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Redactioneel

Dit nummer bevat het orgaan Rijnland Molens van de Rijnlandse
Molenstichting en wordt ook aan de relaties van deze stichting toe-
gezonden
Het hoofdartikel in dit nummer is gewijd aan de watermolen van En-
spijk, die recent tot twee maal toe in de rubriek ‘Zoeker’ figureerde.
Bestudering van de foto’s gaven in samenwerking met tekenaar
Bas Koster gestalte aan een bijzonder artikel, bijzondere tekeningen
en een bijzondere molen. 
Frans Weemaes staat stil bij het overlijden van molenaar Piet de Hul-
ster uit Zuidzande en geeft zo een fijnvoelig portret van deze mole-
naar, die nog werkelijk een molenaar van het oude stempel was,
zowel in zijn vak als in zijn levensstijl.
Verder zijn er de gebruikelijke rubrieken met ook heel veel molen-
nieuws. Wegens ruimtegebrek moeten helaas een aantal zaken blij-
ven liggen tot het volgende nummer.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van de Molenwe-
reld: 5 september 2003. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods
een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: Veel molens, vooral in toeristenstreken,
zullen in het vrijwel afgelopen zomervakantieseizoen, meer aan-
dacht hebben getrokken dan normaal. De zowel inwendig als uit-
wendig indrukwekkende molen Woldzigt in het Drentse Roder-
wolde hoort daar zeker bij (foto H. Noot, 2001)

Bij de omslag achterzijde: Een sfeervolle foto van molen De Hoop
in Hellendoorn. Het is nu nauwelijks voorstelbaar hoe de vervallen
en uitgesloopte molen goed 25 jaar geleden uitmaakte van het fa-
briekscomplex van de Boerenbond (foto G.H. Varwijk sr).
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

‘t Geheim van Zeist

Op 25 november 1994 zegde de directeur
van Monumentenzorg, de heer Asselbergs
een nota toe over het behoud/bescher-
men van molenrompen en stompen toe tij-
dens een contactdag van de Vereniging
De Hollandsche Molen uiterlijk 1 juli 1996 (!)
omdat tijdens de vergadering bleek dat op
dit punt grote onvrede bestond. Het uitblij-
ven ervan leidde in Molenwereld 2003-6-
169 tot de opmerking dat de toegezegde
opmerking ‘’t geheim van Zeist’ was.
Prompt bleek dat het verhaal onderweg
was via de inmiddels verschenen Nieuws-
brief van de RDMZ van juli 2003, terwijl een
lijst van 72 te beschermen molens en mo-
lenrestanten gepubliceerd werd via de
website van de RDMZ (www.monumenten-
zorg.nl). In Molenwereld en eerder in De
Molenaar is uitvoerig aandacht geschon-
ken aan het rompen- en stompen vraag-
stuk. In de rubriek ‘Van rompen en stom-
pen’ zijn inmiddels zo’n 110 afleveringen
verschenen. Tegen de achtergrond hiervan
is het onvermijdelijk om uitvoerig stil te staan
bij deze ‘beschermingsslag’. We hopen dat
in de vorm van een soort speciaalnummer
te doen aan het eind van dit jaar.

Herstel Noordermolen 
aanstaande

De Noordermolen in Noorbroeksterhamrik
behoort tot de meest vervallen molens van
Nederland. De weg naar herstel zat jaren-
lang muurvast. Bovendien werd de molen-
biotoop bedreigd door de aanleg van pro-
ductiebossen. Daar stak de Raad van State
evenwel een stokje voor. In 1959 kwam de
molen buiten bedrijf. In 1962 kocht organist
Simon Graafhuis de vervallende molen van
het waterschap Noordermolenkolonie.
Twee jaar later liet Graafhuis de molen res-
taureren. Na een ongeval in 1980 kon

Graafhuis de zorg voor de molen niet meer
aan en weer trad het verval in. Het onder-
brengen van de molen in een molenstich-
ting lag voor de hand, maar Graafhuis had
daar bezwaren tegen, met name voor wat
betreft de continuïteit. In 2001 werd toch
overeenstemming bereikt (zie Molenwereld
2001- 6-207). De gemeente Menterwolde
kocht de molen van Graafhuis en zou die
voor een symbolisch bedrag overdragen
aan de Molenstichting Oldambt. De res-
tauratiekosten worden geraamd op ruim
300.000 euro en de financiering is moei-
zaam geweest vanwege het ontbreken
van voldoende eigen middelen bij de mo-
lenstichting. Dankzij provincie en ge-
meente is het probleem nu opgelost en als
alles volgens plan verloopt dan begint de
restauratie nog deze maand dankzij de be-
reidheid van de gemeente om rijkssubsidie
die pas in 2006 los komt voor te financieren.

Mulder Pot overleden

Op 19 mei overleed in Winschoten de be-
kende molenaar E.D. Pot op 83-jarige leef-
tijd. Zijn vader was molenaarsknecht ge-
weest bij Graver op de molen van Nieuwe
Pekela. Toen die daar wegens slapte ont-
slagen werd vestigde hij zich als klompen-
maker in Nieuwe Pekela. Daartoe werd ook

De Noordermolen bij Noordbroekster-
hamrik (foto H. Noot, 2001).

een kleine zaagmolen gebouwd die later
ook ingericht werd om koren te malen. De
zaken ontwikkelden zich zo voorspoedig
dat vader Pot in 1926 molen De Zwaluw
van zijn voormalige werkgever kocht. Zijn
zoon E.D. Pot volgde in ‘s vaders voetspo-
ren en werd in 1952 eigenaar van de molen
en het bedrijf. Ook zijn zoons traden op hun
beurt in de voetsporen van hun vader.
Henk nam de ouderlijke molen in Nieuwe
Pekela over en zette daar het bedrijf voort.
In december 1977 kocht Pot zelf, toen al
bijna 60 jaar oud, de vervallen en volledig
verlopen korenmolen van Kropswolde met
de bedoeling om deze molen ‘weer tot le-
ven te brengen’, samen met zijn zoon Jan
Jaap. De molen werd volledig gerestau-
reerd en aangepast aan zijn nieuwe functie
als bakkersmolen. Op 12 december 1981
werd de molen in bedrijf gesteld door bur-
gemeester Amerika. De inspanningen van
Pot bleven niet onopgemerkt: in 1980 ont-
ving hij het Certificaat van Verdienste van
de Vereniging De Hollandsche Molen, pre-
cies dertig jaar nadat zijn vader ook een
dergelijk certificaat had mogen ontvan-
gen. Verder was Pot ook nauw betrokken
bij het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde.
Later droeg hij wegens zijn gevorderde leef-
tijd de molen in Kropswolde over aan zijn
zoon Jan Jaap en verhuisde hij naar Win-

Molen De Hoop in Kropswolde die
dankzij Pot vanuit verval tot leven
werd gebracht (foto H. Noot, 2000).
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schoten. Desondanks blijf hij het wel en wee
van de molens van dichtbij en veraf volgen
zo lang zijn gezondheid hem toeliet. Met
Pot is weer een van de oude generatie mo-
lenaars heengegaan. Met dankbaarheid
gedenken wij zijn inzet voor de molens.
Mede dankzij hem heeft het ambachtelijk
molenaarschap vorm gekregen.

Verhoging molen Edens 
Winschoten?

De Woongroep Acantus wil op de kop van
de Zeeheldenbuurt in Winschoten een seni-
orencomplex met 63 appartementen bou-
wen. Dat zou dan vijftien meter hoog moe-
ten worden. De locatie is niet ver van de
molen Edens en daarmee ook niet ver van
de beide andere Winschoter molens. De
molen van Edens heeft een baliehoogte
van tien meter. Nu zijn er in het verleden af-
spraken gemaakt over de biotoop van de
molens en de bouwplannen van Acantus
zijn daar in strijd mee. Dat leverde natuurlijk
bezwaarschriften op.
Er zijn nu plannen ontwikkeld om de molen
van Edens drie meter op te vijzelen, waar-
door hoger bouwen mogelijk wordt. De
kosten ervan zou men gedeeltelijk willen af-
wentelen op Acantus en op eventuele an-
dere bouwprojecten in de omgeving om-
dat daar door de verhoging van de molen
ook hoger gebouwd kan worden. De kos-
ten van de verhoging worden geraamd
op 800.000 euro.

Molen Edens in Winschoten (foto H.
Noot, 2001).

Familie Evenhuis blijft De Fram
steunen

In 1867 liet W.E. Evenhuis in Woltersum de
koren,-pel en zaagmolen De Fram bou-
wen. Die naam kreeg de molen pas later.
Evenhuis was een bewonderaar van de

Noorse Poolonderzoeker Fritjof Nansen.
Voor diens Poolexpeditie van 1893 tot 1896
werd een speciaal zeilschip gebouwd, de
Fram (= Voorwaarts). Ook deze Fram be-
staat nog steeds en ligt nu in her Fram-mu-
seum te Oslo-Bigdøy. In 1959 verkoopt C.
Evenhuis de inmiddels onttakelde molen
aan de gemeente Ten Boer, waarna res-
tauratie volgt. Nu is de molen eigendom
van de Molenstichting Fivelingo. Toch blijft
de interesse van de familie Evenhuis voor
de molen onverminderd groot. Zij richtte
twee jaar geleden de Stichting Fram op als
steun in de rug voor het behoud van de
molen. Binnenkort moet de molen weer
een restauratie ondergaan en om die te
ondersteunen schonk de Stichting Fram op
28 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst bij
De Fram maar liefst 25.000 euro ten be-
hoeve van de restauratie.

Optimisme over een oliemolen
in Friesland

Friesland telde ooit flink wat oliemolens; in
1853 stonden er 34. In de vorige eeuw ver-
dween de laatste. Als de plannen door-
gaan krijgt Friesland toch weer een oliemo-
len.
In 2001 wist Simon Jellema van zaagmolen
De Rat in IJlst de hand te leggen op een
gedemonteerd Duits achtkant. Als daar
geen belangstelling voor was dan zou het
opgestookt worden. Op initiatief van Jel-
lema werd het achtkant naar IJlst gehaald
en opgeslagen. Vervolgens werd er geke-
ken naar de mogelijkheden. Zo werd er ge-
dacht aan een reconstructie van de verd-
wenen Marmoune van Blauwhuis, een van
de grootste watermolens van Friesland. Nu
heeft Friesland nog veel watermolens,
maar mist al tientallen jaren een oliemolen.
Zo rijpte het idee om in plaats van een wa-
termolen in Blauwhuis een oliemolen te
bouwen. De kosten ervan zijn niet mis. Ze
worden geraamd op 1,5 miljoen euro. De
inmiddels opgerichte Stifting Oaljemole
Blauhüs heeft voor het doel 900.000 euro
subsidie aangevraagd bij de Europese
Unie. Verder is men een actie begonnen,
waarbij liefhebbers molenonderdelen kun-
nen ‘kopen’ waarvan de prijs varieert van
25 tot ruim 50.000 euro. 
De stichting wil eerst een opslagloods met
een werkplaats bouwen die ook dienst kan
doen als bezoekerscentrum. Daar zal ook
de inventaris van de wagenmakerij en tim-
merzaak van Hofman uit Hommerts een
plaats krijgen welke vorig jaar door de fa-
milie Hofman werd geschonken aan Stich-
ting Houtzaagmolen De Rat IJlst. De ge-
reedschappen kunnen ook weer gebruikt
worden voor de bouw van de oliemolen.
Op 2 juli droeg Germ Gerbrandy, voorzitter
van de Stichting Houtzaagmolen De Rat
het achtkant en de werkplaatsinventaris
over aan Stifting Oaljemole Blauhüs door
het symbolisch overdragen van een takel-
blok. De dorpsgemeenschap van Blauw-
huis heeft zich en masse achter de plannen
gesteld. Van de driehonderd huishoudens
hebben er 287 een financiële bijdrage toe-
gezegd, minimaal 2,5 euro per jaar. Het is

de bedoeling, dat de molen een plaats
krijgt in de buurt van de verdwenen Mar-
moune.

Gemeente Noordenveld 
investeert in molens

De gemeente Noordenveld in Drenthe is ei-
genaar van de molens in Peize, Roder-
wolde en Norg (De Hoop). Aan deze mo-
lens moet in totaal voor ruim een half mil-
joen euro gewerkt worden. Voor de Wold-
zigt, de bekende koren- en oliemolen in Ro-
derwolde geldt dat vooral de buitenkant.
Er is sprake van lekkage in de aanbouwen
en daarom moet het pannendak aange-
pakt worden. Ook het voegwerk eist zorg.
Ook de molen van Peize krijgt een flinke
beurt. Verder worden de molens ook aan-
gepast aan de brandveiligheidvoorschrif-
ten. Via Monumentenzorg ontvangt men
334.000 euro subsidie, terwijl de gemeente
uit eigen middelen 220.000 euro opbrengt.
Het molenmakerswerk is toevertrouwd aan
molenmaker Doornbosch uit Adorp, terwijl
aannemer Van der Sluis uit Roden de aan-
bouwen van de Woldzigt voor rekening
neemt. GTI uit Roden zorgt voor de brand-
beveiliging.

Molenaar Jan Snijders overleden

Op 9 augustus overleed geheel onver-
wacht te Norg op bijna 85-jarige leeftijd
oud molenaar Jan Snijders. Jan Snijders
kwam uit Wachtum waar zijn vader sinds
1913 eigenaar was van de korenmolen De
Hoop. Daar werd Jan Snijders op 4 septem-
ber 1918 geboren. Om voor zichzelf te be-
ginnen als molenaar kocht hij in 1949 de
molen van Warmolts in Norg. Juist in die pe-
riode begint de grote herstructurering vam
de Nederlandse molenaarsbedrijven.
Windmolenaarsbedrijven oude stijl worden

Molen De Hoop in Norg met wieksys-
teem-Bilau (foto H. Noot, 2001).
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na de oorlog een aflopende zaak. Ook
Snijders ging met zijn tijd mee en de molen
raakte buiten bedrijf. Vooral het Bilau-ge-
vlucht, aangebracht in 1935, baarde grote
zorgen. In 1981/1982 werd de molen geres-
taureerd en op uitdrukkelijke voorwaarde
van Snijders kreeg de molen het wieksys-
teem-Bilau weer terug. Bij de opening op 1
oktober 1982 kreeg de molen de naam De
Hoop, vernoemd naar de molen van vroe-
ger thuis, in Wachtum. De molen bleek
toch een te zware last voor de eigenaar en
in 1997 verkocht Snijders de molen aan de
gemeente Norg, maar men bleef het be-
drijf in en om de molen uitoefenen. In sep-
tember 2000 werd de opnieuw gerestau-
reerde molen in bedrijf gesteld. Met het
overlijden van Jan Snijders is nu de laatste
vakmolenaar van deze molen heenge-
gaan. 

Peizer molenaar en bakker 
overleden

Op woensdag 9 juli overleed op 71-jarige
leeftijd Piet Koning. Koning was bakker van
beroep en opgegroeid naast de molen die
in zijn jeugd nog in vol bedrijf was. Rond
1955 werd de molen, eigendom van een
coöperatie, stilgezet en raakte daarna in
verval. Vooral dat laatste ging bakker Ko-
ning zeer aan het hart en hij overwoog zelf
de molen te kopen. Vanwege de eraan
verbonden nadelen zag hij hiervan af. Wel
wist hij zijn zwager, wethouder Nienhuis, te
bewegen om het behoud van de molen
binnen het gemeentebestuur te bespre-
ken. Zo kocht de gemeente Peize de mo-
len in 1967 waarna restauratie volgde in
1972/1973. Tijdens de restauratie kwam
oud-molenaarsknecht Bart Schokker uit Ro-
den op de molen en zo ontsttond het plan
om met de molen voor de bakkerij te gaan
malen.  Bart Schokker werd opnieuw mole-
naar en hij leerde zo Koning het mole-

De molen van Peize in 1980.

naarsvak. Werd er aanvankelijk alleen voor
de eigen bakkerij gemalen, later kwam het
er voor derden bij. Zo groeide de omzet tot
zeven, acht ton bakkersgemaal in de
week. Koning werd ook lid van het Am-
bachtelijk Korenmolenaarsgilde. Aanvan-
kelijk maalde vooral Schokker, maar ander-
half jaar voor zijn overlijden in 1984 stopte hij
ermee. De molen plus de bakkerij eisten te
veel aandacht van Koning en het dienen
van twee heren kon zo niet doorgaan. Om
zakelijke redenen werd het malen op de
molen teruggebracht tot alleen voor de ei-
gen bakkerij en zo heeft Koning toch de
molen in totaal toch twintig jaar in bedrijf
gehouden. Nu wordt de molen bemalen
door vrijwillig molenaar Thijs Duursma uit Ro-
den. Uiteraard werd de Peizer molen bij het
overlijden van Koning in de rouw gezet, als
eerbetoon aan een man die voor het
voortbestaan en de kwaliteit van deze mo-
len heel veel betekenis had.

Overijsselse molendag in teken
van SOM-jubileum

De Overijssel Molendag op 6 september
wordt dit jaar gehouden onder het thema:
‘Molens en hun historie’. Dat heeft te ma-
ken met het feit dat de Stichting De Over-
ijsselse Molen in 2003 een halve eeuw be-
staat. In tegenstelling tot voorgaande jaren
wordt de officiële opening niet op één mo-
len maar op vier molens gelijktijdig gehou-
den. Vertegenwoordigers van de provincie
Overijssel, Het Oversticht, Landschap Over-
ijssel en het Gelders-Overijssels Bureau voor
Toerisme, organisaties waar de SOM in de
voorbije decennia veel mee heeft samen-
gewerkt, zullen deelnemen aan het ope-
ningsprogramma.
Bij elk van de vier molens heeft de Werk-
groep Overijsselse Molendag wandel -en
fietsroutes uitgezet die gratis bij die molens
verkrijgbaar zijn. Bezoekers van het ope-
ningsprogramma -dat om 10.00 uur begint-
ontvangen bovendien gratis de fraaie Mo-
lenkaart van Overijssel.
Hoogtepunt van het openingsprogramma
vormt de presentatie van het Molenkwar-
tetspel. Een spel dat het mogelijk maakt
spelenderwijs met alle molens van Overijs-
sel kennis te maken. Verder zal de Molen-
dag 2003 in samenwerking met Het Gilde
van Vrijwillig Molenaars, afdeling Overijssel
in het teken staan van een donateursactie
ten behoeve van de jubilerende molen-
stichting. Iedereen die zich die dag bij één
van de molens opgeeft als donateur van
de SOM, ontvangt dit kwartetspel na bet-
aling van de contributie gratis. Ook de mo-
len die de meeste nieuwe donateurs aan-
brengt mag op een aardigheidje rekenen.
Overigens is het tot en met de Overijsselse
Molendag nog mogelijk om iemand die
zich de afgelopen jaren bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de Overijsselse
molenwereld, voor te dragen voor de spe-
ciale onderscheiding die de SOM in het le-
ven heeft geroepen. Kandidaten kunnen
schriftelijk worden aangemeld bij de voor-
zitter de Werkgroep Overijsselse Molendag:
Stichting De Overijsselse Molen, p/a Bego-

niastraat 17, 7601 AA Almelo of per e-mail:
eurocamping-molen@hetnet.nl. 
Werkgroep Overijsselse Molendag.

