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Het Fortuyn

Over twee jaar 
gerestaureerde Molen
Massier ?

De molens van 
Hellouw



Redactioneel

Het hoofdartikel in dit nummer is gewijd aan de molen Het Fortuyn in het Open-
luchtmuseum. Als ‘museumstuk’ is het een overbekende molen. Veel van de be-
zoekers, zelfs die met een portie molenkennis in hun bagage, zullen niet in de
gaten hebben hoe bijzonder deze molen is en argeloos langs unieke zaken lo-
pen. Ook de geschiedenis van deze molen mag er zijn. Hij behoort, afgezien
van de torenmolens, tot de oudste stenen molens van Nederland. We zijn dan
ook bijzonder blij, dat de heer Boot van het Openluchtmuseum die geschiede-
nis voor de Molenwereld op schrift heeft gesteld. Daarbij werd ook nog gestuit
op een ‘vergeten’ hoofdstuk uit de geschiedenis van het korenmalen dat apart
wordt belicht. Als er een top tien van Nederlandse korenmolens zou zijn dan
hoort deze molen daar zeker op. Het artikel is te lang om in één keer geplaatst
te worden, zodat u nog wat te goed hebt.
Het werd weer eens hoog tijd voor een artikel over poldermolens. Bij poldermo-
lens denk je niet direct aan Gelderland, maar er hebben er toch heel wat ge-
staan met name in het rivierengebied. Die molens hebben vaak een typisch,
streekeigen karakter. Dat komt ook tot uiting in het artikel dat Jan Knegt over de
Hellouwse molens schreef en verder in de oplossing van de ‘Zoeker’ uit het vo-
rige nummer en ook dat muisje zal nog een staartje krijgen. 
In Nieuwleusen maakt men zich sterk voor het herstel van de molen van Massier.
Oud-redacteur Kloosterman van De Molenaar gaat op deze plannen in en de
voorgeschiedenis ervan. Uiteraard wordt daarbij het verleden van de molen
niet vergeten. 
En verder natuurlijk weer veel molennieuws.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het septembernummer van de Molenwereld: 8
augustus 2003. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: De Achterste Molen van Hellouw; met 
de Voorste Molen en de molen bij Leerdam de drie laatst overge-
bleven wipmolens in het Lingegebied, met kenmerken, typisch
voor deze streek (foto Jan Knegt/Stichting Levende Molens, 
opname 22 juli 2001).

Bij de omslag achterzijde: De molen van de Etersheimer Braak-
polder; tientallen jaren een afgezaagde romp, sinds kort weer 
‘super Noord-Holland’ (foto J.L.J. Tersteeg, 26 april 2003). 
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FirePro de oplossing?

Brandbestrijding in molens is een moeizame
zaak. Vroegtijdig ingrijpen is van het groot-
ste belang. Allerlei omstandigheden als
slechte bereikbaarheid kunnen daarbij
een beperking zijn. Zo zei de Rotterdamse
brandweercommandant over de Prinsen-
molen: ‘Als we die willen redden dan moe-
ten ze een kwartier voor de brand waar-
schuwen’. Het moderne antwoord op
brand bestrijding in een molen is een sprin-
klerinstallatie in combinatie met een meld-
systeem. Toch heeft dit waarschijnlijk niet
het laatste woord. Er zijn tegen een sprin-
klerinstallatie best bezwaren van verschil-
lende aard aan te voeren.
Recent is er een middel op de markt geko-
men dat een oplossing biedt voor veel van
deze nadelen. Het betreft het blusmiddel
FirePro, dat inmiddels in Nederland door zo-
wel KEMA als TNO is beproefd. Het is ont-
worpen voor de ruimtevaart, waar alle ge-
bruikelijke brandbestrijdingsmiddelen on-
bruikbaar zijn. Het is gebaseerd op vaste
stof die als hij via bijvoorbeeld een detec-
tiesysteem geactiveerd wordt zich omzet in
een drijfgas dat met kracht uit het systeem
naar buiten wordt geblazen en vult zo de
ruimte met een damp die de brand op
chemisch-moleculair afbreekt. Deze ma-
nier van brandbestrijding kent vele voorde-
len als snelle actie en daardoor minimale
schade en geen vervuild bluswater. Op
verzoek van de Stichting De Utrechtse Mo-
lens werd in mei een proef gehouden in de
molen van het waterschap Westbroek aan
de Nedereindsevaart welke succesvol ver-
liep. Het is de bedoeling dat alle drie de
molens in de gemeente Maarssen (West-
broek, Buitenweg en De Trouwe Waghter)
bij wijze van pilotproject met dit systeem
worden uitgerust.

Baard molen Den Andel klaar 

Op 14 mei j.l. is de nieuwe baard voor De
Jonge Hendrik gereed gekomen. Afgezien
van enkele onderbrekingen wegens ziekte
van vrijwillig molenaar Martin van Doornik,
is er twee maanden aan gewerkt. Conform
de kleurentraditie voor Groninger molens is
de baard wit met een rode biesrand en de
tekst is in zwart uitgevoerd. Eerst is de tekst
(lettertype: Memphis bold) op de compu-
ter uitgedraaid en met een zoomkopieer-
apparaat vergroot, waarna de letters met
behulp van een carbonpapier op de
baard zijn uitgetekend. 
Het wachten is nu op de molenmaker voor
het ophangen van de 2,95 meter lange
baard van red-ceder hout, wanneer de
kap ook aangepakt dient te worden. 
Martin E. van Doornik.

Restauratie Witte Molen Glimmen

De Witte Molen van Glimmen is een van de
bekendste molens van de provincie dank-
zij zijn ligging aan de autosnelweg, de A28.
Op dit moment toont de molen verre van
compleet. Hij mist zijn kap, want die ligt bij
de werkplaats van de molenmaker Mo-
lema in Heiligerlee. De restauratie van deze
molen, die niet alleen de kap, maar ook
een nieuw gevlucht omvat is een mooi

Het leggen van de duiker in het kanaal,
terwijl De Witte Molen wacht op zijn
onttakeling. De biotoop van deze molen
is wel beter geweest. (foto H. Noot).

De duiker ligt, de kap zweeft 
(foto H. Noot).
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voorbeeld van synergie. Niet alleen speelt
de restauratie van de molen, maar er loopt
ook een project Herstel Benedenloop
Drentsche Aa, die zijn oorspronkelijke loop
zal terugkrijgen. Daartoe werd op 15 mei
door een 500-tons kraan en twee kleinere
kranen, een duiker, 52 m lang en 2 m breed,
gelegd onder het Noord-Willemskanaal
door. De Drentse Aa zal in de toekomst hier
doorheen stromen en op deze manier bij-
dragen tot een betere afwatering van het
gebied bij hoge waterstanden. In dat ka-
der past ook de restauratie van de molen.
Zo kreeg de Molenstichting Gorecht van de
Dienst Landelijke gebieden een subsidie
van 120.000 euro voor dit doel. 
Dezelfde 500-tons kraan heeft na het leg-
gen van duiker de kap van De Witte Molen
gehaald en hangende in de takels via het
Noord-Willemskanaal naar Haren vervoerd
alwaar de kap op een dieplader is ge-
plaatst en naar Heiligerlee is vervoerd.

Tinnen Wonderwereld naar 
molen Noordhorn

In 2000 overleed tingieter Enno Spandauw
op 81-jarige leeftijd. Dat betekende ook de
sluiting van zijn museum De Tinnen Wonder-
wereld in zijn woonplaats Uithuizen. Dat be-
stond uit zeventien diorama’s met tinnen fi-
guren, dieren en voorwerpen, waar Span-
dauw tot aan zijn dood toe heeft gewerkt.
Daarbij ging hij uit van de bekende school-
platen van de Groningse uitgever Wolters.
In eerste instantie wilde de dochter van
Spandauw, mevrouw Middendorp, de dio-
rama’s in de gemeente Eemsmond hou-
den. Daarin slaagde zij niet. In overleg met
de Federatie van Musea kwam men te-
recht bij de grote molen De Fortuin, voor-
heen van Gebr. Bakker (zie Molenwereld
2003-3- 68), in Noordhorn. De collectie is nu
in permanente bruikleen gegeven aan de
Molencommissie Noordhorn. De heer Mid-
dendorp heeft de dioramakasten bijge-
werkt en met de hulp van de vrijwillige mo-
lenaars van de molen zijn ze in de molen
opgesteld, waar ze sinds Nationale Molen-
dag te bezichtigen zijn.

Molen Onderdendam moet 
toerisme impuls geven

Van de molen Hunsingo bestaat alleen de
onderbouw. Verder beschikt men over een
achtkant, afkomstig van de molen van
Slaghekke in Rijssen, dat gedemonteerd is
opgeslagen. De Molenstichting Onderden-
dam en de Vereniging Dorpsbelangen
hebben nu een traject uitgestippeld om
mede via de molen het toerisme in Onder-
dendam te bevorderen. Onderdendam
ligt hiervoor gunstig aan de kruising van het
Boterdiep, het Winsumerdiep, het Warffu-
mermaar en het Kardingermaar. Zo wil
men de haven uitbaggeren voor recreatie
en zo van Onderdendam ‘de toegangs-
poort tot het Hoogeland’ maken. Verder
heeft het zijn historische dorpskern mee.
Het toerisme zou voorzieningen als het
plaatselijke winkelbestand in stand hou-

den. De molen speelt in dit model een be-
langrijke rol. Men denkt aan een drieledige
functie: een horecafunctie, een bed & bre-
akfastafdeling en een dependance van
het museum het Hoogeland in Warffum op
de eerste zolder van de molen. De exploi-
tatie van de molen zou volgens het onder-
zoeksbureau DBF financieel sluitend zijn. De
investering o.a. in de de opbouw van de
molen ligt moeilijker. Voor herstel van de
molen en de inrichting denkt men 800.000
euro nodig te hebben. Het probleem ech-
ter is dat de gemeente Bedum er finan-
cieel weinig rooskleurig voorstaat en van
die kant is niet veel steun te verwachten.
Vandaar, dat men de hoop vestigt op sub-
sidies vanuit de Europese Unie.

Besthemermolen blijft een loze
molen

Aan de Hammerweg in Ommen staat de
Besthemermolen. Tientallen jaren stond de

Oldehove is een mooi Gronings dorp. De
aanwezigheid van twee forse molens
draagt daar niet weinig toe bij. Dankzij va-
der en zoon Reitsema malen beide molens
regelmatig. Bovendien is de zorg van de
gemeente Zuidhorn, de eigenaar van de
molen buitengewoon goed. Blijkbaar weet
men de aanwezigheid van twee draai-
ende en malende molens op zijn waarde
te schatten. Dit jaar vernieuwde molenma-
ker Jellema de tuigage van beide roeden
van de Aeolus, die nu weer ten volle op zijn
taak is berekend.
De molen begon zijn bestaan in 1846 als ko-

Aeolus voor Lauwersbrood

Het lichten van de vang door mevouw Scholte en de heer Hielema.

ren- en pelmolen. Dit pelmolenverleden is
nog goed herkenbaar, ook al heeft de pel-
lerij na 1920 afgedaan.
Op 16 juni werd De Aeolus officieel weer in
bedrijf gesteld loco-burgemeester H. Hie-
lema van de gemeente Zuidhorn en me-
vrouw T. Scholte, manager van het Ronald
McDonaldhuis in Groningen. 
Dit ging gepaard met de introductie van
het Lauwersbrood, resultaat van samen-
werking van een aantal bakkers in de
streek met ambachtelijk molenaar P. Reits-
ema. Het is een zesgranenbrood geba-
seerd op tarwe, gerst, haver maïs en rogge.

in 1862 gebouwde molen te verkommeren.
In 1977 kocht de gemeente Ommen de
molen. Toch verliep het hersteltraject uiterst
moeizaam. In 1980 werd de romp hersteld,
maar het zou nog jaren duren eer de mo-
len zijn kap en wieken terug kreeg. Pas in
1996 kon de molen met het daarbij opge-
richte Natuurinformatiecentrum worden
geopend. Om financiële redenen werd af-
gezien van het herstel van het binnenwerk
dat in 1977 nog aanwezig was, maar zeer
te lijden had gehad van weersinvloeden
en vandalisme.

Onlangs werd bij het gemeentebestuur
van Ommen het verzoek aangekaart om
het restauratieproces, dat in 1977 begon
met de aankoop van de molen door de
gemeente af te ronden met het maalvaar-

De Besthemener Molen bij Ommen,
uiterlijk weer in orde, en de rest...?
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Een feestelijk versierde Aeolus, of Aeo-
les zoals op de gevelstenen staat.

Het brood heeft nog een bijzondere meer-
waarde gekregen doordat een deel van
de opbrengst een speciale bestemming
heeft gekregen. Die gaat naar het Ronald
McDonaldhuis, verbonden aan de Beatrix
Kinderkliniek van het Academisch Zieken-
huis in Groningen, het ‘logeerhuis’ voor de
familieleden van kinderen die in de kliniek
verblijven. Volgend jaar begint men in Gro-
ningen met de bouw van een nieuw Ro-
nald McDonaldhuis met 25 kamers. Mole-
naars en bakkers dragen met het Lauwers-
brood hun steentje hiertoe bij.

dig maken van de molen. Helaas wees het
gemeentebestuur van Ommen het ver-
zoek af, evenals het verzoek om een kap-
vergunning voor vier eiken aan de Ham-
merweg. Het rooien van deze bomen had
de erg ingegroeide molen wat meer
‘lucht’ moeten geven. 
Het Natuurinformatiecentrum Ommen dat
bij en in de molen is gevestigd wil ook uit-
breiden met een horecagedeelte. Het ge-
meentebestuur heeft zich hierover voorals-
nog vaan een oordeel onthouden. Verder
kreeg het natuurinformatiecentrum ook
nog eens de wacht aangezegd: het moet
zorgen voor een passende afrastering van
het molenterrein en oneigenlijk gebruik van
dit terrein wordt niet getolereerd.

Bescherming biotoop Passie-
bloem

Niet ver van de Zwolse oliemolen De Pas-
siebloem bevindt zich de garage van Smit
& Co op de hoek van de Ceintuurbaan en
de Vondelkade. Dit bedrijf verhuist binnen-
kort naar het bedrijfsterrein De Marslanden
en de kans is groot dat het bestaande
pand wordt gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Dit pand is ongeveer zeven
meter hoog, maar volgens het bestaande
bestemmingsplan mag er zelfs gebouwd
worden tot een goothoogte (!) van tien
meter. Het gemeentebestuur van Zwolle
heeft nu besloten het bestemmingsplan zo
aan te passen dat de maximale bouw-
hoogte niet hoger mag zijn dan die van het
pand dat er nu staat. Uiteraard komt dit
besluit de molen ten goede. De Passie-
bloem in Zwolle is een mooi voorbeeld van
de wisselwerking tussen een actieve groep
vrijwilligers en een gemeentebestuur dat
mede daardoor bewust is gemaakt van de
waarde van de molen.

Korenmolen Wijhe drie eeuwen
oud

De korenmolen van Wijhe is in 1703 ge-
bouwd en bestaat dit jaar dus driehonderd
jaar. Eerder heeft op deze plaats een stan-
derdmolen gestaan, die in het genoemde
jaar door de baron van Dedem is vervan-
gen door een achtkante molen, de oudste
nog bestaande molen van dit type in Over-
ijssel. De familie Van Dedem verkocht de
molen in 1847 aan de familie Strunk, een
bekende Sallandse molenaarsfamilie. In
1916 werd H. Schurink eigenaar. In de herfst
van 1933 loopt het gevlucht stormschade
op en Schurink besluit de molen te onttake-
len. Dankzij steun van het gemeentebe-
stuur komt het zover niet en er volgt herstel.
Schurink wil na tien jaar elektrisch gemalen
te hebben de wind zelfs weer gaan gebrui-
ken. In 1940 verkoopt Schurink de molen
aan G.J. Mentink en die besluit nog in het-
zelfde jaar de molen te onttakelen. In 1941
gaat een Verhaeghe-roe (!) naar de molen
van Marle
De romp met de kap blijft staan, maar
raakt wel steeds verder in verval. Tenslotte is
er van de kap nauwelijks meer iets over en
in 1974 wordt de molen verder onttakeld. In
1977 neemt de Stichting De Wijhese Molen
de molen over van de familie Mentink en in
1977 volgt dan restauratie van de zo mar-
kant gelegen molen in het dorpscentrum.
Tijdens de afgelopen Koninginnedag
kwam de molen extra in beeld dankzij het
bezoek van de koninklijke familie aan Wijhe
en Deventer.
Ter gelegenheid van het driehonderdjarig
bestaan was er tijdens de Nationale Molen-
dag een expositie over de restauratie van
1979 in de molen.

Ingebruikstelling windmotor
Raalte

Omstreeks 1920 liet de familie Overesch
een Record-windmotor van bouwen in de
Velnerhoek ter bemaling van hun land.
Nadat het waterschap Groot Salland de
afwatering van het gebied had verbeterd
verloor de Amerikaan na 1970 zijn functie.
De vervallende windmotor aan de Honde-
motsweg leek daarna op zijn definitieve
einde af te stevenen. Dankzij de familie
Overesch en de Stichting Amerikaanse
Windmolen Overesch is dit voorkomen.
Gepensioneerden van Siemens Demag
Delaval Turbomachinery in Hengelo ver-
zorgden aldaar met steun van bedrijven
en instellingen de restauratie. De gerestau-
reerde windmotor kwam op een beter
toegankelijke plek via het schouwpad
langs de Raalter Wetering te staan en op
zaterdag 24 mei stelde dijkgraaf Sybe
Schaap van het waterschap Groot Salland
het technisch monument in bedrijf.

