 1872 wordt zijn zoon Gijsbert, later
molenaar van De Eendracht en vader van
Bram, geboren op de Witte Molen. Enkele
jaren later, in 1875, verhuisd het gezin naar
Aarlanderveen om het korenmolenaars-
schap aldaar voort te zetten. In 1922 ver-
koopt een A. Walraven de molen aan Jac.
Vos, waarmee deze molen uit het bezit van

De molen De Eendracht in Alphen a/d Rijn in restauratie
(foto JSB, 28 maart 1974).

Molenaars
aan 

Rijn en Gouwe (1)
De families Walraven en Dam 

en hun molens

De Witte Molen in Meeuwen op zijn oorspronkelijke stand in Meeuwen in de tijd
dat de Walravens nog eigenaar van deze molen waren. Op 17 juni 1987 werd de
molenromp in zijn geheel over een afstand van 800 meter verplaatst naar de plek
waar hij nu staat.
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de familie Walraven verdwijnt. 
De korenmolen van Nieuwendijk/gemeen -
te Werkendam, eveneens in het land van
Heusden en Altena en verbrand in 1911,
was eigendom van de Gebr. Walraven, on-
getwijfeld familie.

Aarlanderveen

Op 19 oktober 1875 wordt Abraham inge-
schreven in het gemeenteregister van Aar-
landerveen als korenmolenaar op de nog
bestaande korenmolen De Morgenster.
Oorspronkelijk stond de molen in de polder
aan de westzijde, ongeveer ter plaatse van
de huidige Putmolen. Tengevolge van de
uitvening en droogmaking moest deze al-
daar verdwijnen. In april 1781 wordt over-
eengekomen dat molenaar Boudewijn
van Harmelen de molen en het woonhuis
zou laten verplaatsen. Boudewijn van Har-
melen, afkomstig uit Schiedam, had de

De Witte Molen van Meeuwen, zoals hij er nu bij staat. De dubbele inrijdeuren vor-
men een opvallende bijzonderheid voor een grondzeiler.

De molen in de Molenbuurt van Nieuwendijk was eigendom van de Gebr. Walra-
ven, eerder P. Walraven. Hij brandde op 23 juli 1911 uit. De vlucht was 82 voet. Nog
niet zo lang voor de brand had de molen zelfzwichting gekregen. Ook was er een
stoommachine als hulpkracht.

Advertentie uit De Molenaar uit juni
1916, no. 25, waarin de Aarlanderveense
molen voor verplaatsing te koop wordt
aangeboden.
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molen in 1772 gekocht van Dirk Pirard voor
5570 gulden. Bij de ‘onteigening’ ontving hij
een schadevergoeding van 2500 gulden
die in mei 1782 en mei 1783 in twee helften
werd betaald. De molen zal dus waar-
schijnlijk in 1782 of 1783 aan het Noor-
deinde herbouwd zijn, volgens een oude
prent weer als grondzeiler. Zoon Arij van
Harmelen verkoopt de molen aan Willem
Dam, een telg uit een bekend Oudshoorns
molenaarsgeslacht. Later wordt zijn broer
Arie Dam molenaar. Na de familie Dam
wordt Paulus van Ede eigenaar. Paulus van
Ede was op 12 september 1818 geboren in

Veenendaal. Hij was getrouwd met de uit
De Bilt afkomstige Gerritje Kruyff. Van Ede
vertrekt naar Zeist waar hij molenaar wordt
op molen De Hoop op de hoek van de
Voorheuvel-Bergweg-Jagerlaan en zo-
doende verkoopt hij in 1856 de Aarlander-
veense molen met huis en erf voor 8000
gulden aan Willem Brouwer. Tenslotte ver-
koopt tenslotte deze in 1875 aan Abraham
Walraven. In 1870 verbrandde de molen
die door molenmaker Hendrik Roog uit Aar-
landerveen werd herbouwd als stellingmo-
len met een stenen onderbouw terwijl voor

De korenmolen De Morgenster in Aar-
landerveen nog met het oude molen-
huis. De foto is dus van voor 1910.

de bovenbouw een blauwselmolen uit
Utrecht gebruikt zou zijn. Abraham Walra-
ven kwam dus op een vrijwel “nieuwe” mo-
len.  Op 25 december 1876, kort nadat het
gezin naar Aarlanderveen is verhuisd, over-
lijdt Adriana Haspels. Uit dit huwelijk werden
de volgende kinderen geboren: 
- Pietronella, geboren op 4 juli 1871 te 
Meeuwen; 

- Gijsbert, geboren op 13 juli 1872 te 
Meeuwen; 

- Cornelia Neeltje, geboren op 6 juni 1874 
te Meeuwen; 

- Cornelis, geboren op 19 september 1875

te Meeuwen, overleden op 30 januari 
1876 te Aarlanderveen; 

- Cornelia, geboren op 21 december 
1876 te Aarlanderveen. 

Adriana Haspels is dus vier dagen na de
geboorte van Cornelia overleden. Groot-
vader Abraham hertrouwt op 5 december
1879 met Adriana Mans, geboren op 29
december 1857 te Wijk en Aalburg (ook

Omstreeks 1949 werd De Morgenster
stilgezet, onderhoud bleef achterwege
en het resultaat was een zwaar verval-
len molen. In 1961 kocht de heer Van
Osnabrugge de molen en liet hem uit-
wendig herstellen, maar inwendig uit-
slopen. Zo bestaat de molen als woon-
molen nog.

weer het Land van Heusden en Altena!) en
overleden op 23 maart 1939 te Aarlander-
veen. Volgens de huwelijksakte waren de
ouders van Abraham: Cornelis Walraven,
‘van beroep: zonder’ (rustend molenaar?)
te Meeuwen en Petronella van den Heu-
vel, toen reeds overleden. Uit dit tweede
huwelijk werden geboren: 
- Cornelis Paulus, geboren op 14 mei 
1882; 

- Paulus Cornelis, geboren op 25 october 
1885; 

- Jan, geboren op 23 september 1886 (la-
ter uitgeschreven als broodbakker); 
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- Pieter, geboren op 16 augustus 1891; 
- Janneke, geboren op 21juli 1892. 