Molen De Star met website

In September eindigen de zomerrondleidin-
gen in de molen ‘De Star’ - Balkbrug. Toch
kunt u een bezoek aan onze molen bren-
gen via de website. Nu zijn we nog te gast
bij www.molendestar.bicamsoft.nl, straks
wordt het www.molendestar.nl . Het leek
ons juist onze molen in zijn omgeving via het
internet te presenteren. U vindt er twee
wandelroutes, die in samenwerking met de
natuurwerkgroep ‘De Reest’ en het Land-
schap Overijssel zijn uitgezet. De Reestdal-
tocht (11.5 km) loopt gedeeltelijk door
Drenthe. Deze wandeling en die door de
Ommerschans (6.5 km) starten bij de molen.
De fotoalbums zijn nog in opbouw, maar
geven toch al een goed beeld van De Star
en zijn omgeving. Henk Duistermaat.

Rietdekker Kleinjan overleden

Op vrijdag 4 juli overleed in de leeftijd van
75 jaar Albert Gerrit Kleinjan uit Den Ham.
Kleinjan genoot grote bekendheid als riet-
dekker, vooral in het oosten van het land.
Met plezier en veel vakmanschap oefende
hij dit beroep uit. Dat was ook te zien. Mo-
lens vormden voor zijn bedrijf een speciali-
teit. Dat hing ook samen met zijn liefde voor
deze bouwwerken. Hij was namelijk ook
een groot molenliefhebber. Zo heeft hij zich
jarenlang ingespannen om zijn woonplaats
Den Ham weer een molen te geven. Met
dat doel voor ogen kocht hij o.a. het acht-
kant van de molen in Brucht, gemeente

Molen De Verwachting op Ameland,
waarvan het achtkant ooit door Klein-
jan in Brucht, gemeente Hardenberg,
aangekocht werd met de bedoeling om
er in Den Ham weer een molen van te
maken (foto H. Noot, 1993).
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Hardenberg. Helaas ketsten deze plannen
af op gebrek aan medewerking vanaf de
zijde van de gemeente. Dat was uiteraard
voor hem en grote teleurstelling, maar Hol-
lum op Ameland is er in ieder geval goed
mee!
Op molengebied was hij gespecialiseerd in
de molens van Overijssel waarover hij in de
loop der jaren een indrukwekkende hoe-
veelheid documentatie verzamelde, zowel
foto’s als (kopieën van) archivalia. Kleinjan
besteedde veel tijd aan archiefonderzoek
en zijn kennis over de Overijsselse molens
was dan ook bijzonder groot. Daarbij hield
hij zijn licht niet onder de korenmaat. Vooral
in de tijd van De Molenaar deed ik (jsb) wel
een beroep op hem en dat verliep altijd op
de meest prettige wijze. Zonder de hulp
van Kleinjan hadden veel artikelen over
molens in Overijssel nooit hun uiteindelijke
niveau kunnen krijgen. Ik denk dan ook nog
met veel dankbaarheid aan Kleinjan terug.
Zijn nazaten bleven in zijn voetsporen gaan:
het rietdekkersbedrijf wordt voortgezet, ter-
wijl een zoon ook actief vrijwillig molenaar
is. Zo heeft Albert Gerrit Kleinjan zijn sporen
getrokken door (vooral) het Overijsselse
molenleven, om met dankbaarheid op te-
rug te zien. Het moge zijn familie tot troost
zijn.

Besthemener Molen definitief
niet compleet 

De Stichting Ommer Molens spant zich in
om de restauratie van de Besthemenermo-
len te voltooien. Een verzoek in die richting
is door het gemeentebestuur van Ommen
afgewezen (zie Molenwereld 2003-7/8-
204). Half juli liet het gemeentebestuur van
Ommen na een verzoek van heroverwe-
ging schriftelijk weten niet tot completering
van de molen over te gaan en het besluit
niet te herzien. Daarvoor worden verschei-
dene argumenten genoemd. Zo zou het
maalvaardig maken van de molen volgens
wethouder Beekhuis wel subsidiabel zij,
maar volgens hem is dat gekoppeld aan
de molenbiotoop. Dat zou het kappen van
bomen noodzakelijk maken plus een wijzi-
ging van het bestemmingsplan en eventu-
ele daaruit voortvloeiende problemen. Bo-
vendien heeft de gemeente twee maal-
vaardige molens, waarvan er een zelfs niet
in gebruik is (de Vilsterse molen). Wat is dan
het nut om een derde maalvaardig te ma-
ken en vervolgens toch niet echt te gebrui-
ken? Bovendien vergt een complete mo-
len meer onderhoud en worden dus de ex-
ploitatielasten groter.

Molendag Tielerwaard

Een goede traditie moet in ere worden ge-
houden. Op de tweede zaterdag in no-
vember, 8 november dus, zijn de molenaars
van de molens in de Tielerwaard weer pa-
raat om alle mensen met een molenvirus te
ontvangen. Er zijn in de Tielerwaard niet zo-
veel molens overgebleven, maar die er nog
staan zijn een bezoek meer dan waard.
Wat denkt u bijvoorbeeld van de polder-

molen van Wadenoijen? Midden in de
bouwactiviteiten van de Betuwelijn (hoe
lang nog?) staat deze ruime poldermolen
met zijn gietijzeren onderwiel en gietijzeren
bonkelaar (zonder houten kammen!). Hij
staat er niet alleen, hij maalt ook nog! Gel-
dermalsen kent twee molens: de beltmo-
len De Bouwing en de poldermolen, de
laatste is weliswaar bewoond maar ook
binnen te bezichtigen.
Dan is er de witte stellingmolen De Vlinder
bij Deil. Petro van Doorne laat graag fotos
en sporen van de brand in deze molen zien
van het jaar dat De Haas De Vlinder werd.
Natuurlijk moet u de Kasteelmolen van
Waardenburg bezoeken. Dez zeskant uit
de achttiende eeuw heeft, ondanks zijn
opvijzelinq, de oorspronkelijke sfeer goed
weten te behouden. Bovendien heeft
Waardenburq ook nog zijn poldermolen
met Dekkerpompen. De Blauwe Reiger,
een stellingmolen in Haaften biedt, naast
het oorspronkelijke interieur ook een prach-
tig uitzicht over de Waal.
De laatste wipmolens van Gelderland, bij
Hellouw, sluiten deze rij. De Voorste of
Hooqlandse Molen in het uiterlijk wat hij bij
de restauratie van 1953 kreeg, de Achter-
ste of Laaglandse wat rustiger, gedeeltelijk
terug gebracht naar het oorspronkelijke ui-
terlijk. Bovendien vindt je daar ook de wei-
demolen ‘t Veertje, gebouwd in 1996 met
gebruikmaking van oude onderdelen.
De molen van Varik, Den Bol, draait, maar is
niet te bezoeken.

Openingstijden:
Wadenoijen pm 10.00 - 16.00 uur
Geldermalsen km 10.00 - 16.00 uur
Geldermalsenpm 10.00 - 17.00 uur
Deil km 10.00 - 17.00 uur
Waardenburg pm 10.00 - 17.00 uur
Waardenburg km 12.00 - 18.00 uur
Haaften km 10.00 - 16.00 uur
Hellouw pm 10.00 - 17.00 uur
Varik woonmolen niet 

geopend draait wel.
Jan Knegt.

Elst: molensteen tegen ramkraak

In 1854 liet Robert Mulder voor zijn schoon-
zoon Teunis Ockerse door de Arnhemse
molenmaker B.D. Looman een stenen belt-
molen bouwen aan de Valburgseweg in
Elst (Overbetuwe). De koren- en oliemolen
heette als veel van zijn soortgenoten De
Hoop, maar werd ook wel De Stenen Mo-
len genoemd, ter onderscheiding van de
andere molen van het dorp, de in 1937 ge-
sloopte standerdmolen De Batavier. De
Hoop werd bij artilleriebeschietingen in de
nacht van 23 op 24 augustus 1944 in brand
geschoten en brandde geheel uit. In 1947
werden de restanten gesloopt. Wel bleven
nog drie molenstenen bewaard. Op initia-
tief van plaatselijk historicus en wethouder
Jan Brouwer is in juni een van de molenste-
nen naar de Dorpsstraat gehaald op de
hoek van de Kleine Molenstraat en zo neer-
gelegd, dat je daarvandaan de plaats
aan de Valburgseweg kunt zien waar de
molen heeft gestaan. De steen ligt ook zo

voor de deur van een plaatselijke kleding-
zaak dat een ramkraak onmogelijk wordt,
een ervaring die de winkelier al eens heeft
opgedaan. Verder zal de steen ook wel als
zitplaats worden gebruikt, evenals nu al ge-
beurt bij een andere molensteen die bij de
RK kerk ligt.

Legpuzzels en trommeltjes in
molen Geesteren (G)

Vanaf molendag is er een, voorlopig blij-
vende, expositie ingericht in korenmolen
De Ster te Geesteren van meer dan vijftig
verschillende molenlegpuzzels; puzzels
vanaf 6 tot 2000 stukjes. Tevens zijn er ruim
hondrd blikken en trommeltjes te bewon-
deren waar ook molens op staan afge-
beeld. De Ster werd gebouwd in 1859 en
brandde maar liefst drie keer door blikse-
minslag af (1866, 1900, 1902) In 1903 is de
molen voor de laatste maal herbouwd en
zodoende thans 100 jaar oud. De expositie
is iedere zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur te
bekijken of op andere dagen als de molen
draait. Voor groepen liefst op afspraak.
Joop Overman.

Nieuwe tonmolen bij 
stoomgemaal Nijkerk

Tonmolens werden vroeger in de bouw
veel gebruikt. Ze bestaan uit een houten
frame waarin de eigenlijke tonmolen
draait. Die bestaat, net zo als bij de tjasker
uit een dichte vijzel. Op de kop van de vij-
zelbalk zit een slinger, waarmee de vijzel
handmatig wordt gedraaid. Ze werden
vroeger veel gebruikt, bijvoorbeeld om een

De versierde Westbroekse molen bij
Maarssen, versierd ter gelegenheid van
het veertigjarig huwelijk van Gerrit en
Eveline Pouw-Schipper (foto J. Vend-
rig).
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Bouwtekening van de koren- en oliemolen De Hoop in het Betuwse Elst. Het olie-
werk bestaat klaarblijkelijk uit voor- en naslag, maar het stampwerk ontbreekt.

bouwput droog te houden of bij het gra-
ven van kanalen.
In 1995 kreeg het stoomgemaal Hertog Rei-
jnout in Nijkerk een dergelijke tonmolen van
het Openluchtmuseum ten geschenke. Vo-
rig jaar ging de tonmolen onherstelbaar ka-
pot en daarom werd er besloten tot de
bouw van een replica. De waterschaps-
bank sponsorde het maken ervan met een
bedrag van 5150 euro. Inmiddels is de
nieuwe tonmolen gemaakt door molen-
maker Vaags uit Aalten.

Gerrit en Eveline Pouw veertig
jaar getrouwd 

Op 9 Augustus 2003 waren Gerrit en Eveline
Pouw uit Naarden veertig jaar getrouwd.
De verdiensten van beiden op molenge-
bied zijn onbeschrijflijk groot en dat sedert
een lange reeks van jaren. Gerrit en Eveline
hebben vooral enorm veel bijgedragen tot
de opleiding van vrijwillige molenaars. Ger-
rit direct via het Gilde, waarbij ook van zijn
talenten als tekenaar dankbaar gebruik
werd gemaakt. Eveline als secretaresse van

de examencommissie voor De Hollandsche
Molen. Bovendien is het jubilerende echt-
paar de zorg toevertrouwd van de grote
Westbroekse watermolen bij Maarssen. Op
9 augustus werd de huwelijksdag dag met
familie en genodigden gevierd.
Bart Dooren, Carel Walsemann en Thon
Stoffelen hadden de Westbroekse Molen
“mooi”gezet op 8 augustus 2003. Ook de
nabijgelegen molen van Buitenweg was
versierd.

Problemen met woningbouw bij
De Vriendschap in Veenendaal

In Veenendaal wil men aan de Nieuwe-
weg in de directe nabijheid van molen De
Vriendschap drie huizen slopen en in plaats
ervan negen appartementen bouwen. Er-
achter wil men ook nog eens zes nieuwe
huizen bouwen, waardoor de molen als
het ware op een soort plein komt te staan.
Het nieuwbouwplan is inmiddels beoor-
deeld door de Provinciale Utrechtse Wel-
standscommissie en die was niet onver-
deeld gelukkig met het plan voor wat be-

treft de aansluiting van ‘oud’ op ‘nieuw’.
Tijdens een hoorzitting op 14 juli werden er
ook bezwaren ingebracht van omwonen-
den. Het appartementenblok zou met drie
bouwlagen niet alleen flink boven de be-
staande bebouwing uitsteken, maar ook
een aantasting van de molenbiotoop zijn.

Molen De Haan Benningbroek
woonmolen?

Al vele jaren wordt er gepraat over restau-
ratie van de onttakelde korenmolen De
Haan van de familie Verhoef in Benning-
broek. Het bleef echter bij woorden. Daar
lijkt nu verandering in te komen. De Scha-
ger aannemer Klaas de Leeuw heeft met
de familie Verhoef overeenstemming be-
reikt over de molen. De Leeuw wil de molen
nog deze maand weghalen in Benning-
broek en overbrengen naar zijn werkplaats
in Schagen, hetzij in zijn geheel, hetzij in de-
len. Vervolgens zal De Leeuw de schuren
waar de molen in stond weer dicht maken. 
De Leeuw wil van De Haan een woonmo-
len maken, de enige manier om de ver-
plaatsing en het herstel financieel sluitend
te maken. 
De Leeuw heeft recent zelf naam gemaakt
met de bouw van de molen in Anna Pau-
lowna waar hij zelf in woont.
De Haan krijgt nog een nader te bepalen
plaats in de gemeene Noorder-Koggen-
land, wellicht in de buurt van de museum-
spoorlijn/stoomtram Hoorn-Medemblik.
Wel is De Haan recent geselecteerd als rijks-
monument in het kader van de ‘rompen
en stompenslag’ van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Dat betekent dat De
Haan op dit moment onder de voorlopige
bescherming van de Monumentenwet valt
en dus een monumentenvergunning
noodzakelijk is, zowel voor de demontage
als de verdere plannen voor de toekomst

De onttakelde molen De Haan in 
Benningbroek.
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Molens in feesttooi

Op vrijdag 1 augustus stapten Harry van
Hoorn en Saskia van der Woude in het hu-
welijksbootje. Dat dit niet ongemerkt voor-
bij kan gaan zal iedereen wel snappen.
De evenementencommissie van de Stich-
ting Molens Zuid-Kennemerland (SMZK) was
in mei al druk met de voorbereidingen be-
zig. Het resultaat mocht op 1 augustus dan
ook gezien worden. Alle acht molens die
onder het beheer van de SMZK vallen wa-
ren prachtig versierd. Waar het mogelijk
was waren de zeilen door de hekken heen
gevlochten en waren vlaggenlijnen beves-
tigd en zo mogelijk waren er of twee vlag-
gen in top bevestigd.
Molen De Adriaan, gelegen in het centrum
van Haarlem speelde een hoofdrol. Het
bruidspaar maakte een boottocht met ge-
nodigden naar De Adriaan. Voor deze dag
was de molen dan ook uitbundig versierd:
de zeilen door de hekken gevlochten en
met vlaggenlijnen. Tussen de twee boven-
ste endtoppen waren twee goudkleurige
ringen gehangen en aan de einden hin-
gen provincievlaggen: de Groningse en de
Noord-Hollandse. Verder hingen er de ini-
tialen van het bruidspaar, HH voor Harry en
SW voor Saskia, samen met drie rode har-
tjes. In de vlaggenmasten naast de molen
wapperden de gemeentevlaggen van
Haarlem en De Marne.
Bij aankomst aan De Adriaan conclu-
deerde de bruidegom dat enkele symbo-

De ter gelegenheid van het huwelijk van Harry van Hoorn en Saskia van der Woude
mooi gezette molen De Adriaan in Haarlem (foto Mieke Berghuis-Beneker).

len hem wel erg bekend voor kwamen. Dat
klopte ook, want die waren geleend uit
Groningen.
Om ook de passanten van de molens te la-
ten weten waarom ze er op deze manier
uitzagen had Jos van Schooten voor infor-
matiebriefjes bij de molens gezorgd.
Niet alleen de molens van de SMZK deden
mee: ook De Zandhaas in Santpoort was
mooi versierden de Hollands Welvaart in
Mensingeweer stond in de vreugd. Mieke
Berghuis-Beneker.

Nieuwe eigenaar voor molen
Waarland

Sinds 1965 is de molen van de polder Waar-
land eigendom van de gemeente Haren-
karspel. Al eerder, in 1949, was de molen bij
een ruilverkaveling buiten gebruik geko-
men. Vervolgens verdwenen de vijzel en la-
ter ook de spil. Sinds een restauratie in 1966
verkeert de molen in goede staat. Vrijwillige
molenaars laten de molen draaien, maar
echt malen is er niet meer bij omdat de
molen waterstaatkundig is afgesneden
van polder en zo al meer dan een halve
eeuw een vis op het droge is. Daar gaat nu
verandering in komen. De gemeente Ha-
renkarspel werkt met het Integraal Heront-
wikkelingsplan Waarland, waarvan de eer-
ste fase dit jaar gereed komt. In de derde
fase wordt een waterbergingsplan rond de
molen van Waarland uitgevoerd, waarbij

de molen dus weer water krijgt. De molen
zelf wordt met een ‘bruidsschat’ van
100.000 euro overgedragen aan de Stich-
ting De Westfriese Molens die daarmee de
verantwoording voor de molen krijgt.

Jaap Kaal overleden

Op 11 juli jl. is op 90-jarige leeftijd Jaap Kaal
overleden.
Hij was samen met zijn zoon Piet olieslager
op De Zoeker in Zaandam, eerder te Zaan-
dijk. Voor de verplaatsing van deze molen
heeft hij zich bijzonder ingespannen.
Jaap is ñal vanaf het begin- erelid van het
Olieslagersgilde.
Het merendeel van de Nederlandse olie-
molens heeft voor hem in de rouw gestaan,
de Zaanse molens -zoals het daar gebrui-
kelijk is- met één afgeslagen windbord.
Het Olieslagersgilde is dankbaar dat ze nog
gelegenheid heeft gekregen om een deel
van Jaaps ervaringen te mogen opteke-
nen.
Met zijn overlijden is een grote hoeveelheid
ervaring over het olieslaan verloren ge-
gaan. Het Olieslagersgilde.