De gerestaureerde windmotor van
Overesch in Raalte (foto G.H. Varwijk).
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Herinrichting Molenweide 
Huissen

De gemeente Lingewaard gaat de Molen-
weide in Huissen herinrichten. Op de plek
waar de torenmolen heeft gestaan komt
een uitkijkpunt aan de Molenkolk. Deze
molen was een Middeleeuwse torenmolen
met balie (!). Een andere bijzonderheid
was de zelfzwichting die in 1921 werd aan-
gebracht bij het steken van de as en de
roeden uit een Friese molen. Het heeft de
Huissense molen weinig geholpen, want in
1929 kwam de sloper. 
Nu men de plaats waar de molen heeft ge-
staan toch onderhanden neemt zou een
goed archeologisch onderzoek (zo dit niet
al is uitgevoerd) sterk de aanbeveling ver-
dienen. Zoveel mogelijkheden om restan-
ten van een torenmolen te onderzoeken
zijn er niet. 

Renkum: bezwaar tegen gewei-
gerde monumentenvergunning

Eigenaar Roosenboom wilde de korenmo-
len De Hoop in Renkum voor het grootste
deel slopen (zie Molenwereld 2002-10-259;
2002- 11-292 en 2002-12-350)en vroeg daar-
voor vergunning aan. Daarmee stond het
voortbestaan van deze bijzondere molen
op het spel. Het zag er allemaal nogal som-
ber uit, maar dankzij o.a. ingrijpen van De
Hollandsche Molen ontstonden betere per-
spectieven. Desondanks tekende Roosen-
boom bezwaar aan tegen de hem gewei-
gerde sloopvergunning. Hij is beslist niet te-
gen het behoud, laat staan restauratie van
de molen, maar het stranden van eerdere
herstelpogingen heeft hem sceptisch ge-
maakt. Als de zaak weer dood loopt dan is
de molen voor hem en zijn bedrijf een blok
aan het been. De molen mag mij mijn zaak
niet kosten zo stelt hij en vandaar, dat hij
toch bezwaar aantekende tegen de ge-
weigerde sloopvergunning. De boodschap
is duidelijk: of het wordt restaureren of slo-
pen. Voortmodderen met een aftakelende
molenromp is voor Roosenboom niet in
beeld, en begrijpelijk.

Op maandagmiddag 2 juni werd onder
zeer grote belangstelling de molen De
Zwaluw in Kesteren in bedrijf gesteld door
burgemeester A.P. Heidema. De molen
maakt deel uit van de Woonboulevard
Kesteren, een keten meubelbedrijven van
de familie Timmer. De broers Timmer zijn af-
komstig van de korenmolen De Blauwe Rei-
ger in Haaften en Arie Timmer zocht naar
een middel om de attractiviteit van de
woonboulevard te verhogen. Met de
bouw van de molen wil hij zo het nuttige
met het aangename verenigen. Hij wist de
hand te leggen op de vervallen molen van
Magelsen bij Bremen en demonteerde die
in eigen beheer. Ook de bouw in Kesteren
zou grotendeels in eigen beheer uitge-
voerd worden naar ontwerp van de heer J.
Heijdra uit Barneveld, oud-medewerker
van de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg. Zo ontstond een kolossale functionele
korenmolen, die door zijn aanbouwen nog
het meest doet denken aan een oliemolen
uit oostelijk Nederland, maar dan nog een

Molen De Zwaluw in Kesteren bij de
opening op 2 juni (foto H. van Steen-
bergen).

Kesteren

Ingebruikstelling van de Kesterense
molen: v.l.n.r.: J. Timmer, J. Heijdra, A.
Timmer en echtgenote (foto G. Ba-
rendse).

flinke slag groter. De aanbouwen worden
gebruikt als pannenkoekenrestaurant. La-
ter dit jaar hopen we nog in een speciaal
artikel uitgebreid terug te komen op dit bij-
zondere project.

Renkum bezit zowel een ontluisterde wind-
als een ontluisterde watermolen. Voor
beide is eigenlijk het moment van ‘to be or
not to be’ aangebroken. Beide hebben
een grote historische waarde. Over herstel
van beide is in de afgelopen jaren veel ge-
praat. Voor beide is daar nog niets van te-
recht gekomen. Voor beide gaat dat ho-
pelijk binnenkort veranderen. Anders hoeft
het voor beide niet meer.
De Kwadenoordse Molen werd in omst-

Herstel voor Kwadenoordse Molen in Renkum?

De Kwadenoordse Molen in Renkum
voor de teloorgang van het rad na
1923.



2076de jaargang 2003 nr. 7/8

MOLENSACTUEEL

Nieuwe eigenaar Oostermolen
Nijkerk

Er is de laatste jaren veel te doen geweest
- en nog - over het voortbestaan van de
Oostermolen op het Molenplein in Nijkerk.
Als het aan het gemeentebestuur ligt dan
ondergaat het plein en zijn omgeving een
grootscheepse gedaanteverwisseling
(plan Oosterpoort). Het voortbestaan van
de Oostermolen, de opgemetselde onder-
bouw van de in 1920 afgebrande molen,
die in 1842 was gebouwd met waarschijn-
lijk de onderdelen van de Zaandijker pa-
piermolen De Herder, hangt daarbij aan
een zijden draad ondanks de status van
gemeentelijk monument die het pand
sinds 1995 heeft. De molenstomp is particu-
lier eigendom en werd in juni 2002 voor 1,1
miljoen euro verkocht aan het bouwbedrijf
Vos & Teeuwissen. Dit bedrijf verkocht, naar
nu blijkt, in december vorig jaar de Ooster-
molen voor hetzelfde bedrag aan project-
ontwikkelaar Aprisco. Dit bedrijf is nauw be-
trokken bij de ontwikkeling van het plan
Oosterpoort en al eigenaar van diverse an-
dere panden in het plangebied. De Stich-
ting Stadsgezicht Nijkerk zet grote vraagte-
kens bij de gang van zaken en vraagt zich
af of hierbij geen spelletje wordt gespeeld.
Volgens de gemeente liggen alle opties
nog open, maar de verkoop zou er op kun-
nen wijzen dat het lot van de molen al be-
zegeld is. Waarom zou Aprisco anders zo
veel geld over hebben voor een gebouw
als de Oostermolen?

Schuur bij Venemans Molen 
geplaatst

In mei werd bij de Venemans Molen in Win-
terswijk een schuur gebouwd. Oorspronke-
lijk stond die iets verder, bij het nieuwe mo-
lenaarshuis. De nieuwe eigenaar ervan
had er geen interesse in en vandaar, dat
de stichting de schuur, de schoppe (vgl.
het Duitse Schuppen), wel mocht wegha-
len. De schuur werd nu door vrijwilligers ge-
sloopt en aan de andere kant van de mo-
len weer opgebouwd. Hij moest vanwege

reeks 1700 gebouwd als papiermolen met
een bovenslagrad. De namen van de be-
kendste Veluwse papiermakersfamilies zijn
aan deze molen verbonden zoals Schut en
Pannekoek. Op 26 januari 1874 brandde
de molen af. Kort tevoren was de molen
verbouwd tot korenmolen. In hetzelfde jaar
koopt de Wageningse kantonrechter F.J.W.
Koker het landgoed Kwadenoord. De mo-
len wordt herbouwd en van 1882 tot 1921
verhuurd aan de familie Beekhuizen. Door
daling van de grondwaterstand is er onvol-
doende waterkracht en in 1912 wordt er
een benzinemotor geplaatst. Na 1921 staat
de molen stil en gaat het bergafwaarts met
de molen: het rad en de goot verdwijnen,
het binnenwerk verdwijnt en tijdens een
storm in maart 1994 stort het dak in. De
beekloop komt zelfs volledig droog te
staan.

Het enige lichtpuntje is dat de molen, die
van een heel bijzondere constructie is, in
1992 op de gemeentelijke monumentenlijst
wordt geplaatst. In 1997 wordt er een her-
stelplan in twee varianten ontwikkeld, maar
het komt tot niets (zie Molenwereld 1999-3-
53). 
Nu is restauratie van de molen weer ter
sprake gekomen. Het industrieterrein Beu-
kenlaan dat in het beekdal van de Kwa-
denoordse Molen ligt verdwijnt en de beek
moet weer natuurgebied worden. Er moet
weer water gaan stromen en om het ge-
bied aantrekkelijker te maken voor toeris-
ten en recreanten zou ook de molen ge-
restaureerd worden. Op molengebied is er
in Renkum vel te winnen en het kan nog
net... voor beide!

de beschikbare ruimte wel iets kleiner wor-
den. De schuur zal worden gebruikt als op-
slagruimte voor materialen en als werk-
plaats.

Verplaatsing ondertoren 
wipmolen Nieuwegein

Al meer dan tien jaar wordt er gepraat
over de verplaatsing van de molen van
het voormalige waterschap Oudegein bij
de Doorslag in Jutphaas, nu Nieuwegein.
Molenliefhebbers zagen de molen het liefst
ergens in Utrecht waar hij weer echt als
poldermolen kon functioneren, maar Nieu-
wegein wilde de molen niet kwijt. In 1993
werd het bovenhuis in afwachting van de
verplaatsing afgenomen. In 1995 werd er
als compromis een standplaats gevonden
bij de kinderboerderij in het park Oude-
gein, maar ook daarna liet de verplaatsing
nog lang op zich wachten. Nadat molen-
maker Verbij een nieuwe fundering had

klaargemaakt volgde op 22 mei het trans-
port van de ondertoren. 
Om negen uur ‘s morgens werd de molen
eerst van zijn plaats getild en op een diep-
lader gezet. Daarna volgde een rit van on-
geveer een uur door Nieuwegein. Van-
wege obstakels als de bovenleiding van
de tram moest namelijk een lange omweg
worden gemaakt. Desondanks was er heel
wat stuurmanskunst noodzakelijk om allerlei
andere hindernissen te kunnen nemen. ‘s

Middags om één uur werd de ondertoren
bij de Geinbrug op een ponton gezet die
vervolgens naar de eindbestemming werd
geduwd. Twee uur later kreeg de toren zijn
definitieve plaats bij het Milieu Educatief
Centrum waar de molen een rondmaal-
functie krijgt.

Tussen de bomen ....(foto J. Vendrig).

Op het water...(foto J. Vendrig).

Verplaatsing van de ondertoren van de
Oudegeinse watermolen in Nieuwe-
gein; tussen de flats... (foto J. Vendrig).
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Vijf nieuwe Vaagsroeden voor
Noord-Holland

Noord Holland is op 27 mei in een keer vijf
nieuwe Vaags-roeden rijker geworden. In
één transport werden vanuit Aalten eerst
twee roeden bij de Noordermolen bij Aker-
sloot gelost, daarna de binnenroede bij
Ondermolen K van de Schermer en als
laatste twee roeden bij Polder Lage Hoek
bij Hoogwoud. Die van de Noordermolen
zullen in de komende weken worden ge-
stoken en opgehekt (het oude kruis zit er
nog compleet in), die van Ondermolen K is
op 27 mei - onder grote belangstelling van
vele molenliefhebbers en bij perfect weer -
gestoken en is de week erna met het oude
hekwerk maar met een meer trekkende
voorzoom worden opgehekt. Die van de
Lage Hoek zijn ook direct gestoken met
een tweede telekraan. De oude roeden
waren reeds verwijderd. Arjen Steigstra.

Boek en tentoonstelling over
Frans Mars

Het is dit jaar precies een eeuw geleden
dat Frans Mars in Wormerveer werd gebo-
ren. Al jong toont hij zich een voorvechter
van het Zaanse erfgoed, met name de
molens Hij is, ondanks zijn jeugdige leeftijd,
twintig jaar oud (!), in 1923 een der grond-
leggers van de Vereniging De Zaansche
Molen geweest en daarmee ook van het
Molenmuseum dat in 1928, 75 jaar geleden
werd geopend. De liefde voor zijn geboor-
testreek en de molens sloot wonderwel
aan bij zijn vermogen als kunstenaar om dit
verleden vast te leggen in tekeningen en
schilderijen, waarvan het molenpanorama
in het Molenmuseum wel het bekendste is
en het meest tot de verbeelding spreekt.
Zijn werk oeuvre omvat zo’n 1500 werken,
waarvan er ongeveer 200 in de collectie
van De Zaansche Molen zijn opgenomen. 
Hans Kuyper schreef ter gelegenheid van
de honderdste geboortedag van de in
1973 overleden kunstenaar een biografie,

Frans Mars bij één van zijn vele mo-
lenschilderijen; in dit geval De Sint
Willebrordus, alias De Verdwaalde Boer.

welke wordt uitgegeven door de Stichting
Uitgeverij Noord-Holland in samenwerking
met de Vereniging De Zaansche Molen.
Het boek zal ruim honderd pagina’s tellen
in formaat 26 x 24 cm (liggend). De ver-
koopprijs bedraagt 20,-, bij een voorinte-
kenprijs van 18,50 tot 1 september 2003.
Naar verwachting komt het boek half okto-
ber 2003 uit. Het boek is te bestellen bij de
Vereniging De Zaansche Molen, Postbus 3,
1540 AA Koog a/d Zaan, tel.075-6215148, e-
mail info@zaansemolen.nl. 
Het slot van het boek is gewijd aan het Mo-
lenmuseum, waarin Frans Mars ook zo’n
groot aandeel heeft gehad. Dit 75-jarige
museum ondergaat op dit moment een
flinke uitbreiding en zal medio oktober her-
opend worden. Alles bij elkaar is er nauwe-
lijks een beter moment denkbaar voor een
expositie over Frans Mars, zijn leven en zijn
werk. In feite was hij op molengebied zijn
tijd ver vooruit en zette zo lijnen uit voor een
benadering van het molenvraagstuk die
buiten de Zaanstreek nog decennia op
zich zou laten wachten.

Jaarvergadering Vereniging De
Zaansche Molen

Dinsdag, 20 mei jl.was de jaarvergadering
van vereniging De Zaansche Molen in de
vertrouwde locatie van De Lindeboom te
Koog aan de Zaan. Het was een geani-
meerde bijeenkomst. De vaste punten wer-
den bijzonder vlot afgehandeld, maar toch
werd het nog een latertje, want deze ver-
gadering stond grotendeels in het teken
van jubileums. Ton Neuhaus was de eerste
die gehuldigd werd. Wethouder Judith
Schouten verleende hem de gemeente-
lijke penning van Zaanstad. Zij memo-
reerde Ton’s lange staat van dienst: al sinds
1968 is hij conservator van het Zaans Mo-
lenmuseum. Dit museum heeft onder zijn
leiding een grote vlucht genomen, zowel
qua omvang (drie uitbreidingen) als qua
kwaliteit en dit alles naast zijn (vroegere)
werk in de blikverpakkingsindustrie. De
nieuwbouw die er nu is, geeft tot vele jaren
in de toekomst de zekerheid van een ade-
quaat museum, dat terecht als zodanig is
erkend met het museumcertificaat. Mo-
menteel is een begin gemaakt met het di-
gitaliseren en op Internet zetten van bijkans
30.000(!) afbeeldingen en voorwerpen. Het
voordeel hiervan is, dat originelen niet of
minder hoeven te worden geraadpleegd,
zodat zij veel langer gaaf blijven. Na digita-
lisering wordt alles van papier in een aan
de eisen voldoend archief opgeslagen in
zuurvrije dozen. Overigens memoreerde
mevr. Schouten nog, dat het voortbestaan
van het museum drie keer zwaar op de
proef werd gesteld, toen van verschillende
zijden erop aangedrongen werd de collec-
tie op te laten gaan in een groter geheel.
Mede aan de vasthoudendheid van Ton
Neuhaus is het museum als het uitge-
breidste molenmuseum van Nederland
zelfstandig behouden gebleven, hoewel
zijn nuchtere vasthoudendheid niet altijd
applaus van de andere zijde opleverde!
Zeer terecht werd hij geëerd met deze prijs.

Negen personen waren 40 jaar lid van de
vereniging. Twee ervan werden staande
de vergadering gehuldigd. G. Mijnders uit
Koog aan de Zaan haalde herinneringen
op en B. Slooten uit Koedijk schonk de ver-
eniging een schilderij van pelmolen De
Veenboer te Zaandijk (met papiermolen
De Schoolmeester te Westzaan op de ach-
tergrond) alsmede handschriften van de
bekende molenminnaars van het eerste
uur Jan Kruyver en Pieter Boorsma. Van de
hand van Kruyver was daarbij het manu-
script van het (tot op heden nog niet uitge-
geven) boekje De Zaagmolens te Zaan-
dam. De vereniging kreeg dit in bruikleen
onder het uitspreken van de wens dat ei-
genaar en vereniging na alle nieuwbouw-
drukte tot een postume uitgave van dit
werkje zullen komen. Ruud Pos (van het lat-
tenzagertje Het Klaverblad in aanbouw)
werd wegens zijn lange staat van dienst tot
erelid benoemd. Hij kondigde aan dat over
2 jaar (als hij 70 hoopt te worden) met hulp
van de vereniging zijn wipzaagmolentje
maalvaardig moet zijn. Als dan bovenkruier-
zaagmolen Het Jonge Schaap er als zijn
bijna-buurman ook staat, is het assortiment
aan zagers aan de Zaan weer volledig!
Daarna volgde een demonstatie van de
vernieuwde internetpagina van de Zaan-
sche Molen: www.ZaanseMolens.nl De de-
monstratie toonde aan dat het zeer de
moeite waard is deze pagina (met vele
verwijzingen) regelmatig te bezoeken. Ook
voor kinderen is er een heel aantrekkelijke
interactieve kinderpagina, terwijl er vele
dingen te koop zijn in het “webwinkeltje.”
Bart Slooten.