Kort voor zijn overlijden op 10 juni 1910
geeft Abraham Walraven nog opdracht
voor de bouw van het nog aanwezige
dubbele woonhuis, maar hij maakt de vol-
tooiing daarvan niet meer mee. Na het
overlijden van Abraham zetten de broers
Cornelis Paulus en Paulus Cornelis het be-
drijf een aantal jaren samen voort. 
In 1916 bieden zij in De Molenaar hun mo-
len voor sloop of verplaatsing te koop aan
maar, zoals we weten, is dat gelukkig niet
doorgegaan.
Op 23 maart 1925 laat P.C. Walraven zich
uitschrijven en vestigt zich als molenaar op
de zeskante korenmolen De Fortuijn in
Nieuwveen, gesloopt in 1935. Deze Walra-
ven was op 30 november 1914 gehuwd
met Johanna de Bruin, geboren op 13 sep-
tember 1892. C.P. Walraven blijft De Mor-
genster trouw als korenmolenaar en graan-
handelaar. Hij huwt op 27 oktober 1910 te
Aarlanderveen met Jacoba Groenendijk,
geboren op 6 januari 1887. In de oorlogstijd
wordt veel graan clandestien gemalen. Na
de oorlog, in 1949, wordt de molen ver-
kocht aan de firma Th. van Muiswinkel & Zn
N.V. te Zwammerdam. In 1963 wordt de in-
middels zeer vervallen molen onder meer
door een ruime bijdrage van de Aarlander-
veense bevolking gerestaureerd door mo-
lenmaker Piet van der Lijn uit Aarlander-
veen. De Morgenster wordt dan als woon-
molen in gebruik genomen door de heer
J.C. van Osnabrugge. Nadien hebben al-
weer een tweetal volgende restauraties
plaats gevonden: In 1982 worden nieuwe
roeden en staartwerk aangebracht, terwijl
in 1989 de sterk scheefgezakte molen van
een nieuwe fundering wordt voorzien en
rechtgezet.
In 2001 komt de molen te koop voor een
vraagprijs van 800.000 gulden. Uiteindelijk
komen er nieuwe bewoners / eigenaars in
de personen van de uit Utrecht afkomstige
Tjarda en Marcel Veenhuizen. Sindsdien

kan men de molen weer geregeld draai-
ende zien.

Ouderkerk a/d IJssel

De oudste zoon van Abraham Walraven en
Adriana Haspels, Gijsbert trouwt met Inge-
tje Rodenburg, geboren op 20 december
1875 te Aarlanderveen. Hij wordt in 1899 ko-
renmolenaar in het Drentse Uffelte, ge-
meente Havelte. Aldaar wordt op 21 juli
1900 Abraham Walraven geboren, die later
de laatste beroepsmolenaar van de Een-
dracht zal worden. Hij wordt vernoemd
naar zijn grootvader van moederszijde, ook
een Abraham. Het molenaarsschap in Uf-
felte is echter geen succes. Er is veel ar-
moede en broodnijd. In 1902 wordt de mo-
len weer van de hand gedaan en men
neemt voorlopig zijn intrede in de boerderij
van vader Rodenburg in Aarlanderveen,
alwaar de familie ingeschreven wordt op
31 oktober 1902. Er wordt echter uitgeke-

ken naar een gelegenheid het molenaars-
schap weer voort te zetten en die dient
zich na ongeveer een jaar aan. In de Rijn-
bode worden dan drie molens te koop
aangeboden. Dit zijn een stenen stelling-
molen in Culemborg, de nog bestaande
korenmolen Het Slot in Gouda en de ste-
nen stellingmolen De Duiventros in Ouder-
kerk aan de IJssel. Deze laatste wordt uit-
eindelijk voor 23.000 gulden gekocht. Op
31 oktober 1903 wordt men uitgeschreven
in Aarlanderveen en op 11 november
daaropvolgend weer ingeschreven in Ou-
derkerk a/d IJssel. Van deze molen wist Wal-
raven nog te vertellen dat de voorganger
in 1892 onverzekerd verbrandde. De eige-
naar, de familie Hoogendijk, was echter
welgesteld en herbouwden de molen. Bij
de herbouw werd tevens een stoomma-
chine bijgeplaatst welke twee koppels ste-

De in 1935 gesloopte korenmolen De
Fortuijn, vanaf 1925 eigendom van 
P.C. Walraven.

Korenmolen De Druiventros in Ouder-
kerk a/d IJssel met ernaast de stoom-
maalderij. nen onder in de molen aandreef. Het was

een druk beklante zaak. Toen de familie
Walraven de molen kocht werkten er twee
maalknechts en twee rijknechts. Later
kwam er nog een rijknecht, plus natuurlijk
vader en twee zoons Walraven. Het gezin
van Gijsbert Walraven had zich inmiddels
uitgebreid tot vijf kinderen, te weten: 
- Adriana Martijntje, geboren op 21 juli
1899 te Havelte;
- Abraham, geboren op 21 juli 1900 te
Havelte; 
- Martien Leendert, geboren op 13 no-
vember 1901 te Havelte;
- Gijsbert Abraham, geboren op 7 febru-
ari 1907 te Ouderkerk a/d IJssel; 
- Martijntje Ingetje, geboren op 17 no-
vember 1909 te Ouderkerk a/d IJssel. 

Abraham Walraven kwam op dertienjarige
leeftijd, zo van school, op de molen. Om
het wegen met de bascule voor hem mak-
kelijk te maken werd deze verzonken in de

De baard van De Druiventros hield ter
plekke nog lang de herinnering aan de
molen levend.
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vloer ingebouwd, zodat de zakken meel
niet opgetild hoefden te worden. De mo-
len had drie in plaats van twee stellingdeu-
ren, gelegen op het westen, zuiden en
noord-oosten. Dit kwam wel meer voor.
Men kan het onder andere nog aantreffen
op De Roode Leeuw in Gouda. Aangeno-
men mag worden dat dit gedaan is om
sneller bij het vangtouw te kunnen komen.
De Duiventros had als bijnaam De Roem
van de Krimpenerwaard. Dit geeft aan dat
het een fraaie en goed onderhouden mo-
len was. De vlucht bedroeg 84 voet, de
hekbreedte was 1.80 meter. In 1904 ver-
huisde men de motorisch aangedreven
stenen naar een in dat jaar bijgebouwd
pakhuis. Daarbij werd de stoommachine
vervangen door een oliemotor, die later
omgebouwd werd voor benzine, In 1911
kwam er een zuiggasmotor en in 1914 werd
een derde koppel motorisch aangedreven
stenen geplaatst. Tot 1922 heeft de familie
Walraven De Duiventros bemalen. Het was
hoofdzakelijk loongemaal voor drie graan-
handelaren. Toen deze in dat jaar zelf be-
gonnen met malen zag men het niet meer
zitten en keek om naar een molen elders.
Dit werd uiteindelijk De Eendracht in Al-
phen a/d Rijn, waarover later meer. Men
moet hieruit wel concluderen dat de Wal-
ravens echte windmolenaars waren die,
ondanks het gebruik van motorische hulp-
kracht, de windkracht trouw bleven. De
Duiventros werd voor 48.000 gulden ver-
kocht aan een boer uit Ouderkerk, die er
met behulp van een knecht bleef malen.
Dit lijkt een heel bedrag maar erbij inbe-
grepen waren vijf huizen, waaronder vier
voor de knechts. Bovendien was er het
laatste jaren nog voor zo’n 20.000 gulden
vertimmerd (elektromotoren, trafo e.d.). De
Druiventros werd in 1954 onttakeld tot een
kale stenen romp, die vervolgens in 1966
werd gesloopt. Het pakhuis uit 1904 bleef
nog staan. De Roem van de Krimpener-
waard is verbleekt.