Rijnlandse Molendag 

Voor de zesde keer organiseren de mole-
naars van de Rijnlandse Molenstichting op
zondag 26 oktober de Rijnlandse molen-
dag.
Het is de bedoeling dat er op deze dag
een groot aantal van de 41 molens van de
stichting bij voldoende wind zullen draaien
van 10 tot 17 uur.
De molenaars willen iedereen graag uitleg-
gen over het reilen en zeilen van hun mo-
len. De molens zijn dan van buiten te be-
zichtigen en de niet bewoonde molens ook
van binnen.
Dit is een extra draaidag , want de molens
draaien bij voldoende wind al iedere eer-
ste Zaterdag van de maand.
Alle molens in Alkemade-Jacobswoude-
Warmond doen dit jaar mee en verder: 
Noordwijk: de Hoogewegse molen;
Voorhout: Hoop doet leven;
Leiderdorp: de Achthovense molen en de
Doeshofmolen;
Koudekerk a/d/Rijn: de Hondsdijkse molen;
Zoeterwoude: de Meerburgermolen;
Nieuw dit jaar: de in aanbouw zijnde Bos-
molen in de Lagewaardse polder te Kou-
dekerk a/d Rijn. Aad Toet.

Deining rond herbouw molen 
Zemelpolder

Op 4 november 1999 brandde de molen
van de Zemelpolder in Lisse af, eigendom
van de gemeente. De molen bleek niet
verzekerd te zijn en dat zou herbouw tot
een dure aangelegenheid maken, want
van de oude molen was niet veel meer
dan de veldmuren bruikbaar. Begin 2000
wordt er in Lisse een werkgroep opgericht,
later Stichting Heropbouw Zemelpoldermo-
len. De stichting toont aan dat er in Lisse
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De herbouwde molen van de Zemel-
polder in Lisse bij de ingebruikstelling
tijdens laatstleden Nationale Molendag
(foto J. Vendrig).

een draagvlak is voor de herbouw van de
molen en daarop geeft de plaatselijke po-
litiek groen licht voor de herbouw van de
molen. Op 19 juli 2001 stelde de gemeen-
teraad in meerderheid 1.256.000 gulden
beschikbaar. Daarna komt de herbouw
snel op gang en op de Nationale Molen-
dag dit jaar draait de molen weer.
Eind goed al goed? Het is het statenlid
Freeke (SGP/CU), zelf in Lisse woonachtig,
dat nattigheid voelt over de afhandeling,
met name voor wat betreft de monumen-
tenstatus en de subsidieverstrekking. Met
de herbouw was 540.000 euro gemoeid.
Volgens de gangbare subsidieregelingen
zou zestig procent van rijkswege vergoed
worden (324.000 euro) en tien procent van
provinciezijde (54.000 euro). Die vliegers
gaan natuurlijk alleen maar op als de mo-
len een beschermd monument is. Reden
voor Freeke om navraag te doen bij GS. Er
blijkt bij de provincie geen subsie aange-
vraagd te zijn en die komt dus ook niet. Bo-
vendien zijn GS van mening dat het oor-
spronkelijke monument sinds de brand van
1999 exit is en er dus ook geen uitkering uit
de monumentenpot kan komen. Wethou-
der Schuijt van Lisse geeft inderdaad toe,
dat een ambtenaar van RDMZ dat ook
heeft gesteld, maar dat men daartegen
bezwaar heeft gemaakt en vervolgens is
nooit enige reactie van de kant van de
RDMZ ontvangen. Vervolgens heeft de ge-
meente Lisse wel conform de voorschriften
een monumentenvergunning verleend en
de RDMZ hierover geïnformeerd. Ook dat

bleef zonder reactie. Vervolgens is de mo-
len herbouwd. 
Al met al ligt hier een kwestie op tafel die
de belangen van de gemeente Lisse, c.q.
de Zemelpoldermolen ver overschrijdt.
Wanneer houdt een monument op monu-
ment te zijn? Is alleen het fysieke bestaan
doorslaggevend (monumentenstatus de
facto) of de inschrijving in het monumen-
tenregister (monumentenstatus de jure)?
Dan hebben we het nog niet eens over
een enorm grijs gebied van deelschaden.

Gemaal Slingeland schuilplaats

De polder Over- en Neder-Slingeland werd
bemalen door twee wipmolens. Het deel
Neder-Slingeland in de voormalige ge-
meente Peursum door de Kademolen op
de Smoutjesvliet en Over-Slingeland, het
deel in de voormalige gemeente Noorde-
loos, door de fameuze Linkse Molen, de
molen die letterlijk een spiegelbeeld was
van een normale wip. Op 16 juli 1900
brandde de Kademolen door bliksemin-
slag af, waarna op de plaats van de molen
een stoomschepradgemaal werd ge-
bouwd. Toen dat klaar was werd in 1902 de
Linkse Molen gesloopt. In de jaren dertig
werd het stoomgemaal vervangen door
een dieselgemaal op de molenfundering,
dat veel leek op het onlangs gerestau-
reerde gemaal van Langerak (zie Molen-
wereld 2002-12-324). In 1980 kwam het ge-
maal buiten bedrijf en verviel. In de Alblas-
serwaard is men zuinig op het streekei-
gene. Organisaties als Den Hâneker en de
Stichting Uitvoering Landschapsplan doen
al het mogelijk om dat streekeigene te be-
waren. Laatstgenoemde stichting heeft
zich nu ontfermd over het gemaal, dat ligt
in de oksel van de provinciale wegen N214
en N216 en aan routes voor kanovaarders,
fietsers en wandelaars. Juist ten behoeve
van laatstgenoemden werd besloten het
gemaal te herstellen en in te richten als
schuilplaats met een meerwaarde. Door
zijn ligging in een mooi, verstild stukje natuur
biedt het gemaal de gelegenheid om de
jachtige mens van de 21e eeuw stil te
staan bij de schoonheid van de schepping,
te onthaasten. Een van de streekeigen
kenmerken van de Alblasserwaard is de
vooraanstaande plaats van kerk en gods-
dienst in het leven van veel mensen. Daar
wilde men de passanten toch iets van la-
ten zien. Zo kunnen de regionale kerken
zich er presenteren via een informatiep-
aneeltje. Men wil ook via deze schuilplaats
passanten wijzen op de beste Schuilplaats,
die bij God te vinden is. Zo wordt er promi-
nent gewezen op Psalm 23: ‘Hij voert mij
aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel’.
Op zaterdag 5 juli werd de schuilplaats in
het gemaal opengesteld door burgemees-
ter Van Velzen van Graafstroom en de pre-
dikanten ds. Van de Vate en Trouwborst.
Landschapsplancoôrdinator Sjoerd Veer-
man stond stil bij Hebr. 13 : 1,2.
Van het ‘werkzame’ deel van het gemaal
is de dieselmotor bewaard gebleven, ter-
wijl van het scheprad alleen het sintelstuk
resteert.

Van Speelman naar Speelman

Bij de poort van Speelmans Oliefabrieken in
Overschie stond een stel kantstenen dat
dreigde te verdwijnen nu deze fabrieken
zijn opgehouden te bestaan. Op aange-
ven van ondergetekende en de molenaar
van de korenmolen De Speelman Ton Edix-
hoven hebben de voormalige eigenaren
van de oliefabrieken, de familie Speelman,
er zorg voor gedragen dat deze kantste-
nen niet op de schroothoop belanden
doch recentelijk als blikvanger zijn ge-
plaatst naast molen De Speelman in Rot-
terdam-Overschie.
De kantstenen komen uit de oliemolen de
Marie Cornelis van Speelman en zijn het
laatste levende bewijs van deze, in 1922,
gesloopte molen. Het is ook één van de
laatste overblijfselen van de molengeschie-
denis in Overschie. Het zou jammer zijn ge-
weest als dit unieke overblijfsel voorgoed
uit dit dorpsdeel zou verdwijnen.
In 1876 kocht A. Speelman de Zestienho-
vense Molen en liet op diens plaats met ge-
bruikmaking van de onderdelen van deze
watermolen een grote en zware oliemolen
bouwen, waarvoor het vijfjarig zoontje Ma-
rie Cornelis van Arie Speelman op 14 juli
1877 de eerste steen legde. In 1923 werd
de molen, een der laatste oliemolens van
Zuid-Holland, tot op de eerste bintlaag van
het achtkant gesloopt. Op 23 oktober 1949
brandde de oliefabriek af, waarna de laat-
ste resten van de oliemolen werden ges-
loopt. De kantstenen waren al eerder, toen
ze overbodig geworden waren naar bui-
ten, in de sloot gerold! E. Speelman, met
een groot gevoel voor historie, liet ze jaren
later weer uit de sloot opvissen en bij de fa-
briek opstellen. Nu hebben ze dus hun
plaats gekregen bij de korenmolen van de
familie. Fred de Rooij.

De molen De Speelman bij Overschie,
met rechts de onlangs geplaatste koller-
gang (foto Fred de Rooij)
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Bezwaar tegen bouw recreatie-
woning bij Heilige Geestmolen

De molen van de Grote Heilige Geestpol-
der aan de oever van de Braassemermeer
is een van meest in het oog lopende mo-
numenten in Rijnsaterwoude, gemeente
Jacobswoude. Er bestaan plannen om op
dertig meter afstand van de molen een re-
creatiewoning te bouwen op het puntje
van een schiereiland tussen de molen en
de Braassemermeer en zodoende wordt
het vrije uitzicht op de molen verstoord. Ter
plaatse staat al een kleiner huisje, maar wat
men nu wil bouwen is niet alleen dubbel zo
groot maar daardoor ook in strijd met het
bestemmingsplan. Het gemeentebestuur is
bereid het bestemmingsplan aan te passen
om de bouw van de woning mogelijk te
maken. Aangezien de bouw van het huis in
strijd is met de provinciale richtlijnen voor de
molenbiotoop heeft de Stichting Oud Lei-
muiden besloten bezwaar aan te tekenen
en daartoe ook de Vereniging De Holland-
sche Molen, de Rijnlandse Molenstichting
en het Gilde van Vrijwillige Molenaars ge-
mobiliseerd. Ook die organisaties hebben
inmiddels bezwaar aangetekend.

‘t Poeltje rijksmonument

De molen van de Klaas Hennepoelpolder,
althans de restanten ervan, is ongetwijfeld
de meest in zijn bestaan bedreigde molen
van Zuid-Holland en dat ondanks de ‘para-
plu’ van de Rijnlandse Molenstichting. Het
reilen en zeilen van deze molen heeft in de
Molenwereld veel aandacht gekregen,
vooral in no. 3 van 1999. Gelukkig onder-
neemt de Rijnlandse Molenstichting een ui-
terste krachtsinspanning om deze molen te
redden (zie ‘Rijnland Molens’ elders in dit
nummer). Gelukkig heeft staatssecretaris
Van der Laan de molen onlangs op de rijks-
monumentenlijst geplaatst, waardoor de
kansen op behoud van ‘t Poeltje aanmer-
kelijk zijn gestegen. Helaas hebben de ge-
meenten Oegstgeest en Warmond al laten
weten dat het herstel van de molen bij hen
geen prioriteit heeft. Dat heeft uiteraard
een financiële vertaling. De weg naar het
volledig herstel van de molen is dus nog
geen gelopen koers.

Verplaatsingsplannen voor de
Meerburgermolen

De Meerburgermolen in Zoeterwoude, ei-
gendom van de Rijnlandse Molenstichting,
kan niet gehandhaafd blijven op de plaats
waar hij nu staat, ingeklemd tussen het be-
drijventerrein Grote Polder, de A4 en de
spoorweg. Bovendien bestaan er plannen
voor kantorenbouw in de nabije omgeving
van de molen. Het probleem is het vinden
van een geschikte plaats voor de molen.
De Meerburgermolen is vrij klein met een
vlucht van 16,60 m en een scheprad met
een diameter van vier meter. Daarmee zijn
eigenlijk ook de grenzen voor het functio-
neren van de molen gesteld: een betrek-
kelijk geringe opvoerhoogte van ongeveer

een meter. Het bleek niet mogelijk om bin-
nen die randvoorwaarde een geschikte lo-
catie te vinden binnen de gemeente Zoe-
terwoude. Toch wil men de molen zo dicht
mogelijk in de buurt van zijn historische lo-
catie houden. Dan komt men uit in buur-
gemeente Rijnwoude. Een aanvankelijk
genoemde locatie aan de Wilck in Hazers-
woude valt af. Nu heeft men het oog ge-
slagen op een plaats bij de Westvaart in
Hazerswoude, niet ver van de Vierheems-
kinderenweg en de gewezen sluis in die
vaart. Er hebben in deze buurt wel meer
molens van dit kaliber gestaan. Tot februari
1960 heeft aan de Oostvaart de Oost-
buurtse Molen gestaan met een vlucht van
17 m.

Geldzorgen bij Molenstichting
Land van Heusden en Altena

De Molenstichting Land van Heusden en
Altena heeft vrijwel alle molens in haar
werkgebied in eigendom. Voor het welzijn
van de molens in de streek is ze sterk af-
hankelijk van de steun van de drie ge-
meenten: Aalburg, Werkendam en Woudri-
chem. Voor het instandhouden heeft men
voor elke molen jaarlijks 10.000 euro nodig.
Men komt nu. zo heeft men uitgerekend,
ruim 3500 per molen te kort. Dat begint zich
te wreken met het achterop raken van het
lopende onderhoud. Verder wachten
enige molens op dringend herstel zoals de
Zandwijkse Molen bij Uppel en de Zuid-Hol-
landse Molen bij Hank. De Molenstichting
heeft nu de gemeenten gevraagd:
� hun onderhoudsbijdrage per molen aan
de stichting te verhogen;
� het nadelig saldo in de restauratiekosten
van een molen voor rekening te nemen;
� garant staan voor de voorfinanciering

De Meerburgermolen bij Zoeterwoude
(foto J.L.J. Tersteeg).

van restauraties inclusief renteverliezen.
De stichting zal hier tegenover alles op alles
zetten om zo veel mogelijk financiële steun
te verwerven, waardoor de de gemeente-
lijke inspanning zo beperkt mogelijk blijft. 

Herstel aan Wateringse Molen

Op donderdag 14 augustus j.l. zijn bij de ko-
renmolen Windlust te Wateringen de staart-
balk, de lange en de korte schoren ver-
vangen. Deze zijn nu uitgevoerd in bilinga. 
De vorige staartbalk zat er dertig jaar op,
de schoren waren al eens aangescherfd
en er was ook al eens een lange schoor
vervangen. De werkzaamheden worden
door het molenmakersbedrijf Verbij uitge-
voerd. George Middendorp.

Janus van Riel overleden

Toch nog vrij onverwacht is molenvriend
Janus van Riel op 25 juni 2003 op 76-jarige
leeftijd overleden. Janus leed al langer on-
der de gevreesde ziekte, maar zijn doorzet-
tingsvermogen hield hem zeer lang op de
been. Tijdens de opening van het Brabant
Molenweekend op 20 juni is Janus nog on-
derscheiden met de eerste Brabantse mo-
lenprijs (een afgietsel van het beeld van de
mulder bij de molen van Lieshout) en toen
hebben we hem nog voor het laatst mo-
gen begroeten. 

Janus van Riel aan het woord als voor-
zitter van de NPM tijdens de jaarver-
gadering van deze organisatie op 13
juni 1996.

Toen waren er al tekenen dat we snel van
Janus afscheid zouden moeten nemen. In
Janus verliezen we een enthousiast en ge-
dreven molenvriend die op heel veel plaat-
sen in onze molenwereld zijn verdiensten
kende. Deze ware ambassadeur voor de
molens (in Brabant) zal een grote leegte
achterlaten. 
We konden altijd op Janus rekenen als er
medewerking nodig was voor o.a. de Mo-
lenstichting Noord-Brabant, Het Gilde van
Vrijwillig Molenaars, afd. Noord-Brabant, de
Westbrabantse molens en natuurlijk de Ver-
eniging van Nederlandse Particuliere Mole-
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neigenaren. In die zin zijn we Janus ontzet-
tend veel dank verschuldigd en met zijn al-
tijd draaiende molen in Bavel was hij een
prima promotie voor onze molenhobby! Als
teken van dank en herinnering zijn onder
andere de molens van Oirschot, Veldho-
ven, Oerle, Ulvenhout in de rouw gezet. Op
maandag 30 juni vond de begrafenis
plaats op de algemene begraafplaats De
Lichtenberg te Bavel. Bart Hoofs.

Koningsvogel schieten in Geffen

Uit oude tijden is bekend hoe molens wer-
den gebruikt voor het papegaai schieten
of schieten van de koningsvogel door de
schuttersgilden. Het langst is dat waar-
schijnlijk gedaan op de standerdmolen van
Bakel, ooit door de filmer Roosdorp vastge-
legd in zijn film ‘Stoere Werkers’. Sinds vier
jaar wordt dit ook weer gedaan bij de stan-
derdmolen Zeldenrust, waar burgemeester
Boelens als beschermheer van het Sint Jo-
risgilde op 10 augustus het eerste schot
loste. Uiteraard ging het koning schieten
gepaard met de gebruikelijke festiviteiten.

Krakers moeten uit molenhuis
Geldrop

Sinds maart 2002 is het molenhuis van de ko-
renmolen van Geldrop aan de Molenakker
gekraakt. De gemeente, de eigenaar van
het huis wil het huis openbaar verkopen,
maar de aanwezigheid van de krakers zal
daarbij zeker van invloed zijn. Daarom heeft
de gemeente in een gerechtelijke proce-
dure geëist dat de krakers het pand moe-
ten verlaten. Daarbij is de gemeente nu in
het gelijk gesteld. Als de krakers het pand

De molen van Geldrop meer dan een
halve eeuw geleden met erachter het
molenhuis. De molen is voorzien van
reclame, een inmiddels verdwenen
fenomeen; in dit geval voor Sluis bis-
cuits, natuurlijk met roomboter!

niet vrijwillig verlaten, dan mag het op kos-
ten van de krakers ontruimd worden. 
De gemeente heeft de vertraging die door
de procedure ontstond wel gebruikt om
het bestemmingsplan aan te passen. Vol-
gens het bestaande plan mocht op de
plaats van het molenhuis een nieuw huis
met twee verdiepingen worden gebouwd.
Dat zou de molenbiotoop nadelig beïn-
vloeden en daarom is het plan nu zo gewij-
zigd dat een nieuw te bouwen pand niet
hoger mag zijn dan wat er nu staat.