Herinneringen van een Zaanse
molenmaker

Onder het motto Beter ver werk dan geen
werk (een uitspraak van zijn moeder inder-
tijd) vertelde Nico Maas tijdens de jaarver-
gadering van De Zaansche Molen op de
van hem bekende nuchtere wijze over zijn
48-jarige molenmakersloopbaan, die in
september as. bij het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd beëindigd zal
worden. Begonnen bij de befaamde Hus-
slage (“Hew je al een baas, zeun?”) kwam
hij in een niet geplande baan terecht,
want woningbouw zou zijn stiel worden na
de bedrijfsschool van Bruynzeel. Hij heeft er
geen moment spijt van gehad (en de mo-
lenwereld trouwens ook niet) dat hij molen-
maker is geworden. Na Husslage werkte hij
bij diens opvolger Jonker en toen deze er
na acht jaar mee stopte, nog korte tijd bij
Fray te Westzaan. Ondertussen was Gerrit
Smit sinds 1963 zijn collega geworden. Ze
moesten, omdat de subsidie opraakte, (tij-
delijk) in de ww en zijn toen voor zichzelf
begonnen onder de naam Molenmakerij
Saendyck.
Hoezeer de tijd in die halve eeuw is veran-
derd bewijst wel het feit, dat Nico vertelde
dat hij in het begin per trein (met gereed-
schapskist en al) naar Amsterdam of Ab-
coude afreisde om dan vanaf de respec-
tieve stations lopend naar De Gooier c.q.
De Delphine te gaan en ‘s avonds zo weer
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retour! Ook heeft hij vier (!) dagen zagend
met de hand tijdens de restauratie van
oliemolen De Ooievaar de nieuwe ijzeren
roeden ingekort, omdat ze iets te lang wa-
ren besteld. Voor de ombouw van De Bleke
Dood te Zaandijk werden er 74 heipalen
met de hand ingeheid in 1955.
Het kleine molentje De Huisvrouw (Hussla-
ges laatste klus) werd over hevig golvend ijs
per sledes naar de bouwplaats in het Oost-
zijderveld vervoerd. De grootste klus waar-
aan hij heeft gewerkt, is wel geweest de
overplaatsing van De Zoeker in 1967 waar-
bij de mannen tijdens het transport zelf 30
uur in touw zijn geweest! Om 10:00 h stond
de molen fier op zijn nieuwe plaats aan de
Zaanse Schans.
Hoe verschillend kon het er op de diverse
bouwplaatsen aan toe gaan: in Cadzand
(de restauratie die zijn moeder boven-
staande uitspraak ontlokte) kon alles dank-
zij een zeer oplettende 83-jarige buurman
in de molen blijven, maar bij de restauratie
van Rijn en Zon te Utrecht, moesten de
mannen op 1e Kerstdag op verzoek van
de politie naar de molen: de molen open-
gebroken en vol matrassen en spuiten, en
leeg van het gereedschap, dat de drugs-
verslaafden maar aan de man hadden
gebracht. Met de herbouw van meelmo-
len De Oude Knegt te Akersloot sluiten Nico
Maas en Gerrit Smit hun glanzende loop-
baan als molenmaker af. Hun bedrijf zal als
zelfstandige poot van bouwbedrijf Somass
voortgaan en de nieuwe molenmakers
Ron Blonk en Fred Havik leveren binnenkort
hun meesterproef af met de herbouw van
De Oude Knegt. En Gerrit en Nico zullen we
vast en zeker nog wel eens zien in het mo-
lenwereldje: Gerrit zeker als molenaar van
De Bleke Dood en ook Nico zal het vast niet
kunnen laten! Bart Slooten.

Herbouw Oude Knegt Akersloot
vordert

Het schiereiland de Hemmes in de Zaan
was tot halverwege de twintigste eeuw
een ‘moleneiland’. Er stonden in de ‘goeie
ouwe tijd’ niet minder dan zeven molens,
die vrijwel allemaal in de eerste helft van

de twintigste eeuw het loodje legden (zie
Molenwereld 2000-4-86). Molensloop op de
Hemmes is dus niet zo lang geleden, mo-
lenbouw zoveel te meer. In 1749 werd er
voor het laatst een molen opgetrokken. Op
dit moment wordt er weer een molen ge-
bouwd, zij het dat zijn aanwezigheid daar
van korte duur is. Molenmakerij Saendijck
werkt er aan de opbouw van de korenmo-
len De Oude Knegt voor Akersloot. Het
achtkant wordt daar in elkaar gezet, inclu-
sief het binnenwerk. Als alles volgens plan
verloopt wordt het kant en klare achtkant
eind augustus met een dekschuit naar
Akersloot gebracht en is de Hemmes weer
molenloos.

Molen Barsingerhorn toch op
rijkslijst

In 1996 werd Denkal Bouwontwikkeling te
Limmen eigenaar van de stomp van de ko-
renmolen van Barsingerhorn en wilde de
molen restaureren. ‘De Ster’ zou zijn oude
hoogte van 21 m weer krijgen en de ont-
sierende aanbouwen zouden gesloopt
worden.
Plaatsing op de monumentenlijst zou niet
alleen het behoud, maar ook de restaura-
tie van De Ster bevorderen. Vandaar, dat
de Stichting Historisch Niedorp plaatsing op
de rijksmonumentenlijst aanvroeg. De ge-
meenteraad van Niedorp kon zich in de
raadsvergadering van 6 september 2001
hierin niet vinden. De raad deelde de me-
ning van B & W dat Historisch Niedorp wel
erg laat met dit verzoek kwam. Bovendien
is Monumentenzorg sinds jaar en dag met
het bestaan van het molenrestant bekend
en heeft nooit aangegeven De Ster een
beschermde status te geven. De eigena-
ren van De Ster zijn ook sterk gekant tergen
plaatsing op de rijkslijst omdat zij hun vrij-
heid om te doen en te laten met de molen
wat zij willen niet wensen op te geven (zie
Molenwereld 2001-10-247). Inmiddels heeft
de molenstomp een nieuwe eigenaar in
het echtpaar Gerard en Annemiek Schoorl
die de molenstomp nu herstellen en inrich-
ten als woning. Tot hun verbijstering is de
molenstomp nu door de staatssecretaris
toch op de rijksmonumentenlijst geplaatst.
Deze aanwijzing staat haaks op de ideeën
van het echtpaar Schoorl en het is dan ook

vastbesloten om bezwaar aan te tekenen
tegen de aanwijzing.

Uitbreiding website Wimmenu-
mermolen

Eind april 2003 heeft de website van de
Wimmenumermolen een grote uitbreiding
ondergaan. Er is een perspectieftekening
van de molen opgenomen, waarop bijna
alle onderdelen zijn aan te klikken, waarna
u een verhaaltje met gegevens, bijzonder-
heden en een of meer foto’s van het be-
treffende onderdeel krijgt te zien. Bij elkaar
is dat een uitbreiding van 15 MB geweest.
Voorts treft u nieuws en foto’s van mijn 50-
jarig jubileum op de Wimmenumer op 26
april j.l., en natuurlijk is de tweemaande-
lijkse puzzel (inmiddels nummer 8) weer ver-
nieuwd. En tenslotte staan er nu ook enkele
filmpjes op de site! De site heeft nu ook een
eigen domeinnaam gekregen: www.wim-
menumer.nl en is vrij van reclame! (U kunt
ook nog steeds via het oude adres
www.home.zonnet.nl/ezwijnenberg op de
site komen). Eric Zwijnenberg.

Gastmolenaars voor De Adriaan
gezocht

Door een samenloop van omstandighe-
den zit molen De Adriaan in Haarlem de
komende tijd wat krap in de beschikbare
molenaars. Wij zijn dan ook op zoek naar
gediplomeerde vrijwillige molenaars die
het leuk vinden om eens een zaterdag met
deze achtkante stellingmolen te draaien.
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met R. Ingenhoest, telefoon: 023-
5847204.

Restauratie Schermermolen G
begonnen

Op maandag 2 juni sloeg burgemeester S.
Schelberg de eerste paal voor ringmolen G
van de Schermer, waarmee de restauratie
van deze molen officieel aanvang nam.
Het doet vreemd aan, een eerste paal
voor een bijna vier eeuwen oude molen.
Het punt is namelijk, dat de oorspronkelijk
fundering van de molen van omstreeks
1633 verrot is. Daarom moeten er nieuwe
palen worden geslagen. De molen is een
bovenmolen, en maalde het water vanuit
een tussenboezem op de ringvaart. Na de
buiten bedrijfstelling van de Schermermo-
lens raakte hij, de zuidelijkste molen van de
grote molengroep bij Schermerhorn, hele-
maal afgesneden van de rest. De achter-
waterloop kwam droog te staan en de
voorwaterloop werd ook gedicht. De vijzel
werd als overtollig relict verwijderd. Nu krijgt
de molen niet alleen een nieuwe funde-
ring, maar ook een nieuwe vijzel en worden
de waterlopen hersteld. Het is de derde
molen van de Schermer waaraan in het
kader van het grote restauratieslag het
werk is begonnen. De molen is eigendom
van de Stichting Schermer Molen en wordt
bewoond door de familie Oudejans.

Een triest (en gevaarlijk) karwei voor
Nico Maas en Gerrit Smit was de
sloop van de oliemolen De Koperslager
na de brand van 1964 (foto C. Kelder).

De Ster in Barsingerhorn in 1997;
rijksmonument tegen wil en dank? 
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‘t Haantje kraait victorie

De gewezen korenmolen ‘t Haantje in
Weesp behoort door zijn type en uitstraling
tot de bekendste molens van Nederland.
Hij heeft ook een indrukwekkende geschie-
denis, waarvan nog lang niet alle raadsels
opgelost zijn. Kort voor 1900 kwam de mo-
len buiten bedrijf. Om hem voor Weesp te
behouden werd hij aangekocht door de
bekende cacao- en chocoladefabrikant
Van Houten. Het leek erop alsof de molen
nooit meer zou malen. 
Brandstofgebrek in de Eerste Wereldoorlog
zorgde ervoor dat molenaar Pfeiffer in 1918
nog een paar maanden op de wind
maalde met Het Haantje. Daarna was het
definitief afgelopen. In de Tweede Wereld-
oorlog verkoopt de familie Van Houten de
molen die ter wille van de woonfunctie
dan op het bovenwiel na geheel wordt uit-
gesloopt. Dan volgt een reeks opeenvol-
gende eigenaren, waarvan met name
Fred Oster (eigenaar van 1974 tot 1990) de
molen nog laat draaien. In 1991 laat de
staat van de molen dit niet meer toe. Om
restauratie te vergemakkelijken wordt de
molen boven de balie in 2001 onderge-
bracht in de Stichting Molen ‘t Haantje te
Weesp. Restauratieplannen zijn dan al in
voorbereiding. Vanwege de slechte staat
wordt in januari 2001 het bovenhuis verwij-
derd. In 2002 wordt met het herstel begon-
nen door molenmaker Verbij. In hetzelfde
jaar krijgt de ondertoren nieuw rietdek. Op
24 april wordt het nieuwe bovenhuis ge-
plaatst en worden de nieuwe Straathof-
roeden gestoken. Op vrijdag 23 mei 2003 is
het dan zover. Met het lichten van de vang
door de directeur van De Hollandsche Mo-
len, de heer L. Endedijk en wethouder Lu-
ken van de gemeente Weesp wordt de
molen in bedrijf gesteld: na ruim tien jaar
draaien de wieken weer.

Vorderingen bij Het Jonge
Schaap 

Het gedeelte voor de pauze van de jaar-
vergadering van de Vereniging De Zaan-
sche Molen (die pas rond tienen begon!)
werd afgesloten met een presentatie van
de herbouwplannen van bovenkruier-
zaagmolen Het Jonge Schaap. Deze zal
herbouwd worden aan de Zaanse Schans
tussen de oliemolens De Zoeker en De
(Bonte) Os op de werf van de in 1796 ges-
loopte Star of Queen aan de hand van de
opmetingstekeningen, die Anton Sipman
heeft gemaakt ter gelegenheid van de
sloop in 1942 van het “oude” Jonge
Schaap te Zaandam-Westzijde. 
Na een zeer moeizame start komt de her-
bouw er nu dan toch van: in november as.
zal de fundering geslagen worden, een kel-
der gemaakt, het erf enigszins vergroot wor-
den (ten koste van de Zaan) beschoeid en
opgehoogd worden met 3000 m3 zand en
zullen de overige voorbereidende werken
worden uitgevoerd. Voor 2005 staat op het
programma de houtloods en daarna fase-
gewijs doorbouwen, met in de planning in
2006 de bovenbouw en het gaande werk.
Medio 2007 is er dan, als alles goed gaat,
een maalvaardige bovenkruier-zaagmolen
in Nederland bij. Niet in de laatste plaats is
de herbouw mogelijk geworden door de
gemeente Zaanstad en de provincie
Noord-Holland, die beide een zeer aanzien-
lijke bijdrage leverden. In de geplande
grote kelder onder de molen zal een slech-
tweervoorziening komen. Dit was mede
een eis van de provincie wilde die mee-
doen in de subsidiëring in het kader van ver-
breding van de mogelijkheden voor het
toerisme. De totale herbouwkosten worden
geraamd op e 1.882.000,—, (ƒ 4.140.000,—)
waarvan ongeveer nog een kwart niet is
gedekt. De stichting denkt deze echter wel
binnen te kunnen halen binnen de ge-
plande afbouwtijd tot maalvaardige en
voor toeristen toegankelijke molen tot 2007.
De vereniging zal eigenares worden en de
stichting heeft een aparte exploitatiecom-
missie die hem gaande zal houden, waarbij
reeds activiteiten zullen worden ontplooid
tijdens de bouw. Bart Slooten.

Nog geen subsidie voor molen
Blekensgraaf

Stichting Molen De Vriendschap heeft in
verband met grote tegenvallers bij de res-
tauratie extra subsidie aangevraagd bij
provincie en gemeente (zie Molenwereld
2003-5-140). Van de gemeente Graaf-
stroom werd een bijdrage van 10.000 euro
verwacht, maar het College van B & W van
Graafstroom wees dit verzoek af. Dit kwam
het College op kritiek vanuit de gemeente-
raad te staan, vooral omdat het niet dui-
delijk was waarom dit verzoek werd afge-
wezen. Het College beriep zich op vaag-
heden als eventuele precedentwerking en
‘het ontbreken van mogelijkheden’. Op
verzoek van het CDA werd de subsidie-
aanvraag alsnog op de agenda voor de
komende raadsvergadering.

De inmiddels vrijwel geheel gerestaureerde
molen ziet er schitterend uit. Vroeger kon
men vanaf de Graafsroom met een
schouw de molen invaren. Deze ‘invaart’ is
nu in ere hersteld, zodat Nederland weer
een ‘grotmolen’ rijk is. Jammer genoeg is
de zakgoot tussen de molen en de schuur
(zie Molenwereld 2002- 2-35) weggerestau-
reerd, hetgeen historisch gezien juist weer
een verarming is.

Nieuwe toekomst voor korenmo-
len Bodegraven

Er is in Bodegraven bezinning gaande over
de toekomst van de korenmolen en zijn bij-
gebouwen. De gemeente kocht nog niet
zo lang geleden het molenaarshuis en bij
de molen behoren ook diverse bijgebou-
wen. Het was dan ook vroeger een flink be-
drijf dat al relatief vroeg werd uitgebreid
met een stoommaalderij. Onlangs is er
overleg geweest over wensen en mogelijk-
heden van het complex. Hoofdrolspelers
zijn uiteraard de gemeente als eigenaar en
verder de Stichting Vrienden van De Arkduif
en de vrijwillige molenaars. Ook De Hol-
landsche Molen is bij de plannen betrok-
ken. Eerste doel is de molen te herstellen,
waardoor hij weer kan draaien (zie Molen-
wereld 2003-2-40). Voor de bijgebouwen
zijn, al in het verleden, verschillende moge-
lijkheden geopperd. Een kleinschalige
brouwerij of een museum over de Rijnstreek
behoren tot de grootste kanshebbers.
In juli brengt de Stichting (voortgekomen uit
de Lions Club) advies uit aan het gemeen-
tebestuur, waarna dit in september met
een voorstel naar de raad wil komen. Het
molenhuis komt binnenkort leeg en het is
de bedoeling dat een vrijwillig molenaar er
gaat wonen. Dat zal de molen uiteraard al-
leen maar ten goede komen.

Munnikenmolen Leiderdorp in
bedrijf gesteld

Leiderdorp wilde al in een vroeg stadium
zijn molens bewaren. Omstreeks 1960 kocht
het gemeentebestuur vrijwel alle molens in
de gemeente aan en dat in een tijd waarin
dat nog geen gemeengoed was. Het be-
gon in 1958 met de Kalkmolen; dan volgen
in 1963 de Zijllaanse Molen en de Bosmolen
en in 1964 de Munnikenmolen. De Achtho-
vense en de Doeshofmolen vinden onder-
dak bij de Rijnlandse Molenstichting. Vervol-
gens komen alle (!) gemeentelijke molens
in de knel door grootscheepse planologi-
sche wijzigingen als woningbouwprojecten
en de HSL. Of dit te vermijden was geweest
is een tweede. Een derde is of het beleid
ten aanzien van de molens op zich altijd
goed was. Zo is het molenhuis van de Mun-
nikenmolen verkocht aan de bewoner. Zo
lang bewoners van dit huis hun hart op de
rechte plaats hebben voor de molen dan is
er geen probleem. Maar wat als het anders
wordt? Eén ding is wel duidelijk: de biotoop
van de bestaande gemeentelijke molens is
niet ideaal. Verplaatsing zou een voor de
hand liggende oplossing zijn, maar binnen

Het Haantje in Weesp feestelijk versierd
ter gelegenheid van de opening op 23
mei (foto J. Vendrig).
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de gemeente is eigenlijk geen plek te vin-
den die, zeker op lange termijn, aan de
wensen voor een molen voldoet. Het mo-
lenbeleid van de gemeente heeft zo de
laatste jaren veel discussie opgeroepen. 
Toch liet de gemeente recent de Munni-
kenmolen herstellen. Op 26 mei volgde de
officiële afsluiting van de restauratie door
burgemeester Zonnevylle, al moet het
scheprad en de schepradkast nog afge-
werkt worden.
De Munnikenmolen is vrij jong, gebouwd in
1890 als opvolger van een verbrande voor-
ganger uit 1834. Deze molen en zijn voorgan-
ger worden al sinds omstreeks 1870 bemalen
door leden van de familie Borreman. Nu is
dat Cees Borreman, de derde generatie.