De Aarlanderveense molen in huidige
staat (foto Gerard Barendse).
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De vragenrubriek is de laatste jaren in
de versukkeling ge raakt. De oorzaak

is: ruimtegebrek. Toch willen we de rubriek
niet opgeven, ook al is het inmiddels vier
jaar geleden dat de laatste aflevering
verscheen. Het geduld van de vraagstel-
ler in Molenwereld 1999-4 wordt uiteinde-
lijk toch beloond met een wel zeer uitvoe-
rig antwoord, waarop de vraag van di-
verse kanten wordt toegelicht. Omdat er
maar weinig mensen zijn die zich de
vraag uit het aprilnummer van 1999 nog
weten te herin neren herhalen we eerst
die vraag nog maar eens:

De molen van Zoutelande had tot in de
dertiger of veertiger jaren een blikken ‘leu-
genkop’ met een ster van bladgoud. Vol -
gens molenaar Adriaanse was deze met
behulp van een veer bevestigd achter de
spiegel van de askop. Deze vierkante plaat
is op foto’s uit die tijd goed te zien. De mo-
len van Zoutelan de heeft een Boddaert-as
zonder echte walpen. Wel zit er een zeer
korte pen van ongeveer 2 cm. De molen
van Nieuw- en Sint Joosland had ook een
dergelijke plaat met een korte walpen. 
(De molen van Brasser in Biggekerke ook.
De plaat moet daar later aangebracht zijn,
want op een foto uit de De Katholieke Illus-
tratie van 28 december 1926, nog met het
later afgebrande molenhuis, komt deze
plaat niet voor, op jongere foto’s wel. 
Overigens is het verhaal van de leugenas in
mijn ogen een vrij apocrief verhaal en ei-
genlijk alleen uit de Zaanstreek bekend uit
één bron: de molenmakers Husslage/Boor-
sma. Een leugenas zou het samenstelsel
van balken zijn om de as het uiterlijk van
een houten as te geven, omdat men de ij-
zeren as er te licht en daarmee onbetrouw-
baar uit vond zien. Zo’n constructie zal mis-
schien in een incidenteel geval toegepast
zijn, maar zeker niet algemeen. Daarvoor
zijn de volgende redenen aan te voeren:
1. In de Zaanstreek ging men in vergelijking

met Zuid-Hol land laat tot ijzeren roeden
en assen over. Toen de eer ste ijzeren as
in de Zaanstreek gestoken werd draai-
den ze bijvoorbeeld in de Alblasser-
waard al jaren. Als men dan de toe -
vlucht neemt tot leugenkoppen dan is
dat niet conserva tief, maar ronduit ach-
terlijk.

2. De gebruikelijke gietijzeren as is zeer on-
gemakkelijk zo niet ongeschikt voor een
dergelijke leugenkop; allerlei ribben en
randjes zitten hopeloos in de weg. Men
kan een ‘leugenkop’ zonder veel pro-
blemen alleen maar goed aan brengen
op een gladde, rechte kop en juist dit
soort koppen is op zijn zachtst gezegd
zeldzaam.

3. Er is, voor zover mij bekend geen foto
bewaard gebleven van een Zaanse

molen met een leugenkop, terwijl er uit
deze streek toch zeer oude foto’s be-
kend zijn.

4. Het beperkte aantal bronnen over de
leugenas, zoals hier boven genoemd,
bovendien uitsluitend betrekking heb-
bend op de Zaanstreek.

Al met al verdient het de aanbeveling om
het leugenassen ver haal met enige scepsis
te hanteren. Het heeft er veel van weg
alsof men een leuk verhaaltje dat mis-
schien in een inci denteel waar is geweest,
tot algemene waarheid ver heft, vooral
omdat het zo leuk klinkt. jsb). 

Dan blijft de vraag:

Vr. 007: Wie weet meer over de toepassing
van dergelijke platen voor de askop?
Kwam dit alleen in Zeeland voor, zo nee,
waar dan meer? Wat was het doel van
deze platen?

Antw. 007: Willem Roose uit Gouda re-
ageert op vraag 007 uit Molenwereld 1999-
4 over de ijzeren as met een plaat voor de
koop en begint met een aanvulling/cor-
rectie: “De houten plaat voor de askop in
De Katholieke Illustratie ontbreekt hier tijde-
lijk; Op de oudste foto’s van de molen is de
plaat wèl aanwezig. Adrie Brasser weet
hierover te melden dat de plaat selijke schil-
der de plaat destijds prachtig vond (en
Klaas Remijn ook); met veel liefde werd de

plaat daarom regelmatig uitbundig ge -
schil derd: Blauw met een fraaie goudkleu-
rige ster. Hij werd met twee klosjes op de
houten buitenroede bevestigd. De plaat
verdween toen deze roede in 1951 verwij-
derd werd; er kwam toen een ijzeren roede
(uit Ooltgensplaat) en molenmaker Klaas
de Troye (Dutro) vond die plaat maar
niets...
Over het waarom: Waarschijnlijk niet meer
dan een zeer streek gebonden (buiten Wal-
cheren ken ik er geen) versiering. Gezien
het verspeidingsgebied, zaten we al te
denken dat de vader van Klaas de Troye
dit ooit geïntroduceerd moet hebben (?...).
Mij (WR) is overigens onbekend dat de mo-
len van Nieuw- en Sint Joosland ook ooit
zo’n plaat heeft gehad: Ik ken in ieder ge-
val geen foto’s van deze molen mèt zo’n

Oliemolen De Koperslager
in Zaandijk met een leuge-
nas en het jaartal 1859 op
z’n lijf (foto coll. K. Tanger).

Inzet: uitvergroting van de
askop.
Let op de stroppen!

Verfmolen De Noordster in Wormerveer, nadat die in 1912 door een bui ‘lelijk te
grazen is genomen’. De as is zo te zien niet gekraakt. Het lijkt wel alsof de hele
molen is ‘opgeschud’: er is in het lijf en in de kap geen raam meer heel en het riet-
dek is verramponeerd. Iets derge lijks kan De Koperslager overkomen zijn.
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plaat. Wèl heeft De Hoop in Middelburg
lange tijd zo’n plaat gehad (zie foto Mo-
lenwereld 1998-11-235). Ik heb een foto van
deze molen uit de tijd dat hij al lang buiten
bedrijf was (ca. 1930) met zo’n plaat voor
de askop.”
De heer Keunen van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg wijst er ook op dat De
Hoop in Middelburg een dergelijke plaat
op de askop heeft bezeten.
De heer Van Hoorn uit Haarlem wees er op
dat een askopplaat bewaard is gebleven
van de molen van Wapserveen. Bij nadere
informatie bleek die toch een ander doel
te hebben gehad, namelijk het bescher-
men van het kopse hout van de houten as
tegen weersinvloeden. Deze plaat was dus
duidelijk functio neel, terwijl bij de Zeeuwse
platen er alles op wijst dat die alleen een
sierfunctie hebben gehad. Van deze dek-
platen voor de houten askop zijn er meer
bekend. Is de vierkante plaat met de ster
op de zaagschuur van de De Ster in
Utrecht, gelet op het formaat, in oorsprong
misschien ook zo’n dekplaat van de hou-
ten as geweest? 