Limburgse Molendag

Op zondag 5 oktober 2003 organiseert het
Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling
Limburg, de vijfde Limburgse molendag.
Op deze dag zullen wederom een veertig-
tal wind- en watermolens in Limburg vanaf
11.00 uur geopend zijn en evenals voor-
gaande jaren hopen we weer op veel be-
zoekers.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij
het secretariaat 
Secretariaat van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, afdeling Limburg; p.a. Tungeler
Dorpstraat 52; 6005 RK Tungelroy-Weert;
telefoon: 0495-563422; Faxnummer: 0495-
564894. Gilde van Vrijwillige Molenaars, af-
deling Limburg.

Limburgse molen slachtoffer van
gewijzigde subsidieregeling

Als gevolg van een fiscale maatregel krijgt
Limburg aanmerkelijk minder geld van rijks-
wege in de provinciale monumentenpot,
ongeveer een miljoen euro op jaarbasis.
Daardoor zijn een twaalftal monumenten-
restauraties in Limburg op glad ijs gesteld,
waaronder de waterkorenmolen van
Baarlo. Een bedrag van 50.000 euro voor
2006 komt nog wel beschikbaar, maar een
in 2008 uit te keren subsidie is van de baan.
De stuw van deze molen is slecht en moet
dringend aangepakt worden, wil de molen
kunnen blijven draaien. Er is ook eeen
nieuwe molensteen nodig en verder moe-
ten de kademuren worden hersteld. Als de
stuw niet meer naar behoren functioneert
dreigt zelfs overstromingsgevaar. De provin-
cie Limburg heeeft inmiddels protest aan-
getekend tegen de verminderde uitkering.

Ontmoetingszaal in molen 
Maasbracht

De in 1866 gebouwde Leonardusmolen in
Maasbracht was jarenlang een kale romp.
Dankzij enorme lokale inspanning is de mo-
len enige jaren geleden getransformeerd in
een regelmatig draaiende molen die veel
bezoekers trekt. Voorzieningen ervoor, ook
op sanitair gebied, zijn niet aanwezig. De
molenstichting wil u in de belt een dergelijke
ruimte creëren met een vloeroppervlak van
zo’n 65 vierkante meter. Grote ramen bie-
den uitzicht op de draaiende wieken. In de
molen is al een model van de toekomstige
situatie aanwezig. De uitvoering van het

De molen van Baarlo in 1980. Enige 
jaren eerder in 1977 was de molen
prachtig gerestaureerd in zijn 
oorspronkelijke vorm. Het voorste deel
van de molen, een aanbouw van 
omstreeks 1905 werd gesloopt (foto
J.A. van Krimpen).

plan zal nog wel enige tijd op zich laten
wachten, niet alleen vanwege de vereiste
procedures zoals voor de monumentenver-
gunning, maar meer nog voor het bijeen-
brengen van de vereiste gelden.

Fotoserie verdwenen molens

De heer Tanger uit Zegveld, eerder te West-
zaan brengt regelmatig een serie ge drukte
kaar ten uit van vooral verdwenen Zaanse
molens. Recent is er weer een nieuwe serie
van tien kaarten uitgekomen; het betreft:
326. Zaandam-O, oliemolen De Poelsnip.
327. Koog a/d Zaan, zaagmolen De
Groene Jager.
328. Westzaan, zaagmolen Het Witte
Schaap.
329. Wormerveer, oliemolen De Boerin.    
330. Nieuwveen, zaagmolen De Angenieta.   
331. Noorden, watermolen De Noordse Wip 
332. Nieuwkoop, korenmolen.    
333. Barneveld, korenmolen.
334. Kootwijkerbroek, korenmolen. 
335. Kootwijkerbroek, korenmolen.
De kaarten zijn te bestellen door het over-
maken van e 5,80 op postgirorek.no.
6791277 of bankrek.no. 3701.08.825 (N.B.:
adres vermelden!) van de heer K. Tanger,
Broeksloot 19, 3474 HS Zegveld (tel. 0348-
470465). De prijs is inclusief porto. Een lijst
met nog voorradige kaar ten is verkrijgbaar
bij de heer Tanger.

In Australië maalt nu ook een
Hollandse molen

Elders in dit nummer staat beschreven hoe
in Foxton, Nieuw-Zeeland, een Nederlandse
molen is gebouwd en in bedrijf is gesteld.
Ook in het nabije continent Australië maalt
een Hollandse molen, geen achtkant zoals
in Foxton, maar een stenen grondzeiler. De
molen is uitwendig al een jaar of vijf com-
pleet (zie Molenwereld 1998-3-51 en 1998-4-
78), maar echt malen was er nog niet bij.
In juli vertrok molenmaker Rob Batenburg
uit Schiedam met zijn beide zonen naar
‘het onbekende zuidland’ om daar in
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Amelup de molen The Lily maalvaardig te
maken, een door Pleun Hitzert, een Neder-
landse emigrant, gebouwde replica van
de korenmolen De Lelie in zijn geboorte-
dorp Puttershoek. Dit maalvaardig maken
hield met name het leggen van een kop-
pel stenenen en het maken van het bijbe-
horende drijfwerk in. Dit alles werd eerst
klaargemaakt in de werkplaats aan de El-
zensteeg in Schiedam en vervolgens ver-
stuurd naar Australië. Daarna vertrok de fa-
milie Batenburg naar Amelup om de molen
bedrijfsklaar te maken. De container met
onderdelen die een paar maanden tevo-
ren verscheept was is op het nippertje vrij-
gegeven: men is in Australië doodsbang
voor eventuele beestjes in het hout... 

Nieuwe molenkaarten van Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer
twee molenkaarten uitgegeven; deze keer
van de korenmolen van Den Bommel en
van de korenmolen van Farmsum.
De kaart kosten 0,50 per stuk, te vermeer-
deren met de porto ( 0,39 bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, Kardeel
133, 4741 LR Raamsdonksveer (Let op, ge-
wijzigd adres en tel.nr.) onder vermelding
van het gewenste (en bij overschrijving
vanaf een bankrekening: het adres). Voor
nadere informatie: tel. 0162-516602.

in ‘t kort

� Begin juli werd de Zwakkenburger Molen
bij Niezijl op zijn nieuwe fundering gezet. De
onttakelde molen zweefde tientallen jaren
tussen hoop en vrees, maar verplaatsing
en restauratie door molenmaker Molema
zorgen ervoor dat binnenkort het leed ge-
leden is. 
� De nieuwe stichting voor de Widde
Meuln van Ten Boer (zie Molenwereld 2003-
6-168) is gestart met een adoptieplan van
molenonderdelen om de restauratie van
de molen nu eindelijk rond te krijgen. De to-
tale kosten worden geraamd op 350.000
euro.
Op woensdag 2 juli werd de gerestau-

De molen in het Australische Amelup:
dat is wat je noemt vlak op de wind
staan! 

Het eerste meel van de molen in Ame-
lup met molenmaker Rob Batenburg
aan de maalbak.

reerde kap weer geplaatst op de molen
van Reutum. Als alles volgens plan verloopt
is de restauratie deze maand voltooid.
� Zaterdag 13 september - Vijfde Friese
Molendag: vanaf 10.00 uur zijn zo’n 70 mo-
lens in Fryslân open voor het publiek, een
aantal tot 17.00 uur, sommige later; zelfs tot
22.00 uur. Voor een overzicht van deelne-

mers: http://members.lycos.nl/friesemolen-
dag
� De onttakelde woonmolen in Elshof, bij
Wijhe, heeft uitwendig herstel ondergaan,
waartoe de kap tijdelijk naast de molen
werd ‘geparkeerd’.
� De gemeente Barneveld heeft aan een
drietal bedrijven ontwerp en offerte ge-
vraagd voor het aanbrengen van een
sprink lerinstallatie in de molen van Garde-
ren.
� Op 15 augustus hebben de molenma-
kers van Vaags bij de molen van Stokkum
de staart en de lange spruit verwijderd. De
lange spruit is vernieuwd, evenals de lange
schoren. De overige delen van de staart
zijn op de grond door de vrijwilligers ge-
schilderd. De week erop is een en ander
opnieuw aangebracht.
� Op 11 juni werden er op de Nooit Vol-
maakt in Gorinchem examens afgenomen
voor het diploma vrijwilig molenaar. Van de
vier kandidaten slaagden er drie. 
� In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma
(PRUP) 2003-2008 trekt de provincie Zuid-
Holland 106.000 euro uit voor werkzaamhe-
den aan de molen Windlust in Westmaas.
Daarmee wordt o.a. het gevlucht en de
balie aangepakt, evenals de zolders in de
molen.
� Het riet van de stomp van de molen van
de Droogmakerij in de Oude Polder van Pij-
nacker bij Pijnacker is recent vernieuwd.
Twee jaar geleden is het dak vernieuwd.
Een bijzonderheid van deze molen is de

Herstel aan de molen van Stokkum (foto André Nibbelink). 
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Veel anderstalige molenboeken verschij-
nen er niet. Dat is ook niet zo verwonderlijk,
aangezien het zwaartepunt van het mo-
lenwezen toch ligt en heeft gelegen in het
Nederlandstalige gebied (Nederland en
Vlaanderen). Alleen in het Duits is naast het
Nederlands een redelijke molenliteratuur
ontstaan, voornamelijk over het molenwe-
zen in Oost-Friesland en Sleeswijk-Holstein).
Friestalige molenboeken zijn er heel weinig.
Niet zo verwonderlijk, want het afzetgebied
is beperkt. Meestal blijft het bij een Fryske
gearfetting (Friese samenvatting) in een
overigens Nederlandstalig boek.
Nu is er een boek verschenen dat het om-
gekeerde te zien geeft: De Heidenskipster
molen fan eartiids (Heidenschapster mo-
lens van vroeger) met meteen al een instin-
ker voor de niet-Friestalige: molen betekent
molens (meervoud dus)! Het boek is dus
geen monografie over één molen, maar
over de 29 molens die eens It Heidenskip
sierden (en in twee gevallen nog sieren). It
Heidenskip is bij de in historie geïnteres-
seerde molenliefhebber beter bekend als
Het Heidenschap, de plaats waar lange
tijd de enige boktjasker op zijn originele
plaats stond, naast die in het Openlucht-
museum in Arnhem.
It Heidenskip (thans de officiële naam) is
een regio van die naam met voornamelijk
verspreid liggende bebouwing ten zuidoos-
ten van Workum in de Friese Zuidwesthoek.
Het Friese landschap op zijn best: grazige
weiden, grote en kleine meren, met riet
omzoomde vaarten en sloten en met nog
niet door de grotestadskoorts aangetaste
stadjes.

Zoals in grote delen van Friesland waren er
ook hier indertijd vele kleine boerenpolder-
tjes: bij haast iedere boeren plaats een ei-
gen poldertje met een eigen bemaling.
Ook hier heeft een ruilverkaveling aan
deze structuur een einde gemaakt, overi-
gens zonder het bijzonder fraaie landschap
wezenlijk aan te tasten.
De schrijver Willem D. Hengst kennen we al
van een eerder molenboek, De windmotor
als poldergemaal in Friesland, dat hij sa-
men met J. Bergstra samenstelde.
De schrijver is geboren en getogen in It Hei-
denskip en uit emotionele overwegingen
zijn zijn herinneringen en (die van anderen)
in het Fries te boek gesteld.
Dit beperkt zoals gezegd je markt en veel
leesplezier zal de niet-Friestalige er niet aan
beleven, maar des te meer kijkplezier. Het
boek bevat een schat aan oude fotos
waarvan vele nog niet eerder de open-
baarheid zagen. Op bijkans iedere van de
158 bladzijden is wel een fraaie illustratie te
vinden. De teloorgang van dit eens zo mo-
lenrijk gebied wordt treffend geïllustreerd
(vaak letterlijk!). Maar ook de opvolgers
van de oude monnikmuontjes en spinnen-
koppen, de vaak monumentale windmo-
toren met stenen onderbouw zijn goed-
deels verdwenen en de paar die daar nog
restten, zijn het beschermen dan ook meer
dan waard.
Van de molenrijkdom van weleer zijn alleen
de tjasker en molen De Snip nog over. Sic
transit gloria mundi (zo vergaat de roem
der wereld) staat er ergens in het boek en
zo is het blijkbaar. De Nederlandstalige ge-
bruiker staat overigens een samenvatting

van 18 bladzijden van de bekende Friese
molenkenner Gerben Wijnja tot zijn be-
schikking waarin alle molens in het kort be-
handeld worden. Dit tezamen met het
overweldigend beeldmateriaal (waarbij
ook veel kaartmateriaal) maakt het boek
zeker ook voor de niet-Friestalige polder-
molenliefhebber en de geïnteresseerde in
waterstaatszaken het aankopen waard.
Het is een boek dat op treffende wijze het
wel (en vooral het) wee van een heel mo-
lenheir beschrijft over globaal genomen de
laatste eeuw.
Het boek in harde kaft gebonden en op A-
4formaat, is te bestellen bij de schrijver:
W.D. Hengst, Ursuladijk 3, 8724 HR It Heide-
nskip tel. (0515) 54 15 06.
Het boek is in eigen beheer uitgegeven en
kost e 25,- excl. verzendkosten. Het is ook bij
de schrijver thuis af te halen.
Ondanks de taalbeperkingen voor niet-
Friestaligen: aanbevolen!

Bart Slooten.

De Heidenskipster molen
fan eartiids

PAPIERMOLEN

aanwezigheid van twee voorwaterlopen
(zie Molenwereld 1998-1).
� TNO heeft toegenomen activiteit waar-
genomen van de bonte knaagkever in de
standerdmolen van Sint Annaland. Als alles
volgens plan verlopen is dan heeft de mo-
len om die reden half augustus een be-
handeling tegen dit schadelijke insect on-
dergaan.
� Op 31 augustus werd er in en om de mo-
len van Halsteren een open dag gehou-
den met tal van activiteiten. Dit is het begin
van een actiejaar, waarin de Stichting
Vrienden van de Antoniusmolen, geld wil
bijeenbrengen voor de molen die op dit
moment een roe mist.

Molenkalender

7 september: Viering honderdjarig bestaan
van molen De Volksvriend in Liessel. 
6 september: Overijsselse Molendag
7 september: Schermermaaldag
27 september: Zaanse Molendag.
5 oktober: Limburgse Molendag
25 oktober: Maalavond op de molen Wil-
helmina te Noorderhoogebrug van 18.00
tot 22.00 uur
26 oktober: Rijnlandse 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.

De onttakelde molen van Elshof, ge-
meente Olst-Wijhe, in herstel. Let op
de zeer hoge kap (foto G.H. Varwijk
sr).

Examen op de Nooit Volmaakt in Go-
rinchem (foto H. van Steenbergen)
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 

0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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NVVM-molenmakers actief

Molennieuws uit Spijkenisse: de afgelopen
tijd is er hard gewerkt aan de molen te
Oostvoorne. De kap kwm in de werkplaats
gereed en ook werden de roeden ‘opge-
tafeld’. Het is de bedoeling om na de va-
kantie de onderdelen naar Oostvoorne te
transporteren en in het najaar alles op de
molen te bevestigen. Verder werd er on-
derhoud aan diverse molens uitgevoerd.
De molen van Sommelsdijk kwam gereed.

Voordat de molenmakers van Vaags Mo-
lenwerken van hun welverdiende vakantie
mochten genieten, is er nog even flink wat
werk verzet. Aan de Kempermolen te Bree-
denbroek werden de wieken aangebracht
en is de restauratie opgeleverd. 
De kap van molen De Zwaan in Moriaans-
hoofd is naar de molen vervoerd, opge-
bouwd en op de molen geplaatst. Aan
molen De Engel in Varsseveld zijn diverse
onderhoudswerkzaamheden verricht,
even als aan molen Gerritsen te Silvolde.
Voor molen De Graanhalm te Burgh Haam-
stede is een authentieke aaginstallatie ont-
worpen en opgesteld. Tevens is hiervoor
een bomenkraan gemaakt. Het stoomge-
maal Hertog Reijnout in Nijkerk had een ori-
ginele en werkende hand-tonmolen bij het
gemaal staan. Omdat deze in een zeer
slechte staat was, is deze vervangen door
een nieuwe. Daarnaast is er nog aan di-
verse andere molens onderhoud verricht. 

De kap voor de molen van Oostvoorne
in opbouw in de werkplaats van Herre-
wijnen (foto Herrewijnen). 

Tonmolen voor stoomgemaal Nijkerk
in de werkplaats van Vaags (foto Vaags
Molenwerken). 
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Molensactueel

Nieuwe zelfzwichting 
voor de 

Sterrenberg

Roelof Kooiker

Vanaf opening in 1977 heeft de ge-
meente Nijeveen goed voor de molen

gezorgd. Ondanks die goede zorgen heeft
de molen al in 1986 een nieuwe ophekking
gekregen. Het gevlucht was dermate ver-
zwakt, dat het niet verantwoord was, om
nog langer met de molen te draaien. Twee
stormen in 1990 hebben er voor gezorgd
dat het bovenwiel en de windroosbladen
moesten worden vervangen. Een wester-
storm in maart 1995 blies van twee enden
van het gevlucht kaal, omdat een tand-
wiel van het kruiwerk gebroken was, en de
kap nog naar het oosten stond. 
Door de gemeentelijke herindeling is Nij-

eveen ingelijfd bij Meppel. Ook deze ge-
meente zorgt goed voor de molen. Er werd
een meerjarenwerkplan opgesteld, om de
molen in goede conditie te houden, zo zijn
o.a. de koppen van de voeghouten ver-
vangen. Een vijftal bomen bij de molen
werd gekapt. 

Nieuwe zelfzwichting

De laatste jaren begon er weer problemen
te ontstaan met het gevlucht. Op de
plaats waar de looplatten in de roe zaten,
frezen de randen van de roegaten lang-
zaam het hout van de looplatten weg. Met
het gevolg dat er ruimte kwam, en de zeeg
van het gevlucht steeds zwakker en vlakker
werd. Ook de kleppen sloten niet mooi op
elkaar aan, ook liepen er steeds meer klep-
pen klem aan de binnenlooplat en looplat-
ten. Met het gevolg dat de plankjes van de
zwichtklep van de kleprib los lieten. Om de
molen gangbaar te houden heeft mole-
naar Gerard Lutke vele kleppen onder
handen genomen, en de nodige repara-
tie’s uitgevoerd. 
In het voorjaar van 2003 heeft de ge-
meente Meppel besloten, de hele zelf-
zwichterij te vervangen. Molenmaker Dijk -
stra uit Sloten heeft na inschrijving de klus
gekregen. 
Na de Nationale Molendag zijn de roeden
ontdaan van de zelfzwichting, en een
kraan heeft de roeden uit de askop geno-
men. De molenroeden zijn door de molen-
maker zowel aan de binnen en buitenkant
voorzien van een nieuwe beschermings-
laag. Om te voorkomen dat zoals voor-
heen er weer problemen met de heklatten
ontstaan, heeft de molenbouwer de

In het Drentse dorp Nijeveen, staat de uit Duitsland afkom-
stige korenmolen Sterrenberg. Deze molen heeft een wind-
roos. In 1975 heeft de gemeente Nijeveen de molen voor
één Duitse mark aangekocht. Na de herbouw is de molen
tijdens de viering van het 500-jarig bestaan van het dorp

Nijeveen door ZKH Prins Claus in bedrijf gesteld. 