Molen Oud-Alblas in de 
problemen

Molen De Hoop in Oud-Alblas is een van de
weinige molens in Nederland die continu in
bedrijf is gebleven dankzij de bijzondere in-
zet van de familie De Groot. Nu wordt dat
malen toch problematisch vanwege de
slechte toestand van een roe. Molenaar
Evert de Groot ontdekte ongeveer een half
jaar geleden scheurtjes bij gaten voor de
hekstokken. Direct gevaar is er wel niet,
maar voorzichtigheid is wel geboden. Ver-
der moeten ook de fokken vernieuwd wor-
den. Een en ander is in het normale onder-
houdsbudget niet te realiseren. De aanvra-
gen voor herstelsubsidie zijn inmiddels inge-
diend. 
De nu te vervangen roe is in 1965 nieuw ge-
stoken, zodat de levensduur nog geen veer-
tig jaar is. Dat is anders dan bij de Potroeden
die honderd jaar en meer halen. 
Deze (geklonken) roeden waren een begrip
en zeker in de begintijd van de gelaste roe-
den hadden veel molenaars daar niet veel
vertrouwen in. Toen de Prinsenmolen in Hille-
gersberg in 1970 nieuwe gelaste roeden
kreeg lagen op een goed moment de
oude Potroeden, no. 940 uit 1876 en 1659 uit
1892 op de grond bij de nieuwe. Echt slecht
waren die Potroeden nog niet, waarop de
Terbregse molenaar Arie Kluit, op weg naar
huis, aan de molenmakers vroeg: ‘Halen jul-
lie kakkebed eruit om pissebed te steken?’

Bomen in Bonrepas

De molen van de polder Bonrepas bij
Schoonhoven had jarenlang de reputatie
de oudste watermolen van Holland te zijn.
Die is dan wel achterhaald, maar de kwali-
teit van de molen en zijn ligging aan de Vlist
is er niet minder om.
Buurman De Heer kocht een perceel grond
bij de molen en plantte er wilgen. Mole-
naar Van Rijswijk vreest toenemende wind-
belemmering en vroeg zijn buurman de
bomen te verwijderen. De man weigert dat
en beroept zich op de plannen van de
Landinrichtingscommissie die voor het ge-
bied extensieve natuurontwikkeling voor-
staat. Van Rijswijk heeft nu een beroep ge-
daan op het gemeentebestuur van
Schoonhoven en beroept zich op het

windrecht (dat overigens nooit van toepas-
sing is geweest voor watermolens). Hij heeft
ook De Hollandsche Molen en het Zuid-Hol-
lands Landschap ingeschakeld. 
Nu staat de molen van Bonrepas in het
Hoogheemraadschap van de Krimpener-
waard. Dit wist met een beroep op de keur
van het Hoogheemraadschap vorig jaar in
een gelijksoortige situatie de bomen bij de
molen van Beneden-Haastrecht gekapt te
krijgen (zie Molenwereld 2002-6-182, 183).
Wellicht kan dit hier ook. 

Molen Retranchement in bedrijf
gesteld

Op zaterdag 17 mei werd de in 1643 ge-
bouwd standerdmolen van Retranche-
ment in bedrijf gesteld door wethouder L.
Kamphuis van de gemeente Sluis. De mo-
len verkeert nu weer in de staat van voor
de Tweede Wereldoorlog. In 1944 werd de
molen zeer zwaar beschadigd door be-
schietingen. Na de oorlog volgde welis-
waar herstel, maar vanwege de toen
heersende omstandigheden ontstond een
molen die nogal afweek van zijn ‘eertijds’.
Daarna volgde als het ware een pad om-
hoog, waarbij de molen stap voor stap
steeds meer zijn authentieke karakter her-
kreeg, een proces, waarvan de inbedrijf-
stelling op 17 mei het hoogtepunt vormde.
De molen wordt bemalen door vrijwillig mo-
lenaar Bram Voogdt.

Eeuwfeest Liesselse molen

In het weekend na de kermis wordt er in
Liessel weer volop feest gevierd. Dit jaar be-
staat de enige molen die Liessel nog rijk is
honderd jaar. De dorpsraad heeft het ini-
tiatief genomen om deze bijzondere ver-
jaardag van de ‘De Volksvriend’ niet onop-
gemerkt voorbij te laten gaan. Er is een
feestcomité ingesteld, waarin naast enkele
leden van de dorpsraad ook de vrijwillige
molenaars Piet Meulendijks en Harrie Smits
zitting hebben. 
Met medewerking van een groot deel van
bet verenigingsleven en de plaatselijke be-
volking, willen wij op 7 september de klok
als het ware honderd jaar terugzetten. We
hebben het geluk dat het eeuwfeest valt in
een jaar waarin het Sint Hubertusgilde een
nieuwe koning krijgt. Eens in de vier jaar
wordt het koningschieten gehouden,
waarna ter ere van de nieuwe koning tien-
tallen erebogen door buurtschappen in en
om het dorp worden opgericht. 
Het weekend na de kermis is bewust geko-
zen, zodat de glans van die eeuwenoude
traditie tijdens het eeuwfeest van de molen
nog naijlt.
Naast het feestprogramma zullen we in ie-
der geval zorgen voor een fietsroute langs
de erebogen met de molen als start- en
aankomstpunt.
De molen aan de Hoofdstraat wordt het
middelpunt van het feest. Daaromheen
wordt een folkloristische boerenmarkt geor-
ganiseerd met onder mee oude ambach-
ten.

Jong Nederland is benaderd om Oud-Hol-
lands vermaak, zoals zaklopen en hoepe-
len voor de schooljeugd te organiseren. 
Het organiserend comité is ook nog op
zoek naar leeftijdgenoten van De Volks-
vriend. Ford en Harley Davidson worden dit
jaar ook honderd. Misschien is daar ook iets
leuks mee te doen?
Na de Sint Willibrordus-parochiekerk wordt
molen De Volksvriend in de geschiedenis-
boeken over Liessel genoemd als meest
markant gebouw. Twee jaar geleden be-
stond de kerk honderd jaar. Dat werd toen
terecht met diverse festiviteiten gevierd.
Het eeuwfeest van de molen leent zich uit-
stekend voor een themafeest, waarbij Lies-
sel zich goed kan profileren.
Op 7 September 2003 is dan ook iedereen
welkom om dit eeuwfeest vanaf 14.00 uur
te komen mee vieren. Piet Meulendijks.

Toch geen oud voor nieuw in
Zundert

Het weer aanbrengen en in orde maken
van de borstroe aan de Akkermolen van
Zundert is niet doorgegaan (zie Molenwe-
reld 2003-6-177). Mensen in Zundert waren
verbolgen dat de standerdmolen, uitgere-
kend in het Vincent van Goghjaar, er vleu-
gellam bijstond. Het gemeentebestuur
zegde daarom ‘optisch herstel’ toe. Bij na-
der inzien ziet datzelfde gemeentebestuur
op verzoek van de Stichting Akkermolen
hiervan af. Het zou niet alleen goed geld
naar kwaad geld smijten zijn, maar vooral
ook omdat de molen dan vanwege de
slechte roe helemaal niet meer zou kunnen
draaien. Met alleen de ijzeren roe kan dat
wel. Het zal vroeger ook wel voorgekomen
zijn. Misschien maalde de molen in de tijd
dat Vincent in Zundert was misschien ook
wel een tijd met één roe; waarom niet.

I.J. de Kramer-prijs 2004

De vereniging voor molinologie TIMS Ne-
derland en Vlaanderen looft voor de
tweede maal de I.J. de Kramer-prijs ter
waarde van 2000,- uit aan de auteur(s) van
een recente publicatie of een manuscript
met een wezenlijke bijdrage aan de ver-
dieping van de molinologische kennis bin-
nen het Nederlandse taalgebied. De ver-
eniging beoogt hiermee het molinologisch
onderzoek en de publicatie van onder-
zoeks-resultaten te stimuleren. Alleen stu-
dies die op eigen, origineel onderzoek zijn
gebaseerd, dingen mee.
Gegadigden dienen zich schriftelijk te mel-
den bij het secretariaat vóór 1 mei 2004 on-
der bijvoeging van drie exemplaren van
hun werk. Een deskundige jury zal de inzen-
dingen beoordelen en de winnende studie
selecteren. De uitreiking van de prijs is voor-
zien op zaterdag 27 november 2004.
De precieze voorwaarden kunt u vinden
op onze website
http://www.timsmills.info/reglement. 
Voor nadere inlichtingen en een schriftelijke
versie van de voorwaarden kunt u contact
opnemen met onderstaand adres. Uw in-
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zending kunt u ook naar dit adres sturen.
Secretariaat TIMS Nederland en Vlaande-
ren
p/a Leo van der Drift
Groothertoginnelaan 174 B
NL - 2517 EV Den Haag
Tel.: +31.70.3460885
E-mail: leo.diederik @ consunet.nl
TIMS Nederland en Vlaanderen.

Serie ansichtkaarten

Peter van der Drift heeft weer 14 gekleurde
molenkaarten in de aanbieding ( PD 27 t/m
40).
Het betreft kaarten van de volgende mo-
lens: 
Dokkum - Marmeerin, Ezumazijl - De Gans,
Franeker - Arkens, Holwerd - De Miedenmo-
len, Jislum - De Volharding, Nijemirdum - ‘t
Zwaantje, Oudega - Doris Mooltsje, Tietjerk
- De Himriksmole, Tietjerk/Ouddeel - De
Lytse Geast, Wanswerd - Victor, Molkwerum
- Amerikaanse windmotor, Zeijen -paaltjas-
ker, Paaslo - Tonmolen, Leiden - Kikkermo-
len. 
De kaarten zijn te bestellen door 8,45 euro
over te maken op postbankrekening
5681468 t.n.v. P.G.M. van der Drift, Veen-
weg 59, 2631 CJ Nootdorp. Bij betaling per
bank gaarne uw adres apart opgeven. 
Voor nadere informatie: tel. 015 - 3108742.
Peter van der Drift.

in ‘t kort

� Bij de jongstleden ‘lintjesregen’ kreeg niet
alleen Gerrit Pouw een koninklijke onder-
scheiding (zie Molenwereld 2003- 6-167),
maar ook zijn echtgenote, Eveline Pouw-
Schipper. Zij werd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau benoemd, onder meer
vanwege haar inzet als secretaris voor de
examencommissie van De Hollandsche
Molen gedurende 25 jaar.
� Op 13 juni hebben de molenmakers van
het bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum
de Polslootmolen bij het bedrijfsterrein Spi-
kerboar in Akkrum gedemonteerd in ver-
band met diens verplaatsing naar de
Nieuwe Schouw (zie Molenwereld 2003-4-
104).
� De molen van Ane heeft dankzij de steun
van sponsors vorig jaar een nieuw koppel
stenen gekregen. Tijdens een speciale bij-
eenkomst op 17 mei konden de gulle ge-
vers zich op de hoogte stellen van het re-
sultaat. 
� Het in 1856 gebouwde stoomscheprad-
gemaal van de polder Mastenbroek bij
Genemuiden wordt bedreigd door peilver-
laging die de houten fundering van het ge-
maal in gevaar brengt.
� Op 13 juni is de eerste expositie ingericht
in het gerestaureerde restant van de Noet-
selermolen aan de Beltmolenweg in Nijver-
dal. Deze is gewijd aan een landbouwpro-
ject in het Roemeense Nusfalau. De exposi-
tie is te bezichtigen op donderdagen van
17.00 tot 21.00 uur, op vrijdagen van 14.00
tot 17.00 uur en op zaterdagen van 14.00
tot 16.00 uur.

� Op vrijdag 13 juni zijn de nieuwe Vaags-
roeden 84 en 85 gestoken bij de Kemper-
molen in Breedenbroek. De molen had tot
voor kort nog een houten roe, maar om re-
denen van kwalitatieve aard is er toch voor
gekozen een ijzeren te steken.
� De vreugde over de revitalisering, het
weer tot leven komen van de Gaaspermo-
len in Amsterdam-Zuidoost (zie Molenwe-
reld 2003-6-172), was van korte duur. Na
twee weken moest de molen stilgezet wor-
den vanwege geconstateerde onder-
loopsheid. Dat betekent dat door ‘lek-
kage’ water onder de molen door de pol-
der instroomt.
� Tijdens de Nationale Molendag op 10
mei werd de in 1998 door brand zwaar be-
schadigde molen van de Veerpolder bij
Penningsveer na herstel in bedrijf gesteld
door wethouder Martini van Haarlem.
� Het gemeentebestuur is akkoord ge-
gaan met de plannen van de Stichting Mo-
len De Zandhaas in Santpoort om in de mo-
lenschuur een woning in te richten voor
molenaar Jos Kors.
� Tijdens een haringparty op 28 mei bij
café Rustwat in Nieuwerkerk a/d IJssel
werd er een Amerikaanse veiling gehou-
den van de eerste emmer haring. De op-
brengst ervan was voor de restauratie van
de molen Windlust die naast het café staat.
� Het dekkersysteem van de Hogeveense
Molen te Noordwijkerhout is vernieuwd. Het
molenaarshuisje staat er toch nog steeds,
zij het dichtgetimmerd (Zie Molenwereld
2001-2-35).

� De Rabobank in Deurne ondersteunt ver-
nieuwende initiatieven die de kwaliteit van
de samenleving in Deurne bevorderen. Dit
jaar werden er voor het eerst drie projecten
beloond. Zo kreeg de Stichting Holten’s Mo-
len 5000 euro voor het herstel van de verd-
wenen zagerij bij deze molen in Deurne.
� Het landgoed De Hertgang in Halsteren is
gedurende een paar zondagen in mei
opengesteld geweest voor het publiek. De
ontvangen entree, ongeveer tweeduizend
euro, werd door de eigenaar van De Hert-
gang beschikbaar gesteld voor herstel van
de molen van Frans Moerland, die vorig
jaar augustus werd getroffen door een roe-
denbreuk.

Molenkalender

23 augustus: Drentse Molendag.
7 september: Viering honderdjarig bestaan
van molen De Volksvriend in Liessel. 
7 september: Schermermaaldag
27 september: Zaanse Molendag.
11/12 oktober: Molenweekend Noord-Hol-
land-zuid.
8 november:Molendag Tielerwaard
21 november: Symposium ‘Strijden voor
molens’ in het provinciehuis te Zwolle ter
gelegenheid van het vijftigjarige bestaan
van de Stichting De Overijsselse Molen.

Verkooplijst

molen-
boeken

Boekhandel/
antiquari aat 
Papyrus 
te Deventer heeft een
verkooplijst (nr. 50) 
gepubliceerd met de
verkrijgbare boeken
over molens. 
Deze  lijst is gratis
verkrijg baar bij Papyrus 
tel. 0570-612461,
e-mail: 
stokroos-papyrus@
worldonline.nl. 

De winkel is gevestigd
Nieuwstraat 29, 7411
LG Deventer en is
dage lijks geopend.