De leugenas
De heer K. Tanger uit Westzaan reageerde
op het gestelde over de Zaanse leugenas
en gaf ons een foto van de bekende
oliemo len De Koperslager in Zaandijk met,
op het oog, een complete houten as met
stroppen incluis. Molenmaker G. Husslage
had hem verteld dat dit geen echte hou-
ten as was, maar een ijzeren as met een
leugenkop.
Dat is nog aan te tonen ook, want de as
van deze molen - een Enthoven-as uit 1859,

no. 197 - bestaat en draait nog steeds. Na
het afbranden van De Koperslager op 28
juli 1964 werd hij in 1975 gestoken in de her-
bouwde oliemolen De Bonte Hen aan de
Zaanse Schans. Deze as uit 1859 zou dus
“verbouwd zijn” met een leugenkop. Dat
men toen nog algemeen geloofde in
leugenk oppen is nauwelijks aannemelijk. Er
draaiden toen al honderden ijzeren assen
probleemloos, velen al twintig jaar en lan-
ger. Als men in 1859 nog de toevlucht
neemt tot een leugenkop dan is dat inder-
daad  achterlijk (Molenwereld 1999-4-92) of
er moet een speciale aanleiding voor zijn
geweest. Het heeft inderdaad veel van dit
laatste weg en dezelfde foto van de heer
Tanger helpt ons op het spoor, helaas zon-
der dat we het bewijs kunnen leveren.
Het rietdek van De Koperslager draagt na-
melijk het jaartal 1859. Dit wijst erop dat dit
rietdek in dat jaar geheel ver nieuwd is. Het
is wel hetzelfde jaar als van de nieuwe as.
Dat kan toevallig zijn: en een nieuwe as
plus een nieuw rietdek. Maar er is ook een
andere en voor de hand liggende oplos-
sing, die helaas door gebrek aan gege-
vens niet hard te maken is: De Koperslager
verspeelt in 1859, desnoods 1858, zijn ge-
vlucht door asbreuk en het kruis valt tegen
de romp, waardoor het rietdek zwaar be-
schadigd wordt. Het herstel eist én een
nieuwe as én een nieuw rietdek, die bei-
den het jaartal 1859 dragen. 
Het volgende is helemaal speculatief, maar
wel verhelderend en heel goed denkbaar:
de gebroken as is al een ijzeren as ge weest,
waarna men tot de conclusie is gekomen:
met een houten as was ons dat niet over-
komen! Om herhaling te voorkomen is ver-

Afdekplaat voor een houten askop op
het molenaarshuis in het Oostfriese 
Friedeburg, kr. Wittmund.

volgens de ijzeren as versterkt met balken
en stroppen: de leugenas is geboren!
(Dat zou dan inhouden dat bij die breuk de
askop gekraakt moet zijn en niet, zoals
meestal de as achter de hals. De leugen-
kop heeft alleen maar zin ten opzichte van
de askop zelf, want voor een breuk achter
de hals heeft een leugenkop geen enkel
nut.) 
Het maken van een leugenkop voor De Ko-
perslager nog in 1859 bevestigt in feite mijn
veronderstelling dat het om een inci -
denteel geval ging. Het verhaal is daarna
vermoedelijk een eigen leven gaan leiden,
zodat het nu als een algemeen verhaal
geldt. jsb.

Dan de volgende vraag:

Vr. 008: Het oud-Hollandse wieksysteem
kent diverse uitvoe ringen: Van de zwaar lo-
pende pelmolen met een diepe zeeg, een
breed bord en een grote opstand, tot de
snel draaiende, licht belaste koren molen
(Vlaanderen!) met een zeer ondiepe zeeg
en smalle borden met weinig opstand.

In de molenliteratuur zijn diverse zeer gede-
tailleerde teke ningen gepubliceerd van
het Dekkersysteem, het van Busselsys teem

en de fokwiek. Dergelijke tekeningen zijn zó
gedetail leerd dat van iedere heklat de op-
stand (de hoek waarin hij door de roede
gaat) al vaststaat. Datzelfde geldt voor de
vorm van de neus/fok ect.
Met andere woorden: Als die pelmolen
een wiekverbetering krijgt, krijgt deze exact
dezelfde vorm/uitvoering, als wan neer die
licht belaste korenmolen diezelfde wiekver-
betering zou krijgen. Dat kan toch niet?   

U kunt uw reactie inzenden naar de redac-
tie van de Molenwereld Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax: 079-5931303, e-
mail: jsbakker@cistron.nl. U kunt daar te-
vens uw vragen voor deze rubriek kwijt.
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De heer Esselink uit Delft schrijft dat de
‘Zoeker’ uit Molenwereld 2003-5 de zo-

geheten Beltmolen in Zwolle is, ‘een stad
die op molengebied een grote diversiteit
aan typen en functies in huis had. De naam
doet vreemd aan voor een stellingmolen,
maar aanvankelijk stond hier een standerd-

Z O E K E R

Nieuwe ‘Zoeker’

De ‘Zoeker’ uit het novembernummer
van 2001; tijdschriftfoto uit 1937 met
aankondiging van de sloop.

molen, die op een belt gebouwd was. Deze
molen bestond al in 1560. De molen op de
foto werd in 1890 na brand herbouwd. De
foto is gemaakt met de rug naar de stad.
De straat links is de Thomas à Kempisstraat,
die naar het noordoosten richting Meppel
loopt. De molen op de achtergrond is De
Vlijt aan de Vlasakkers. Volgens het jaarver-
slag 1954/55 van De Hollandsche Molen
zou deze molen toen spoedig afgebroken
worden. Plannen om de molen in Harlingen
te herbouwen als opvolger van De Bazuin
gingen uiteindelijk niet door.
De heer Nienhuis uit Nieuwleusen voegt
daaraan toe dat de Beltmolen ter hoogte
van de Bilitonstraat stond. Zijn voorganger,
de standerdmolen komt al voor op de
kaart van Zwolle van Jacob van Deventer,
evenals op een tekening van Gerard ter
Borch uit 1630.
Volgens de heer Nienhuis werd de in 1861
gebouwde Vlijt in 1872 na brand herbouwd
en in 1954 gesloopt door molenmaker Me-
dendorp uit Zuidlaren. Op 26 juli 1889 zou er
weer brand in De Vlijt zijn geweest, maar
dat betreft waarschijnlijk de brand van de
Beltmolen. Verwarring hieromtrent kan mak-
kelijk ontstaan, want beide molens waren
toen eigendom van de familie Marsman.
Uit kadastrale bronnen blijkt dat de Beltmo-
len al bij de oprichting van het kadaster op
naam stond van de familie Marsman, toen
Hendrik Marsman. In 1849 is Jan Marsman
eigenaar, terwijl er in 1869 weer een Hend-
rik Marsman eigenaar wordt. Vanaf 1883
staat in de leggers van het kadaster diens
weduwe als eigenaresse genoteerd. In
1890 is er dan sprake van herbouw na
brand. In 1893 wordt Jan Marsman Hzn ei-

genaar. In 1895 wordt het pakhuis naast de
molen bijgebouwd en later wordt de pak-
huisruimte nog verscheidene malen verder
uitgebreid. In De Molenaar van 12 decem-
ber 1917 wordt de molen door de Gebr. De
Graaf, bekende Zwolse molenmakers, te

De molen van de polder 
Enspijk bij de afbraak in 1951.
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Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, 

Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
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Z O E K E R

koop aangeboden ‘zeer geschikt voor ver-
plaatsing, vlucht ± 23 m, voorzien van ijze-
ren as en nieuwe ijzeren roede. De molen is
in 1890 nieuw gebouwd’. De molen zal dus
in 1918 tot op de onderbouw gesloopt zijn,
terwijl in 1933, als sigarenfabrikant Jacob ter
Haar eigenaar wordt, de rest verdwijnt.