De kale molen, zonder roeden.

scherpe randen van de roegaten wegge-
vijld, ook heeft elke looplat een roestvrijsta-
len plaatje gekregen, die de hierboven ge-
noemde problemen met het inslijten moet
tegengaan.
Ook zijn alle hefboompjes van de zwicht-
kleppen vervangen, en gemaakt van roest
vrijstaal. Ook de centrale zwichtas die dun
en krom was, is door een steviger vervan-
gen. Alle andere ijzerwerk is nagelopen en
indien nodig hersteld. De zwichtplankjes zijn
gemaakt van red cedar en al het ander
hout van bangkirai. Begin juli zijn de beide
roeden gestoken, en aan het einde van de
dag waren alle enden opgehekt. In de
week voor de bouwvakvakantie zijn alle
zwichtkleppen geplaatst, maar het afstel-
len en bevestigen van de kleppen aan de
looplat, is na de bouwvakvakantie afge-
rond. Deze werkzaamheden met de werk-
zaamheden van de laatste 26 jaar in ogen-
schouw genomen, dan kun je haast wel
spreken, dat de molen een grote restaura-
tie heeft ondergaan. Wel moet ik er bij ver-
melden, dat de problemen met de wind-
roos waren, hadden kunnen voorkomen,
als de kennis wel aanwezig was geweest.
Maar in die 26 jaar is dat al aardig bijgespij-
kerd. Op zaterdag 23 augustus, Drentse
Molendag, dan zal uiteraard de Sterren-
berg weer van de partij zijn.

De ingesleten looplatten. De moeten
veroorzaakt door de roegaten zijn dui-
delijk zichtbaar.

De met roestvrij stalen plaatjes ver-
sterkte looplatten.

Het optafelen van de roeden.

Het aanbrengen van de kleppen.
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Kostbare
molens!

Kostbare
molens!

Het instandhouden van molens is duur. Daar weet 
iedereen die bij molens is betrokken van. Dat is niet 
alleen nu zo, maar dat is ook vroeger zo geweest. 
Boeren kreunden weleens onder de last van de 

bemaling. Friese boeren noemden de molen daarom
wel niet voor niets ‘de tweede landheer’. Vooral grote

reparaties hakten er stevig in; toen en nu.

In Molens Rijnland van december 2002 be-
schreef Aad Toet de geschiedenis van de
Mopmolen, één van de mooiste watermo-
lens van Rijnland en sinds 1983 eigendom
van de Rijnlandse Molenstichting. Dankzij
een enorme en eendrachtige krachtsin-
spanning kan de molen ook in de toekomst
zijn taak blijven vervullen. Over de tweede
molen van de Veender- en Lijkerpolder bui-
ten de bedijking hoeven we ons geen zor-
gen meer te maken want deze prachtig
gelegen molen aan de Braassemermeer
werd in 1924 gesloopt. In 1876 was er ook
een tour de force nodig om deze molen
aan het malen te houden: de houten bo-
venas moest vervangen worden.

De as

Natuurlijk slijten de bewegende delen van
de molen het sterkst en je kunt die niet mis-
sen. Het vervangen van wieken of de wie-
kenas behoort tot de kostbaarste repara-
ties in de molen bouw. Reparaties die ook
nog eens vrij frequent waren in de tijd dat
die onderdelen van hout waren. Om die re-
den begon men ze halverwege de negen-
tiende eeuw van ijzer te maken. Die bleken
een aanzienlijk langere levensduur te heb-
ben. Zo behoort de as van de Mopmolen
tot de oudste gietijzeren bovenassen van
Nederland en is zeker zo’n 150 jaar oud. 
Houten assen en ook roeden konden het

Omstreeks 1920 maalde de Meerkreuk nog volop met zijn in 1876 gestoken as. Het zou al-
leen niet lang meer duren.
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spontaan laten afweten en dan was Lei-
den in last. De molen was dan als regel uit-
geschakeld en moest zo snel mogelijk her-
steld worden om weer ingezet te kunnen
worden voor de bemaling. Soms liet de as
weten dat hij zijn beste tijd had gehad en
dan konden tijdig maatregelen genomen
worden en dan maakte men er ook geen
haastklus van. Men koos voor het gunstigste
moment. Blijkbaar kon dat voor de vervan-
ging van de as van de Meerkreuk ook. 
In 1844 had de Mopmolen nog een houten
as gekregen (de stokoude ijzeren as die er
nu in ligt komt uit een gesloopte molen),
maar de Meerkreuk kreeg in 1876 een mo-
derne, een ijzeren, as. In dat jaar leverde
de gieterij, De Prins van Oranje uit Den
Haag zijn duizendste molenas. Die ging
naar de Meerkreuk, maar dat was toch
waarschijnlijk een wateras. Dat kon ook
heel goed, want in de molenmakersreke-
ning is ook sprake van een nieuw scheprad.
De molenmaker die het werk uitvoerde
was Wed. A. Vlasveld. Dit bedrijf, waar-
schijnlijk uit Hazerswoude, had beide mo-
lens van de polder toen in onderhoud.

Het steken van een loodzware ijzeren molenas op de klassieke manier bij de molen
van de Waardasakkerse polder onder Abcoude. Zo moet het ook bij de Meerkreukmo-
len zijn gegaan. De schalk wordt overeind gehouden met de tuien en de as hangt in
de takels. Blijkbaar is de as erg zwaar, want er worden twee kaapstanders gebruikt. De
zittende man in het gras moet het touw om de spil van de kaapstander strak houden.
Er kwamen heel wat mensen aan te pas; niet alleen de molenmaker en zijn personeel,
maar ook anderen werden ingeschakeld zoals de molenaar. De mannen hebben nog
heel wat rondjes te lopen voordat de as op zijn plaats ligt.

Het werk

Op maandag 19 juni werd met het werk
begonnen. De keuze voor die week was
niet toevallig. Hierin viel de langste dag en
zo zou men maximaal van daglicht kunnen
profiteren, want met het steken van een as
was een hele lange dag gemoeid. Boven-
dien kent juni als regel weinig regenval,
waardoor de diensten van De Meerkreuk
waarschijnlijk wel een weekje gemist kon-
den worden.
Autokranen waren er natuurlijk niet en om
de meer dan een ton wegende molenas
boven in de molen te krijgen had men een
schalk, letterlijk knecht, nodig. Zo’n schalk
werd ook wel recht- of richtmast genoemd.
Deze werd met vier tuien overeind gehou-
den en kon met de tuien ook bewegen.
Aan de top van de mast was een touwta-
kel bevestigd. Het halende part liep naar
een kaapstander waarvan eindeloos rond-
jes lopende mannen de motor vormden.
Eerst zal men het materiaal van de molen-
makerswerf naar de molen hebben ge-
bracht. Het eerste karwei was het demon-

teren van de wieken en het uithalen van
de oude as. Daar zal men zeker twee, zo
geen drie dagen mee bezig zijn geweest,
zodat men op woensdag 21 juni (!) of don-
derdag 22 juni de nieuwe as zal hebben
gestoken. Daarna volgde het steken van
de roeden en de verdere afwerking zodat
de molen die zaterdag weer kon malen.
De weken erop werden er nog wat kleine
karweitjes verricht.

Werktijden, lonen en prijzen

Er waren bij het ‘verassen’ van de molen in
die week heel wat mensen betrokken. De
molenmakersrekening vermeldt acht man.
Twee knechts, J. Hulsbos en A. Roos maken
in die ene week elk 79 uur, gemiddeld ruim
12 uur per dag. Twee anderen maken elk
55 uur, de rest minder. De molenmaker re-
kent voor lonen in die week in totaal ƒ
58,56. Uit de rekening blijkt dat de baas
voor een vakkundige molenmaker 15,5 of
16 cent per uur in rekening bracht. Dat was
dus het bazengeld: de molenmakers-
knecht zal er per uur nog wat minder van in
handen hebben gekregen. 
Voor het gebruik van de gereedschappen
(touw, kaapstander, rechtmast enz.) brengt
hij ƒ 35,- in rekening. Dan zijn er natuurlijk
nog de overige kosten zoals geleverde ma-
terialen en uit de aard van het karwei
voortvloeiende werkzaamheden. Als op 8
juli het karwei klaar is dan bedragen de
kosten in totaal ongeveer 180 gulden. Daar
komen de kosten van de as bij, waarschijn-
lijk rond de vijfhonderd gulden, zodat de
polder voor de nieuwe as van de Meer-
kreuk zo’n 700 gulden zal kwijt zijn geweest. 

Van hijsmateriaal als gebruikt voor de
verhuizing van De Hoop doet Leven
kon men in 1876 niet eens dromen!
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Veranderde tijden

Arbeidsloon van 16 cent per uur komt in
onze ogen belachelijk laag voor. Een ar-
beidsdag van een uur of vijftien, zestien
daarentegen zeker niet. Het eindeloos
rondjes lopen in een kaapstander zal wei-
nig mensen bekoren. Toch mag men aan-
nemen dat het steken van een nieuwe as
in De Meerkreuk in 1876 een grote aanslag
op de kas van de polder is geweest. Mo-
lens waren vroeger ook duur. De jaarreke-
ning van molenmaker Vlasveld over 1876
toont een eindbedrag van ƒ 942,271⁄2 voor
beide molens.

Omgerekend naar nu is dat een bedrag
van misschien wel 100.000 euro. Daar ko-
men dan ook nog eens de andere kosten
bij als de molenaarssalarissen en andere
onkosten.
Molens zijn dus altijd kostbaar geweest, ook
nu nog en daar weet de Rijnlandse Molen-
stichting van mee te praten. Een polder
moest ook vaak met moeite de eindjes
aan elkaar knopen. De Rijnlandse Molen-
stichting moet dat nu ook. De Veender- en
Lijkerpolder buiten de bedijking had de
zorg voor twee molens. De Rijnlandse Mo-
lenstichting heeft de zorg voor 44 molens.
Dat doen we met liefde. Er is al te veel

moois uit Rijnland verdwenen. Wat er nu
nog is willen, mogen we niet laten verkom-
meren en ondergaan. Daar is Rijnland te
mooi voor en dat willen we graag zo hou-
den. We kunnen alleen in dat streven suc-
cesvol zijn schouder aan schouder met
overheden en particulieren. Dankzij die sa-
menwerking is al ontzettend veel bereikt en
die lijn hopen we ook in de toekomst vast te
blijven houden. De Meerkreuk komt niet te-
rug, De Mopmolen hebben we gered, voor
nu en de toekomst. Met onze molens inves-
teren we zo in ons eigen leefmilieu, onze ei-
gen omgeving. Blijft u meedoen? U doet
het voor uzelf en komende generaties.

Op zaterdag 21 juni werden drie molens
van de Rijnlandse Molenstichting na ingrij-
pende restauraties weer in gebruik gesteld.
De Vlietmolen in Hoogmade kan na meer
dan halve eeuw weer als echte poldermo-
len water uit de polder malen.
De opening is verricht door de heer Martien
van der Kraand hoofd van de afdeling
Zorg en Cultuur en Maatschappelijke Ont-
wikkeling van de directie Maatschappij en
Bestuur van de Provincie Zuid Holland.
De Lijker II molen in Rijpwetering is geopend
door het voltallige College van Burge-
meester en Wethouders van de gemeente
Alkemade.

De Boterhuismolen aan de Zijl in Warmond
heeft in deze tweede fase van de restau-
ratie een geheel nieuwe fundering gekre-
gen. De molen is in gebruik worden gesteld
door mevrouw Ankie van der Bol senior pro-

jectmedewerker van het Fonds 1818 in Den
Haag.
Aan deze drie molens is vreselijk veel werk
verricht, vaak ‘onzichtbaar’ (fundering,
mechanisme). In eerdere afleveringen van
Rijnland Molens is uitvoerig stilgestaan bij
de eigenlijke restauraties.

Met het gereedkomen van deze restaura-
ties is tegelijkertijd het restauratieplan ‘Alle
zeilen bij’ van de Rijnlandse Molenstichting
voltooid. De totale restauratiekosten bin-
nen dit project hebben meer dan 1.500.000
euro bedragen.
Buiten de Rijnlandse Molenstichting heb-
ben het Fonds 1818, de provincie Zuid-Hol-
land, het Prins Bernhard Cultuurfonds en
andere particuliere fondsen die niet in de
publiciteit willen treden, bijgedragen aan
de financiering van het project. Zo zijn drie
molens opnieuw tot leven gekomen.

D R I E
molens malen weer

Na het verongelukken van de molen in 1956 heeft de Vlietmolen geen druppel water
meer verzet. Dankzij de nu voltooide restauratie kan de molen aan een derde jeugd
beginnen (foto Ph.C.Th. Keulemans).

De Boterhuis-
molen heeft
een levensver-
nieuwende
restauratie on-
dergaan en is
weer echt een
watermolen
met zijn
nieuwe funde-
ring en aange-
paste scheprad
(foto Ph.C.Th.
Keulemans).

Het lichten van de vang
van Lijkermolen 2. Ook
deze grote molen kan
weer werkelijk dienst
doen dankzij de nieuwe
langere vijzel (foto
Ph.C.Th. Keulemans).

De Lijkermolens behoren tot de grootste
molens van Rijnland en zijn met hun ge-
metselde twaalfkante romp uniek (foto
Ph.C.Th. Keulemans). 
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Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren. Wij
hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laa
t 

‘t Po
eltje

 

wee
r m

alen
!

ver. Toch zijn we er op terug gekomen. De
molen van de Klaas Hennepoelpolder is
dermate bijzonder, dat we hem eigenlijk
toch niet kwijt willen; wat je noemt een lief
molentje: mooi van vorm en zeldzaam van
aard. Verder gaat het de stichting niet om
losse molens. Het gaat niet om de ‘heb’,
het sparen van molens. Het gaat om de
molens in hun geheel als cultuurbezit. Er is al
te veel verloren gegaan; nu stop, zeker in
een gebied wat eigenlijk een molenreser-
vaat is. We voelden het ook verplicht aan
de grondlegger van de Rijnlandse Molen-
stichting, Bicker Caarten en de vorige eige-
naresse van de molen, de familie Zwet-
sloot, die al tientallen jaren geleden de ba-
sis hebben gelegd voor het behoud. Hun
inspanningen verdienen een betere af-
loop. Konden en mochten we wel een ei-
gen molen prijs geven? De ondergang van
‘t Poeltje staat haaks op de doelstellingen
van de stichting. Natuurlijk had herstel van
‘t Poeltje ten opzichte van de andere mo-
lens de hoogste urgentiegraad. Over een
paar jaar zou het niet meer hoeven. Na
veel plussen en minnen besloten we toch
nog een ultieme poging te wagen. We we-
ten zeker dat het zal lonen.

Hoopvol

Natuurlijk zal het moeilijk zijn om ‘t Poeltje te
redden; makkelijk is het nooit geweest, ook
niet bij de andere molens. Gelukkig kregen
we onlangs bericht dat ‘t Poeltje op de rijks-
monumentenlijst is geplaatst. Dit opent niet
alleen de weg naar subsidies voor herstel, al
zal de stichting zelf ook een forse bijdrage
moeten leveren, maar we zien dit ook als
een erkenning van het streven naar het be-
houd van deze molen. Een ding weten we
zeker: geen Rijnlandse molen is zo dicht bij
de ondergang geweest als deze. Als u echt
een molen van de ondergang wilt helpen
redden dan kunt u het met deze.’t Poeltje: de eerste stappen zijn gezet! (foto Bart Dooren).

‘t Poeltje:
weggegooid geld???

De voorgenomen restauratie van de mo-
len van de Klaas Hennepoelpolder, ‘t Poel-
tje, op de grens van Warmond en Oegst-
geest heeft nogal monden en pennen in
beweging gebracht. Veel mensen die zich
betrokken voelen bij het wel en wee van
het Rijnlandse landschap juichen het her-
stel toe. Er is al zoveel mooi typisch Rijnlands
verloren gegaan: stop de vernieling.  An-
deren willen dat graag toegeven maar vin-
den de kosten onaanvaardbaar hoog.
Moet dat nu echt? Kan het geld niet beter
aan andere molens worden besteed? 

Kosten

De kosten liegen er echt niet om. Zo klein
als de molen is, zo torenhoog zijn de kosten
voor restauratie: maar liefst 350.000 euro.

Daarvan zijn er 100.000 euro voor het recht-
zetten van de molenromp, funderingsher-
stel en herstel van de molenromp. Dan nog
eens 150.000 euro om de molen weer kap
en wieken te geven en nog eens 100.000
euro voor het maalvaardig maken. Het
gaat inderdaad om enorme bedragen.
Vergeet evenwel niet, dat aan sommige
molens van de stichting nog veel grotere
bedragen zijn besteed. Vaak zie je dat aan
die molens nog veel minder af. Bij ‘t Poeltje
zal het geen vraag zijn waar het geld ge-
bleven is: iedere euro straalt dubbel.