Op de molen van Horsten wordt
nog gemalen

De in 1838 gebouwde molen van Horsten is
de enige molen in de kreis Wittmund waar
nog een molenaarsbedrijf is gevestigd. Ei-
genaar en molenaar is de 37-jarige mole-
naar Uwe Erks, de derde generatie Erks op
deze molen. Sinds de restauratie van 1978
kan er wel weer op de wind gemalen wor-
den, maar het eigenlijke werk gebeurd
toch elektrisch. Per jaar wordt zo’n 400 ton
gemalen. Het graan komt meestal uit de
eigen streek en wordt meest ook daar als
meel afgezet. Sinds 1990 verwerkt Erks ook
Bioland-graan. Verder constateert Erks dat
de laatste jaren de thuisbakkerij sterk is toe-
genomen en hij heeft daar op ingespeeld
met het op de markt brengen van bio-
mixen. Erks levert aan biologische en re-
formwinkels in de hele streek evenals aan
zes Familia-supermarkten. 
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Niedersachsen

Duitsland

Excursies in het Bergische land

Het Bergische Land is, gemakshalve, het
zuidelijk deel van het Ruhrgebied. De in-
dustrie in dit gebied met plaatsen als Solin-
gen, Wuppertal heeft heel oude wortels,
wortels die vaak met waterkracht en wa-
termolens te maken hebben. De afgelo-
pen decennia is men zich in dit gebied er-
van bewust geworden dat industrie meer is
dan stinkende en rokende fabrieken. Zo
ontwaakt het besef van industriecultuur.
Het leidde in 1998 tot de oprichting van het
Netzwerk Industriekultur Bergisches Land
e.V. Het Netzwerk is het centrale aan-
spreekpunt voor iedereen die in dit indus-
trie- en cultuurlandschap is geïnteresseerd.
Men organiseert excursies, toeristische rou-
tes en verzorgt publicaties.
In het programma voor dit jaar zijn verschil-
lende excursies opgenomen die recht -
streeks of zijdelings met waterkracht en wa-
termolens hebben te maken, zoals:
12 juli: Zu den Ursprüngen der Bergischen
Werkzeugindustrie; een excursie door het
Morsbachtal van het werktuigmuseum
Remscheid naar de Steffenshammer.
13 juli: Erlebnis Freudenthaler Sensenhamer;
waterkracht en zeisensmederij aan de
Dhünn.
14 september: Ertsverwerking en smede-
rijen in de Wendener Hütte. 
10 oktober: Wasserkraft und Dampfma-
chine; de oorsprong van de Solinger slijpers.
7 november: Moderne Papierindustrie erle-
ben: bezichtiging van papierfabriek Zan-
ders in Bergisch-Gladbach.
9 november: Wasserkraft und papierpro-
duktion; door het Strundetal naar de pa-
piermolen Alte Dombach.
Voor informatie en aanmelding: Touren zur
Industriekultur im Bergischen Land c/o
Land+Leute - Kontor; dr. Eva Kistemann,
Reuterstraße 208, D-51467 Bergisch Glad-
bach, tel + 49 (0)2202-250560, fax 250562,
e-mail: land.und.leute@netcologne.de

Restauratie Höpings Mühle in
Rheine-Mesum

Vaags Molenbouw uit Aalten heeft geres-
taureerd de oliemolen van het Erve Schulte
Höping. Deze dubbele watermolen op de
Frischhofsbach ligt in Mesum, een plaats
behorend tot de gemeente Rheine.
Uit een vermelding op een kaart uit 1688
‘De lineatio Geometrica Schulteti Elper-
ding’ (de toenmalige eigenaar heette
scholte Elperding), deze kaart wordt be-
waard in het staatsarchief te Munster, blijkt
dat de molen toen al een dubbele molen
was, bestaande uit een koren- en een olie-
molen. Tot de opheffing van het leenstelsel
behoord de molen tot de kerkelijke do-
meingoederen van de bisschoppen van
Munster. Vanaf 1857 is de molen van
scholte Höping.
Professor Josef Schepers, een eminente
heemkundige en samensteller van het

standaardwerk Haus und Hof westfälischer
Bauern geeft in dit boek een afbeelding
van de toestand zoals die omstreeks 1850
was en schrijft daarbij:
‘Links van de stuw de oliemolen, gebouwd
omstreeks 1675 en rechts de korenmolen,
als een windmolen met twee waterrade-
ren, waarvan de romp met schaliën is be-
dekt. De windmolen werd in 1851 wegens
bouwvalligheid afgebroken’.
In familiebezit van de huidige eigenaar be-
vindt zich nog twee afbeeldingen, die het
molencomplex in verschillende bouwfasen
toont. De windmolenstomp is daarbij nog
duidelijk te herkennen. Zulke gecombi-
neerde wind- en watermolens kwamen va-
ker voor in het Munsterland, maar verdwe-
nen echter in de loop van de negentiende
eeuw.
De korenmolen werd aan het eind van de
negentiende eeuw vanaf de grond ver-
nieuwd en kreeg zo haar huidige vorm met
drie koppel stenen. Bij de overgang van de
negentiende naar de twintigste eeuw wer-
den de twee waterraden van de korenmo-
len gesloopt en vervangen door een tur-
bine. Later werd er nog een elektrisch ge-
dreven zagerij aan toegevoegd.
De oliemolen is eveneens nog in complete
staat bewaard gebleven en is al met een
nieuw onderslagrad uitgerust. De zuidgevel
van het molengebouw die op heel smalle
klossen ver uitsteekt zou nog uit de zeven-
tiende eeuw dateren, terwijl het noordelijke
deel waarschijnlijk in het laatste kwart van
de achttiende eeuw werd vernieuwd.
De lopers van de kollergang hebben een
doorsnede van circa anderhalve meter.
De as en het kroonrad van de kollergang
bevinden zich onder het dak. Verder be-
staat de inventaris uit een vuister, een plet-
ter, een hydraulische oliepers en een
Kuchenauspresser. Om de molen weer be-
drijfsvaardig te maken is toch een restaura-
tie van het binnenwerk vereist.
Höpings oliemolen behoort tot de belang-
rijkste complexen van deze soort en is qua
technisch-historische ontwikkeling te plaat-
sen tussen de oliemolen Overmeyer in Hop-
sten-Halverde en de Tüshausmühle in Dor-
sten-Deuten. In de oliemolen van Over-
meyer wordt de olie met een houten slag-
werk geslagen, terwijl in de Tüshausmühle
de olie hydraulisch wordt geperst.
Een bijzonderheid voor het Munsterland is
dat de Höpingsmühle niet alleen in de oor-
log maar ook in de tijd erna zowel ‘s nachts
al overdag in bedrijf was voor het produ-
ceren van olie uit lijn- en raapzaad. Ook uit
door de bevolking verzamelde beuken-
nootjes werd olie geslagen. Vijftig kilo zo-
merraapzaad leverde twaalf liter raapolie
op, vijftig kilo lijnzaad daarentegen veer-
tien liter lijnolie. In 1958 werd het bedrijf op-
geheven.
Tot het als monument beschermde com-
plex met de stuw behoort ook een Ro-
coco-beeld van Sint Nepomuk uit 1782 op
de stenen stuw. Bernhard Fritsche.

NORDRHEIN-WESTFALEN

De molen van Horsten in 1977.
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Molensactueel

Over twee jaar 
gerestaureerde Molen 

Massier?
De plannen om te komen tot een volledige restauratie van de

‘Molen van Massier’ aan de Veldweg nabij Nieuwleusen, 
krijgen steeds vastere vormen. Een tweetal molenmakers
heeft inmiddels een offerte uitgebracht voor een totaal 

herstel van de molen. De kosten worden begroot op rond
590.000 euro. 

Ben Kloosterman

De gemeente Dalfsen heeft inmiddels
een procedure in werking gesteld
om via ex artikel 11 van de Monu-

mentenwet 1988 een vergunningaanvraag
tot herstel te verkrijgen. Gerekend wordt op
een belangrijke rijksbijdrage in de kosten,
met daarnaast subsidies van andere (over-
heids)instellingen en uit andere fondsen.
Verloopt alles in gunstige zin dan zou er
over circa twee jaar weer een gerestau-
reerde en maalvaardige windkorenmolen
Massier kunnen zijn.

Op bezoek

Nadere mededelingen over de stand van
zaken met betrekking tot deze omvangrijke
molenrestauratie werden gedaan tijdens
een bezoek dat leden van het bestuur, mo-
lenaars en molenhulpdienst van de Stich-
ting Westermolen Dalfsen in mei brachten
aan de molen. Vooral de molenaars benut-
ten die gelegenheid om de situatie eens
goed in ogenschouw te nemen. Zowel uit-
wendig als inwendig verkeert de molen in
slechte staat. Inwendig is het gaande werk
verdwenen. Dat werd in het verleden ges-
loopt om plaats te maken voor silo’s, meng-
machines, transporteurs en andere appa-
ratuur om machinaal veevoeder te kunnen
produceren. Er zal dus heel wat vernieuwd
moeten waaronder ook de vloeren en er
moet een koppel stenen komen. Uitwendig
valt er ook heel wat te restaureren, zo ook
een drastische aanpassing van de omge-
ving, waaronder de biotoop om de molen
weer wind in de zeilen te kunnen geven.
De Dalfser molendelegatie werd bij de mo-
len ontvangen door de voorzitter van de
Stichting Molen Massier, Marten de Jong
(oud-wethouder van de voormalige ge-
meente Nieuwleusen) en door de familie
Massier, waaronder de laatste molenaar

Jan Massier en zijn zoons Wim die deel uit-
maakt van het stichtingsbestuur en André
die thans het veevoederbedrijf leidt en de
toekomstige molenaar moet worden. Na
de bezichtiging werd er op uitnodiging van
Jan Massier een kop koffie gedronken in
‘De Viersprong’ waar een verdere ge-
dachtewisseling plaatsvond. Daar gaven
Marten de Jong en Dirk Brugman, resp. als
voorzitter en secretaris van de Stichting, na-
dere informatie. Gememoreerd werd, dat
precies tien jaar geleden de restauratie
bijna rond was maar op het laatste mo-
ment werd afgeblazen omdat het finan-
ciële plaatje niet rond was te krijgen. De
kosten waren toen begroot op 950.000 gul-
den, waarvan meer dan de helft kon wor-
den gefinancierd door de Stichting RIBO
(Scholing, restauratie en Innovatie in de
Bouw in Overijssel). Met name de ge-
meente Dalfsen liet het toen met een be-
drag van 25.000 gulden (Nieuwleusen
wilde maximaal 150.000 gulden voteren)
afweten. Het gevolg is geweest dat de res-
tauratie geen doorgang vond. 

Restauratie nu

Nu, tien jaar later, lijken de zaken er beter
voor te staan. Het nieuwgevormde stich-
tingsbestuur is voortvarend te werk ge-
gaan. Er zijn gesprekken gevoerd met mo-
leninstanties waaronder de Vereniging De
Hollandsche Molen en de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg waarvan via een rijks-
subsidie het leeuwendeel van het beno-
digde geld moet komen. Marten de Jong
zei te rekenen om het geldende percen-
tage van 70%. Als die toezegging afkomt
kunnen er definitief knopen worden door-
gehakt. Andere bijdragen zullen moeten
komen van de gemeente Dalfsen en pro-
vincie alsmede andere subsidiërende in-

stanties en verenigingen. Daarnaast zal het
stichtingsbestuur nog een flink bedrag op
tafel moeten zien te krijgen via andere
fondsen, acties en bijdragen vanuit de be-
volking. Namens de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg te Zeist is door Geert Nien-
huis, die voor de RDMZ de molens in noord-
oost Nederland onder zijn hoede heeft en
in Nieuwleusen woonachtig is, een bestek
gemaakt voor de totale restauratie. Op
basis daarvan werd een drietal molenma-
kers uitgenodigd voor offerte waarbij het
gemelde bedrag van 590.000 euro uit de
bus kwam. Onder de restauratie valt ook
de herinrichting van het molenterrein. Dat
zal geschiedden in nauw overleg met Het
Oversticht en de eigenaar van het vee-
voederbedrijf. Zo zullen storende silo’s moe-
ten verdwijnen en vooral ook de biotoop
(windvang) zal veel aandacht krijgen.
Namens de familie Massier liet Wim Massier,
die de familie in het stichtingsbestuur verte-
genwoordigt, weten zeer gelukkig te zijn

De molen van Nieuwleusen was 
omstreeks 1930 nog in vol bedrijf 
(foto coll. G.H. Vasrwijk sr.).
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met de herstelplannen. ‘De hele familie
staat achter de restauratie en achter
André’, aldus Wim Massier. Als alles nu vol-
gens ‘het spoorboekje’ verloopt, kan er
over wellicht twee jaar weer tarwe gema-
len worden op een gerestaureerde ‘Molen
Massier’. De toekomstige (vrijwillige) mole-
naar is al in opleiding: de stichtingsvoorzit-
ter Marten de Jong. Hij volgt momenteel
op de Westermolen in Dalfsen een oplei-
ding voor vrijwillig molenaar en kan er over
twee jaar klaar voor zijn.

Hugenoten

Massier behoort tot een zeer oude mole-
naarsfamilie. Het geslacht Massier (ook
Mansier) stamt uit Frankrijk. Het waren Hu-
genoten, die in 1650 het land ontvluchtten
en zich in Amsterdam vestigden. De stam-
boom van de familie Massier in Nieuw-
leusen begint echter in 1715, als een Jan
Massier Peterszoon wordt geboren. Niet
duidelijk is waar hij is geboren. Het kan Am-
sterdam zijn, maar meer voor de hand lig-
gend is Ommen, want hij trouwt met ene

Derkien Bos en hun eerste zoon, Peter,
wordt op 5 december 1741 in Ommen ge-
boren. Twee generaties verder ontstaat de
eerste molenaarsgeneratie. Dat is Jan Mas-
sier, geboren op 27 mei 1765. Hij trouwde
op 2 mei 1792 met Jentien Bakker te Mep-
pel, waar hij molenaar is op de Kinkhorster-
molen. Ook zijn halfbroer Henk Massier is
daar molenaar. Ook de tweede, derde en
vierde generatie is molenaar in Meppel
maar deze laatste, Lucas Massier, vertrekt
omstreeks 1850 naar Nieuwleusen en zet
daar de traditie voort. Hij wordt opgevolgd
door de oudste zoon Gerrit, die met de
zoons Jan en Arend voor de 6e generatie
molenaars zorgt. Zij worden opgevolgd
door Wolter Massier, geboren op 9 augustus
1905 en getrouwd met Willempje Waan-
ders. Daarna volgt de 8e generatie, Jan
Massier, geboren in 1932, die onlangs het
bedrijf heeft overgedragen aan de ne-
gende generatie, André Massier. 

In augustus 1960 gingen de roeden uit de molen van Massier. Toch begonnen ze
nog aan een nieuw leven in molen De Hoop in Hellendoorn.

Daarna gingen ook de kap en de balie
van de molen af. De complete romp
bleef staan. Zo lang er een romp staat,
is er nog hoop!



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
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Voor de Narrenmühle in Dülken bij Viersen
in Duitsland, en voor de Schaager Mühle in
Nettetal-Schaag op enkele kilometers ver-
derop hebben wij op 22 mei gelijktijdig
nieuwe roeden gestoken die vooraf in de
werkplaats waren voorzien van een
nieuwe ophekking. Voor de Braunsmühle in
Büttgen bij Kaarst is de kap gereedgeko-
men en hebben we deze 28 mei geplaatst
(zie foto’s). De werkzaamheden aan het
staartwerk aan de Sint Annamolen te Nij-
megen zijn gereedgekomen. Aan de mo-
len Fleur te Zevenbergen hebben we on-
derhoudswerkzaamheden verricht.
(Zie ook onze website www.beijk.biz)

Aan molen de Korenbloem in Haaksbergen
zijn de planken van de fokken vervangen.
Tevens zijn er enkele windborden ver-
nieuwd, de nok- en voorwolfplanken ver-
vangen en diverse kleine werkzaamheden
verricht. Van de molen in het Duitse plaatsje
Stommeln is de windroos gerepareerd en
hebben we diverse reparaties aan het ge-
vlucht uitgevoerd. Van de Kempermolen te
Breedenbroek zijn de werkzaamheden aan
het gevlucht in de werkplaats afgerond. In-
middels is het gemonteerd aan de molen. 
VAAGS molentechniek leverde een vijftal
roeden af t.b.v. diverse molens in Noord-

2176de jaargang 2003 nr. 7/8

NVVM-molenmakers actief

1. De grotendeels vernieuwde kap van
de Braunsmühle in Büttgen bij Kaarst
in opbouw in de werkplaats van Beijk.
De kap is voor Nederlandse begrippen
van een merkwaardig model 
(foto Beijk Molenbouw B.V.).

2. De molen heeft zojuist zijn kap
herkregen. De Braunsmühle werd in
1756 gebouwd, als opvolger van een
standerdmolen die slachtoffer werd van
noodweer. Drie mensen in de molen
kwamen daarbij om het leven. De graaf
Von Salm-Reifferscheidt-Dyck liet nu
een stenen molen bouwen. Daarmee is
die, afgezien van de torenmolens, een
van de oudste stenen molens van het
Niederrheingebied 
(foto Beijk Molenbouw B.V.).

3. Nieuwe Ten Havekleppen voor 
de molen van Breedenbroek in de 
werkplaats van Vaags 
(foto Vaags Molenwerken).

Holland. Daarnaast zijn er vier stroomlijn-
neuzen gemaakt voor de Kempermo-
len te Breedenbroek.

Bij molen No. 8 van de Nederwaard is
de nieuwe roede gestoken en zijn
nieuw hekwerk en windborden aange-
bracht. De buitenroede is doorgescho-
ven, het hekwerk met de borden nage-
zien, het voorschild, keuvelens en de
nokplanken van de kap zijn vervangen
of gerepareerd.
Inmiddels zijn we gestart met het uitvoe-
ren van het jaarlijks onderhoudswerk
aan de molens van de SIMAV (Stichting
tot Instandhouding van  Molens in de Al-
blasserwaard en de Vijf  heerenlanden)
Molen No. 3 van de molenviergang te
Zevenhuizen kreeg een stalen lange
spruit en nieuwe lange schoren, terwijl
aan de bovenmolen, No 4, onder-
houdswerk werd gedaan, zoals schilder-
en teerwerk en het vervangen van dak-
kisten.
Groot onderhoud wordt gedaan aan
de Westmolen te Gorinchem. De koker-
balken in de ondertoren worden poly-
meer-chemisch hersteld. Van het bo-
venhuis moeten verschillende balken
worden vervangen, zoals het windpe-

1.

2.

3.

luw, de middel-achterzomer, de achterzo-
mer, een hoekstijl en een korbeel van het
stormbint, de borstnaald en de stormbint-
delen. Ook aan het bovenhuis worden ver-
schillende onderdelen polymeer-chemisch
hersteld.
Aan de twee stellingmolens van Gorin-
chem wordt onderhoudswerk uitgevoerd
en de Oostmolen kreeg een nieuw kruihas-
pel.
Het achtkant van De Jonge Sophia te
Groot-Ammers is zover gereed dat de riet-
dekker een aanvang kan maken met het
aanbrengen van het riet. De uitgezaagde
veldkruizen zijn weer aangebracht alsook
de korbelen van de tweede laag lege-
ringsbalken, een achtkantstijl werd onder
van een scherfstuk voorzien, de dakkisten
en hoge deurkozijnen zijn weer aange-
bracht zoals in de oude situatie rond 1920
was. Ook zijn nieuwe rietlatten aange-
bracht. Na het verwijderen van het oude
dak kwam aan het licht dat de kwaliteit
van het boventafelement en de kuip te
slecht was om te kunnen handhaven.
Deze dienen te worden vervangen en
hiermee is reeds een aanvang gemaakt.
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L.H. Boot

‘De molen is afkomstig uit Delft; hij stond aan de Haagweg,
was genaamd: ‘Het Fortuin’ (vroeger ‘De Slikmolen’), 

bestond, naar gegevens in het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage
gevonden, reeds voor 1668, was naar overlevering in 
1612 gebouwd, en werd in 1917 afgebroken en naar 

het museumpark overgebracht. 
De wederopbouw geschiedde in 1919-1920; tot een paar
maanden voor den afbraak is de molen in bedrijf geweest.’