De nieuwe Zoeker is in feite een oude be-
kende. Het blijkt namelijk precies dezelfde
onbekende molen te zijn als de ‘Zoeker’ in
het novembernummer van 2001. Die
bracht toen heel wat breinen en pennen in
beweging. We drukken ter vergelijking
deze foto daarom nog eens af. 

In het decembernummer werd toen geop-
perd dat de molen een van de molens van
de polder Herwijnen is geweest. Later is dit
met stelligheid door andere lezers ontkend.
Een andere lezer opperde ook dat het de
molen van de polder Enspijk zou zijn ge-
weest, maar ook dit werd later stellig ont-
kend. In het februarinummer van 2002
werd een balletje opgeworpen dat het wel
eens zou kunnen gaan om een molen van
de polder Buurmalsen, maar ook dit werd

De noordelijke molen van de polder
Deil met ernaast het gemaal.

In het jaar 2000 bestond de Vereniging De
Zeeuwse Molen 25 jaar. Het werd de aan-
leiding voor een jubileumboek. In Molens in
Zeeland, gefotografeerd en per regio be-
schreven schiep auteur Frans Weemaes
meer dan een boek: een magnifiek monu-
ment voor de Zeeuwse molen.

Op 11 april overhandigde mevrouw M.
Heddema van Boekhandel en uitgeverij
De Koperen Tuin in Goes het eerste exem-
plaar van het boek aan de heer K.J.A. Ba-
ron Collot d’Escury. Diens tantes, de freules
Collot d’Escury stonden aan de bakermat
van het molenbehoud in Zeeuws-Vlaande-
ren en daarmee van Zeeland. Het boekje
De molens van Zeeuwsch Vlaanderen van
Jkvr. S. Collot d’Escury uit 1927 is in zekere
zin de ‘oermoeder’ van het nu verschenen
boek.

Molens in Zeeland is niet alleen met grote
kennis van zaken, maar ook met grote
liefde geschreven door Frans Weemaes;
het druipt er bijkans vanaf. Daarbij moet
ook de naam van fotograaf en molenlief-
hebber John Verpaalen met ere genoemd
worden. Die combinatie heeft gezorgd
voor een weergaloos mooi molenboek
over de molens in Zeeland, zowel in woord
en beeld.
Weemaes begint Molens in Zeeland met
een uitvoerige inleiding waarin hij verant-
woording aflegt van de werkwijze voor en
de opzet van het boek, met de nadruk op
de ‘beeldgeschiedenis’ van de Zeeuwse
molens. Dan volgt er een overzicht van de
Zeeuwse molengeschiedenis, waarbij het
vooral de ontwikkeling van het Zeeuwse
molenbehoud uit de doeken wordt ge-
daan en dat is tegen de achtergrond van

het boek als jubileumboek haast vanzelf-
sprekend. De overige bijna vierhonderd (!)
pagina’s zijn gewijd aan de afzonderlijke
molens per regio en dat zijn dan natuurlijk
de afzonderlijke eilanden plus Zeeuws-
Vlaanderen. Zo komen niet alleen alle be-
staande molens aan de beurt, maar ook
de verdwenen molens voor zover daar fo-
to’s van bekend zijn. Het is dus een boek
over de Zeeuwse molens rond de foto’s er-
van. Tekeningen en schilderijen zijn buiten
beschouwing gelaten. Er zijn ook heel oude
foto’s bij. Zo moet de foto van de voorgan-
ger van de bestaande molen De Koning in
Middelburg dateren van voor 1867.
Per regio wordt allereerst de ontwikkeling
van het molenbestand aangegeven met
de aantallen molens in de jaren 1808, 1890,
1926 en 2000. Zo bestonden er in 1808 in
Zeeland 145 windmolens; in 1890 185; in
1926 129 en in 2000 78. Het is al veelzeg-
gend, dat er in het boek een kleine twee-
honderd molens aan de orde worden ge-
steld (met in totaal bijna 500 afbeeldin-
gen!), vrijwel overeenkomend met het
aantal molens van 1890! Dat er van zoveel
molens fotomateriaal is bewaard gebleven

Papiermolen
‘Molens in Zeeland’ - magnifiek monument

later tegengesproken: dat zouden wipmo-
lens zijn geweest.
De nieuwe foto van de ‘Zoeker’ uit het no-
vembernummer biedt in ieder geval meer
informatie. Naast de molen staat een ge-
maal, dat in zijn geheel zichtbaar is, maar
waarvan op de foto in het novembernum-
mer van 2001 maar een heel klein stukje
zichtbaar was. De nieuwe foto is waar-
schijnlijk genomen bij de oplevering of de
ingebruikstelling van het gemaal, gelet op
de aanwezigheid en de kleding van het
gezelschap. Het gemaal wijst wederom in
de richting van de Tielerwaard, want de
polder Deil had een vrijwel identiek gemaal
(zie foto), 750 m ten zuiden van de nog be-
staande korenmolen. Dit gemaal werd ge-
bouwd bij de noordelijke van de twee
Deilse watermolens. Vijfhonderd meter zui-
delijker had de polder Deil nog een
tweede molen die het zogenaamde
Vuurse Blok bemaalde. Het is mogelijk, dat
voor de bemaling van dit blok bij deze mo-
len een tweede gemaal werd gebouwd,
ook naast de molen. Dat zouden dan het
gemaal en de molen van deze foto kun-
nen zijn. Of dat zo is, is een tweede, want

het ligt niet direct voor de hand dat men
voor iedere molen een gemaal bouwde.
Later, bij de ruilverkaveling van de Tieler-
waard (?) een halve eeuw geleden, werd
achter de Deilse sluis naast de korenmolen
een gemaal gebouwd. Door deze ruilver-
kaveling is van de oorspronkelijke afwate-
ring van de Tielerwaard weinig herken-
baars achtergebleven.
Het is daarentegen wel weer opvallend,
dat de situering van de molen en het ge-
maal precies overeen komen met de situ-
atie bij de molen van Enspijk, maar er zijn
de geconstateerde verschillen in de mo-
lens. De heer Esselink stelde in het decem-
bernummer vast, dat het scheprad van de
Enspijkse molen ‘aan de verkeerde kant
zat’. (Vanuit de polder gezien zit een
scheprad als regel links in de molen.) Ook
dit komt in beide foto’s van onze ‘Zoeker’
tot uiting. Vrijwel alle polders in de Tieler-
waard wateren af in noordelijke richting,
richting Linge. Als regel zet men een molen
alleen in het kruis naar het (zuid)westen
toe, zodat het water op de voorgrond de
voorboezem moet zijn.
Kortom, het raadsel van deze merkwaar-
dige molen ligt weer volledig open. Alleen
helpt de entourage nu beter om deze
‘Zoeker’ thuis te brengen. Wie helpt?
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is vooral te danken aan het feit dat molens
in Zeeland lang en in groten getale in be-
drijf zijn gebleven, meer en langer dan el-
ders in het land, terwijl in de streek waar al
vroeg de meeste slachtoffers vielen,
Zeeuws-Vlaanderen, de dames Collot d’Es-
cury veel hebben vastgelegd en verza-
meld. Het is vrijwel ondenkbaar dat je van
een andere Nederlandse provincie een
dergelijk compleet overzicht kunt maken.
Het maakt Molens in Zeeland alleen maar
des te waardevoller, een uniek document.