Overwegingen

Het bestuur van de Rijnlandse Molenstich-
ting heeft lang geaarzeld over ‘t Poeltje,
zelfs de molen wel opgegeven: dit gaat te
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Z O E K E R
De heer Esselink uit Delft brengt de onbe-
kende molen uit Molenwereld 2003-7/8
thuis als de voormalige beltkorenmolen
van het Twentse Rossum in de gemeente
Dinkelland, tot 2001 gemeente Weerselo
en schrijft: ‘De molen werd in 1888 ge-
bouwd als opvolger van een houten voor-
ganger. Deze molen stond op de plek waar
zich nu de zogenaamde tuffelkelder (deels
ingegraven aardappelschuurtje) bevindt
aan de Everlostraat, op de grens van de
marken Volthe en Rossum. Het precieze
bouwjaar is niet bekend, maar dat moet
rond 1800 geweest zijn. In ieder geval is er
in 1811 bij het opmaken van het testament
van Gerrit Engelbertink al sprake van een
windkorenmolen aan de Volther es. Op het
nabij gelegen erve Engberman, waar de
familie Engelbertink (stichter van de molen)
woonde en nog steeds woont, bevindt zich
een fraaie gevelsteen met daarop een
molen, het jaartal 1816 en de initialen GE
en LW. De initialen staan voor Gerrit Engel-
bertink en zijn vrouw Leida Weusthof. Waar
het jaartal 1816 betrekking op heeft is niet
duidelijk. In 1837 gaat de molen over in ei-
gendom naar de familie Sanderink te
Volthe. In een advertentie uit 1864, waarin
de molen te koop wordt aangeboden,
wordt de molen aangeduid als de Rossu-
mermolen. In 1888 wordt er bij de oude mo-
len een nieuwe molen gebouwd, thans
hoek Erverlostraat/Molenweg. De oude
molen werd pas afgebroken toen de
nieuwe molen gereed was. Blijkbaar was
de oude molen versleten of had een te
lage capaciteit. De eerste molenaar op de
nieuwe molen was Hermannus Blokhuis, die
ook al jaren op de oude molen gemalen
had. Hij was in 1872 getrouwd met de mo-
lenaarsweduwe Joanna Beukers geboren
Bertelink, wier overleden man de molen tot
zijn dood bemalen had. Haar zoon Johan-
nes Antonius Beukers was molenaar op de
Beukersmolen in Oldenzaal. Bij de molen
hoorde zoals veelvuldig voorkwam op het
platteland ook een bakkerij. In De Mole-
naar van 19 januari 1927 vraagt de toen-
malige eigenaar G.J. Sanderink een ijzeren
binnenroede te koop, die een lengte moet
hebben van 24,5 meter en in de as 36 x 33
cm zwaar moet zijn. Voor Twentse begrip-
pen was het dus een forse molen. Dat
beeld werd nog versterkt door de hoge
belt, die begroeid was met wilg en jenever-
besstruiken. Of er ooit een ijzeren roede ge-
stoken werd is maar de vraag. De molen
zou tot de onttakeling altijd houten
(borst)roeden hebben gehad en een hou-
ten as. In 1930 waren er al plannen om de
molen af te breken. Dat blijkt uit een brief
van B&W van de gemeente Weerselo aan
het ministerie van Onderwijs Kunsten en
Wetenschappen. Twee eigenaren binnen
de gemeente overwegen in die tijd hun
molen af te breken. Dat zijn B. Rotgerink van

de molen van Saasveld en G.J. Sanderink
te Volthe van de Rossumermolen. Huurder
van laatstgenoemde molen is dan A. Blok-
huis. De molen van Saasveld bestaat nog
steeds, maar de molen van Rossum legde
het loodje. In het jaarverslag van De Hol-
landsche Molen over 1931 wordt de molen
al als verloren beschouwd. De molen werd
in 1932 onttakeld, waarna de romp in 1936
werd afgebroken. Na de afbraak werd er
een motormaalderij gebouwd.’
De heer Van der Drift uit Den Haag komt
nog terug op de molen van de Osdorper-
binnenpolder in Amsterdam en schrijft:
‘In het onlangs verschenen nummer 7/8
van Molenwereld brengt de heer Esselink
een in het nummer 2002-9 verschenen zoe-
ker thuis als de molen van de Osdorperbo-
venpolder bij Amsterdam. Deze molen
staat beschreven in het artikel ‘Poldermo-
lens rond Amsterdam’ van mr. J.H. van den
Hoek Ostende, verschenen in het 70ste
jaarboek van het Genootschap Amstelo-
damum (Amsterdam, 1978, pp. 360-392).
Daaraan ontleen ik de volgende aanvul-
lende gegevens: 
‘De Osdorperbovenpolder had eeuwen-
lang geen eigen bemaling. Het overtollige
water werd via een duiker onder de Osdor-
perweg geloosd in de aangrenzende Os-
dorperbinnenpolder. Nadat in de loop van
de 19e eeuw de waterstaatkundige situatie
veranderd was (o.a. de drooglegging van
de Lutkemeer in 1864) kreeg de polder in
1868 alsnog een eigen windbemaling. Het
werd een vijzelmolen met een vlucht van
17,3 meter. In 1920 verloor de molen zijn
funktie als gevolg van de ingebruikname
van een draaistroomelectromotor met
centrifugaalpompen, en werd afgebroken.

De molen heeft gestaan aan de ringvaart
van de Haarlemmermeer, juist bij het begin
van de kade van de Lutkemeerpolder. Dit
is ongeveer 1,5 kilometer ten ZZO van Half-
weg.’
Het geciteerde artikel bevat van vrijwel alle
beschreven molens een afbeelding (foto of
tekening). Bij de molen van de Osdorper-
bovenpolder ontbreekt deze echter. Ken-
nelijk zijn er weinig afbeeldingen van deze
molen bewaard gebleven. Het is daarom
des te verheugender dat er nu toch een af-
beelding te voorschijn gekomen is!’
Ook de heer Van den Hoek Ostende, ken-
ner van de Amsterdamse molens bij uitne-
mendheid, reageert ook zelf in bovenge-
noemde zin. Het niet vermeld zijn van de
molen in zijn boekje De molens van Amster-
dam in oude ansichten heeft alles te ma-
ken met het ontbreken van enige bekende
afbeelding van deze molen. Verder verwijst
de heer Van den Hoek Ostende ook naar
het door Van der Drift geciteerde artikel.
Het doet ook de heer Van den Hoek Os-
tende veel genoegen dat dan nu toch
een afbeelding van deze molen bekend is.
De heren Barendse uit Poeldijk en Keunen
van Monumentenzorg bevestigen de op-
vatting dat het bij de ‘Zoeker’ uit het juni-
nummer van 2003, de sloopfoto in het-
zelfde nummer en de ‘Zoeker’ uit het no-
vembernummer van 2001 om dezelfde
molen gaat: de molen van Enspijk. 
De heer Den besten bevestigt dit ook in
een uitvoerig en doordacht schrijven waar-
voor in dit nummer helaas geen plaats
meer is.
De nieuwe ‘Zoeker’ is een foto met drie mo-
lens, ongetwijfeld molens van de Schermer.
De molens zijn al buiten bedrijf en de ach-
terste is zijn gevlucht al kwijt. Maar welke
drie molens van de Schermer zijn het?

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.
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De Enspijkse molen: 
van ‘Zoeker’ naar ‘Raadsel’

In goed anderhalf jaar tijd
dook de molen van de

dorpspolder Enspijk in zuid-
westelijk Gelderland twee
keer als onbekende molen

op in de rubriek ‘Zoeker’; in
november 2001 en in juni

2003. Aanvankelijk waren er
twijfels, maar de tweede foto

leidde tot de oplossing:
beide ‘Zoekers’ zijn de 
molen van de polder 
Enspijk. Alleen is de
‘Zoeker’ van toen het 

raadsel van nu geworden...

Erwin Esselink uit Delft wees er al op (Mo-
lenwereld 2001-12- 315) dat het schep-

rad in deze molen op een afwijkende
plaats zat en doet tevens de oplossing er-
voor aan de hand: de spil met het schaar-
bint staan als het ware tussen het onderwiel
en het scheprad in. Daardoor draait het
scheprad ‘andersom’, rechtsom. (Normaal
gesproken draait het scheprad, gezien
vanaf de kant van het onderwiel, immers
linksom). Dat is ook goed te zien aan de
stand van de bladen van het scheprad op
de sloopfoto in Molenwereld 2003-6-194.
Het onderwiel is op deze foto al verdwe-
nen, zodat niets de juistheid van de veron-
derstelling van Esselink in de weg blijkt te
staan. Toch zal het totaal anders uitpakken
en heel vreemd ook!

De molen

De dorpspolder Enspijk lag ten zuiden van
de Linge en bestond uit twee delen, ge-
scheiden door de Klemsteeg/Pansteeg.
Het noordelijk deel was 205 ha groot, het
zuidelijke, het Enspijkse Veld, 370 ha. De
molen stond op de grens van beide pol-
derdelen, aan de westrand van de polder,
tegen de Boutensteinse Watering. Later
werd er de slipschool gevestigd.

Kaartfragment van de polder Enspijk
uit de chromo- topografische kaart van
1918

J.S. Bakker
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Het noordelijk deel van de polder lag het
hoogst, het zuidelijke, het Enspijkse Veld, la-
ger. Dat werkte door, zowel in het grondge-
bruik als in de bemaling. Het hoge deel
werd gebruikt voor akkerbouw, het lage als
weiland. Vanwege die akkerbouw kreeg
de bemaling van het hoge deel prioriteit,
als ook elders in de Tielerwaard. Het lage
deel stond vanwege de gebrekkige water-
beheersing in de streek vaak vele maan-
den per jaar blank; soms wel eens het hele
jaar door! Het is dan ook heel goed te be-
grijpen, dat de molen op de grens van
hoog en laag werd gebouwd.
Via genoemde Boutensteinse Watering
loosde een groot deel van de Tielerwaard
door de Boutensteinse sluis op de Linge: de
dorpspolders Heesselt, Opijnen, Est, Neerij-
nen, Waardenburg en Tuil, in totaal ruim
2700 ha. Enspijk had evenwel een eigen
sluis en afwatering in de Lingedijk.
De molen van de polder Enspijk zou in 1607
zijn gebouwd en dat maalkt hem niet al-
leen door zijn type, maar ook door zijn leef-
tijd, tot een vreemde eend in de bijt van de
Lingestreek, die in het westelijk deel van-
ouds gedomineerd werd door wipmolens
(zie het artikel van Jan Knegt in Molenwe-
reld 2003-6/7).
De vlucht van de molen was 25,20 m, terwijl
de diameter van het scheprad 6,22 m was
bij een breedte van 37 cm.

De uitwatering op de Linge met de
Boutenstijnse en de Enspijkse sluis plus
de molen en de boezems, kaartfrag-
ment uit de chromo-topografische
kaart van 1918

Scheprad andersom

Bij een schepradmolen zit het scheprad,
bezien vanuit de kant van de polder nor-
maal gesproken links en uiteraard vanuit de
kant van de boezem bezien rechts. In En-
spijk was dat precies andersom. Er zijn nog
een paar molens geweest, hoogst zelden
zelfs, waar dat ook het geval was, waar-
schijnlijk vanwege de waterstaatkundige si-
tuatie. 
De molens No. 2 en 3 van de polder De
Honderd morgen of Wilde Veenen vorm-
den zo’n uitzondering. De verklaring ligt
daar voor de hand. Molen 2 kreeg zijn wa-
ter van molen 1 en maalde het weer in de
richting van molen 3. De tussenboezem tus-
sen de 1 en de 2 liep van noord naar zuid
en draaide als het ware om molen 2 heen,
waarna het opgemalen water door de tus-
senboezem parallel aan de Rotte noord-
waarts naar molen 3 ging. Het niveauver-
schil tussen de Rotte en de tussenboezem
zal bijna twee meter zijn geweest. Bij een
‘klassieke’ indeling van molen 2 (met het
scheprad vanuit de polder gezien links) zou
de tussenboezem wel heel erg stijf tegen
de Rottedijk hebben gelegen en vanwege
het niveauverschil een veiligheidsrisico voor
deze dijk hebben gevormd. Door nu het
scheprad een plaats rechts te geven kun-
nen de waterlopen wat verder uit de dijk-
kruin van de Rottedijk blijven, waardoor die
dijk als het ware steviger wordt. Bij molen 3
bestond om dezelfde reden een vergelijk-
bare situatie. Wonder boven wonder is de
beschreven situatie in Moerkapelle nog
steeds herkenbaar en om beschreven re-
den uniek en historisch zeer waardevol, ook
al zijn de molens gedeeltelijk gesloopt.
Voor de molen in Enspijk lijkt een dergelijke
reden evenwel niet aanwijsbaar. Daarmee
hebben we dus raadsel 1: waarom draaide
het scheprad van de Enspijkse molen ‘an-
dersom’?

De plaats van het scheprad

Het grondvlak van een achtkante molen is
een regelmatige achthoek. Je zou dit kun-
nen opdelen in een rechthoek met ter
weerszijde daaraan twee trapeziumvor-
mige ‘zijvakken’. Bij een normale scheprad-
molen draait het scheprad in een ‘zijvak en
dienen het ‘middenvak’ en het andere zij-
vak voor woning en de overbrenging (on-
derwiel). Bij de molen van Enspijk draait het
scheprad niet in een zijvak, maar in het
middenvak zoals Esselink al constateerde.
Het waarom hiervan is dan raadsel 2.
Een mogelijk antwoord is gelegen in de
diameter van het scheprad. Dat was groot
en vrij smal. Dit zal hebben samengehan-
gen met het afmalen op de Linge, een re-
genrivier met sterk fluctuerende waterstan-
den (zie het genoemde artikel van Jan
Knegt). Soms moest de molen tegen ex-
treme Lingestanden opboksen, uiteraard
juist in tijden met veel waterbezwaar en
soms liep het water bijna vanzelf weg! Een
rad met een grote diameter (en daarmee
een grotere opvoerhoogte) was dus geen
overbodige weelde. Met een vlucht van 25

De molens aan de Rottedijk bij Moer-
kapelle. Rechts ondermolen no.1, ver-
volgens van beneden naar boven de
molens 2 t/m 6. De molens 5 en 6
vormden een vijzelgang; 1 t/m 4 een
schepradgang. Bij de molens 2 en 3 zit
het scheprad ‘op de verkeerde plaats’
(tekening Jan Lunenburg).

m was de molen geen krachtpatser en
vandaar, dat het scheprad vrij smal werd
gehouden met 37 cm. Voor schepraderen
van zes meter en meer kom je als regel
toch uit op molens met een vlucht in de
orde van 27, 28 m. De Enspijkse molen was
dus niet zo groot, maar wel vrij breed. Of er
in een ‘zijvak’ voldoende ruimte was, is de
vraag. Door het scheprad in het ‘midden-
vak’ te plaatsen krijg je maximale ruimte
voor het rad, al zijn er ook andere oplossin-
gen denkbaar. Esselink wijst erop, dat door
het plaatsen van het scheprad in het mid-
denvak er geen ruimte genoeg was voor
het scheprad en het onderwiel aan de-
zelfde kant van de spil. Door scheprad en
onderwiel ter weerszijde van de spil/ -
schaar bint te plaatsen was ook dit pro-
bleem opgelost, alleen draait het schep-
rad ‘andersom’; wat zou dat? Met deze hy-
pothese zouden alle raadsels rond deze
molen tot tevredenheid zijn opgelost, ware
het niet, dat enige foto’s van drs. H.A. Visser
uit Papendrecht het hele verhaal omver
knikkerden en de molen van Enspijk tot een
van de meest merkwaardige watermolens
van Nederland maakte.

Ruïne

De Enspijkse molen kwam omstreeks 1935
buiten bedrijf door de bouw van een ge-
maal. De molen verviel daarna tot een
ruïne die in 1951 werd gesloopt. Van die
sloop maakte fotograaf Van Mourik uit Deil
een foto en die foto zou een der belang-
rijkste uitgangspunten worden voor de re-
constructie van deze molen, evenals een
foto uit 1949, toen het einde van de molen
zichtbaar voor de deur stond. 
Op de sloopfoto uit 1951 is het onderwiel al
verdwenen en dat zet beschouwers op het
verkeerde been: de hypothese Esselink. De
foto uit 1949 zorgt voor vuurwerk: het on-
derwiel, dan nog aanwezig, en het schep-
rad zitten aan dezelfde kant van het
schaargebint!!! Dat kan in deze molen he-
lemaal niet.  Dat schaarbint hoort, als dra-
ger van de spil in het hart van de molen! Bij
de Enspijkse molen blijkt het in een zijvak te
staan en bevinden zowel het onderwiel als
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Draairichting scheprad; links de gebruikelijke situatie met scheprad en onderwiel
aan dezelfde kant van de spil en rechts met de spil tussen scheprad en onderwiel,
zoals in Moerkapelle het geval is geweest. Het scheprad draait nu de andere kant
op. (tekening Bas Koster).

Normale situatie                                        Afwijkende situatie

het scheprad zich in het middenvak! Om-
dat het scheprad zichtbaar ‘andersom’
draait moet er dus een extra overbrenging
aanwezig zijn. Dan blijkt de haarscherpe
sloopfoto van Van Mourik van grote bete-
kenis. Halverwege de romp staat op de
rietlatten een man. Op borsthoogte van de
man is binnen de romp een donker voor-
werp te zien. Het blijkt een spoorwiel te zijn:
op het origineel zijn zelfs de kammen zicht-
baar! Blijkbaar loopt de spil niet verder door

dan de tussenzolder en zit er onder op
deze korte spil een schijfloop, dat het ge-
noemde spoorwiel op een ‘bijkoning’ aan-
drijft. Deze bijkoning drijft op dezelfde ma-
nier als in de normale, gebruikelijke schep-
rad molen via onderwiel en wateras het
scheprad, maar uiteraard ‘andersom’.
Bas Koster heeft heel mooi uitgetekend
hoe alles werkte, al blijven er nog detailvra-
gen zoals de lagering van de bijkoning.
Daarnaast heeft hij de Enspijkse molen ook

getekend, als die als traditionele watermo-
len zou zijn gebouwd.
Op de foto’s vallen nog meer details op. Zo
blijkt het schaargebint met horizontale
steunen verbonden te zijn met de tegen-
overliggende achtkantstijlen. Duidelijk
zichtbaar is ook dat minstens drie zichtbare
achtkantstijlen zijn aangescherfd. Aan de
ligging van de veldrichels ten opzichte van
het ondertafelement is te zien dat de mo-
len flink verzakt is geweest en recht werd
gezet. Opvallend is ook het niet doorlopen
van het onderste veldkruis in het rechtse
veld.
Al met al is toch het derde raadsel het
raadsel der raadselen: waarom deze con-
structie en waarom zo? 

Logica

De molen is vrijwel recht gebouwd voor de
afwatering van het lage deel langs de Bou-
tensteinse Watering. Zonder problemen
had men een traditionele schepradmolen
kunnen bouwen met het scheprad in de
richting noord-zuid. Het water van het
hoge deel had men dan simpel naar de
achterwaterloop kunnen leiden. Met een
paar schuiven had men alles voortreffelijk
in de hand gehad. In plaats daarvan zien
we een molen van een volstrekt onlogische
constructie, die bovendien nog kostbaar is
ook. Dat de molen zo gebouwd is als hij in
de sloopfoto’s tot ons komt lijkt daarom on-
bestaanbaar. Zo zou men bij het tussendrijf-
werk de overbrenging probleemloos zo

1 2
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1. De molen van Enspijk in de 
uitvoering van een gewone, klassieke
watermolen (tekening Bas Koster).

2. Nogmaals de molen van Enspijk in
de uitvoering van een gewone, klassieke
watermolen, maar nu van een andere
kant bezien (tekening Bas Koster).

3. De hypothetische situatie met twee
schepraderen. Het linkse rad zou het
lage deel van de polder, het Enspijkse
Veld bemalen en het rechtse het 
noordelijke, hogere deel van de polder
(tekening Bas Koster).