Bovenstaande tekst is vermeld in de
eerste museumgids uit 1925. En bij een
vermelding in een gids, die voor be-

zoekers is geschreven, hoort natuurlijk een
aanduiding van een bouwjaar.
De vraag hoe oud een gebouw is blijft altijd
interessant. Veelal is dit niet van een ge-
bouw af te lezen, maar soms geeft een in-
gemetselde stichtingssteen opheldering
omtrent de ouderdom.
Incidenteel komt bij molens een jaartal-
steen voor, maar meestal is het de molen-
baard waarop veelal het bouwjaar wordt
vermeld.
Ook de molenbaard van het Het Fortuyn
geeft het ‘bouwjaar’ 1612 weer. Een bouw-
jaar dat omstreden is en dit zal uit het ver-
volg ook blijken. De laatste molenaar te
Delft, van Rossum en de directeur van de
Oliefabriek Calvé-Delft, bevestigen schrifte-
lijk dit bouwjaar; beide notities bevinden
zich in het museumarchief. Foto’s voor de
overplaatsing bevestigen dit niet; op de
molenbaard is geen enkel gegeven ver-
meld. Het is wel merkwaardig dat in het
museum het jaartal 1612 pas na de restau-
ratie van 1975 aangebracht is en het is niet
te achterhalen waarom toen pas dit jaartal
is aangebracht.
Bouwhistorisch is het onvoorstelbaar dat in
1612 al een gemetselde conische molen is
gebouwd. De torenmolen van Gronsveld in
Zuid-Limburg moest in 1622 nog gebouwd
worden. Dit geldt ook voor de in 1644 ge-
bouwde ‘torenmolen’ van Lienden, die al
enigszins conisch is gemetseld en daarmee
de eerste aanzet geeft tot de verandering
in bouwwijze. Die vroege datering vraagt
dus om een grondig (bouw)historisch on-
derzoek. 

Fragment uit de kaart van het Hoog-
heemraadschap van Delfland door de
gebroeders Kruikius uit 1712 met ten
noorden van Delft aan de Vliet de ‘Slik
Molen’ (repro gemeente-archief Delft).

Het Fortuyn
in het Openluchtmuseum



2196de jaargang 2003 nr. 7/8

Gezicht op de stad Delft door Hendrik Cornelis Vroom, geschilderd in 1615. Het
Fortuin stond op de plaats van de standerdmolen het dichtst bij de stad. Op alle af-
gebeelde standerdmolens is nog het oude dwarsgetuigde wieksysteem aanwezig. Let
ook op de stenen torenmolen uiterst links. Delft had al heel vroeg stenen molens.
Dit schilderij is aanwezig in het Stedelijk museum Het Prinsenhof te Delft.

De oudste vermeldingen

De laatste molenaar te Delft, Johannes van
Rossum, heeft indertijd onderzoek verricht
om achter de ouderdom van de molen te
komen. In het archief van het museum is
van zijn hand een notitie aanwezig van 24
november 1936 waarin hij schrijft: 
‘In het jaar 1551, den 26 October werd door
de Jurisdictie van Vreyenban consent ver-
leend tot het bouwen van een standerd
wind koren molen aan de Wateringse-
wegche weg tusschen de Lepelbrug en de
Kastanje Wetering aan Adriaan Adriaans
zoon van Leiden.’
Deze tekst is ontleend aan de ‘Schepen-
brief’ uit 1551 die aanwezig is in het Delftse
gemeentearchief. Het is tevens de vroeg-
ste schriftelijke vermelding van de plaats en
stichting van de molen die als volgt wordt
omschreven: ‘Adriaen Adriaensz van Leij -
den molenaer, bekennende dat hem doir
sinre groote voorgaende Instanne ende
verzoecke geconsenteert is bij burge-
meesters ende regeerders dezer stede van
Delff een wintmolen te mogen stellen tzijne
Lasten ende coste aen die westzijde vande
Waterinxe Weght tusschen die voirsz
stede...’. De bekende cartograaf Jacob
van Deventer tekent op de topografische
kaart van Delft die omstreeks 1560 tot stand
is gekomen de molen op de juiste locatie
buiten de Haagpoort langs de Vliet. 
Er is nog een stichtingsakte over de wind-
korenmolen die dateert van 24 januari 1603
en voorkomt in het Nationaal Archief te ‘s-

Gravenhage. Onderstaand is de aanhef in
de akte afgebeeld met de naam van de
molenaar. 
Er wordt dus voor de tweede keer vergun-
ning verleend voor het oprichten van een
molen. De molen waarvan melding wordt
gemaakt in de schepenbrief van 1551 is
niet meer aanwezig. Van Rossum meldt dit
ook in het vervolg van zijn notitie als volgt:
‘Deze molen is tydens de 80-jarige oorlog
die in 1568 uitbrak, gesloopt, omdat zy on-
der bereik der Delftse vesting stond.’. Ge-
zien bovenstaande vermeldingen is zijn
omschrijving juist, maar een schriftelijk be-
wijs in de archieven is niet te vinden. 
De stichtingsakte uit 1603 wordt onder-
steund door een aantal schriftelijke gege-
vens uit het begin van de 17de eeuw. Aller-
eerst wordt in de verpondingen ( belasting
op onroerend goed) van de Ambacht-
heerlijkheid Vrijenban uit 1599 en 1601 Pie-
ter Joppen nog als bleker vermeld en in
1602 als molenaar: ‘Pieter Joppen mole-
naer bruijckt int vande hoeftslach drie hont
Lants ende staet Diemarghe op datien
pontsgelts comt ontfangen iiii gul x st. (4
gulden en 10 stuivers)’. 
Daarna wordt in vrijwel alle transportakten
melding gemaakt van een erfpachtsbrief
uit 1602 en hoewel deze brief zelf niet te
vinden is wordt er een jaarlijkse erfpacht
betaald van 30 gulden. De akte uit 1811
geeft dit als volgt weer: ‘Krachtens Zekere
Erfpagtsbrief, bij Pieter Joppen, den Eersten
July des Jaars Zes ten honderd en Twee
verleden pacht Dertig Guldens Jaarlijks

Vrijgelds’ Daaruit blijkt dat Pieter Joppen
de grond al in erfpacht had voordat de
molen werd opgericht. 

De omgewaaide molen

In 1617 en 1622 worden twee schuldbeken-
tenissen ingeschreven voor het gerecht
van de Ambachtsheerlijkheid Vrijenban.
De akten geven nog maar een beperkte
informatie. In beide gevallen wordt de lig-
ging in Vrijenban omschreven en de om-
schrijving van de gebouwen: ‘...specialick
zijn Huijs stallinge ende schuijer, mitsgaders
zijn Coren wint molen met het erft
daeromme ene aen zijnde, gelegen buijten
de Haeghpoort voorts aende westzijde van
Schie in onsen Jurisdictie vande Vrijenban’.
In de oudste transportakten komt ook de
naam Haagse Vaart voor als geografische
aanduiding en later wordt het de Delftse
Vliet.
In 1624 overlijdt Pieter Joppen en zijn we-
duwe Maritge Adryaens stelt een mole-
naar aan tot aan de verkoop in 1629. In
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deze eerste transportakte wordt zowel de
plaats als de naam van de molen vermeld.
De nieuwe eigenaar wordt: ‘...dat voor ons
gecomen is Pieter Jansz. van Voorburch,
moolenaer, ende bekende Inde coope
van een halve Wint Cooren Moolen gena-
empt de Slickmoolen mitsgaders met de
helfte van een halft margen lants ende
huijsinge daer op getimmert.’ 
De tijdelijke molenaar Arijen Corijende
wordt een vergoeding gegeven van 382
gulden en de weduwe krijgt voor de ver-
koop van de molen 2018 gulden.
In 1639 is er weer een tweede molenaar
‘Jacob Jansz. Van Egmond Molenaer opde
selve molen als borger’, Het jaar daarop
wordt hij als mede eigenaar vermeld.
In 1640 doet zich een ernstige calamiteit
voor; de standerdmolen waait om en
daarom wordt een uitvoerige schuldbe-
kentenis opgemaakt. De twee molenaars,
Jacob Jansz van Egmond en Pieter Jansz.
moeten geld lenen van totaal 16 personen.
De bedragen variëren tussen de 12 tot 70
gulden tot een totaal bedrag van 600 gul-
den: ‘te samen uijtbrengende de somme
van ses hondert Carolus guldens, ende re-
spectivelijck Spruijtende ter saecke van
deuchdelijcke geleende penningen in
haer comparante hooch dringender noot,
tot weder opbouwinge van hare omgewa-
eide moolen geleent ende tot haeren vol-
comen dancke ontfangen.’ Gezicht op Delft vanaf de Vliet. De gesloten standerdmolen staat op de plaats waar

omstreeks 1685 de stenen molen werd gebouwd. Schilderij door Jan de Vos, aanwe-
zig in het Stedelijk museum Het Prinsenhof te Delft.

De herbouwde molen ondergaat enkele
visuele veranderingen, waarvan de ver-
schillen met name op twee schilderijen
goed te zien is.
Van de stad Delft zijn een drietal schilderijen
gemaakt met het gezicht op Delft vanuit
het noord-oosten. Vooral het oudste schil-
derij van Hendrick Cornelis Vroom uit 1615
vertoont een waar panorama van de stad
Delft met vele molens, zowel binnen als bui-
ten de stadswal. Alles is ook zeer gedetail-
leerd geschilderd. Bij alle drie de schilde-
rijen is op de voorgrond een molen zicht-
baar langs de Vliet die de juiste plaats mar-
keert waar later ook de stenen stellingmo-
len heeft gestaan.
Opval lend daarbij is, dat het oudste schil-
derij uit 1615 de molen weergeeft als open
standerdmolen en de andere twee schilde-
rijen een gesloten standerd molen afbeel-
den. Nog een belangrijk verschil is te con-
stateren na de herbouw. Op het schilderij
uit 1615 bezitten de molens de oudste wiek-
vorm. Deze dwars-getuigde wieken zijn op
de schilderijen na de herbouw in 1640 niet
meer te zien en is de oud-Hollandse wiek-
vorm toegepast, zoals wij die kennen.
Het schilderij van Jan de Vos uit 1647 geeft
een en ander duidelijk weer, maar het schil-
derij van Jan van Goyen uit 1654 is minder
gedetailleerd. 
Uit de schilderijen blijkt duidelijk dat de mo-
len buiten de stad lag op grondgebied dat
oorspronkelijk behoorde tot de Ambachts-
heerlijkheid Vrijenban en daarom komt de
molen ook niet voor op de stadsplatte-

Schilderij ‘De Windmolen’ van Pieter
Jansz. van Asch (1603-1678). Afgebeeld
is de tot verfmolen verbouwde voor-
malige stenen stadswatermolen aan het
eind van de Nieuwe Langendijk. Op de
stenen romp van deze gewezen water-
molen werd een achtkant gezet (Af-
beelding ‘Delftse Studieën’, Assen
1967).

gronden van Delft. In elke transportakte
wordt dan ook beschreven dat de molen
lag buiten de Haagpoort in de Jurisdictie
van Vrijenban.
Ten slotte is er een grote Delfts blauw ge-
schilderde tegel met het gezicht op Delft;
op de voorgrond is de ‘Slikmolen’ nog als
gesloten standerdmolen te zien. Deze aar-
dewerktegel is geschilderd door Frederik
van Frijtom omstreeks 1680, dus ongeveer
vijf jaar voor dat de molen vervangen
wordt door de stenen stellingmolen.
Er is nog een belangrijke visuele bron, dat
zijn de kaarten van Delfland. De oudste
kaart van Jacob van Deventer is al ver-
meld, maar de kaart uit 1611 van Floris Balt-
hasars geeft ook de molen weer op de
juiste locatie en daarbij wordt vermeld
‘Core Mole’. De daarop volgende kaart is
van de gebroeders Kruikius die in 1712 werd
uitgegeven. Duidelijk is te zien dat hier een
stellingmolen is getekend en omdat de uit-
metingen in het veld al in 1701 zijn begon-
nen betekent dat de stenen stellingmolen
toen al aanwezig was. Inmiddels wordt de
molen nu ook met de naam ‘Slikmolen’
aangeduid. 

De stenen molen

De volgende registratie die voor Schout en
Gesworens van de Ambachtsheerlijkheid
Vrijenban is vastgelegd, is de aankoop van
de molen in 1678 door Jeremias Couwen-
hove en de omschrijving van de opstallen
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luidt: ‘een Coornwint-molen genaemt de
Slickmole ende Stallinge staende in dese
Jurisdictie’
Dan volgt een belangrijk jaar, want op 18
maart 1683 overlijdt de eigenaar van de
molen Jeremias Couwenhove. Er wordt
een zeer uitgebreide inventaris en schei-
ding van de boedel opgesteld die 75 pagi-
na’s geschreven tekst telt en daarnaast
worden afzonderlijk een akte van schei-
ding en schuldbekentenis opgesteld. En
daaruit blijkt dat de korenmolen in handen
komt van de oudste zoon Pieter Jeremias
Couwenhove en zijn zwager Jan Arends
Edelman die getrouwd was met Maria
Couwenhove, de oudste dochter van het
gezin. 
Uit de omschrijving van de boedel blijkt dat
het totale vermogen zonder de onroe-
rende goederen 6203 gulden bedraagt.
De molen wordt getaxeerd op 6000 gulden
en de omschrijving is zeer summier, maar
wel van belang: ‘Den Coorn-moole met
alle sijn gereetschappen oock twee paer
Steenen een paert, wagens en andere met
de Huijsingen ende Stalling staende buiten
de Haeghpoort der Stad Delft met vier
Hontsland daer alle hetselve op Staet’.
Vooral de vermelding ‘Stalling’ bij de molen
voor het paard, is een belangrijk gegeven
voor het vervolg van de geschiedenis. 
In 1723 verkoopt Pieter Jeremias Couwen-
hove de halve molen aan Jacobus Edel-

Het Fortuin aan de Delftse Vliet voor
de overplaatsing, gezien vanaf de Le-
pelbrug omstreeks 1910 (foto Neder-
lands Openluchtmuseum AA 20085).

man de zoon van zijn zwager en mede ei-
genaar Jan Arends Edelman. Het volledige
bedrag van de aankoop groot 4800 gul-
den wordt geleend van de verkoper. Te-
vens wordt vermeld ‘onder Speciale condi-
tie dat den verkoper en sijn vrouw haar lie-
den leven lang geduijrende sullen mogen
blijven wonen in het voorste gedeelte van
dit verkogte huijs, en daar voor jaalijcks
aan huijre te betalen de somme van veer-
tighgulden’
Voor het eerst is in deze akte de omschrij-
ving van het onroerend goed gewijzigd
‘een huijs, koornmolen en Omtrent Vier
hondert Roeden lant daar alle ‘tselve op
staat,’ en dat heeft alles te maken met de
bouw van de stenen molen. Het verschil is
opvallend met de oudere akten. De ‘Stal-
linge’ om het paard in onder te brengen
wordt niet meer genoemd, omdat bij de
bouw van de stenen molen op de begane
grond voorzien wordt in een stal voor het
paard. Voor de overplaatsing naar het mu-
seum was deze nog aanwezig, want de
opmeting van de museum-architect Van
der Kloot Meijburg uit 1918 geeft dit ook
weer. De stal zelf is bij de herbouw niet
meer teruggebracht maar de hardstenen
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drinkbakken zijn wel aangebracht. 
De beide molenaars die de molen in 1683
uit de erfenis verkregen hadden, beschik-
ten in ieder geval over voldoende finan-
ciële middelen om de standerdmolen in
een stenen molen te vervangen. Toch is na
interpretatie van al deze gegevens niet
mogelijk gebleken om het juiste bouwjaar
vast te stellen. Daarom is uiteindelijk beslo-
ten tot een aanvullend dendrochronolo-
gisch onderzoek van de houtconstructie.
Een boring is uitgevoerd in de eikenhouten
blokkeels en uit het jaarringen onderzoek
bleek dat de houtconstructie te dateren is
tussen 1681 en 1689. 
Tot 1730 hebben vader en zoon de molen
gezamenlijk in eigendom, daarna wordt
de molen regelmatig verkocht en was tot
1804 steeds in bezit van twee verschillende
eigenaren/molenaars. Het voert te ver om
alle 11 afzonderlijke transportakten te om-
schrijven en alle eigenaren te vermelden.
Voor de bouwgeschiedenis van de molen
levert het geen nieuwe gegevens op. 

De negentiende eeuw

In 1804 komt er een einde aan het ge-
deelde bezit van de molen. De beide ei-
genaren Hendrik Baggerman en Francois
Swarttouw verkopen voor een bedrag van
16.000 gulden de molen aan Johannes Ja-
cobus Troon die woont te Schiedam. Drie
jaar later wordt op 8 januari 1807 de molen
verkocht door de executeur testamentair
van Johannes Troon die te Schiedam is

De malende Fortuinmolen omstreeks 1910 met op de achtergrond de stad Delft.
Delftse molenaars spraken nooit over Molen De Roos, Molen De Pauw enz. maar
over de Roosmolen, de Pauwmolen, de Papegaaimolen enz. (foto Nederlands Open-
luchtmuseum AA 11995).

De achtkante houtconstructie met blokkeels op de kapzolder van de molen (foto
Openluchtmuseum 1999).

overleden, waar hij was blijven wonen. De
koper is Dirk de Hoog voor een bedrag van
12.000 gulden. Wie in die periode de mole-
naar was op de molen is niet te achterha-
len. De molen wordt 8 dagen later alweer
verkocht voor een bedrag van 21.500 gul-
den. De molen lijkt wel een speculatie ob-
ject geworden: om in 8 dagen tijd een
winst te maken van 9500 gulden: een voor

die tijd een geweldige winst. 
De koper is Dirk Apon. Deze eigenaar ver-
andert de naam van ‘Slikmolen’ in ‘Het For-
tuyn’.