Geschiedenis
De tekst is een knappe, afgewogen me-
lange van de diverse facetten van de mo-
lengeschiedenis en afgestemd op een
breed publiek. Weemaes schuwt de mo-
lentechniek niet, maar brengt die wel zo,
dat ook een niet-ingewijde het verhaal
met interesse kan blijven lezen. Ook het so-
ciale aspect wordt niet vergeten. Dat
wordt nog eens versterkt door het in kaders
opnemen van anekdoten rond molens en
molenaars, vaak treffend en typerend. Na-
tuurlijk kan het molenverhaal niet compleet
met alle toeters en bellen worden uitgerust.

Het gaat immers om een kleine tweehon-
derd molens, hetgeen gemiddeld neer-
komt op twee pagina’s per molen. Bedenk
daarbij ook, dat een substantieel deel hier-
van besteed is aan fotomateriaal en dan is
het duidelijk dat een uitvoerig, gedetail-
leerd technisch en historisch molenverhaal
onmogelijk is. Terecht verwijst Weemaes
hiervoor dan ook naar andere literatuur.
Het betekent wel dat de auteur zich moest
beperken. ‘In Beschränkung zeigt sich den
Meister’; zich beperken toont de meester,
zeggen onze oosterburen en dat gaat voor
de tekst van Molens in Zeeland volledig op.

Die is leesbaar en interessant voor zowel in-
gewijden als volslagen molenleken en ver-
zandt niet in allerlei details als het aantal rol-
len in het Engelse kruiwerk. De andere kant
is, dat zowel die ingewijden als molenleken,
ik zou haast zeggen spelenderwijs, worden
ingevoerd in een aantal typisch Zeeuwse
en meer streekeigen aspecten en uitdruk-
kingen, die zelfs doorgewinterde molenlief-
hebbers buiten Zeeland lang niet altijd zul-
len kennen, juist in een tijd waarin de ‘mo-
lentaal’ zich ontwikkelt in de richting van
een grauwe eenheidsworst die soms histo-
risch aanvechtbaar is.
De toonzetting van de tekst doet weldadig
aan. Het hele boek ademt de liefde van
de auteur (en de fotograaf) voor hun ob-
ject, maar nergens ontaardt dit in ‘bloem-
rijke taal’ die een vertekend beeld van de
werkelijkheid geeft van de ‘mooie molen
en het gelukkige molenaarsleven’. Stien
van Helsland van de molen in Hulst (‘Ik heb
hier zo veel ellende meegemaakt.’) is min-
stens zo authentiek als Jan Dijkman uit Elle-
meet (‘Malen met de wind is een goddelijk
beroep’). 
Sterker nog, Weemaes schroomt niet om de

vinger te leggen bij zere plekken als a-his-
torisch uitgevoerde restauraties.
Een ander heel sterk punt is de eenheid
tussen tekst en foto. Foto en tekst ver-
sterken elkaar. Regelmatig wijst de au-
teur op zaken die er op een foto te zien
zijn en zeker een buitenstaander niet
zouden zijn opgevallen.

Afbeeldingen
De tekst van het boek is sterk, de fo-
to’s zijn het niet minder. De keuze is,
net zo als de tekst, uitgebalanceerd.
De samensteller heeft in samenwer-
king met John Verpaalen / Stichting
Levende Molens ervoor gezorgd dat
het beeldwerk een hoogstandje is
op het terrein van de (molen)foto-
grafie. Dat geldt niet alleen de
keuze, maar ook de kwaliteit van
de afbeelding. Weemaes en Ver-

paalen hebben daarbij de hoogst denk-
bare maatstaven gehanteerd. Het resul-
taat is boven alle lof verheven, te meer als
men bedenkt dat van sommige verdwe-
nen molens nauwelijks afbeeldingen be-
kend zijn en dat je het dan wel moet doen
met een foto die kwalitatief van mindere
orde is. Eigenlijk is dit in het boek nauwelijks
merkbaar. Het is eerder verbazend wat Ver-
paalen als fotograaf van sommige foto’s
heeft weten te maken, waarbij aan geen
kant de indruk wordt gewekt dat er met de
foto is gemanipuleerd: klasse! De samen-
steller heeft zich niet beperkt tot alleen fo-
to’s van molens, ook de molenaars komen
aan bod evenals interieurfoto’s en details.
Men heeft goed ruimte gehouden voor fo-
to’s, waardoor zowel het totale beeld als
details beter tot hun recht komen. De kwa-
liteit van de foto was daarbij kennelijk de
leidraad.

Niets dan lof?
Alleen maar lof? Eigenlijk wel. Natuurlijk zijn
er dingen die anders beter hadden ge-
kund, maar die zijn te verwaarlozen en be-
treffen kleinigheden. Een schrijver kan niet
alles weten, waardoor van sommige din-
gen de waarheid pas na publicatie boven
tafel komt. Dat is onvermijdelijk. De be-
schikbare ruimte legt ook beperkingen op.
Weemaes heeft voor zichzelf de lat heel
hoog gelegd en dat is ook merkbaar. Ei-
genlijk trof ik maar één pijnlijk dingetje aan.
Uit het relaas over de brand van De Zonne-
bloem in Zaamslag zou men kunnen con-
cluderen dat dit een ‘in de brand - uit de
brand-situatie’ is geweest. Het verhaal is/ -
wordt inderdaad ook zo verteld en de au-
teur valt dan ook niets te verwijten. Nu is de
molenaarszoon, Willem Meyer, vanuit
Zaam slag naar Moerkapelle vertrokken
waar hij een motormaalderij stichtte. Wil-
lem Meyer heeft mij verzekerd dat zij om
godsdienstige redenen juist in het geheel
niet waren verzekerd, zodat de brand een
enorme financiële strop was.
Het verhaal over de furore die de Zeeuwse

Mevrouw Heddema van Uitgeverij De Koperen Tuin overhandigt het eerste 
exemplaar van Molens in Zeeland aan de heer K.J.A. Baron Collot d’Escury 
(foto Aad Bruijns).
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bloem na de oorlog in Holland maakte is
op zich genomen juist, maar de verklaring
van verwoeste meelfabrieken kan niet
kloppen. Bij mijn beste weten is er in de oor-
log geen der grote Hollandse meelfabrie-
ken verwoest. Wel werd buiten Holland de
meelfabriek van de Meneba in Middelburg
(tot 1916 van Kakebeeke) aan het Kanaal
door Walcheren verwoest, terwijl de vesti-
ging van de Meneba in Den Bosch zwaar
werd beschadigd. Er moet dus een andere
verklaring zijn. In ieder geval gold na de
oorlog Zeeuwse bloem vanwege de bak-
aard als grondstof bij uitstek in de banket-
bakkerij. Wellicht spelen ook de na de oor-
log sterk gestegen lonen in relatie tot de
productie per man per uur mee.
De prijs van het boek bedraagt 25 euro ex-
clusief verzendkosten. Dat is voor een boek
van dergelijke omvang, inhoud en uitvoe-
ring een schijntje.