4. De uiteindelijke situatie bij de sloop
in 1951 met het onderwiel en het
scheprad in het ‘middenvak’ 
(tekening Bas Koster).

5. De situatie, getekend als op de
sloopfoto (tekening Bas Koster).

kunnen wijzigen dat men met een kleiner
en daardoor goedkoper onderwiel kon vol-
staan. De naoorlogse foto’s maken duide-
lijk dat het onderwiel van een normale
grote maat is geweest. De Enspijkse molen
lijkt daarom eerder het resultaat van een
(ongelukkige?) verbouwing.
In eerste instantie heb ik zitten denken aan
een verbouwing vanuit het systeem Blan-
ken, het systeem waarbij via een korte ko-
ningspil de schepraden worden aangedre-
ven op een tandkrans op de scheprade-
ren. Deze gedachte liet ik even snel varen
als zij opkwam, omdat die verbouwing voor
het zelfde geld anders en beter had kun-
nen worden uitgevoerd.
De tweede gedachte ging uit naar een
molen die gebouwd is als, verbouwd is, tot
een molen met twee schepraderen. In dat
geval heb je ook twee bijkoningen en twee
onderwielen. We noemden al de tweede-
ling van de polder Enspijk in een hoog en
een laag deel. Daarnaast is er het hierbo-
ven genoemde probleem van de hoge
Lingestanden. Er zou dus wat voor te zeg-
gen zijn om een molen in zo’n situatie uit te
rusten met twee schepraderen, mogelijk
zelfs een hoger en een lager scheprad
en/of een groter en kleiner scheprad. Toch
moet men het peilverschil niet overdrijven,
aangezien het hoge deel door zijn akker-
bouw een diepere afmaling eiste dan het
Enspijkse Veld, een weidegebied met
vooral hooiland.

Twee schepraderen

Blijft de vraag hoe de molen toen ingericht
was en of er aanwijzingen zijn die de ver-
onderstelling van de aanwezigheid van
twee schepraderen onderschrijven. Water-
molens met meerdere schepraderen heb-
ben bestaan en het is niet moeilijk om er de
voordelen van te noemen: gelijktijdig en of
simultaan werken naar gelang de wind-
sterkte of het werken op verschillende pei-
len. In Molinologie 1997-7 schreven Leo den
Engelse en Pieter Schotsman het artikel:
‘De Knevelaar, een vroeg voorbeeld van
een Hollandse poldermolen met drie
schepraderen’, waarin meerdere voor-
beelden worden genoemd. Heel succes-
vol was het allemaal niet, want een brede
toepassing heeft het nooit gekregen, terwijl
het in de meeste gevallen maar korte
vreugd was. Een van de molens op de Rot-
teboezem bij Rotterdam heeft tot het laat-
ste toe twee schepraden bezeten: molen
No.3. Deze molen kreeg in 1808 zijn tweede
scheprad erbij, waarbij elk rad in een ‘zij-
vak’ zat. Het is dus technisch en historisch
heel goed mogelijk dat de Enspijkse molen
ooit twee schepraden heeft bezeten. Of hij
er mee gebouwd is of tot verbouwd is, is
een tweede.
In het laatste stadium van het bestaan van
de Enspijkse molen zat het gros van het bin-
nenwerk in het ‘middenvak’ van de molen:
onderwiel en scheprad. De ‘zijvakken’ wer-
den nauwelijks benut. Om in een joekel als
een Rotterdamse Kostverlorenmolen twee
schepraderen te plaatsen is geen pro-

bleem: ruimte genoeg. In de molen van En-
spijk met aan de basis een wijdte van mis-
schien hooguit een negen meter ligt het
anders. Hoe raak je daarin twee schepra-
deren met twee onderwielen en wat daar
bij hoort kwijt? En kun je bovendien een
verbouwing als hierboven aangegeven
aannemelijk maken, nog afgezien van
‘hoe het werkelijk is gegaan’.
In de Kostverlorenmolen zaten de twee
schepraderen in de molen tegen de bui-

3 4 5
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tenzijde van de romp aan. Dat kon daar
probleemloos door de grootte wijdte van
de molen: een kleine vijftien meter. Daar
was ruimte genoeg voor twee complete
gaande werken in de opstelling scheprad-
wateras-onderwiel/onderwiel-wateras-
scheprad. In de Enspijkse molen lag het wel
even anders: de wijdte van die romp ging
aardig in de richting van de helft van de
Rotterdamse molen.
Als we ervan uitgaan dat de merkwaar-
dige constructie van de Enspijkse molen in-
derdaad het resultaat is van een verbou-
wing dan ligt het voor de hand dat men bij
die verbouwing uit kostenoverwegingen
zoveel als mogelijk de oorspronkelijke situ-
atie heeft gehandhaafd: alles wat je kunt
laten zitten kost geen geld. Anders gezegd:
is er een situatie met twee schepraderen
denkbaar die dicht aanleunt tegen de situ-
atie zoals we die kennen van de molen in
zijn nadagen?
Dat betekent dat op zijn minst de bijkoning
met zijn spoorwiel op zijn plaats is blijven zit-
ten en dat er, spiegelbeeldig, aan de an-
dere kant van de molen nog zo’n bijkoning
met toebehoren heeft gezeten. Men zou
dan in elk der ‘zijvakken’ een scheprad ver-
wachten en beide onderwielen in het
‘middenvak’. Dat kan inderdaad voor het
zuidelijkste vak, omdat daar dan in ver-
band met de draairichting de wateras on-
der het schaarbint door moet. Aan de
noordkant lukt dat van zijn levensdagen zo
niet, omdat daar de bijkoning al zo ver
naar buiten staat, dat een opstelling als in
de Rotterdamse molen onmogelijk is: daar
ontbreekt heel simpel de ruimte voor. Wat
wel mogelijk is, dat is dat het onderwiel in
het zijvak zit en het scheprad in het midden
vak. De opstelling van zuid naar noord

wordt dan als volgt: scheprad-wateras-on-
derwiel/scheprad-wateras-onderwiel. Het
noordelijke rad zou dan gebruikt kunnen
zijn voor het hoge deel van de polder; het
zuidelijke voor het Enspijkse Veld. Bij harde
wind zou zelfs met beide raderen gemalen
kunnen worden. Als er sprake was van een
‘hoog’ en een ‘laag’ rad, dan zou men de
keuze van de waterstand op de Linge en in
de polder kunnen laten afhangen. Wonder
boven wonder biedt ook de sloopfoto een
aanwijzing in de richting van de beschre-
ven constructie. (Dank u wel mijnheer Van
Mourik.) Het muurwerk onder het tafele-
ment in het zijvak is onderbroken voor mo-
gelijk een waterloop. Verder wijst ook het
aanscherven van de achtkantstijlen in het
zijvak op ‘nattigheid’ in het verleden. Hier-
mee hebben we een ieder geval een hy-
pothese geschapen die de merkwaardige
inrichting van de Enspijkse molen wettigt. 
Bas Koster, die enorm veel tijd en energie in
de tekeningen en het ermee gepaard
gaande denkwerk heeft gestopt, kwam
evenwel tot de conclusie dat een groot
scheprad onmogelijk in een zijvak zou pas-
sen. Daar was simpelweg geen ruimte voor. 
Hierboven wees ik erop, dat de vlucht van
de molen te klein was ten opzichte van de
diameter van het scheprad. Een vlucht van
27, 28 m had meer voor de hand gelegen.
En dan twee van die schepraderen? Dan
moet het in Enspijk wel regelmatig ge-
stormd hebben om met twee scheprade-
ren tegelijk te kunnen malen, want dat zal
bij een goede wind toch ook wel de be-
doeling zijn geweest. 
Wanneer we nu een scheprad uitzoeken bij
de vlucht, dan komen we uit op iets in de
buurt van de 5 ± 5,5 meter. Vergelijk: de
molen van Wadenoijen, tien km oostelijker

aan de Linge, heeft een vlucht van 25 m
en een scheprad van 5,20 m. Dat komt be-
ter in de richting. 
De gemiddelde Lingestanden tussen Aspe-
ren en Geldermalsen bedroegen aan het
eind van de negentiende eeuw ongeveer
1,20 + AP. Het zomerpeil van de polder En-
spijk was voor het hoge deel van de polder
90 cm + AP en voor het lage 75 cm + AP.
Dat betekent een nominale opvoerhoogte
van 30, respectievelijk 45 cm. Daardoor lijkt
de conclusie inderdaad gewettigd dat de
molen gebouwd is met twee scheprade-
ren van waarschijnlijk goed vijf meter, mo-
gelijk wat verschillend van maat en/of
hoogte. Het echte probleem is de Linge
met zijn soms enorm hoge waterstanden.
Zeg maar 30 of 50 cm boven gemiddeld is
geen probleem, maar in 1876 stond het
water drie meter boven gemiddeld. Dat
was weliswaar een record, maar toch.
Vermoedelijk werd het noordelijke rad voor
het hoge deel gebruikt en het zuidelijke
voor het lage. Beide raderen zullen waar-
schijnlijk tegelijk of afzonderlijk hebben kun-
nen werken. 

De verbouwing

Zo lang de waterstand op de Linge niet te
hoog was, dan was er niets aan de hand.
Als het hoog was, dan zat de polder waar-
schijnlijk ook in het water. De regen valt niet
alleen in de Linge, een regenrivier, maar

De molen van Enspijk tijdens de sloop
in 1951 (foto Van Mourik Deil, coll.
drs. H.A. Visser).

De molens aan de Boezem bij Rotterdam in hun nadagen. Molen 7 ligt plat na de brand van 23 juli 1895, hetgeen de ondergang
van dit mooie molencomplex inluidde. De tweede molen van links is molen 3, duidelijk herkenbaar aan het pothuis links voor
het tweede scheprad.
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meer nog ernaast. In zulke situaties was een
hoge tot heel hoge opvoerhoogte ge-
wenst. Om die reden zal men er op een ge-
wezen moment voor gekozen hebben om
de twee raderen van, geschat, vijf meter te
vervangen door één van 6,22 m waardoor
de situatie ontstond zoals die uit de foto’s
van omstreeks 1950 bleek.
Daarmee komen we bij de molen zoals hij
in zijn laatste jaren functioneerde met één
scheprad. De oplossing lijkt heel simpel.
Laat het noordelijk of zuidelijke rad met wat
er bij hoort vervallen. Dat is niet gebeurd:
alleen het zuidelijke rad is verdwenen en

het noordelijke is gehandhaafd, terwijl voor
het drijfwerk het omgekeerde geldt. 
Wat heeft men dan gedaan: één wateras
verwijderd en de andere ‘doorgescho-
ven’, zodat het onderwiel van het zuidelijke
en het scheprad van het noordelijke op
deze wateras gemonteerd konden wor-
den. Technisch is dat een vrij eenvoudige
operatie. Doordat de diameter van het
scheprad werd vergroot moest ook de wa-
teras hoger komen te liggen. Het lijkt er ook
inderdaad op alsof ook het spilkalf (sloop-
foto) ook is verhoogd.

Blijft de vraag waarom men voor deze op-
lossing koos. Daarop kunnen meerdere ant-
woorden worden gegeven: het noordelijke
onderwiel c.q. de wielbak was slecht, terwijl
het gebruik van het noordelijke scheprad
de voorkeur had. De overbrenging kan van
het zuidelijk rad kan gunstiger zijn geweest.
Het meest voor de hand liggende moment
voor deze verbouwing is dat waarop het
houten scheprad van deze molen werd
vervangen door een ijzeren, waarbij men
de aanwezigheid van het tweede rad niet
meer noodzakelijk achtte.

Voor de man op de rietlatten is in de
molen het spoorwiel op de bijkoning
zichtbaar.

Eén molen, twee hoog

In theorie is er nog een mogelijkheid, maar
die acht ik nauwelijks geloofwaardig: de
molen is gebouwd om twee hoog te ma-
len. Voor zulk soort molens zijn er inderdaad
plannen geweest. Een tekening ervoor
vindt men in het tweede deel van het
Groot Volkoomen Moolenboek van Leen-
dert van Natrus, Cornelis van Vuuren en Ja-
cob Polly uit 1736, de platen 12 en 13. Het
water komt de molen in op het lage rad,
het opgemalen water wordt vervolgens
door het hoge rad op het buitenwater uit-
geslagen. Naar believen kan men via
schuiven het water direct op het hoge rad
brengen of direct van het lage rad op het
buitenwater. Deze constructie speelt uiter-
aard sterk in op wisselende waterstanden.
Juist dat was een probleem in het Lingege-
bied. In de hierboven beschreven situatie
draaien de beide raderen in dezelfde rich-
ting, bij een twee-hoog malende molen ui-

Fragment uit de sloopfoto met schaar-
gebint en scheprad. Het onderwiel is
al verwijderd.

Plattegrond voor een molen met een
hoog en een laag scheprad in het
tweede deel van het Groot Volkoomen
Moolenboek van Leendert van Natrus,
Cornelis van Vuuren en Jacob Polly uit
1736.
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De molen van Enspijk een paar jaar
voor de sloop. 
Let ook op de frontmuur van een 
waterloop rechts op de foto. Dit kan
nauwelijks de waterloop voor het dan
nog bestaande scheprad zijn. Deze
frontmuur is dan waarschijnlijk ook
nog een aanwijzing voor het 
verdwenen tweede scheprad. 
(foto coll. drs. H.A. Visser).

teraard in tegengestelde richting. 
Bij de Enspijkse molen zou dan het zuidelijke
rad het water afgemalen hebben op het
noordelijke. Het zuidelijke zou dan vanuit
het zuiden bezien linksom gedraaid moe-
ten hebben en het noordelijke rechtsom.
Daarmee kan de constructie voor het
noordelijke rad ongewijzigd blijven, maar
om het zuidelijke de andere kant op te
draaien moet er heel wat gewijzigd wor-
den. Het onderwiel en het scheprad zou-
den van plaats moeten verwisselen, zodat
beide schepraderen in het middenvak za-
ten. Het water van het lage naar het hoge
rad moet dan wel erg kort ‘door de bocht’
omdat de raderen pal naast elkaar zitten. 
In theorie zouden ook de schepraderen in
de zijvakken gezeten kunnen hebben en
beide onderwielen in het middenvak. Dat is
qua ruimte moeilijk realiseerbaar, zodat de
optie van een hoog en een laag rad in die
situatie in mijn ogen weinig kans heeft. Ik
zou deze oplossing niet eens geopperd
hebben ware het niet dat het veld kruis in
het zuidelijke zijvak rechts is onderbroken
en er sprake is van aangescherfde acht-
kantstijlen. Alleen om deze reden wil ik de
deur op een kier houden

Sof

Nadat de foto’s mijn nieuwsgierigheid had-
den gewekt, wilde ik maar al te graag we-
ten of en in hoeverre mijn hypotheses juist
waren: op naar het polderarchief. Helaas
bleek het polderarchief opgeslagen in een
depot en bovendien niet geïnventariseerd.
Daarmee was het niet toegankelijk zodat
de raadsels nog wel even raadsels zullen
blijven. 
Met de sloop van deze molen in 1951 ver-
dween vrijwel geruisloos in ieder geval een
van de merkwaardigste watermolens in
Nederland. Twee foto’s zorgen ervoor, dat
ruim een halve eeuw later toch nog een
tipje van de sluier wordt opgelicht. Nu de
rest nog...

De gerampoeneerde staat van het
kleedhout op de romp, om niet te zeg-
gen de afwezigheid ervan, vergunt ons
inzicht in de bijzondere constructie van
deze molen. Zonder deze foto, had dit
artikel nooit gemaakt kunnen worden,
want hierdoor is de plaats van het
schaargebint plus het onderwiel en het
scheprad vrijwel exact de bepalen en
werden de reconstructietekeningen van
Bas Koster mogelijk.
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Mens en molen

Piet de Hulster overleden

Na een loopbaan van meer dan 75 jaar in
het molenaarsvak, waarvan 55 jaar als mo-
lenaar op de bergmolen aan de Sluissedijk
in Zuidzande, overleed op 24 juni een van
de bekendste, nog steeds actieve,
Zeeuwse molenaars

Piet werd geboren in 1918 als zoon van een
molenaarsgeslacht dat op de molen van
Schoondijke teruggaat tot in de Franse tijd.
Het was bijna vanzelfsprekend dat Piet als
oudste zoon, uit een gezin met zeven kin-
deren, molenaar zou worden en al vanaf
zeer jeugdige leeftijd hielp Piet na school
mee op de molen. Door het al op zeer
jonge leeftijd dragen van zware zakken
was zijn rechterschouder aanmerkelijk la-
ger dan de linker, een bekende molenaars-
eigenschap. Vader Bram stond bij de colle-
ga’s bekend als een bekwaam stenen-
scherper, maar helaas was diens aandacht
niet altijd op de molen gericht. Piet leerde
het molenaarsvak dan ook van Bram Leen-
houts die in Schoondijke in wezen de mole-
naar was. In die tijd trok Piet al een aantal
levenslessen waar hij altijd trouw aan zou
blijven. Een goede vrouw, hard werken
voor vrouw en kinderen, én: géén alcohol.
Vanaf zijn veertiende jaar, pas toen was hij
volgens eigen zeggen volleerd, mocht Piet
zelfstandig malen in Schoondijke en werd
hij zo ook mede leermeester voor zijn broers
Toon en Bram.

Op eigen wieken

Piet leerde zijn Liesbeth kennen, afkomstig
uit de molenaarsfamilie Risseeuw, er werd
getrouwd en in 1947 werd de stap naar
zelfstandigheid gezet door de aankoop
van de bergmolen aan de Sluissedijk in
Zuidzande. Een verlopen bedrijf met een
amper nog maalvaardige molen. Die eer-

ste jaren zijn bepaald niet gemakkelijk ge-
weest omdat er grote kosten aan de mo-
len waren en de boeren maar één keer per
jaar betaalden, met nieuwjaar. Voor klei-
nere klanten was toen scheploon nog ge-
bruikelijk, maar de arbeiders betaalden
contant. Van die centen moest men een
heel jaar rond zien te komen, tot in januari
weer andere rekeningen konden worden
vereffend. Daar kwam nog bij dat het in
het molenaarsvak alleen maar achteruit
ging. In 1949, toen het een beetje kon,
kreeg de molen een grote opknapbeurt
waarbij de bekende molendeskundige I.J.
de Kramer betrokken was. De molen kreeg
bij die gelegenheid op één roe fokwieken
met remkleppen. Dat was iets waar Piet al-
tijd zeer over te spreken was omdat de mo-
len eigenlijk, zo vlak onder de kust, nooit zeil
nodig had. Het kon er dan zo hard aan toe
gaan dat Liesbeth ongerust naar de molen
kwam met de vraag of hij niet kon stoppen.
Het antwoord van Piet was dan dat het juist
zo lekker ging! In die tijd kwam de mole-
naar nog huis aan huis omdat iedereen wel
een varken en wat kippen had. Dat werd
geleidelijk aan echter steeds minder. In
1960 werd het bedrijf van molenaar Luteijn
aan de andere kant van het dorp overge-
nomen en in 1970 de klanten van broer
Toon uit Schoondijke, die toen bij Philips in
Terneuzen ging werken. Als er tijd over was
hielp Piet een handje mee bij boeren uit de
buurt en ook met het houden van wat
beesten en het bewerken van de moestuin
en de bij de molen behorende grond werd
nog wat verdiend of uitgespaard. In 1968
liep de molen stormschade op en door
omstandigheden duurde het tot 1981 eer
de molen weer maalvaardig was. Het
maalwerk was ondertussen zo verminderd
dat Piet besloot de maalderij in de molen-
stomp aan de andere kant van het dorp af
te stoten en weer met de wind te gaan

malen. Dat heeft hij tot op zeer hoge leef-
tijd weten vol te houden. De teller stond in
Zuidzande jarenlang boven het miljoen. Als
blijk van waardering voor zijn inzet voor de
molen kreeg Piet ‘de scherphamer’ de prijs
van verdienste van De Zeeuwse Molen en
werd hij koninklijk onderscheiden.