In 1817 vindt er wederom een wisseling van
eigenaar plaats; de nieuwe molenaar
wordt Johan Willem Unger. En daaruit blijkt
dat de waarde fors is gedaald, want de
molen is verkocht voor een bedrag van
14.250 gulden. Deze verkoopt de molen in
1827 aan Johannus van Rossum voor een
bedrag van 14.750 gulden. Drie generaties
van Rossum hebben de molen in bezit tot-
dat de laatste van Rossum de molen in juli
1916 publiek verkoopt. 
In 1834 wordt ook de erfpacht openbaar
verkocht, met opslag en afslag. De afslag
wordt ingezet op twaalf honderd gulden
en brengt uiteindelijk op 550,- gulden. De
koper is Petrus Johannes Tieleman te ‘s-Gra-
venhage. Uiteindelijk verkoopt zijn weduwe
in 1876 de erfpacht aan Jacobus van Ros-
sum voor een bedrag van 600,-gulden.
Uit de tijd dat de van Rossums eigenaar
waren van de molen is een lijst bewaard
gebleven van reparaties en herstellingen
aan de molen. Allereerst is in 1833 de ge-
hele kap vernieuwd.Uit deze opsomming
blijkt hoe snel houten roeden vervangen
worden. In 1846 en 1868 zijn er nieuwe gre-
nenhouten roeden aangebracht, terwijl in
1891 deze weer worden vervangen door

de ijzeren ‘Potroeden’. Zeer correct wordt
vermeld dat de roeden besteld zijn bij de
Gebr. Pot te ‘Elshout bij den Kinderdijk’ en
de nummers van de roeden zijn 1618 en
1619. De houten as wordt in 1872 vervan-
gen door een gietijzeren as, die afkomstig is
uit een watermolen.
In 1873 wordt een pelsteen aangebracht
op de tweede zolder, niet om gort en rijst te
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De pelsteen op de baliezolder van Het
Fortuin (foto JSB 2 augustus 1984).

De aanhef van het consent voor de op-
richting van de voorganger van Het
Fortuin, gedateerd 24 januari 1603:
‘Consent van een wintkorenmolen op
te mogen rechten om Pieter Joppen’

pellen, maar van Rossum meldt hierover
het volgende: ‘In April begonnen een pel-
steen in den molen te brengen met zift en
waaiwerk om blauwe tarwe te kunnen
schoonmaken; de steen was gekocht bij
den heer Dusseldorp te Schiedam en is op
17 juni voor ‘t eerst gebruikt’. Tenslotte
wordt nog opgemerkt dat in 1880 een
oude houten molenroede als onderslag-
balk wordt gebruikt onder de balklaag van
de eerste zolder, maar deze is bij de over-
plaatsing niet meer aangebracht.

(wordt vervolgd).

De pelsteen die geen pelsteen is: 
een vergeten hoofdstuk uit het molenbedrijf

J.S. Bakker

De pelsteen in de molen Het Fortuyn in het
Openluchtmuseum is altijd aangezien voor
een gewone pelsteen om gerst of de-
snoods rijst te pellen. Waarom zou het an-
ders zijn?
In Molenwereld 1998-2-41 werd de vraag
gesteld of de pelsteen in de torenmolen in
het Duitse Werth, vier kilometer ten zuiden
van Dinxperlo, evenals in de in de oorlog
opgeblazen molen van Doornenburg,
geen primitieve voorloper van de spits- en
schilmachine was. Die vraag werd ingege-
ven door de afwijkende ligging van de
steen op de luizolder en de toch wel lichte
constructie. Hierop reageerde de Rotter-
damse molenaar Gerrit van Driel Kluit in
Molenwereld 1998-4-79 met een uitvoerig
en interessant relaas over de bloemmaal-
derij op de grote Rotterdamse stadsmo-
lens, met name De Noord. Inderdaad blijkt
de pelsteen daar gefunctioneerd te heb-
ben als spits- en schilmachine en werd
daar zelfs door een dergelijke machine op-
gevolgd. In dat nummer rees ook de vraag
of de pelsteen in Het Fortuyn in het Open-
luchtmuseum wellicht ook niet diezelfde
functie had. De heer Boot vond, zoals in zijn
artikel vermeld, een opmerking hierover
van toenmalige eigenaar Van Rossum: ‘In
April (1873) begonnen een pelsteen in den
molen te brengen met zift en waaiwerk om
blauwe tarwe te kunnen schoonmaken’
dat technisch het onderscheid met een
echte pelsteen niet zo groot is blijkt wel uit De zeef achter de schuursteen met links ervan de pasbalk (foto J.C. Bakker).
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de herkomst van de steen: Van Dusseldorp
in Schiedam. Dat was de eigenaar van de
rijstpellerij De Rijsthalm aan de Buitenha-
venweg (waar nu distilleerderij De Kuyper
gevestigd is). De steen is dus inderdaad
oorspronkelijk een gewone pelsteen ge-
weest.

De naam

Van Rossum hanteert de term pelsteen, Van
Driel Kluit ook. Nu kan men zich afvragen of
er ter onderscheiding van de echte pel-
steen ook geen andere naam in omloop
waren. In Duitsland is in ieder geval de term
‘Spitzengang’ bekend (vergelijk: spits- en
schilmachine). Rijnenberg, indertijd redac-
teur van De Molenaar heeft het over
‘schuurstenen’ en verwijst daarbij naar de
vroege bloemfabrieken. Adrie Peereboom
uit Wervershoof kwam de term ‘puntstenen’
tegen; waarschijnlijk allemaal verschillende
namen voor hetzelfde object. Marcel Arpin
wijst in zijn Historique de la meunerie et de la
boulangerie naar een mogelijke Hollandse
herkomst: ‘De Hollanders hadden al het
idee (omstreeks 1800. jsb.) ‘les blés mou-
chetés (cariés)’(letterlijk vertaald: gespik-
keld graan (bedorven)jsb) te behandelen
in metalen bakken die als rasp functioneer-
den.’ Dit sluit naadloos aan op de behan-
deling van brandtarwe waar Van Driel Kluit
het over heeft. Het ontstaan ervan in Hol-
land zou kunnen samenhangen met de al-
gemene aanwezigheid van pelmolens.

Gebruik

Aan het eind van de achttiende eeuw
wordt de basis gelegd voor de moderne
bloemindustrie. Dat hangt samen met de
vraag naar blanke, hoogwaardige bloem
met een liefst een zo hoog mogelijk rende-

ment. Ook al wordt tarwe mechanisch
goed gereinigd, gezeefd, dan nog kleven
aan de tarwekorrel zo veel fijne deeltjes,
dat het meel bij het malen er grauw door
wordt. Dat is nu juist wat men niet wil. Om
die donkerkleuring te voorkomen moet het
graan geschuurd en gespitst (van de pun-
ten ontdaan) worden. Bij dit schuren wordt
ook de buitenste huid van de tarwekorrel,
de hoornhuid (gedeeltelijk) afgepeld en
daarmee het stof dat eraan vast zit. Verder
is het zaak de baardjes van de tarwekorrels
te verwijderen (spitsen). Als de kiem aan de
onderkant van de korrel zit, dan zit de
baard aan de tegenovergestelde kant. Die
bestaat uit fijne haartjes en daarin kan zich
relatief veel stof op hopen. Door de tarw-
ekorrel nu te over de pelsteen, schuursteen,
puntsteen of spitzengang te laten lopen
raakt men dus ‘verkleurders’ kwijt. Boven-
dien kunnen eventueel nog aanwezige
kafjes losgemaakt worden en andere on-
gerechtigheden aangepakt worden. Na-
tuurlijk moeten na het schuren de te malen
tarwekorrels en de rest gescheiden wor-
den, vandaar dat de steen in Het Fortuyn
direct afloopt op een schudzeef. Deze
zeefinstallatie is ook voorzien van een
waaier waardoor de lichte verontreinigin-
gen worden weggeblazen. Daarna wordt
de behandelde tarwe uiteraard gemalen
en gebuild.
In de meelfabrieken wordt de schuursteen
in de tweede helft van de negentiende
eeuw afgelost door de spits- en schilma-
chine, waar de stenen vervangen zijn door
een slagwerk en het pelblik door gaas of
een amarilmantel.
De aanwezigheid van deze ‘schuursteen’
met toebehoren als zeef, waaier en buil
maakt Het Fortuyn tot een unieke molen,
waarvan in dit opzicht het karakter tot op
heden eigenlijk volledig onderbelicht is. 
Bovenstaand relaas is gebaseerd op de
functie van de spits- en schilmachine. Na-

der onderzoek, zowel praktisch als theore-
tisch, zou moeten uitwijzen of die veronder-
stellingen ook van toepassing zijn op deze
‘pelstenen’ in stadskorenmolens als Het For-
tuyn. Bovendien zijn er nog de nodige vra-
gen open. Dit onderzoek is dan ook moli-
nologisch van zeer groot belang niet alleen
molinologisch, maar ook in relatie met de
ontwikkeling van de broodconsumptie en
het ontstaan van en concurrentie met
meelfabrieken. 

‘t Betere Werk

Plaat voor de askop 
Naar aanleiding van de plaat op de askop in Molenwereld 2003- 6-
192,193): Er bestaat een oude film uit 1926 waarop de draaiende mo-
len van Brasser in Biggekerke inderdaad met een ‘plaat voor de as-
kop’ te zien is! Er zit een z.g. meiboom op de kap in verband met de
oogstfeesten (eerste nieuwe graan op de molen??? jsb). De film is nu
als videoband verkrijgbaar met als titel: ‘Neerland’s Volksleven in den
Oogsttijd, anno 1926’, ISBN 90-5679-544-9 van het Nederlands Filmar-
chief te Bilthoven (zelfde van de bekende videofilm ‘Stoere Werkers’).
De prijs is mij niet bekend, want ik kreeg het cadeau. De molen van
Biggekerke is in de laatste anderhalve minuut te zien. Voorin is er nog
een molen te zien, een Achterhoekse achtkante molen met lage stel-
ling met één roede, volgens de film de molen van Usseler Es.

Martin E. van Doornik. 

De molen van Biggekerke met een plaat voor de askop. 

Schuur- of puntsteen in Het Fortuyn.
De steen ligt op een zware houten
constructie, waarbij gebruik is ge-
maakt van verzaagde houten molen-
roeden. De steen zelf is rechts zicht-
baar, waar een deel van de pelkuip
ontbreekt. Aan de onderzijde/achter-
zijde is een deel van de zeef met de
waaier te zien (foto J.C. Bakker).
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Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, 

Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle,
fax 079-5931303,

e-mail jsbakker@cistron.nl.

Z O E K E R
De heer Hofstra schrijft over de ‘Zoeker’ uit
het juninummer: ‘Voor mij staat als een
paal boven water dat het bovenste
plaatje en het plaatje linksonder dezelfde
molen betreffen. De overeenkomsten zijn
zo groot dat het bijna geen twee verschil-
lende molens kunnen zijn. Let op de korte
spruit die aan de lange kant is, de grote
helling van de hoekstijlen van het achter-
keuvelens, de luiken in het achterkeuve-
lens, de korte windborden voor de roeket-
tingen, de plaats van de dakkisten, de krui-
lier, de lage aanloping van de schoren op
de staart, de loodafdekking op de lange
spruit en de aanwezigheid van het ge-
maal. Indien het onderschrift bij de foto
linksonder juist is, dan is de bovenste foto
dus de molen van de polder Enspijk, wat ik
niet kan controleren. De andere foto lijkt
ook verdacht veel op deze molen, het
aantal weegdelen klopt en ook de plan-
ken op de hoeken, maar verder ben ik iets
minder zeker.’ De heer Esselink uit Delft
voegt daar nog aan toe: ‘Aan de ‘Zoeker’
in het laatste nummer van Molenwereld
kan ik weinig meer toevoegen. Als het niet
de Enspijkse molen is, dan moet het zijn ee-
neiige tweelingbroer zijn. Opvallend is ook
het gat in de voorzoom, doordat het wind-
bord niet tot de laatste heklat doorloopt.
Het nut hiervan ontgaat mij, maar het is zo-
wel te zien bij de Zoeker als bij de Enspijkse

molen in afbraak. In de database van ver-
dwenen molens staat onder nr. 2064 nog
een andere foto van de Enspijkse molen,
die ook een grote overeenkomst vertoont
met de ‘Zoeker’. Overigens staat de Zoeker
daar al als Enspijk thuisgebracht, maar dat
is wat te voorbarig. Ik hoop dat het verlos-
sende antwoord op de Zoekers nu wel bin-
nenkomt.’ In een volgend nummer hopen
we nog op een bijzonder technisch aspect
van deze molen terug te komen.
Verder schrijft de heer Esselink: Bij het artikel
over de ingebruikname van de Gaasper-
molen in het laatste nummer van Molen-
wereld kwam de molenaarsfamilie Grif-
fioen ter sprake. In Molenwereld 2002-9 ver-
scheen als Zoeker een molen, die ook door
een Griffioen bemalen zou zijn, en dat blijkt
nu te kloppen. Over de familie Griffioen is
ooit een boek verschenen en deze onbe-
kende molen staat daar ook in. Het is de
molen van de Osdorper bovenpolder, die
ten noordwesten van Osdorp stond in de
vroegere gemeente Sloten, thans Amster-
dam. Voor de molen staat molenaar War-
nard (Nard) Griffioen met zijn vrouw Maria
van de Panne en hun kinderen. Nard Grif-
fioen kwam van Wilnis, waar zijn vader de
Wilnissermolen aan de Amstelkade be-
maalde. Van de molen van de Osdorper
bovenpolder is mij verder niets bekend.
Vreemd genoeg wordt de molen ook niet
genoemd in de drie verschenen delen met
oude ansichten van Amsterdamse molens.
(Met dank aan Nelly Sonneveld voor de
verstrekte gegevens.)

De heer Slooten uit Koedijk bevestigt dat
de ‘Zoeker’ in het aprilnummer inderdaad
molen A van De Zes Wielen is, terwijl de
heer De Jonge uit De Wijk bevestigt dat de
Zoeker in het meinummer een Zwolse mo-
len is. Verder deelt de heer De Jonge mee
op een vraag in het februarinummer dat
de stomp van de Dickninger Molen, naar
hij dacht in 1989 was afgebroken. Op de
plaats van de molen werden loodsen ge-
bouwd.

De nieuwe ‘Zoeker’ is een stenen beltmo-
len, nog met houten as en borstroeden. De
gedachten gaan dan onmiddelijk naar zui-
delijk Nederland, maar wellicht is de oost-
kant van het land, mogelijk zelfs over de
grens, beter op zijn plaats.
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De molens van
Hellouw:

de laatsten wipmolens 
van Gelderland

Jan Knegt

Wie vanuit Gorinchem over de A15 naar Arnhem of 
Nijmegen gaat, komt na de afslag Leerdam aan de 

rechterkant de Achterste molen van Hellouw voorbij. 
Een kilometer ‘landinwaarts’ is de Voorste molen te 

ontwaren. Als je echter vanuit Hellouw de wereld bekijkt
kloppen die benamingen wel. 

De benedenloop van de Linge, frag-
ment uit de kaart van W. Kuyk Jzn uit
1843. De hoger gelegen polders water-
den vrij af op de Linge. Pas na Tiel
wordt de Linge bedijkt en vanaf Wade-
noijen en uiteraard oostelijk verschij-
nen watermolens die op de Linge af-
malen. Omstreeks 1900 is het verval op
de Boven-Linge tussen Doornenburg
en Tiel, over 45 km, ongeveer zes me-
ter. Daarna tot Geldermalsen, 18 km,
gaat er nog een meter af, terwijl na
Geldermalsen het rivierpeil nauwelijks
meer daalt en een gemiddeld peil had
van ongeveer 1 m + AP. Aangezien de
Linge een regenrivier is laat het effect
van hevige regenval en extreme
droogte op de Beneden-Linge zich ra-
den. Zo had de Linge bij Asperen op 4
maart 1875 een peil van 30 cm + AP,
maar een jaar later op 23 maart 1876
4,05 m + AP, een verschil van bijna
vier meter! Het is dan ook geen won-
der dat aan de benedenloop van de
Linge vrijwel alle windmolens zijn ver-
dwenen. Van de 23 beneden- en de 18
bovenmolens op Zuid-Hollands grond-
gebied is alleen die te Leerdam overge-
bleven. 

De afwatering van de polder Hellouw.
Even ten zuidwesten van Gellicum la-
gen pal naast elkaar drie sluizen in de
Zuider Lingedijk. De oostelijke was die
voor de het (wind-, later stoom, nog
later elektrische) gemaal van de polders
Rumpt (894 ha) en Gellicum (446 ha),
de middelste was de Laresluis voor
vrije afwatering en de westelijke die
voor het (wind-, later stoom, nog later
elektrische) gemaal van de polders
Haaften (552 ha) en Hellouw (808 ha).
Rumpt en Gellicum hadden samen
drie molens, Hellouw ook drie, Haaf-
ten één. De Rumptse en Gellicumse
molen staan op dit fragment van een
topografische kaart uit 1846 aangege-
ven, evenals de twee Hellouwse achter-
molens. De plaats van de voormolen
ook wel, maar zonder enige nadere
aanduiding, even ten zuidoosten van de
Lingedijk.