De moraal
Molens in Zeeland maakt niet alleen op
een overtuigende manier de Zeeuwse mo-
lenrijkdom duidelijk, maar ook de kwets-
baarheid. Ondanks de lovenswaardige in-
spanningen van De Zeeuwse Molen ‘bun-
gelen’ er te veel molens. Weemaes stelt de
situatie van die molens niet rooskleuriger
voor dan die is, in tegendeel de vinger
wordt door hem bij deze zere plekken ge-
legd. 
De Zeeuwse Molen spant zich al meer dan
25 jaar in voor het behoud van de Zeeuwse
molens. In vergelijking met andere provin-
cies verloopt dit algemeen vrij moeizaam,
uitzonderingen daargelaten. Als je de ‘mo-
lenindex’ voor 1968, zo ongeveer het diep-
tepunt van het aantal molens in Neder-
land, op 100 stelt, dan staat die, voorna-
melijk dankzij herstel van onttakelde mo-
lens, nu landelijk nu op 110. Dat wordt in
Zeeland niet gehaald. Die blijft dan steken
bij 98. Daarmee scoort Zeeland het laagst
in heel Nederland. Als we vanuit 1968 te-
rugkijken in plaats van vooruit, dan wordt
het beeld totaal anders. Omstreeks 1929,
1930 hebben we voor het eerst redelijk be-
trouwbaar inzicht over het aantal molens in
Nederland en per provincie. De index voor
heel Nederland staat dan op 283. (Per 283
molens van 1929 waren er in 1968 nog hon-
derd over, iets meer dan een derde.) Voor
Zeeland bedraagt het indexcijfer voor 1928
151; ofwel in Zeeland is in 1968 nog twee
derde deel over van het aantal in 1928.
Daarmee scoren Zeeland (en daarmee

vergelijkbaar: Utrecht) het best.
Nu mag men alleen op grond van deze cij-
fers niet lichtvaardig conclusies verbinden
aan het Zeeuwse molenbehoud. (Ooit heb
ik over dit onderwerp al eens een artikel
toegezegd, waar door tijdgebrek niet van
is gekomen. In dat opzicht schudde Molens
in Zeeland mijn geweten wakker.) Wee-
maes noemt de nodige crepeergevallen
met daarnaast historisch en/of landschap-
pelijk waardevolle molenrompen die aan
hun lot overgelaten schijnen te zijn. 
Die molens functioneren als een ‘pro me-
morie’ tegen de achtergrond van de
Zeeuwse molenrijkdom die in dit boek zo
duidelijk en overtuigend wordt neergezet.
Juist daarom verdienen deze molens een
beter lot. Zo is de keuze voor de molen van
Kortgene op de omslag niet alleen de
keuze voor een juweel van een prent,
maar ook symbolisch, om niet te zeggen
een ‘aanklacht’: dit was de molen van
Kortgene; Zeeuws molenleven op zijn best,
nu een kale romp en in de toekomst: niets
meer?
Zo bezien is dit boek indirect een krachtige
aansporing voor een structureel adequaat
molenbehoud. Hopelijk wordt die aanspo-
ring gehonoreerd. Molens in Zeeland is een
magnifiek monument voor verleden, heden
en toekomst van de Zeeuwse molens. jsb.

Frans Weemaes: De molens in Zeeland, ge-
fotografeerd en per regio beschreven
(Goes 2003), 424 pag, geïll., prijs 25,- excl.
porto. ISBN 90-76815-13-5.
Het boek is bij de boekhandel verkrijgbaar,
maar ook rechtstreeks via de uitgever:
Boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin,
Keizersdijk 16, 4461 KA Goes, 
tel. 0113-231072, fax 0113-230241,
e-mail: dekoperentuin@zeelandnet.nl.

Verantwoordelijk voor perfectie in
woord en beeld: John Verpaalen (l.) en
Frans Weemaes (r.).

Het Provinciaal Molenmuseum bij Kasteel
Puyenbrug in het Oost-Vlaamse Wachte-
beke is heringericht. Na de renovatie van
het kasteel Puyenbrug en het in gebruik ne-
men van de nabijgelegen oranjerie en
loods is er hard gewerkt aan een complete
herinrichting van de permanente tentoon-
stelling. Dit is gepaard gepaard met een
vernieuwde invulling van de doelstellingen
van het Molenmuseum, dat als instituut nu
de naam Mola gaat dragen.

Mola
MOLA, ontleend aan klassiek Latijn, heeft
de betekenis molen, molensteen, ook of-
fermeel. Mola verwijst naar een klassieke,
eenvoudige en wetenschappelijk verant-
woorde benadering van het molengebeu-
ren, in welk aspect dan ook. Alhoewel er
andere benamingen zijn in de westerse
wereldgeschiedenis (Sanskriet: molano;
Oudgrieks: Mulei) zijn het de Latijnen (Ro-

meinen) die een molen voor het eerst we-
tenschappelijk-technisch hebben beschre-
ven (Vitruvius). Het Latijn staat symbool
voor wetenschap en objectiviteit. Zo wil
ook Mola zijn: een centrum waar de molen
zoveel mogelijk wordt ontdaan van nostal-
gie en valse romantiek. 
Door de nieuwe en welluidende naam
Mola willen wij aantonen dat het Provinci-
aal Molenmuseum meer in zijn mars heeft
dan het ‘vroegere’ molenmuseum, zonder
er evenwel mee te willen breken. 

Doelstellingen
De permanente tentoonstelling zal op een
andere leest geschoeid zijn dan voorheen
en het onderwerp ‘molen’ benaderen
vanuit de technische en de historische
hoek. Ook de actuele windturbines en wa-
terkrachtcentrales komen er aan bod.
Maar naast deze museale opdracht heeft
Mola een minstens even belangrijk doel

voor ogen. Mola informeert het publiek
over alles wat reilt en zeilt rondom het mo-
lenpatrimonium in Oost-Vlaanderen en
over het Oost-Vlaams Provinciaal molen-
beleid. De rest van de historische Zuidelijke
Nederlanden wordt daarbij niet uit oog ver-
loren. Mola verleent advies aan molenei-
genaars en al wie betrokken wordt bij res-

Het Molenmuseum in Wachtebeke.

Tentoonstelling in vernieuwd Provinciaal 
Molenmuseum Wachtebeke
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tauraties of aanpassingswerken aan deze
monumenten (architecten, aannemers,
gemeentebesturen enz.). Een gespeciali-
seerde bibliotheek, een uitgebreide foto-
verzameling en een molenarchief staan ter
beschikking van wie informatie zoekt over
molens (technisch, historisch, genealo-
gisch, landschappelijk) Wetenschappelijk
onderzoek zal resulteren in nieuwe molen-
publicaties. 
Zo wil Mola respect doen ontstaan voor het
molenkundig erfgoed, en de middelen
aanreiken tot het behoud, het ontsluiten en
het dynamisch maken van het materieel
én immaterieel molenpatrimonium. Het uit-
eindelijke doel is de molens de plaats ge-
ven die zij om hun historische, culturele,
technische, symbolische, economische en
algemeen maatschappelijke waarden ver-
dienen. 
Het Provinciaal Molenmuseum is en blijft
daarom een zeer belangrijk werkinstrument
van Mola.