Twee-eenheid

Piet valt het beste te karakteriseren als een
zeer eenvoudig man, maar dan wel in de
meest positieve zin van het woord. Luxe
was voor hem niet nodig en hij vond dan
ook al snel iets overdreven of onnodig. Hij
hield zielsveel van zijnmolen en die twee le-
ken dan ook wel een eenheid. Piet kende
de molen dan ook tot in alle details en kon,
als hij je wat beter kende, heel veel vertel-
len over vroeger op Schoondijke en over
het molenaarsvak. Vooral zijn weerkennis
was buitengewoon. Piet was ook instruc-
teur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Schoondijke: Het molenaarsbedrijf in Schoondijke omstreeks 1924. Van links naar
rechts moeder De Hulster-d’Hondt, Piet de Hulster, zusje Anna de Hulster, vader
Bram de Hulster, knecht en molenaar Bram Leenhouts en de werkster.

Vader en zoon: Schoondijke 1929 Op
de molenaarskar vader Bram de Hul-
ster. Met de zak op de schouder, de
toen nog 10-jarige Piet.

Frans Weemaes
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en al kon Piet niet altijd iets even goed uit-
leggen, wie dat wilde kon met zijn ogen en
oren heel veel opsteken. Zo gebruikte hij
consequent de streekeigen benamingen
van de molenonderdelen. Geen zakken-
bank maar ‘biebanke’, geen schoen
maar ‘schud de bak’ enz. Als Piet bijvoor-
beeld vertelde dat het ging regenen en de
leerling vroeg hoe hij dat wist was het ant-
woord ‘Dat zie je toch’. Piet had een hekel
aan wijsneuzen en wist al vrij snel wat voor
(molenaars)vlees hij in de kuip had. Toen
een vrijwilliger hem er op attendeerde dat
hij onderdelen ‘verkeerde’ namen gaf en
‘verkeerde’ knopen legde was het ant-
woord: Dan doe ik dat al meer dan 70 jaar
verkeerd, dus ga ik nog maar even zo door!

A way of life

Heel veel liefde en voldoening had Piet
ook van zijn beesten en menig varken had
daar een prima kosthuis. Ook een varken
dat niemand anders wilde hebben zoals
Sientje, een enorm donkerbruin ‘Ameri-
kaans’ varken, vond hier een thuis en me-
nig kind is er mee op de foto gegaan. Maar
ook als een varken een ongeluk kreeg of in
het ergste geval een dwarslaesie, dan
werd daar liefdevol voor gezorgd. Piet was
ook een groot vogelliefhebber, daar wer-
den soms hele gesprekken mee gevoerd.
Het allerbelangrijkste waren echter vrouw
en kinderen en later ook de kleinkinderen.
Hard werken en spaarzaam leven waren

hét middel om hen te geven wat zij nodig
hadden. Toen Piet en Liesbeth AOW kre-
gen was dat mooi meegenomen, maar ze-
ker geen reden om te stoppen. Er werd ge-
woon verder gemalen. Piet zorgde voor de
molen en het erf en Liesbeth voor het huis-
houden en de gasten. Menig toerist en (vrij-
willig) molenaar zal dan ook goede herin-
neringen bewaren aan dat paradijsje in de
polder bij Zuidzande, waar de tijd was stil
blijven staan en menselijkheid de maatstaf.

Doorgaan tot...

Piet heeft gelukkig altijd een goede ge-
zondheid gehad, al was hij behoorlijk doof,
en tot voor een paar jaar heeft hij nooit iets
noemenswaardigs gemankeerd. Dat ver-
anderde toen Piet een val maakte vanuit
de kapzolder, dwars door het traphekje
van de luizolder, naar de steenzolder. Een
zware hersenschudding en een ziekenhuis-
opname waren het gevolg. Het kwam
echter allemaal weer goed en Piet liet de
molen weer als van ouds malen. Je kon
zien dat het echter moeizamer ging. Piet
klaagde dat hij sneller moe was en ook het
lopen werd lastiger. Hij kon het echter niet

Zuidzande maart 1985. Piet zet de molen stil. Aan zijn overal is te zien dat er ge-
malen wordt. Let ook op de klompschoenen, pet en tilband. 

laten om met de molen te draaien, hoe
zwaar hem dat soms ook viel. Als de molen
mooi draaide was het goed en kon hij
even rusten. Begin dit jaar maakte Piet een
val uit bed en volgde opnieuw ziekenhuis-
opname. Hij zou nooit meer thuiskomen.
Alle molens in Zeeuwsch-Vlaanderen, maar
ook heel veel in de rest van Zeeland ston-
den in de rouw.
Op 28 juni hebben we in besloten kring af-
scheid van Piet genomen. De lijkwagen
reed eerst naar Zuidzande zodat Piet nog
één keer thuis kon komen op de plaats
waar hij meer dan 55 jaar een eigen bedrijf
had en lief en leed deelde. Vervolgens
reed de wagen stapvoets langs de molen
van Schoondijke waarna in het cremato-
rium in Terneuzen op sobere wijze afscheid
werd genomen. Op de kist stond een stukje
met tarwe-aren.
Liesbeth ondervindt gelukkig heel veel
steun en medeleven van haar kinderen,
kleinkinderen en verder familie, vrienden
en kennissen. De molen wordt nu door vrij-
willigers bemand.

De onderbouw van de molen van Lute-
ijn in Zuidzande (foto C. Bakker, 1968)
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Niedersachsen

Duitsland

Toch houten borstroeden voor
molen Gistel

De molenstrijd is gestreden. (Voorgeschie-
denis: Op 26 juni 1999 brak de houten bin-
nenroe af bij de askop. De houten roeden
waren gestoken bij de restauratie van
1979-1982, ter vervanging van de eerdere
ijzeren roeden. Dat was in feite de klok te-
rugzetten: de Oostmolen kreeg in 1904 al
zijn eerste ijzeren roe. Vanaf 1999 is er nu al
gediscussieerd over het nu te steken ge-
vlucht: houten of ijzeren roeden? Jsb) Het
schepencollege (vergelijkbaar met Col-
lege van B&W in Nederland) heeft beslist
om uiteindelijk toe te stemmen met monu-
menten en landschappen om een billinga
kruis te steken. De burgemeester wees er
wel op dat dit buiten de wil van de stad
Gistel plaats vindt. Eind dit jaar volgt de
aanbesteding zodat men volgend jaar kan
starten met de restauratie. 
Eerst wordt de molenkast naast de molen
geplaatst. Er komt een versteviging van de
sterk gebogen middenlijsten door middel
van trekijzers. Verder krijgt de kast nieuwe
beplanking met nieuwe bedekking op de
kap en de windweeg. Ook komt er een
nieuwe steenbalk. Als laatste worden dan
de wieken aangebracht, waarbij pestels

West- Vlaanderen

België

en einden niet meer met bouten zullen
worden bevestigd maar met epoxyhars!
Ondertussen zou de molen van Wanne-
gem-Lede al moeten uitgerust zijn met der-
gelijk gevlucht (fabricage molenbouw Tho-
maes). Benoót Delaere.

Herstel Callantsmolen Ramska-
pelle 

De Callantsmolen in Ramskapelle, ge-
meente Knokke-Heist, werd in 1897 ge-
bouwd, waarbij onderdelen van een veel
oudere molen zijn gebruikt. Een bijzonder-
heid was het riemschijf aan de buitenzijde
van de romp, waardoor men bij windstilte
met een locomobiel ook het molenwerk
kon aandrijven en zo op stoom malen. Aan
de andere kant van de Noordzee komt het
meer voor; hier niet.
In 1934 werd een roe verwijderd, in 1936 de
andere. Sindsdien staat de molen er als
een kale romp bij. Maar dat is aan het ver-
anderen. De eerste fase van de restauratie
zou, begin augustus afgewerkt zijn. Die eer-
ste fase (de molenromp) was zeer ingrij-
pend. Doordat de molenromp verzakte en
er een zwakke fundering aanwezig was (60
cm onder het maaiveld, en de draag-
krachtige grond in die streek maar op 8 m)
werd besloten om een funderingsverster-
king uit te voeren. De firma Fondefile
voerde een zogenaamde VHP-grouting uit
waarbij d.m.v 12, door cementinjecties in
de grond gevormde kolommen, de lasten
meer overgedragen worden op de meer
draagkrachtige lagen. 
De molenromp zal opnieuw bepleisterd
worden. De afwerking bestaat uit 2 lagen
kalkverf en een hydrofuge. 
De tweede fase (molentechnische wer-
ken) zal vermoedelijk begin volgend jaar
starten. (info Sabine Okkerse Ir.-arch.) 
Benoót Delaere.

Herstel Witte Molen te Roksem
vrijwel voltooid

De restauratie van De Witte Molen te Rok-
sem, ongeveer vijftien kilometer ten zuid-
westen van Brugge, gaat gestaag vooruit.
De molenmaker (‘t Gebinte te Ronse) heeft
de kap klaar. Hij is volledig nieuw gemaakt
en heeft een bedekking met eiken (met de
hand) gekliefde leien die behandeld wor-
den tegen verwering. De kap draait op ij-
zeren flenzen. Ook het vangwiel is volledig
nieuw gemaakt, waarbij de oude inscripties
er opnieuw zijn ingehakt. De askop wordt
hergebruikt. Die is van de vroegere fabri-
kant Van Aerschot en niet, zoals de meeste
West-Vlaamse, molens van Sabbe-Maselis
te Roeselare! De romp van de in 1843 ge-
bouwde molen is grotendeels afgewerkt,
ramen en deuren zijn inmiddels geplaatst
en de oliekelder is opnieuw opgebouwd
(na instorting ervan in februari) Volgens plan
zou de kap in mei op de molen geplaatst
zijn. De geklinknagelde roeden zijn gesto-
ken en tijdens Open Monumentendag op
14 september. Benoit Delaere.

Herstel voor oliemolen Norden?

De Oostfriese stad Norden telde ooit een
flink aantal oliemolens: in 1860 stonden er
niet minder dan vijf. Aan de Ölmühlenweg
staat nog steeds het restant van een in
1772 of 1773 gebouwde windoliemolen Ve-
reinigung. In 1870 was het met het olieslaan
afgelopen: toen werd de molen omge-
bouwd tot koren-en pelmolen. Van het
oliewerk is dan ook niets meer overgeble-
ven. De molen, ook uitwendig van een

De Oostmolen van Gistel met één roe:
het heeft zijn langste tijd geduurd (foto
Benoót Delaere).

De Callantsmolen in Ramskapelle in
zijn ‘restauratie- outfit’ (foto Benoót
Delaere). 
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merkwaardig model, zeker voor Oost-Fries-
land, met een vierkante onderbouw en
grote aangebouwde schuur/woning, werd
in 1945 onttakeld. In 1976 werd de molen
heel rigoureus verbouwd tot woning. Op dit
moment onderzoekt de Fôrderverein Nor-
der Windmühlen de mogelijkheden om de
molen te restaureren. Het is te mooi om
waar te zijn dat Oost-Friesland weer een
oliemolen zou krijgen. Of er in de molen
nog sporen zijn waardoor men zich een
idee kan vormen over de inrichting voor
1870 was is nog de vraag. Ook als het al-
leen tot uiterlijk herstel komt dan bevinden
zich vlak bij elkaar drie imposante molens:
de kolossale Deichmühle en zijn evenknie
de Gnurre-Mühle plus dan de oliemolen. 

Groot onderhoud voor standerd-
molen Münster

In het Openluchtmuseum Mühlenhof in
Münster staat sinds 1960 een standerdmo-
len uit Oberlangen in het Emsland. De mo-
len is zelfs buiten de landsgrenzen bekend
vanwege de draairichting van het wieken-
kruis: linksom (van achteren bezien). Nadat
in 1995 bij een februaristorm een roe was
gebroken kreeg de molen twee nieuwe
borstroeden. 
Nu was de molen, vooral het gevlucht,
weer aan een grote beurt toe, welke wordt
uitgevoerd door het Nederlandse molen-
makersbedrijf Groot Wesseldijk uit Laren
(G). Daartoe werden op 8 augustus de
beide roeden uit de molen gehaald met
behulp van een kraan van de brandweer.
Ze zullen op de grond worden opgeknapt.
Ook de kast krijgt een beurt.

De standerdmolen in het openluchtmuseum Mühlenhof in
Münster met rechts een rosmolen.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Koren- en pelmolen Vereinigung in Norden voor 1940. De
gewezen oliemolen is dan nog in vol bedrijf. De zelfzwich-
ting is, zo te zien, van het Deense systeem van Poul la
Cour. Ook in Nederland is daar één molen mee uitgerust
geweest: de korenmolen van Rezelman in Wieringerwaard.

Te koop gevraagd:
Ostfriesisches Mühlenbuch, 215 bladzijden
Geschreven door Hartmut Weßling en Walter Norzel
Uitgegeven door Schlütersche, 1991   ISBN 3-87706-330-6

Over de prijs worden we het altijd eens.

Ruurd Jakob Nauta, Oppenhuizen Tel. 0515 559454
ruurd.jakob@wolmail.nl
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Gerdessen
In mijn verhaal over de molens van Hellouw
(Molenwereld 2003- 7/8) is een foutje geslo-
pen. Molenmaker Gerdessen kwam niet uit
Deil maar uit Asperen. Hij hield het wel een-
voudig met het onderhoud, vrijwel alles
zwart, en dit gold dus voor alle molens in de
Tielerwaard; ook voor de achtkanten zoals
die van Geldermalsen, Deil, Enspijk (zie ru-
briek ‘Zoeker’ in Molenwereld 2003-6-194)
Waardenburg en Wadenoijen. De molens
van Spijk, Vuren/Dalem waren in onder-
houd bij molenmaker Pellikaan uit Gorin-
chem. Ook hij teerde de molens met Stok-
holmer teer. De wipmolens van Gorinchem
had hij ook, maar de hoorden niet bij de
Tielerwaard en werden geschilderd.
Op de foto van de Kleine Molen van Spijk is
goed te zien dat de voorzoom en het on-
derste windbord niet doorlopen tot het
eind van de roe. Zo is/was het op alle mo-
lens in deze streek, zie ook de fotos in mijn
artikel. Het is daardoor mogelijk de roeket-
ting makkelijk om de roe te knopen. (Doe ik
altijd)
De voorzoom en windbord waren erg smal,
een idee van Gerdessen, dat bevordert de
stormzekerheid. Om toch voldoende trek-
kracht te krijgen waren de hekken breder

‘t Betere werk

dan normaal, soms wel twee meter!
(Smalle windborden kwamen ook elders
voor, zo hadden de schepradmolens in
Schieland, langs de Rotte, op de ondermo-
lens van de gangen na, ook opvallend
smalle windborden (jsb).
Jan Knegt

De Kleine Molen van Spijk.

Ölkuchen -
ausdrücker

In het vorige nummer van de Molenwereld
werd bij de beschrijving van de Höpings
Oliemolen in Rheine-Mesum een
‘ölkuchen  ausdrücker’ genoemd. Dit werk-
tuig is hier te lande in oliemolens onbekend.
Molenmaker Walter Vaags stuurde hierover
meer informatie plus een foto. Hij schrijft:
‘Een ‘ölkuchenausdrücker’ is een pers die
de koeken na het persen weer uit de hou-
der perst. Zowel de oliepers als de
ölkuchen ausdrücker zijn hydraulische per-
sen. Het zaad wordt met lagen in een cilin-
der gedaan en die wordt dan onder een
hydraulische pers geplaatst. Na het persen
gaat die cilinder onder een andere pers,
waarbij de koeken door de cilinder via een
open bodem er uit worden gedrukt.
Wij hebben inderdaad aan deze molen
gewerkt. De restauratie was jaren geleden
ingezet door een Duitse molenbouwer.
Deze kwam echter na herhaaldelijk ver-
zoek niet meer opdagen. De gemeente
heeft toen ons verzocht het werk af te ma-
ken. Dit is afgelopen winter ook uitge-
voerd.’

Links de hoofdpers, rechts de uitdruk-
ker (foto Vaags Molenwerken). 

Familie 
Walraven

Mevrouw Walraven-Van der Vaart uit Zel-
hem deelt mee, dat haar schoonvader
Paulus Cornelis Walraven (zie Molenwereld
2003-6- 190) niet op 30 november 1914,
maar op 12 november 1914 is getrouwd
met Cornelia Johanna de Bruin, waarvan
acte.

Binnenkort zal er een vierde supplement
verschijnen op de ‘Bibliografie van de Ko-
renmolen in Europa - van Neolithicum tot
Middeleeuwen’, met ruim 600 nieuwe refe-
renties van literatuur over maalstenen en
molens uit de prehistorie, de klassieke oud-
heid en de vroege Middeleeuwen.
U kunt dit supplement nu reeds bestellen
door 12,50 euro over te maken op giro
3569456 t.n.v. F. Houwaard te Groningen.

Bibliografie van de 
korenmolen in Europa

Het deel zal u dan na verschijnen in juli/au-
gustus zo spoedig mogelijk toegezonden
worden.
Exemplaren van de voorgaande vier delen
(Bibliografie 1988, Eerste supplement 1991,
Tweede supplement 1994, Derde supple-
ment 1999) zijn ook nog te verkrijgen, en
wel voor 10 euro per deel.
Frank Houwaard.
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
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Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ en ontvang de nog te verschij-
nen nummers t/m dec. 2003 GRATIS.

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE
1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2 Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

Ter overname aangeboden

Antieke graansorteer-/schudmachine

In goede staat en vrij van houtworm

Vraagprijs  e 450,-

Tel. (0598) 619020 na 18.00 uur

E-mailadres: 
louise-bruil@hotmail.com