Het zijn de enige wipmolens die over-
gebleven zijn van de tientallen die dit
gebied (de West-Tielerwaard) gesierd

hebben. Zo werd de polder Herwijnen be-
malen door drie achtermolens en twee
voormolens; allen wippen; de polder Heu-
kelum door vier achtermolens en drie voor-
molens, de polder Asperen door drie ach-
termolens en twee voormolens, allen ge -
sloopt voor 1900. De polder Spijk werd door

twee achtermolens en een voormolen be-
malen, alle gesloopt in 1914. (De polder
Spijk had bovendien in de uiterwaarden
van de Linge ook nog twee spinnenkop-
pen met vluchten van ± 8 m.) In de polder
Dalem, nu Gorinchem-Oost, stonden al in
1560 de vijf Laag- en Hoog Dalemse wip-
molens. De twee achtermolens en een
voormolen van Laag-Dalem werden in
1871 vervangen door een stoomgemaal.
Dit gemaal nam na een verbouwing in
1899 ook de taak van de beide molens van
Hoog- Dalem) en de Vurense Binnenmolen
en de Buitenmolen over. In totaal dus ze-
venentwintig verdwenen wipmolens. Enke-
len daarvan waren ooit al eens door een
achtkant vervangen. De Hooglandse ach-
termolen van Herwijnen in 1878 en ook de

Hooge molen van Heukelum. Een gebied
dus, vol met onder- en bovenmolens, maar
men sprak hier van achter-en voormolens.

Terug naar Hellouw

In het Oud Rechterlijk Archief van de Bank
van Tuil vond Cees Onclin in 1993 een ver-
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klaring, dat in het jaar 1572 of 1573, na een
dijkdoorbraak bij Herwijnen ‘twe water
meullens te Hellouw’ in de winter door het
ijs zijn ‘omgesteeken’ en ‘omgecroijen’.
Verder, zo blijkt uit de verklaringen van de
molenmakers Jan Cornelisz. Stam en Alert
Artsz. uit Leerdam, is door hen in 1631, de
molen aan de Hellouwse en Herwijnse
Broekgraaf op de oude fundamenten her-
bouwd: de nu zogenaamde Voorste Hel-
louwse Molen) Tijdens de restauratie van
de waterloop van deze molen in 1994
bleek dat de krimpmuren eens ongeveer
een meter zijn verhoogd. Van de andere
molen wordt gezegd dat deze gestaan
heeft ‘op de hoeck van de meulencamp’
waar men ‘noch claerlijk kan sien die alde
meulenwerfven’. Vervolgens verschijnen
voor Schout en Schepenen Jan Daniëlsz.
en Jan Cornelisz., meester timmerluijden uit
‘Saltboemel’. Zij verklaren ‘bij een schoon
en stil weder’ de waterhooqte te hebben
gemeten zowel in het veld als ook buiten in
de Vliet en binnen de Merck, ter plaatse
waar een derde, de z.g. Leechlantsche
watermolen is gesitueerd. Nu wordt deze
molen de Achterste molen genoemd. (De
genoemde Vliet is de Haaftense en Hel-
louwse Molenvliet, evenwijdig aan de A 15.
De Merck lag aan de polderkant van de
kade langs de Vliet waarop de molen
staat. Nu is daar slechts een sloot van over.)
Deze meester timnmerluijden stelde met
behulp van het waterpas vast, dat de her-
bouwde Voorste molen ‘egeen drie duij-
men hoger staat dan de Leechlantsen’.
Tenslotte verklaart molenmaker Gerrit Cor-
nelisz., bouwer van de molen ‘aen de
Merck’, de Achterste Molen, dat de mole-

De Achterste
Molen in vol

bedrijf 
(foto jhr. F. van

Rijckevorsel
1940).
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De afwatering van de polder Hellouw
in 1913. Op de plaats van de voormo-
len van Hellouw staat en stoomgemaal,
terwijl ook de Gellicumse en Rumptse
molens vervangen zijn door een
stoomgemaal op de plaats van de mo-
len aan de Nieuwe Sloot.

naars altijd gemalen hebben ‘soo hooch
en LAECH ALS ‘t water lopen wilde son~er
aen eenigh peil gebonden geweest te
zijn’. Bovendien verklaart hij: ‘aldaer (bij de
Achterste molen) een pael gezien te heb-
ben ‘het IJseren vullen’ genaempt, doch
niet wetende tot wat eijnde die aldaer ge -
seth was’
Inmiddels is duidelijk geworden dat dit
waarschijnlijk een grenspaal was in de
hoek van de grens tussen Holland en Gelre,
zon vijfhonderd meter ten westen van de
Achterste molen.
In 1572 waren er dus drie Hellouwse molens,
de Achterste en twee Voorste. Alle drie
sneuvelden ze in 1572 bij overstroming door
kruiend ijs. Tussen circa 1580 en 1627 werd
de Achterste molen herbouwd. In 1631
volgde de Voorste. Deze molens zullen on-
getwijfeld een groter gevlucht hebben ge-
had dan hun voorgangers, zodat met twee
in plaats van drie molens kon worden vol-
staan. De meter verhoging van de krimp-
muur van de Voorste wijst ook op een gro-
tere molen. In 1803 brandde de Voorste
molen af, in 1864 de Achterste. De nieuwe
molens kregen een gevlucht van rond de
27.40 m

Ruzie

In 1639 was er ruzie tussen de polder Haaf-
ten en de polder Hellouw; getuige het Oud
Rechterlijk Archief Zuilichem.

Enige met naam en leeftijd genoemde,
personen uit Herwijnen en Hellouw getuig-
den dat zij gezien hebben dat ‘die van Hel-
louw boven de geutdeur van den leegh-
landtsen watermeulen voor het Haeftense
water hebben moeten dammen well
eenen voet hooghte, dat het selve Haef-
tense water heeft gelopen over de noor-
denplaat van den Hellouwse aftersten wa-
termeulen aen de Merck, ende dat tot ver-
schijden tijden die van Haeften well vier off
vijff daghen hebben uijtgemaelen als die
van Hellouw bij faulte (gebrek, tekort)van
uijtqanck uijtgemaelen waren, mitsgaders
oock aent IJseren veulen te weten aen
den hoeck van den Herwijnse hooghseeck
en dat ze ‘t Haefftense water well hebben
helpen af dammen op de geutdeur, meu-
lenwerff ende op de plaet aen de Noor-
den sijde van de voorschreven Mercksen
Meulen.

21 july 1639

De polder Haaften maakte gebruik van de
zelfde boezem (de Molenvliet) als Hellouw
en in 1639 ging het dus mis. Het water was
zo hoog in de boezem opgemalen door
‘die van Haefften’ dat ‘die van Hellouw’ bij
‘faulte van uijtgang’ waren en het Haaf-
tense water over het molenerf van de Ach-
terste Molen en ook bij het IJzeren Veulen
stroomde.
Hier worden drie benamingen voor deze
molen genoemd: Leeghlandsen, Afterste
en Mercksen Meulen, en ook de plaats van
het IJzeren Veulen.
Helaas werd eind jaren ‘70 van de vorige
eeuw de naam Het IJzeren Veulen aange-
zien als naam voor de molen. Sindsdien
staat ze zo ook te boek bij De Hollandsche
Molen. Laaglandse Achtermolen zou een
goeie omschrijving geven van de Achter-
ste. Immers, aan het eind van de Haaftense
en Hellouwse Molenvliet stand eens een
voormolen, ter plaatse waar nu het elek-

trisch gemaal staat aan de Linge. De Voor-
ste zou dan de Hooglandse Achtermolen
moeten heten. De polder bestond uit een
Hoog en een Leeg (=laag) deel, zoals alle
polders in de West Tielerwaard.

Uiterlijk en constructie 

Hoe nu zagen de wipmolens in (en rond)
de Tielerwaard er uit? Wat aan fotomateri-
aal bewaard is gebleven, en dat is helaas
niet veel, geeft een weinig kleurrijk beeld:
zwart! 
De enige nog bestaande, origineel be-
kleede ondertoren is die van Leerdam;ge-
potdekseld. Zowat alle wipmolens waren zo
bekleed. De drie van Spijk, de Hellouwse,
de Culemborgse molen. De Dalemse mo-
lens hadden een variant: de onderste twee
meter gepotdekseld, erboven riet.
Dit had een reden: De West Tielerwaard

heeft tot het eind van de 19e eeuw veel te
lijden gehad van overstromingen, gemid-
deld drie in de tien jaar. Het water stond
dan enkele meters op het land, soms meer
dan een jaar. Riet op de molens zou weg-
rotten en wegspoelen. Pas toen men zand-
banken in de Waal kon uitbaggeren en
men in de winter in staat was ijsdammen in
de rivier met trotyl op te blazen en met ij-
brekers de vorming daarvan te verminde-
ren hielden de talrijke overstromingen op.
Ook de bovenhuizen waren zwart, de wip-
stokken (streekeigen), leuningen en de slin-
ger (streekeigen) van de kruilier wit. Ook het
gevlucht was zwart, bij sommige polders
was de askop rood met witte ster en een
deel van de roe daarbij ook wit (Hellouw). 
Ook bij de bouw van de wipmolens in dit
gebied is een streekkenmerk op te merken.
Zo steunen de kokers van de Hellouwse
molens niet alleen op de kokerbalken,
maar ook hoger met steunklassen op de

De Achterste molen ‘zwart met zwart afgezet’. De zwarte molen vormt een groot
contrast met het hagelwitte zomerhuis en de witte kippen. Molenaar De Jongh rust
uit op een stoel voor het zomerhuis.
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losse kokerbalken. De Laaglandse Molen
doet dit op alle vier, de Hooglandse alleen
op de bovenste twee. Ook het model van
Exalto van de Buiten-molen van Vuren
heeft dergelijke steunklossen op de koker.
Ook de koker van de wipmolen, die ge-
bruikt is voor de Martinus in Beugen, moge-
lijk één van de achtermolens van Herwij-
nen, had deze steunen.
Wat het gaande werk betreft is in het alge-
meen op te merken, dat de bovenwielen
altijd werden voorzien van steunklossen op
de spouwarmen, de kammen waren vrij
ver naar binnen door de velgen geplaatst.
Bovendien was de steek vrij grof en ont-
moeten de plooien elkaar bij de velg. Be-
halve in Hellouw, Leerdam en in Beugen is
dit ook prachtig te zien in het bovenwiel
van de Johanna in Culemborg. Dit wiel plus
rondsel en kap etc. is afkomstig uit een
ronde stenen watermolen bij Leerdam.

Bewoning

Volgens Peer van der Giessen, de leer-
meester van Jan den Besten op de West-
molen van Gorinchem, zijn de Hellouwse
molens pas vlak voor 1900 voor bewoning
geschikt gemaakt. Toen hielden de overs-
tromingen op en werd het aantrekkelijker
voor de molenaar en zijn gezin. Na verbou-
wing golden ze toen als luxe molens met
die voor die tijd grote ramen. De gepot-
dekselde planken werden vlak tegen el-
kaar gelegd en er werden uitbouwen aan
getimmerd. Over het geheel kwam dak-

De Achterste molen: v.l.n.r.: molenaarsdochter G. Vroege-De Jongh, ovl. 1960; mole-
naar H. de Jongh (1859-1946) en diens schoonzoon E. Vroege ovl. 1944.

leer. Zo waren de torens veel minder toch-
tig en droger. De Hellouwse molens werden
elk jaar door molenmaker Gerdessen uit
Deil in de Stockholmer teer gezet en waren
zo wel de best onderhouden molens in de
regio.
In de oorlog werd de Laaglandse molen
bemalen door molenaar De Jongh, samen
met een schoonzoon Evert Vroege, tot die
in 1944 overleed. Tijdens het vervoer van
het stoffelijk overschot van Vroege werd de
stoet beschoten door een Engelse piloot
totdat men hem met lakens wist te stop-
pen.
In de laatste oorlogswinter maalden de
molens niet. Oorzaak was ‘gebrek aan
smeermiddelen’. De molenaars hadden
hun reuzel begraven en de wagensmeer
waarmee de Duitsers aankwamen was na-
tuurlijk onbruikbaar. Hierdoor kwamen het
afweergeschut in de polder achter de
Waaldijk blank te staan, wat natuurlijk pre-
cies de bedoeling was. Molenaar De
Jongh stierf in 1946. Daarna heeft de molen
niet lang meer gemalen. In 1947 werden

De Voorste Molen van Hellouw staat
met een duikertje te malen. Het daar
afgesproken teken dat iemand van het
molengezin moet thuiskomen. Gelet op
de, zeker vroeger, afgelegen ligging van
de molen, een gemakkelijke berichtge-
ving in een telefoonloze tijd.
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beide molens stil gezet. Het gemaal aan de
Lingedijk kwam weer in bedrijf. De Jonghs
dochter, de weduwe Vroege, bleef op de
molen wonen totdat ze hertrouwde. Haar
tweede man weigerde op de molen te blij-
ven wonen nadat hij een storm had mee
gemaakt. Het paar vertrok naar het dorp.
In 1953 werden beide molens opgeknapt
nadat de polder Hellouw had overwogen
ze gedeeltelijk te slopen. In een krant stond:
‘Het polderbestuur heeft nog aanvragen
om subsidie gericht tot de provincie, het
Rijk, de A.N.W.B. en het Gelders Genoot-
schap voor Schoonheid voor Stad en Land.
Zeer velen, onder wie tal van kunstenaars
hopen van harte, dat deze noodkreet zal
worden verstaan’.
Bij dat opknappen hoorde ook het schilde-
ren van de molens. Op voorspraak van A.J.
de Koning van de Hollandsche Molen wer-
den de daklijsten, de windpeluw met con-
soles en de borstnaald wit met rood en ook
de voorzomen wit. Luiken en deuren van
de ondertoren blauw en het ijzerwerk daar-
van rood. Rood-wit-blauw dus.
In 1967 volgde opnieuw een restauratie
voor in totaal (voor beide molens) 60.485
gulden. Onder andere werd de dure borst-
naald (vol met letters van het polderbe-
stuur van 1864) vernieuwd bij de Achterste
molen. De Voorste molen kreeg een

nieuwe buitenroe (Bremer) ter vervanging
van de Franssenroe uit 1920. In totaal werd
aan deze molen voor 35.000 gulden ver-
timmerd.

Al in 1958 was P.H.van Malsen met vrouw en
zoontje op de Voorste Molen komen wo-
nen. Hoewel hij geen molenaar was be-
greep hij heel goed wat de ruilverkaveling
van 1962 voor zijn molen betekende. Door
de drastische verlaging van het polderpeil
begonnen de krimpmuren te werken en
waarvoor hij vreesde gebeurde: Het schep-
rad kwam klein te zitten. Bij de Achterste

werden dan ook de waterlopen gedicht.
In 1972 was Van Malsen een van de eer-
sten, die slaagde voor het examen vrijwil-
lige molenaar van De Hollandsche Molen.
Vanaf toen draaide de molen regelmatig,
het onderwiel was van enkele kammen
ontdaan waardoor de spil vrij mee draai -
de. Hij pleegde veel onderhoud aan zijn
molen en dat was te zien ook.
Er werden diverse landelijk molenaarsexa-
mens gehouden op zijn molen. Er was toen
voor de examencommissie nog niet zoveel
keus in draaivaardige molens. In decem-
ber 1974 had ik het genoegen te slagen
voor mijn examen op Van Malsens molen.
In 1978 kon ik mijn intrek nemen op de Ach-
terste molen. De molen verkeerde toen in
een niet al te beste staat. De gebroken
staartbalk en de slechte buitenroe zorgden
ervoor dat de molen niet kon draaien. On-
derhoud was er bovendien ook niet veel
gepleegd.
De Hellouwse molens waren inmiddels wel
in eigendom overgegaan naar de Molen-
stichting voor het Gelders Rivierengebied
(1974).
In 1983 werd de Laaglandse Molen (of

De Voorste Molen in 1938.

De Voorste Molen in het toen nog
open landschap van de Tielerwaard.

Achterste dus) draaivaardig gemaakt. Er
kwam een nieuwe buitenroe (Derkx) ter
vervanging van de Franssenroe uit 1913 en
natuurlijk een nieuwe staartbalk. Tien jaar
later werd deze laatste al weer vervangen,
nu door een ijzeren, vervaardigd door
Buurma. Overigens draaien in deze molens
nog Potroeden: in de Voorste Molen nr.1452
uit 1885 en in de Achterste Molen nr. 1816
uit 1898, beide binnenroeden. Ondertussen
is al het rood en blauw op de Achterste
Molen weer veranderd in wit en groen.
Tenslotte werd in 1994 de Voorste of Hoog-
landse molen maalvaardig gemaakt. Het

scheprad van 6.50 m werd hersteld en zo’n
16 cm dieper tussen de opnieuw opge-
metselde krimpmuren gehangen. Dit
schep rad is 45 cm breed, de snelheid t.o.v
het kruis is 0,68 :1. De molen maalt nu in ci-
cuit. Molenaar is Hessel de Ree. De Laag-
landse Molen volgde vrijwel direkt. Hier kon
worden volstaan met het reparereni van
de voorgoot en de keermuur langs de
Vliet. Het scheprad van deze molen is gelijk
aan dat van de Hooglandse Molen.
Evenals vrijwel alle molens in de Tieler-
waard, de Bommelerwaard, het Land van
Heusden en Altena en ook in West Brabant
die van oorsprong op een rivier uitsloegen
en dus een sterk wisselende boezemstand
hadden, hebben de Hellouwse molens een
betrekkelijk smal scheprad met vrij grote
diameter. Bovendien lopen ze snel. (Op-
voerhoogtes van 1,80 m waren niet uitzon-
derlijk, natuurlijke afvoer kwam ook voor,
naast beide molens is dan ook een sluisje,
blaffert genaamd.) Ook de Laaglandse
molen maalt in circuit, hier wordt het boe-
zemwater, wat een peil heeft vergelijkbaar
met het vroeger polderpeil rondgemalen.
Molenaar is de schrijver dezes.

De molen Haaften was met zijn witte daklijsten fleuriger dan de molens van Hel-
louw. De ondertoren van deze molen was met riet gedekt. Op de borstnaald stond
AN 1814. Helaas brandde deze prachtige molen in 1948 af. Hij zou als hij nog be-
stond, ook pal langs de A15 hebben gestaan, drie kilometer ten oosten van de Ach-
terste Hellouwse molen, bij het viaduct over de snelweg.



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

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

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

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!
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