Tentoonstelling
Op zaterdag 10 mei werd het vernieuwde
museum als het project Mola gepresen-
teerd, tegelijk met de opening van de ten-
toonstelling ‘EEUWEN OVER-LEVEN. MO-
LENS IN VLAANDEREN EN BRUSSEL: Nege-
nennegentig molens vertellen honderduit.’

De molens in Vlaanderen en Brussel heb-
ben heel wat te vertellen: over eeuwen
overleven, maar ook over eeuwen leven.
In de Westerse maatschappij – en dus ook
hier in de Lage Landen – nam de molen
een letterlijk levensbelangrijke plaats in, tot
zelfs ver in de twintigste eeuw. In de eerste
plaats zorgde de molen voor primaire
voedselvoorziening voor de steeds toene-
mende Europese bevolking, die tot in de
negentiende eeuw balanceerde op de
slappe koord van overleven en hongers-
nood.
Vlaanderen en Brussel telden duizenden
rosmolens, watermolens en windmolens: re-
sultaat van eeuwen naamloos vakman-

schap en van evenveel eeuwen noodza-
kelijk harmonieus samenleven met het
landschap. Onze voorouders, de ganse
gemeenschap leefden en overleefden
met en dankzij de molen.

Achteruitgang en behoud
De jachtig hollende twintigste eeuw heeft
voorgoed met dit eeuwenoude delicate
evenwicht gebroken. De meeste molens
verloren alle maatschappelijk nut, en wer-
den zelfs sta-in-de-weg in de nieuwe visies
over waterbeheersing en landuitbating.
Op korte tijd verdwenen deze merkwaar-
dige werktuigen met honderden geruisloos
uit het Vlaamse landschap. Weinige mo-
lens zijn in Vlaanderen overgebleven: thans
een driehonderdvijftigtal, waarvan een
honderdtal watermolens en een honderd-
vijfentwintigtal windmolens als draaivaar-
dig (daarom nog niet maalvaardig!) mo-
gen worden beschouwd. Van de circa
1500 rosmolens die omstreeks 1850 in
Vlaanderen maalden, zijn er…zes overge-
bleven ! En als molens bleven/blijven be-
staan, verloren/ verliezen ze veelal hun his-
torisch -landschappelijk karakter, onder
meer omdat menig molenlandschap
werd/wordt dood gebouwd.
Enkele molens werden “vergeten”, en
maal den nukkig - in weerwil van de noe-
mer vooruitgang - verder. Molenfanaten,
vere nigd in vzw’s, (verenigingen zonder
winstoogmerk, te vergelijken met stichtin-
gen in Nederland) en heemkundigen ijver-
den voor het behoud van het molenpatri-
monium, en dat mét hun enige ware func-
tie : het malen. In Vlaanderen zijn de over-
heden vanaf de jaren zeventig niet onge-
voelig gebleven voor die signalen. De ini-
tiatieven die het Vlaamse Gewest, som-
mige provincies en vele gemeenten daar
omtrent ontwikkelen, wekken in het buiten-
land bewondering en zelfs afgunst op. De
overheid voorzag in een beschermende
wetgeving en een sterke bijbehorende fi-
nanciële ondersteuning. Thans worden mo-
lens gerestaureerd en weer bemalen, dik-
wijls door vrijwillige molenaars. 

Bedreigingen
Toch is het niet al zonneschijn geworden
voor dit kwetsbaar monument. Molens
hebben nog steeds geen thuis gekregen in
de stedenbouwkundige wetgeving en
worden meestal aangeduid als zone-
vreemd, wat een lange-termijnvisie voor
redding in de weg staat. 
Ruilverkavelingen, bewoning in rivierval-

leien, nieuwe intensieve landbouwmetho-
den, onnatuurlijke waterbeheersingswer-
ken,...: oorzaken te over voor het verschijn-
sel van de overstromingen, waarvoor
meestal de watermolen de schuld krijgt. De
overheid betwist daarom het bestaans-
recht van de echte watermolen, namelijk
het eeuwenoude recht het water te mo-
gen stuwen op de waterloop, om te kun-
nen malen. Windmolens hebben open
ruimte nodig om te kunnen functioneren
en zetten daarom een rem op ongebrei-
delde bebouwing. Open ruimte wordt
schaars én duur: grondeigenaars zien niet
graag een windmolen in hun buurt.
Het is geen loze leuze dat een delicaat mo-
nument als de molen kan worden be-
schouwd als een barometer voor de kwali-
teit van de landschappelijke toestand in
Vlaanderen.
Molens zijn trouwens om nog andere reden
merkwaardige monumenten. Veelal heb-
ben ze een geschiedenis van zes, zeven
eeuwen achter de rug en hebben ze door
die eeuwen heen zonder uitzondering elk
hun eigen verhalen opgebouwd. Het zijn
verhalen geworden over bloei en neer-
gang, over oorlog, hongersnood en mise-
rie, over menselijke vreugde en mysteries.

Molens in beeld
De beeldtentoonstelling ‘EEUWEN OVER-LE-
VEN. MOLENS IN VLAANDEREN EN BRUSSEL.
Negenennegentig molens vertellen hon-
derduit’ wil dat wel en wee van de molens
van Vlaanderen in het daglicht plaatsen;
aan de hand van negenennegentig mo-
lens. 
De locaties liggen verspreid over de vijf pro-
vincies en het Brussels Gewest. Het is zeker
geen diepgaande tentoonstelling; wel een
eerste kennismaking, met aanzet tot verder
ontdekken en nadenken. Ze geeft via de
lukraak geselecteerde molens antwoorden
en vragen: antwoorden over leven met
molens, en vragen over overleven van mo-
lens.
De tentoonstelling kiest doelbewust voor
actuele opnames: het (voor)jaar 2003. De
mogelijkheid om uitzonderlijk mooie, ro-
mantische plaatjes te schieten was natuur-
lijk beperkt, zeker gezien de donkere win-
terperiode. Maar het mag duidelijk zijn dat
de boodschap voorrang verdiende en
kreeg op de vorm.
Deze beeldtentoonstelling werd gereali-
seerd door het Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen, meer bepaald door Mola-Het
Provinciaal Molenmuseum, en is gratis te
beleven in het kasteel ‘Puyenbrug’. 

Mola-Het Provinciaal Molenmuseum
Het adres is Puyenbrug 5, B-9185 
Wachtebeke, tel: +32 (0)9-3424240 
fax: +32 (0)9-3424256 
e-mail: mola@oost-vlaanderen.be.

Openingstijden:
* dinsdag t.e.m. vrijdag van 9.30 uur 
tot 17.00 uur
* weekend en feestdagen 10.30 uur 
tot 18.00 uur
* maandag gesloten, uitgenomen 9 juni 
en 21 juli.

Het grootschalige model ( 1 op 5) van
de Windekemolen in Balegem is een
van de pronkstukken van het museum,
gebouwd door molenmaker Walter Ma-
riman.

Gietijzeren askop naast het museum.



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

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

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

De

�




