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Redactioneel

Dit nummer bevat weer heel veel molennieuws, terwijl het hoofd -
artikel bestaat uit het tweede deel van ‘Molenaars aan Rijn en
Gouwe’. Hierin komt onder andere de herbouw van de Zaanse pel-
molen De Twee Gebroeders als korenmolen in Alphen a/d Rijn aan
de orde. Zoiets is makkelijker gezegd dan gedaan en het aanpas-
sen van zo’n Zaanse molen aan zijn nieuwe bestemming vereist
nogal eens bijzondere ingrepen. Dat is dan ook de reden om de
aanpassing van de Broeders, de dagelijkse naam voor de Alphense
molen in de Zaan, eens te bekijken tegen de achtergrond van an-
dere overgeplaatste molens. Maar men zou daar ook een boek
over kunnen schrijven...
Wegens ruimtegebrek moeten wederom helaas een aantal zaken
die we graag in dit nummer hadden willen plaatsen blijven liggen
tot het volgende nummer.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van de Molen-
wereld: 10 oktober 2003. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag des -
noods een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: De molen De Herder in Medemblik, hier
bij de ingebruikstelling door ZKH Prins Claus op 9 mei 1990, is
wel een heel bijzonder voorbeeld van een ‘aangepaste’ Zaanse 
molen. De Herder is namelijk twee keer onder handen genomen,
eerst in 1904 bij zijn verhuizing van Wormer naar Willeskop en de
verbouwing van koren tot oliemolen en de tweede maal bij de
verhuizing naar Medemblik, waarbij hij nog eens ingrijpend 
‘aangepast’ werd.

Bij de omslag achterzijde: Ooit telde het land van Heusden en 
Altena zo’n vijftig windmolens, waarvan een veertig water- en een
stuk of tien korenmolens. Nu staan er nog vier korenmolens. 
Zes watermolens hebben het ‘große Mühlensterben’ overleefd. 
De Uitwijkse Molen bij Uppel is er een van. Ondanks zijn sobere
maar stijlzuivere, uitvoering met veel zwart en weinig wit is hij,
zeker malend, meer dan een sieraad in het landschap: een 
monument van oude tijden (foto Jeroen van Dijke).
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Nieuw provinciaal monumenten-
fonds in Groningen

De provincie Groningen richt in samenwer-
king met een aantal andere organisaties
een provinciaal cultuurfonds monumen-
tenbehoud op. Het startkapitaal is 700.000
euro, bijeengebracht door de provincie
Groningen en de zeven deelnemende or-
ganisaties als Monumentenzorg, Stichting
Nationaal Restauratiefonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds. Ook de Groningse gemeen-
ten zal om een bijdrage gevraagd worden.
Eigenaren van geregistreerde monumen-
ten kunnen een beroep doen op het fonds
voor een lening voor de instandhouding
van hun pand. Voorwaarde is wel, dat de
gemeente waarin het monument zich be-
vindt, bijdraagt in het fonds. De aflossingen
worden weer in het fonds gestort waardoor
dit zichzelf in stand houdt. De eerste aan-
vragen voor steun vanuit dit fonds kunnen
in verband met de voorbereidingstijd pas
volgend jaar in behandeling worden geno-
men.

Molen Farmsum kwart eeuw als
herboren

Op 12 augustus 1978 werd korenmolen Ae-
olus in Farmsum na een verplaatsing en res-
tauratie heropend. Sindsdien wordt de mo-
len door vrijwilligers draaiende gehouden.
Nu, 25 jaar later, is de molen nog steeds
een sieraad voor het dorp. Om dit heuglijke
feit te vieren was er zaterdag 30 augustus
feest in en om de molen. Er was een rom-
melmarkt/braderie, demonstraties line-
dance en live muziek. In de molen werden
pannenkoeken gebakken en er is ook nog
tot eind oktober een foto-expositie over de
molen te zien. Enkele honderden mensen
hebben het evenement bezocht. Ter gele-
genheid van dit jubileum is er een boekje
gemaakt. In dit boekje kun u lezen hoe de

De molen van Farmsum bij het steken
van de roeden door de firma Roeme-
ling en Molema op 31 augustus 1977.

afgelopen 25 jaar zijn verlopen en wat er
aan vooraf ging om het zover te krijgen. Te-
vens is er een nieuwe ansichtkaart versche-
nen. Het boekje, A5, 24 blz met veel foto’s
en informatie, kost 1,75 en de ansichtkaart
0,60. Beiden zijn in de molen te verkrijgen.
Bestellen per post kan ook, maak dan het
bedrag verhoogd met portokosten, boekje
0,78/ansichtkaart 0,39 en beiden 1,17, over
op girorekening 5640826 t.n.v. L. Peihak te
Farmsum. Voor informatie kunt u bellen met
0596-614189. 
Bert Peihak.

Molenaar Van der Zwaag uit
Overschild overleden

Op 25 augustus 2003 overleed na een kort-
stondige ziekte op 78-jarige leeftijd Klaas
van der Zwaag, molenaar van de koren-
molen Windlust in Overschild. In 1945, nog
jong, werd hij eigenaar van de molen aan-
vankelijk handelend onder de naam Van
der Zwaag & Zn. Al snel werd hij gecon-
fronteerd met zware stormschade, op 17
maart 1947. Het jaar erop liet Klaas van der
Zwaag deze schade herstellen door mo-
lenmaker Dreise. Ondertussen werd gema-
len met de 15 pk ruwoliemotor die vanuit
de machinekamer tegen de molen een

De molen van Overschild, waarvan
Klaas van der Zwaag de laatste 
beroepsmolenaar is geweest 
(foto H. Noot, 9 juni 2002).

maalstoel op de begane grond kon aan-
drijven. Ook in 1951 liet Van der Zwaag de
molen weer herstellen. Toch werd de mo-
len door de naoorlogse ontwikkelingen
een te zware last voor de molenaar. In 1967
verkocht hij de molen voor de befaamde
symbolische gulden aan de Slochter Mo-
lenstichting, die de molen in 1969 ingrijpend
liet restaureren. Na de verkoop bleef Van
der Zwaag wel molenaar van de Windlust.
Met hem is weer een vertegenwoordiger
van de oude garde heengegaan, die ‘het
allemaal nog heeft meegemaakt’. Op 29
augustus vond de crematie plaats in het
crematorium Stilleweer te Appingedam.

Geen verhoging voor molen
Edens in Winschoten? 

Het bedrag van 800.000 euro voor het ver-
hogen van de molen van Edens in Win-
schoten is de gemeenteraad van deze
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plaats volledig in het verkeerde keelgat ge-
schoten. Deze kosten om een molen drie
meter te verhogen staan in geen verhou-
ding tot het resultaat, ook al is wooncorpo-
ratie Acanthus bereid om hiervan twee ton
voor haar rekening te nemen. Acanthus
heeft al wel laten weten er geen cent meer
voor over te hebben. Omdat het bedrag
naar de mening van de raad alle perken te
buiten gaat moest het College van B&W
het voorstel terugnemen. De wethouder wil
nu een ander voorstel voorbereiden.
Nu komt die acht ton ook wel als een
fancy-prijs over. Zo worden bijvoorbeeld de
kosten voor de herbouw van de molen van
Kolham op 570.000 euro geraamd en daar
moet, op de onderbouw na, een com-
pleet nieuwe molen voor gemaakt wor-
den. Je zou toch haast zeggen dat een
molenmaker zelfs voor veel minder dan de
helft nog wel serieus wil gaan rekenen...

Sloop molenonderbouw Borne

In augustus werd de onderbouw van de in
1890 gebouwde korenmolen De Hoop van
de firma Veldhof aan de Grotestraat in
Borne gesloopt. In 1920 werd de molen ont-
takeld. Het achtkant zou in 1971 nog be-
staan hebben, maar moet dan kort
daarna gesloopt zijn tot op de nu verdwe-
nen onderbouw. Deze werd gesloopt om-
dat de molenstomp niet inpasbaar was in
de bouw van een nieuwe dierenspeciaal-
zaak.

In mei is de molen De Weert in Meppel op
de rijksmonumentenlijst geplaatst. De
Weert, vroeger beter bekend als De Eek-
molen werd in 1807 gebouwd. Het was een
vrij zware molen met een vlucht van 21 m.
Hij begon zijn bestaan als run- en pelmolen.
De leerlooierij was namelijk in Meppel een
aanzienlijke bedrijfstak. Later werd de pel-
molenfunctie verwisseld voor korenmolen.
Met zijn aangebouwde schuren vormde hij
een karakteristiek geheel bij de oude op-
haalbrug over de Reest dat vele malen is
vastgelegd als een van de mooiste plekjes
van Meppel. In 1937 wilde eigenaar Pas-
man van de buiten gebruik zijnde molen af
wegens te hoge verzekeringslasten. Molen-
maker A.J. Bisschop sloopte de molen tot
op de onderbouw, waarbij de roeden nog
aan een nieuwe loopbaan begonnen in
de molen van Fleringen. Later werden in
Meppel ook de houten molenschuren ges-
loopt. In juni 1994 lanceerde de Stichting
Welzijn Meppel, sinds 1992 eigenaar van de
Eekmolen, de herstelplannen voor de mo-
len. Dit herstel werd bevorderd doordat
men de hand kon leggen op het achtkant
van de Schuilenburger molen, een ontta-
kelde korenmolen bij Hellendoorn. De her-
bouw van de Eekmolen werd energiek ter
hand genomen en op 13 mei 2000 werd de
molen in bedrijf genomen. Dankzij de aan-
wezigheid van de onderbouw van de

Molen De Weert in Meppel rijksmonument

Molen De Weert in Meppel (foto Stich-
ting Molen De Weert).

oude Eekmolen en het historische achtkant
van de Schuilenburger Molen is plaatsing
op de rijksmonumentenlijst mogelijk gewor-
den, in feite is deze plaatsing de afsluiting
van het in 1992 gestarte herstelproces.

De molen van Veldhof in Borne na de
onttakeling van 1920.

Molen Hoonhorst op rijksmonu-
mentenlijst

De dreigende sloop van de eens zo mooie
molen van Hoonhorst heeft in dit blad al
heel wat malen aandacht gekregen. De in
1863 gebouwde molen werd onttakeld, na-
dat op 21 november 1930 de balie van de
molen instortte terwijl de molenmakers aan
het werk waren. De gebroeders Bisschop en
een knecht raakten hierbij gewond. Na dit
ongeluk werden de roeden en de staart
verwijderd en werd er verder gemalen met
de in 1926 geplaatste Timmers-ruwoliemo-
tor. Later verdwenen ook de kap met de as
en werd van de romp alles verwijderd wat
niet nodig was voor zijn functie als silo. In-
woners en gemeente wilden van het
mengvoederbedrijf van molenaar Fakkert
in de bebouwde kom af. De gemeente
Dalfsen kocht de fabriek uit, maar met een
sloopconditie. Inwoners van Hoonhorst en
molenliefhbbers in de gemeente meenden
dat er voor de molen een beter lot mogelijk
was: herstel in de toestand van voor 1930.
Om sloop te voorkomen vroegen een aan-
tal organisaties op 26 juni 2002 plaatsing op
de rijksmonumentenlijst aan. Dit verzoek is
26 augustus 2003 gehonoreerd. De be-
scherming betreft niet alleen de molen-
romp als ‘incomplete molení, maar ook het
molenhuis, zodat nu molen en huis als een
geheel zijn beschermd. De bescherming als
incomplete molen biedt gunstig perspec-
tief voor de weg naar herstel.

Toch nog een hart voor de 
Besthemener Molen?

Het gemeentebestuur van Ommen wil de
Besthemener Molen niet completeren (zie
Molenwereld 2003-7/8-204,205 en 2003-9-
238). Dat kwam allemaal heel definitief
over. Tijdens een vergadering van de
raadscommissie op 26 augustus maakte de
Stichting Ommer Molens gebruik van het in-
spreekrecht en bestreed de stellingname
van het College. Om de werking van een
korenmolen aan bezoekers te demonstre-
ren hoefde er helemaal niet veel bomen
gekapt te worden en schadeclaims van-
wege het opnemen van een molenbe-
schermingszone in het bestemmingsplan
kwam ook neer op een Indianenverhaal.
Bovendien was de hele operatie subsidia-
bel. De D’66-fractie zette de zaak vervol-
gens op de agenda en vroeg het College
om op het besluit terug te komen. Wethou-
der Beekhuis stelde dat Monumentenzorg
wel degelijk het verstrekken van subsidie
koppelde aan het instellen van een molen-
beschermingszone. Hij twijfelde dan ook
aan de informatie die de stichting ver -
strekte maar was desondanks bereid om
de zaak nog eens te bekijken. Wel liet hij

Na de onttakeling werd de molen van
Veldhof verder gesloopt tot op de on-
derbouw (foto E.G.M. Esselink, 9 juni
1996).
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weten dat er van de kant van de ge-
meente geen geld was en dat de stichting
dus zelf moest zorgen voor het deel dat niet
door rijkssubsidie was gedekt.

Huizen of hotel op terrein molen
Ootmarsum 

Bij de korenmolen van Oude Hengel aan
de Oldenzaalsestraat in de bebouwde kom
van Ootmarsum hoort sinds jaar en dag
een houtzagerij. Die zagerij heeft het maal-
bedrijf compleet overvleugeld en dat is dan
ook goed te zien! De woonmaatschappij
Dinkelborgh wil op het terrein een complex
zorgwoningen bouwen en heeft anderhalf
jaar geleden daar een plan voor inge-
diend. Ook de bouw van een hotel behoort

De molen van Ootmarsum in 1998.

tot de mogelijkheden. Op het nieuwe in-
dustrieterrein De Mors is al plaats gereser-
veerd voor het bedrijf van Oude Hengel en
deze wil ook wel verhuizen, maar daar
hangt wel een prijskaartje aan. Het bete-
kent allemaal wel, dat binnenkort ook de
toekomst van de molen ter discussie zal ko-
men. Hoe dat uitpakt is op dit moment wei-
nig van te zeggen. Het zal ook afhangen
van de invulling van het terrein (biotoop).

Expositieruimte in maalderij
Raalte

In november 1850 kreeg Gerrit Jan Venne-
man toestemming voor de bouw van een
koren- en pelmolen aan wat nu de Sta-
tionsstraat is. In 1927 kocht Albertus Fakkert
uit Hoonhorst de molen van de Erven
Vonke, maar al in 1930 verkoopt hij de mo-
len aan zijn zwager Johannes Hendrik Schil-

ler uit Dalfsen (zie Molens 2003- 70-12 en De
Molenaar 2003-11-12,13,14). In 1932 werd
de vervallen molen, maar wel van een
mooi en fors model verkocht aan de wa-
terleidingmaatschappij die de molen liet
slopen. De plaats van de molen is niet
moeilijk terug te vinden, want daar staat nu
de watertoren, inmiddels ook een be-
schermd monument. Het gerestaureerde
molenhuis op de hoek van de Stations-
straat en de De Blekstraat wordt nog steeds
bewoond door de familie Schiller. Ook de
maalderij van Schiller, achter het VVV-kan-
toor, bleef dankzij de familie Schiller behou-
den en verkeert in prachtige staat. Het
‘Schillerpand’ wordt nu gebruikt voor expo-
sities.

Papiermuseum in Eerbeek?

Het Veluwse Eerbeek is bekend van zijn pa-
pier- en kartonindustrie, die zijn wortels vindt
in papiermolens, waarvan Eerbeek er een
kleine tien heeft gekend, op een enkele uit-
zondering na allemaal watermolens. Ter
plaatse houdt een werkgroep zich nu bezig
met het ontwikkelen van een papiermu-
seum en daarvoor is de Stichting Eerbeek in
de Kijker in het leven geroepen. De ge-
meente Brummen onderschrijft het streven
van harte, terwijl ook de steun is ingeroepen
van De Middelste Molen in Apeldoorn-Loe-
nen, waar men al veel ervaring heeft op-
gedaan. Het is de bedoeling om het mu-
seum te vestigen in de papierfabriek De
Schepping van Philadelphia Zorg. Tevens wil
men de (gehandicapte) werknemers van
deze fabriek bij het museum betrekken.

Molen Epse nu woning

Tijdens de opmars van de geallieerden in
april 1945 werd de uit 1838 of 1852 date-
rende molen van de CAV Gorssel aan de
Lochemseweg in Epse zwaar beschadigd.
Na de oorlog volgde dan ook sloop tot op
de stenen onderbouw, waarbij die werd af-
gedekt met een rieten puntdak. Een ruim
twintig jaar geleden zette men zich ter
plaatse in voor de herbouw van de mar-
kant gelegen een molen, waarvoor een
stichting in het leven werd geroepen. Een
voor dit doel in 1982 aan De Hollandsche
Molen geschonken legaat van 70.000 gul-
den betekende een welkome steun in de
rug. Toch raakte de zaak op dood spoor en
in 1987 besloot De Hollandsche Molen in

overleg met de erfgenamen om het le-
gaat te bestemmen voor de restauratie
van molen De Roos in Delft, eigendom van
de vereniging. Daarmee ziet het er naar uit
alsof de molen van Epse wel altijd zijn punt-
dak zal houden.
De CAV Gorssel had nog een tweede mo-
len aan de Enkweg in Gorssel. Daar lukte
wel, wat bij de molen van Epse onmogelijk
bleek. Deze de in 1936 of 1937 onttakelde
molen werd wel hersteld en op 1 juli 2000
officieel in bedrijf gesteld.
De molenromp aan de Lochemseweg
bleef tot voor kort in gebruik als opslag-
plaats. Nadat de molenstomp werd aan-
gekocht door het installatiebedrijf Haar-
man uit Epse begon diens zoon Arjan met
zijn vriendin Jolanda dit jaar aan de ver-
bouwing tot woning. Er werden allerlei bij-
bouwen gesloopt en de molenvoet werd
uitwendig gerestaureerd: metselwerk,
nieuwe ramen etc. 

Gehandicaptenproject voor 
korenmolen Wijchen

De gemeente Wijchen is akkoord gegaan
met de plannen van de broers Ron en Jur-
gen van Stiphout om De Oude Molen te
gaan malen. In de toekomst willen zij de
molen gebruiken als dagopvang voor licht
verstandelijk gehandicapten. Beide broers
hebben een achtergrond als vrijwillige mo-
lenaar, Ron op de Sint Annamolen van Nij-
megen en Jurgen op de standerdmolen
van Oploo. Bovendien zijn beide betrokken
bij de zorgsector: Ron is orthopedagoog en
Jurgen begeleidt reïntegratieprocessen. 
De Oude Molen is de laatste jaren regel-
matig negatief in het nieuws geweest van-
wege vandalisme. Dit liep zo de spuigaten
uit, dat vrijwillig molenaar Rolf Klip, sinds

De molen van Epse na de beschietin-
gen in april 1945.

De onderbouw van de molen van Epse
in oktober 2002 (foto H. Noot).
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Bij Culemborg stonden langs de Molen-
kade vroeger vier achtermolens, die het
water via de Culemborgse Vliet naar de
drie voormolens, de nrs. 5, 6 en 7, bij Leerd-
axu maalden. De nr. 5 van deze voormo-
lens is bekend geworden door de de proef-
neming met schepraderen volgens het ver-
eenvoudigd stelsel van Blanken in 1826 (zie
Gelders Molenboek, pag. 58 e.v.). Om -
streeks 1865 werden deze zeven molens
gesloopt, vervangen door twee stoomge-
malen. (Eén van deze molens begon nog
met zekerheid aan een nieuw bestaan. Op

Molenfundering Culemborgse 
watermolen opgegraven 

4 september 1867 brandde de Pauwtjes-
molen van de polder Boven-Hardinxveld af
en werd herbouwd met één van de Cul-
emborgse molens. Op 23 januari 1868
maalde de molen weer, 4,5 maand na de
brand! Deze gewezen Culemborgse molen
werd in 1922 gesloopt.) Gelet op het sloop-
jaar, is het ook mogelijk dat delen van een
Culemborgse molen gebruikt zijn voor de
bouw van de korenmolen Martinus in Beu-
gen. In deze in 1866 gebouwde stenen mo-
len zijn delen van een wipmolen verwerkt
en nog steeds aanwezig. jsb)

Toen deze zomer de eigenaar van het huis
Molenkade 2, de heer Meulman (what’s in
a name?) een grote schuur wilde laten
bouwen stuitte men op metselwerk. Het
bleken de restanten van de waterloop van
achtermolen 2 te zijn. Bij de sloop is wel de
(wip)molen verdwenen, compleet met het
bovendeel van de fundering, maar alles
wat nog dieper zat is alleen volgestort met
grond. Nu resteert de voor- en de achter-
goot van ± 1,50 m in hoogte, en ter plaatse
van het scheprad ruim 60 cm breed, ge-
vuld met ± 40 cm water. Merkwaardig is wel
dat bij meting overal 40cm water staat. De
achtergoot heeft (restanten van) een hou-
ten vloer. De voorgoot is van steen. Wel zijn
hier net boven water tegenover elkaar uit-
sparingen zichtbaar in de muren. Heeft
men hier balken in gelegd met een ver-
hoogde houten vloer? M.a.w. is de voor-
goot eens verhoogd? De heer Meulman is
van plan deze restanten zo uitgegraven te
laten bestaan en er ’s avonds een schijn-
werper op te laten schijnen. De watergang
is van de weg af goed te bekijken. 
Jan Knegt.

De bemaling van de polder Culem-
borg: oostelijk van het wiel in de Dief-
dijk, de grens tussen Gelderland en
Zuid-Holland, staan de vier achtermo-
lens. Zij malen uit op een driehoekige
boezem, die uitloopt op de min of
meer evenwijdig met de Diefdijk lo-
pende Culemborgsevliet. Tussen Leer-
dam en Acquoij komt deze vliet uit op
de Linge. Buitendijks staan daar de drie
voormolens (fragment uit de kaart van
W. Kuyk Jzn uit 1843).

De opgegraven waterloop van een der
Culemborgse achtermolens (foto Jan
Knegt).

1985 beheerder van de molen, weigerde
nog langer met de molen te draaien. Zo-
wel de broers Van Stiphout als de ge-
meente vinden dat de molen meer kan
draaien en willen daar verandering in bren-
gen, evenwel buiten medewerking van Klip
om, die toch nog steeds beheerder van de
molen is.
Zo langzamerhand wordt de rij molens die
bij gehandicaptenprojecten betrokken is
of wordt steeds groter: Oisterwijk, Alkmaar-
Oudorp, Nieuwerkerk a/d IJssel, Veenen-
daal. Het streven is buiten kijf loffelijk maar

beseft men voldoende de molenaarswijs-
heid: ‘mijn molen is mijn grootste vriend en
mijn grootste vijand?’

Start fondsenwerving herbouw
molen De Koe Ermelo 

Molen De Koe in Ermelo behoorde tot de
meeste gefotografeerde molens van Ne-
derland. Dat werd in de hand gewerkt
door zijn plaats in de dorpskern van Ermelo,
een van de Veluwse toeristenplaatsen.

Toch was De Koe daar in 1863 niet voor ge-
bouwd als opvolger van een molen waar-
van de geschiedenis vele eeuwen terug
ging. De in 1863 gebouwde molen was af-
komstig uit Noord-Holland. Na de oorlog
kwam de molen buiten bedrijf, maar van-
wege de hoge elektriciteitstarieven besloot
molenaar Van der Linde in 1954 de molen
te laten herstellen en wwer op de wind te
gaan malen. Bij die gelegenheid kreeg de
molen fokwieken. Het is zo ongeveer het
laatste echt goede bericht in de geschie-
denis van de molen. Het wordt al snel kom-



2756de jaargang 2003 nr. 9

MOLENSACTUEEL

mer en kwel. Ondanks alle enthousiasme
komt de molen in 1955 weer buiten bedrijf
en dan begint een periode van verval en
conflicten die samenhangen met een
nieuwe bestemming van de molen: dico.
Het levert processen op tot aan de Kroon
toe. In 1972 gaan de roeden uit de molen.
Op 30 augustus 1990 brandde De Koe door
blikseminslag uit. Nog diezelfde dag werd
de romp tot op de onderbouw gesloopt.
Tot serieuze herbouwplannen kwam het
niet en zelfs de onderbouw dreigde te ver-
dwijnen: in 1997 werd door Monumenten-
zorg een sloopvergunning afgegeven,
maar de gemeente hield de sloop tegen.
In 2001 begon men in Ermelo dan toch nog
te praten over de herbouw van de molen.
De gemeente Ermelo koopt in dat jaar de
molenonderbouw met de grond aan in het
kader van een dorpsvernieuwingsproject.
De Molenstichting De Koe wordt opgericht
en op zaterdag 13 september, 13 jaar na
de fatale brand geeft burgemeester Omta
dan het startsein voor de wederopbouw
van De Koe, meer bepaald de fondsen-
werving ervoor, door het onthullen van een
groot informatiebord. De molen staat for-
meeleel nog steeds op de rijksmonumen-
tenlijst. Daarom heeft de stichting op grond
hiervan subsidie aangevraagd. Verder is de
hulp van De Hollandsche Molen ingeroe-
pen voor het ontwikkelen van een her-
bouwplan.

De brand van De Koe op 30 augustus
1990.

Molenweekend 
Noord-Holland-zuid

Op 11 en 12 oktober 2003 zal voor het eerst
in de geschiedenis het Molenweekend
Noord-Holland-zuid plaatsvinden. Tijdens
dit weekend zullen diverse molens, in en
om Amsterdam en Haarlem, tussen 10 en
17 uur hun deuren openen voor geïnteres-
seerden. De volgende molens zullen, onder
voorbehoud, meedoen aan het weekend:

Zaterdag 11 oktober

Amsterdam -De Bloem
Aalsmeer -De Stommeermolen (niet geopend, draait alleen)
Hoofddorp -De Eersteling

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober

Amsterdam -De Rieker molen (niet geopend, draait alleen)
-De 1100 roe (niet geopend, draait alleen)
-d’Admiraal
-De Otter
-De Molen van Sloten

Haarlem -De Schoterveense molen
-De Hommel 
-De Eenhoorn
-De Adriaan

Aalsmeer -De Leeuw
Santpoort -De Zandhaas
Spaarndam -De Slokop (niet geopend, draait alleen)
Penningsveer -De Veer
Heemstede -’t Molentje

Ook zal de werkplaats van Stichting Molens
Zuid-Kennemerland zaterdag en zondag
geopend zijn. De werkplaats ligt vlak bij
molen De Eenhoorn.
Verder zal molen De Adriaan in Haarlem als
centraal middelpunt fungeren. De mole-
naars zullen hier het hele weekend (dag en
nacht, indien het weer zich goed houdt)
draaien en men is hier dus ook zaterdags-
avonds en ‘s nachts van harte welkom.
Voor meer informatie over de molens en de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
dit molenweekend kunt u terecht op onze
website: www.smzk.nl.nu
Wij hopen velen van u te mogen begroe-
ten op onze molens tijdens het weekend!!!! 

Herstel weidemolens Waterland

Het waterlandse weidegebied werd lang
gekenmerkt door houten weidemolentjes.
De meeste ervan zijn verdwenen, waarbij
een voor dit gebied karakteristiek land-
schapselement is verloren gegaan. Het
Landschap Waterland wil de overblijvende
molentjes graag bewaren. Uit de verkoop
van routefolders was een fonds gecreëerd.
Na de opheffing van een stichting die bij
deze folders betrokken was besloten de
betrokken partijen het geld, ruim 1250 euro
te besteden aan het herstel van houten
weidemolentjes in het Landschap Water-
land. Daarmee zijn twee molentjes her-
steld, een aan de Zwarteweg in Neck, ei-
gendom van Piet van Twisk en de weide-
molen van de Vereniging Oud Broek in Wa-
terland. Dat molentje staat net buiten de
bebouwde kom van Broek in Waterland en
werd in 1948 gebouwd.

De Oude Knegt weer in Aker-
sloot

De Oude Knegt heeft zijn eerste kracht-
proef doorstaan. Op dinsdag 19 augustus
werd in Zaandam het door molenmakerij
Saendijck gemaakte achtkant met de kap
en de rest met behulp van een 160-tons
kraan op een ponton gezet. Op maandag-
morgen 25 augustus vertrok het transport

Robert Berkovits.

naar Akersloot via de Zaan en het Noord-
Hollandsch Kanaal. Van dit kanaal moest
de molen over de weg naar de molenwerf.
Nog diezelfde dag kwam de molen op zijn
fundering te staan en kreeg kap staart en

De derde Oude Knegt binnen een
eeuw. De verlengstukken van de roeden
moeten gedeeltelijk nog worden opge-
hekt (foto G. Barendse).
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roeden. De roeden zijn die van de tijdens
de jaarwisseling 2000/2001 verbrande oude
Oude Knegt, maar nu verlengd omdat men
van de gelegenheid gebruik heeft ge-
maakt om de nieuwe Oude Knegt de
grootte te geven van de hele oude Oude
Knegt, de molen die 1924 grotendeels werd
gesloopt, zeg maar de grootvader van de
nieuwe molen. ‘s Morgens om half zeven
was men in Zaandam vertrokken en ‘s
avonds zaten de roeden in de molen; geen
geringe prestatie. Dankzij deze vlot verlo-
pen operatie kan de molen snel draaien,
maar het echt malen heeft meer voeten in
de aarde. Als alles volgens plan verloopt
wordt de molen bij de Nationale Molendag
2004 officieel weer in bedrijf gesteld

Verplaatsing molen Sijbekarspel
gaat door

In de gemeenteraad van Noorder-Koggen-
land kwam op 6 september de toekomst
van de molen De Haan in Benningbroek/Sij-
bekarspel aan de orde. Monumentenzorg
wil die op de rijksmonumentenlijst plaatsen
en aannemer Klaas de Leeuw wil hem ver-
plaatsen en een nieuwe functie als woon-
molen geven. De verwachte plaatsing op
de rijkslijst leidde tot uitstel van de demon-
tage (zie Molenwereld 2003-9-239). Monu-
mentenzorg vroeg, vereist door de wet, ad-
vies aan de gemeente voor plaatsing op
de rijkslijst. De gemeenteraad besloot een
positief antwoord te geven, maar zo dat
verplaatsing mogelijk is. Ook Monumenten-
zorg is bereid verplaatsing toe te staan. In
overleg met de museumstoomtram zal een
nieuwe locatie worden vastgesteld. Nu kan
de demontage deze maand nog plaats
vinden,
Het hete hangijzer dat nog even blijft liggen
is uiteraard de toekomstige bestemming en
toekomstig uiterlijk van de molen, dat niet in
strijd kan zijn met de monumentenstatus.

Molenaar Arie van den Bos 
overleden

Op 15 juli overleed op 77-jarige leeftijd Arie
van den Bos, oud- molenaar van de Drie-
manspolder bij Leidschendam. Van den
Bos heeft vanaf 1972 vier jaar op de mid-

Tijdens molendag 1995 maalde Arie
van den Bos, samen met zijn zoon
Nico op een na de laatste keer met de
bovenmolen van de Driemanspolder.

delmolen gemalen en tot 1986 op de bo-
venmolen. Het beroep leerde hij van zijn
vader Klaas van den Bos, die van 1924 tot
en met 1946 op de bovenmolen heeft ge-
malen. Dat was toen nog een van de sein-
molens van Rijnland en hij heeft daar ook
de verdekkering meegemaakt.
De Van den Bossen vormen een eeuwen-
oud molenaarsgeslacht. Dit begon ooit
met Frans van den Bos die omstreeks 1750
wordt aangesteld op de Hoekeindse mo-
len in de latere Droogmakerij van Bleiswijk
en een gedeelte van Hillegersberg. Naza-
ten van hem komen op meerdere molens
in dezelfde polder, met name gang C. An-
deren gaan naar de Tweemanspolder on-
der Zevenhuizen. Op de Bieslandse molen
bij Delft kwam ook een afstammeling te-
recht en daar is de vader van Arie van den
Bos geboren. 
Na een zware hartoperatie in 1987 was het
zelfstandig malen voor Arie van den Bos af-
gelopen. Toch bleef hij het wel en wee van
de molens volgen voor zover dat kon. Hij
kwam o.a. nog graag op De Salamander
en ook bij zijn zoon Nico die met de Ou-
koopse molen bij Reeuwijk maalt, de acht-
ste generatie molenaars van deze familie.
Zijn gezondheidstoestand verslechterde
het afgelopen half jaar en een ziekenhuis-
opname was toch weer noodzakelijk. Met
zijn overlijden op 15 juli is weer iemand van
de oude garde heengegaan, die het
echte malen nog volop heeft meege-
maakt. Na een rouwdienst in de Neder-
landse Hervormde kerk van Voorburg vond
op 19 juli de begrafenis plaats op de alge-
mene begraafplaats Noorthy te Leidschen-
dam. Nico van den Bos.

Grote Europese subsidie voor
molen Nieuwerkerk a/d IJssel

In juni ontving de Stichting Molen Korte-
noord bericht dat uit fondsen van de Euro-
pese gemeenschap een aanzienlijke subsi-
beschikbaar was voor het herstel van de in
1953 onttakelde korenmolen Windlust in
Nieuwerkerk a/d IJssel. De EU had een be-
drag beschikbaar gesteld van 1,1 miljoen
euro voor het Project Hollandsche IJssel. De
restauratie van de molen is daar een on-
derdeel van. De EU verdubbelt de bedra-
gen die de deelnemers zelf in het project
steken. Voor de restauratie van de molen
was 267.000 euro beschikbaar vanuit di-
verse bronnen en dit is dus door de EU ver-
dubbeld met hetzelfde bedrag. Het echte
werk aan de molen ligt sinds het opvijzelen
en verplaatsen van de molen op 27 mei
2002 stil, maar de voorbereidingen voor de
volgende fase lopen. Volgend voorjaar
hoopt men verder te gaan met de herstel-
en bouwwerkzaamheden en als alles vol-
gens plan verloopt is de molen in septem-
ber 2005 klaar.

Molenaar-trouwambtenaar in
Nootdorp

De korenmolen Windlust in Nootdorp is een
van de molens in Nederland waar men kan

trouwen, of zoals dat officieel heet,  ‘huis
der gemeente’ is. Het trouwen in een mo-
len echter kan al sinds jaar en dag. Ook in
Duitsland zijn er verscheidene molens die
dienst doen als ‘Standesamt’. 
In 1969/1971 werd de molen van Gasselter-
nijveen verplaatst, waarbij de begane
grond werd ingericht tot trouwzaal, terwijl
de zolder erboven ook voor recepties kon
worden gebruikt. In 1984 werd de trouw-
zaalfunctie van deze molen opgeheven.
Het bijzondere echter van de molen van
Nootdorp is dat vrijwillig molenaar Tinus Ver-
wijmeren ook ambtenaar van de burger-
lijke stand is. Men kan dus in Nootdorp trou-
wen in de molen en getrouwd worden
door de molenaar, het lijkt Gretna Green
wel!.

Tentoonstelling Molens van 
Overschie

Onder de titel ‘Molens van Overschie’
wordt van 13 september tot en met 25 ja-
nuari 2004 in Museum Oud-Overschie ‘De
Hoop doet Leven’ een tentoonstelling ge-
houden over de molens die in Overschie
staan en gestaan hebben. Geprobeerd
wordt om aan de hand van fotos, tekenin-
gen, schilderijen, documenten, enkele mo-
dellen en voorwerpen alle circa vijftig mo-
lens van Overschie in beeld te brengen. De
organisatie van de tentoonstelling is in han-
den van de Stichting Molenverzameling
Jan C. Lunenburg en Museum Oud -Over-
schie. Enkele personen en instellingen ston-
den zaken in bruikleen af. Ter gelegenheid
van deze tentoonstelling verschijnt een
voorlopige inventarisatie en beschrijving
van alle Overschiese (en directe omge-
ving) molens. Molenkenners worden uitge-
nodigd de inventarisatie van opmerkingen
te voorzien zodat deze kan uitmonden in
een verantwoorde publicatie van het
(vroegere) Overschiese molenbezit. Vanaf
voorjaar 2004 is de tentoonstelling te zien in
het Historisch Centrum Ons Molenverleden

Molen Windlust in Nootdorp 
(foto G. Barendse).
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aan de Tweemanspolderweg 15 te Zeven-
huizen, waar de verzameling van de Lu-
nenburgstichting gehuisvest is.
De tentoonstelling is iedere zondagmiddag
(en elke eerste zaterdagmiddag van de
maand) van 14.00 tot 17.00 uur te bezichti-
gen. Voor groepen ook op andere tijdstip-
pen na afspraak. Museum Oud-Overschie
‘De Hoop doet Leven’ is gelegen aan de
Overschiese Dorpsstraat 136-138 (afslag
Qverschie-West op knoop punt Kleinpol-
derplein. Frequent openhaar vervoer
vanaf Rotterdam CS met de buslijnen 33 en
129 (uitstappen halte De Lugt). Museum
Oud Overschie.

Herstel Drie Koornbloemen
Schiedam

De restauratie van de tweede en derde
zolder van De Drie Koornbloemen haast
voltooid is. De balkkoppen zijn aangego-
ten en de vloeren vernieuwd. Tevens zijn
enkele grotere en kleinere lekkende scheu-
ren in de romp gerepareerd. 
De romp is verder geheel ontdaan van
mos en alg, waardoor hij het vocht makke-
lijker afstaat. Hopelijk wordt de waterover-
last in de molen hierdoor wat minder. Een
lang geleden dichtgemetseld raam op de
derde zolder is weer geopend en in oude
staat hersteld. Tot slot is de balie onderhan-
den genomen. Bijna de helft van de liggers
en schoren is vernieuwd, evenals de bijbe-
horende ankers. Die ankers zijn direct in RVS
vervangen en op een zodanige plaats ge-
zet dat het water er minder makkelijk langs
naar binnen dringt.
Op dit moment moet de replica van de

oude gaslantaarn bij de gevelsteen nog
aangebracht worden, maar voor de rest is
het werk vrijwel gereed. 
Momenteel ben ik bezig met het bestek
voor de restauratie van het gaande werk.
Met name de twee koppel stenen die nog
niet maalvaardig zijn (een derde is dat wel)
zullen onderhanden genomen worden,
waarbij tevens nog wat constructief herstel
aan de steenzolder uitgevoerd zal worden. 
Ook het herstel van het door de wind ge-
dreven drijfwerk, op de eerste zolder, zal in
deze restauratie ter hand genomen wor-
den.
Als alles naar wens verloopt zal deze vol-
gende stap in de (destijds in de jaren ‘80 en
‘90 nimmer voltooide) restauratie komende
winter plaatsvinden. 
In de komende jaren zal dan nog het alge-
heel herstel van de romp volgen (met
name voegwerk en scheuren boven de
balie), en als laatste stap in de algehele
restauratie zal zo rond 2007 de maalzolder
hersteld, en het rijstpelwerk gereconstru-
eerd worden. Jan Kies.

Het Grote Molenspel in 
Schiedam

Vanaf donderdag 25 september 2003 kun-
nen kinderen (van ca. 7-12 jaar) in Muse-
ummolen De Nieuwe Palmboom op een
zolder vol raadsels, weetjes en molenspelle-
tjes alles uit de kast halen om meer te we-
ten te komen over ‘graan en meelí, ‘lang
geleden’ en ‘draaien en malen’.
Op de derde zolder van de molen is heel
veel informatie verborgen in een grote kast
met laatjes, vakjes, deurtjes en knoppen.
Om achter al die molenweetjes te komen
moeten bezoekertjes een memoryspel spe-
len, of snuffelen in laatjes en ook allerlei
knoppen indrukken. Verder kunnen zij er
touw knopen zoals de molenaars, molen-
wieken op de juiste stand in de wind zetten,
‘drie op een rij’ spelen en nog veel meer.
Het adres van Museummolen De Nieuwe
Palmboom is Noordvest 34, 3111 PH Schie-
dam. Stichting De Schiedamse Molens.

Uitbreiding molenwinkel 
Zoetermeer

De Hoop in Zoetermeer is een indrukwek-
kende verschijning al bepaalt hij decennia-
lang de sky-line van Zoetermeer niet meer.
De molen werd in 1897 gebouwd, waar-
schijnlijk met onderdelen van een molen
van de Nieuwkoopse Droogmakerij. In 1936
kwam de molen buiten bedrijf werd vervol-
gens uitgesloopt en raakte in verval. In 1983
kocht de gemeente Zoetermeer de molen
en bracht hem het jaar erop onder in Stich-
ting Molen De Hoop. In 1984-1986 werd de
molen ingrijpend gerestaureerd en kreeg
zelfs weer twee koppel stenen. Sinds 1986
runt Theo van den Berg de molen als am-
bachtelijk molenaar. Tevens is er onder in
de molen een winkel. Gezien leeftijd en ge-
zondheid stopt Theo van den Berg op 31
december als molenaar: door zijn hoogte is
de Zoetermeerse molen niet de gemakke-

De staart van de Drie Koornbloemen
in Schiedam krijgt een verfje omstreeks
1965. Dat ging toen nog zo. (Nee, het
is geen zwart vlekje op de lange schoor
op de foto).

lijkste voor een molenaar om mee te wer-
ken: baliehoogte 9,6 m. 
Het bestuur van de molenstichting wil niet
alleen graag weer een bekwame koren-
molenaar, maar wil ook de winkel uitbrei-
den, daar een beheerder voor zoeken, zo-
dat de daardoor ontstane meeropbreng-
sten ten goede komen aan de exploitatie
van de molen.

Oranjemolen Vlissingen officieel
in bedrijf gesteld

Tijdens Open Monumentendag op 12 sep-
tember 2003 werd de Oranjemolen in Vliss-
ingen officieel in bedrijf gesteld na een in-
drukwekkende operatie: de molen werd
twee meter opgevijzeld en van een
nieuwe fundering voorzien (zie Molenwe-
reld 2001-6- 168,169). Voordien was de mo-
len erg verzakt en door verzwaring van de
waterkering als het ware in een put komen
te staan. Nu troont de molen weer hoog op
het bolwerk aan de Westerschelde, een
der mooist gelegen molens van Neder-
land. Het werk was kostbaar: er was
850.000 euro mee gemoeid. De Oranjemo-
len is dan ook de enige molen in Neder-
land, waarvoor een kanjersubsidie is vers-
trekt. Bij de ingebruikstelling uitte de ad-
junct-directeur van Monumentenzorg, J.
van de Voorde, ooit nauw betrokken bij de
Zeeuwse monumenten en daarmee ook
de molens, in voorzichtige bewoordingen
kritiek op de plannen om de molen een ho-
reca-functie te geven om de exploitatiel-
asten te verminderen: de molen moet mo-
len blijven en geen overjas voor een strand-
tent in min of meer veredelde vorm.

Ingebruikstelling korenmolen
Wijk en Aalburg 

De korenmolen De Twee gebroeders in Wijk
en Aalburg heeft een kostbare restauratie
ondergaan, uitgevoerd door de molenma-
kers Straver uit Almkerk. Op woensdag
27augustus werd er voor het eerst proefge-
malen met de molen. Dit verliep naar wens,
zo ook de oplevering op vrijdag 29augustus
j.l. Op vrijdag 5 september werd de molen
officieel geopend door gedeputeerde
W.C. Luijendijk van de provincie Noord-Bra-
bant feestelijk in gebruik gesteld onder toe-
ziend oog van vrijwillig molenaar Marco
van Steenis, de opvolger van Wim van Wijk
die eerder samen met zijn kleinzoon Koen
van Loon onder luid applaus de molendeur
had geopend, waarvan hij de sleutel kreeg
uit handen van de gedeputeerde.
De restauratie is een kostbare zaak ge-
weest, onder meer door het vele metsel-
werk. Ook aan de kap is veel vernieuwd. Er
was dan ook een bedrag van 305.000 euro
mee gemoeid. De officiële start van de res-
tauratie was op 5 april 2001 (zie Molenwe-
reld 2001-5-125). De restauratie is onder
meer mogelijk geworden dankzij de door
De Hollandsche Molen gevoerde Vier-
Windstrekenactie ter gelegenheid van
haar 75 jarig bestaan. Sinds 1968 is De Twee
Gebroeders eigendom van de Molenstich-
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ting Land van Heusden en Altena die de
meeste molens in dit gebied onder haar
hoede heeft. De geschiedenis van de mo-
len is uitvoerig aan de orde gesteld door
de heer Den Besten in Molenwereld 2001-5-
138 e.v.

Collse Molen in Eindhoven-Ton-
gelre weer oliemolen

Je hebt oliemolen en oliemolens. Er loopt
eigenlijk een scherpe scheidslijn tussen de
oliemolens met zo ongeveer de 0 NAP-lijn
als grens. Ten westen van die lijn vinden we
hoofdzakelijk op kapitalistisch geest ge-
schoeide bedrijven met windoliemolens
die voor de markt werken. Ten oosten van

Een feestelijk versierde Twee Gebroe-
ders in Wijk en Aalburg op 5 septem-
ber (foto H. van Steenbergen).

die lijn vinden we zowel ros-, wind- als wa-
termolens die volledig ingekaderd zijn in de
rurale plattelandseconomie: kleinschalig,
loonbedrijf, vaak nevenbedrijf van een ko-
renmolen. Dit soort olieslagerijen verloor
hun betekenis omstreeks de Eerste Wereld-
oorlog, waaraan o.a. de opkomst van pe-
troleum niet vreemd was. Vrijwel al deze
oliemolens verdwenen; de korenmolens
waaraan ze verbonden waren hielden het
vaak langer vol. Bij sommige watermolens
bleef het gebouw soms behouden. Op
windmolengebied was dit verdwijnen volle-
dig: met de reconstructie van het oliewerk
in Holten’s Molen in Deurne ontstond weer
zoín boeren-oliemolen op windkracht en
recent werd de Collse Molen bij Eindhoven
naast korenmolen weer oliemolen. Ook
hier bestond alleen het gebouw van de
oliemolen nog.
De plannen voor de complete herinrichting
van de oliemolen werden technisch uitge-
werkt door de heer P.W.E.A. van Bussel. Hij
heeft hiervoor meer dan twintig gedetail-
leerde werktekeningen gemaakt. Op ver-
zoek van Van Bussel is er een vrijstaande
draagconstructie voor het olieslagwerk ge-
maakt. Door de secure voorbereiding van
van Bussel en het vakwerk van molenma-
ker Beijk is het een prachtig functionerende
oliemolen geworden. De bemoeienis van
de familie van Bussel met de Collse molen
is buitengewoon groot. Vader Piet en zoon
Edwin van Bussel houden zich al meer dan
een kwart eeuw intensief bezig met deze
molen, te beginnen met gangbaar maken
van de al jaren stilstaande korenmolen en
het in bedrijf houden ervan. 
De oliemolen is meer het domein van Mar-
tijn Coenraads. Hij heeft afgelopen jaren
veel ervaring bij de Holten’s Molen in
Deurne opgedaan. Verder heeft hij nauwe
kontakten opgebouwd met de olieslagers
van De Passiebloem in Zwolle en andere
oliemolens. Hij heeft de nodige praktische
informatie kunnen inbrengen.
De gemeente Eindhoven heeft alle mede-
werking verleend om het molencomplex
de glans van weleer te geven. Zo kon bur-
gemeester Welschen, voor wie de molen
het mooiste plekje van Eindhoven is, op 24

De Collse Molen in vroeger dagen.

augustus de gereconstrueerde oliemolen
tijdens een waar volksfeest weer in bedrijf
stellen. Het aantal bezoekers die dag werd
geschat op 6000 mensen! Een ander hoog-
tepunt was het uitreiken van een koninklijke
onderscheiding aan Edwin van Bussel voor
zijn inzet op tal van vlakken om deze molen
malend te houden. Op verzoek van de
burgemester speldde vader Piet van Bussel
de onderscheiding op. Een derde hoogte-
punt was het overhandigen van het eerste
exemplaar van het boekje ‘Watermolen ‘t
Coll’ aan burgemeester Welschen. Dit
boekje wordt elders in dit nummer bespro-
ken. 
Het betekenisvolst is toch wel het weer tot
leven komen van zo’n boeren oliemolen.
Brabant heeft er nu twee, een in de vorm
van een windmolen en een als watermo-
len. Reconstructie van een molenbedrijf
waarvan Brabant er tientallen kende en
dat geheel verloren was gegaan. Voor de
dichtstbijzijnde rosoliemolen zal men alleen
de grens over moeten, naar de Slagmolen
in Lille.

Biotoopzorgen bij De Zwaluw in
Oss

De stenen molen De Zwaluw in Oss is be-
paald geen kleine molen met een balie-
hoogte van 9 m en een vlucht van 25 m.
Toch dreigen er problemen. Tegenover de
molen, aan de andere kant van de straat
staat het postkantoor. Begin dit jaar is dit
verkocht aan wooncorporatie Brabant Wo-
nen. Mettertijd wil Brabant Wonen het post-
kantoor slopen en er een appartementen-
complex neerzetten. Er zou een schetsont-
werp bestaan van vier woonlagen en
daarmee zou het gebouw dus boven de
balie van de nabij staande molen uitko-
men. Wethouder Boerboom heeft de nog
vage bouwplannen aanhangig gemaakt
in de plaatselijke monumentencommissie:
voorkomen is beter dan genezen. De com-
missie heeft gesteld niet hoger te bouwen
dan bij de situatie nu: drie woonlagen.

Nieuwe eigenaar voor Uffelse
molen 

Eeuwenlang dreef de Aabeek de Uffelse
Molen bij Hunsel, halverwege tussen Stram-
proy en Neeritter. Sinds 1953 is de onder-
slagmolen eigendom van de familie Pee-
ters die eerder de molen pachtte. In 1961
werden de waterrechten afgekocht,
waarna er tot 1964 met waterkracht werd
gemalen. Toen werd de Aabeek genorma-
liseerd en kwam het grote onderslagrad
definitief tot stilstand. Tot 1983 werd het mo-
lenaarsbedrijf er nog uitgeoefend, nu op
de motor. Onlangs verkocht de familie Pet -
ers: het molencomplex het onderhoud
werd te zwaar en te kostbaar. De nieuwe
eigenaar is John Klerkx uit Utrecht, directeur
van een adviesbureau. Hij wil de molen niet
alleen gebruiken als woning en vestiging
van zijn bedrijf, maar wil er ook een soort
kleinschalig hotel van maken.
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Restauratieplan voor Baalsbrug-
ger Molen in de maak 

De Baalsbrugger Molen in de buurtschap
Baalsbrug bij Kerkrade heeft hele oude pa-
pieren. Hij behoorde bij de in 1104 gestichte
beroemde abdij van Rolduc en daar ligt
de molen dan ook niet ver vandaan, op de
rivier de Worm. Volgens het muurankerjaar-
tal is de nu bestaande molen in 1743 ge-
bouwd. Nadat in 1796 de kloosters werden
genationaliseerd kwam de molen in parti-
culiere handen. In 1916 werd het door wa-
teroverlast vernielde waterrad vervangen
door een Francis-turbine. Dat malen werd
onmogelijk nadat in 1974 de waterrechten
waren afgekocht en het riviertje werd ge-
kanaliseerd. Deze kanalisatie vernietigde
veel mooie watermolenlandschappen,
niet alleen in Nederland, maar ook in Duits-
land; ook dat van de Baalsbrugger Molen.
Het werd nog verergerd door de bouw van

De resten van de stuw een het turbine-
huisvan de Baalsbrugger Molen in 1979
(foto J.A. van Krimpen).

een grote rioolzuiveringsinstallatie en een
glasfabriek in de nabijheid van de molen.
Voor de molen ziet de toekomst er toch
weer wat beter uit. De opgerichte Water-
mill Foundation wil het molengebouw res-
taureren en een nieuwe bestemming ge-
ven. Met de abdij, de burg Rode zou de
molen een bijzondere historische driehoek
vormen.

Conflict rond de Fridesse Molen
in Neer

Op 19 juli 2002 werd met groot ceremo-
nieel de Fridesse Molen in Neer officieel
weer in werking gesteld. Daar was heel wat
aan vooraf gegaan: een beeknormalisatie
die de molen lam legde, gevolgd door een
periode van treurig verval. Een onderne-
mende stichting zorgt voor restauratie en
het komt zelfs zo ver, dat de molen weer op
waterkracht kan malen dankzij het aan-
brengen van een stuw. Dit laatste is wel he-
lemaal een nauwelijks of nooit vertoonde
krachttoer en zeker niet in die omvang.
Aan alles, de restauratie van de molen; de
waterwerken hing dan ook een prijskaartje
van 1,1 miljoen euro. Sinds die dag in 2002
wordt of liever werd de Friedesse Molen
malend gehouden door een team van vijf
molenaars, een gediplomeerde en vier in
opleiding. Gemalen wordt er nu helemaal
niet meer, want vier van de vijf molenaars
hebben er de brui aan gegeven, vanwege
een conflict met het bestuur met de mo-
lenstichting. De vijfde is gebleven, maar die
is dan ook lid van het bestuur. Het conflict
betreft het beheer van de molen. De mo-
lens krijgen te weinig eigen verantwoorde-
lijkheid en de daarmee samenhangende

vrijheid. Alle lijnen lopen via het stichtings-
bestuur. Dit werkt in de ogen van de mole-
naars zo verlammend dat zij in mei hebben
besloten de molen niet meer te betreden.
Het bestuur weigert met hen te praten en
stelt nu zelf de molen open voor het publiek
en laat het rad draaien, hetgeen de vier
vertrokken molenaars onverantwoordelijk
achten wegens gebrek aan voldoende
kennis.

Molenkalender Henk van Velzen

De twintigste molenkalender van Henk van
Velzen komt eraan! Op verzoek van enkele
molenvrienden en -vriendinnen telt die
twaalf pentekeningen van molens die on-
langs in de belangstelling stonden.
Het kalendertje dat als vanouds op for-
maat 12,5 x 21 cm wordt uitgevoerd, is
weer te bestellen door overmaking van
2,35 euro op postgiro 1138065 t.n.v. H. van
Velzen, Assumburgstraat 38, 4834 KP Breda,
o.v.v. kalender 2004. Henk van Velzen.

Molenruilbeurs

Op zaterdag 2 november a.s wordt de 45-
ste molen ruil beurs gehou den in de recre-
atieruimte van de Bethelkerk aan de Burg.
Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk Zuilen. Daar
kunnen verzame laars op molenge bied hun
foto’s, ansicht kaarten, boe ken, stickers,
dia’s, postzegels en wat niet al ruilen. De
ruil beurs begint om 10.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel.
0180-411121.

De Friedesse Molen op de openingsdag, 19 juli 2002, na het feestgedruis.... (foto J.L.J. Tersteeg).



Nieuwe molenkaarten van Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer
drie molenkaarten uitgegeven; deze keer
van de korenmolens van Liessel, van Balk-
brug en Wijk en Aalburg.
De kaart kosten E 0,50 per stuk, te vermeer-
deren met de porto (E 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

� De Koedijkslandenschool in Meppel or-
ganiseert ieder jaar een boekenmarkt voor
het in stand houden van de molen De
Weert, dit jaar voor de vijfde maal. De op-
brengst was 1235 euro, 200 euro meer dan
vorig jaar.
� Lange tijd stond de onttakelde Zandbel-
termolen bij Schalkhaar te verkommeren.
Het in zeer slechte staat verkerende houten
achtkant is inmiddels gesloopt en vervan-
gen door een stalen geraamte dat met riet
is gedekt, waardoor weer de illusie van een
echte molenromp wordt geschapen.
� De Rabobank Heerde-Oene-Wezep
schonk de Stichting Behoud Korenmolen
Werklust in Oene 3500 euro voor het onder-
houd van de molen. De stichting zag zich
gesteld voor grote uitgaven, zoals een
schilderbeurt van de molen en is daaom
blij met deze steun in de rug.
Tijdens Open Monumentendag op 13 sep-
tember is de door molenmaker Coppes
gerestaureerde molen bij het Gelderse Rijs-
wijk officieel geopend door burgemeester
Tammes van de gemeente Buren. De mo-
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De Zandbelter Molen bij Schalkhaar: stalen achtkant, met riet gedekt... 
(foto E.G.M. Esselink).

Molen De Hoop in Rijswijk (Gld.) bij de opening (foto H. van Steenbergen).

len is eigendom van de beleggingsmaat-
schappij De Mispelaar in Eindhoven. Met
het herstel was bijna 200.000 euro ge-
moeid.
� De gemeente Beuningen heeft de aan-
leg van een sprinklerinstallatie voor de mo-
len van Winssen op de begroting voor 2004
gezet. Daarmee is ongeveer 100.000 euro
gemoeid. Het gemeentebestuur wil maar
de risicoís van brand bij deze met riet ge-
dekte achtkant beltmolen zo veel mogelijk
beperken. 
� De website van de Wimmenumer molen
bij Egmond heeft een update ondergaan;
zie www.wimmenumer.nl.

� De molen van de afd. Noorder G van de
Zijpe- en Hazepolder bij Sint Maartensbrug
wordt op dit moment gerestaureerd door
molenmaker J.K. Poland & Zn uit Broek op
Langedijk. De molen krijgt onder meer een
nieuw ijzeren scheprad plus nieuwe roe-
den, vervaardigd door collega Vaags in
Aalten.
� De Stichting De Utrechtse Molens ver-
wacht dat De Nieuwe Molen in Veenen-
daal deze maand weer kan draaien, na
het ongeval in maart 2002 waarbij de mo-
len in een bui zijn kruis verspeelde. De stich-
ting houdt op 20 oktober een gesprek met
de omwonenden, bij wie het vertrouwen in
de molen, de molenaar en de stichting
door het ongeluk niet groter is geworden.
� Onder invloed van vele protesten zijn de
plannen voor het terrein van houthandel
Noordman in Leiden, waar ook de zaag-
molen De Heesterboom op staat, aange-
past. Zo is de hoogte van de woontorens
met een verdieping verlaagd.
� In augustus-september kreeg De Jonge
Sophia bij Groot- Ammers nieuw riet op de
romp.
� Het toch al deels ontmantelde binnen-
werk van de molen te Eindhoven-Acht zou
verder zijn gesloopt, om meer woonruimte
te creëren. Bij Monumentenzorg en de ge-
meente Eindhoven is dit in onderzoek.
Deels schijnen nog wat onderdelen gered
te zijn.
� Als tijdelijk opvolger van vrijwillig mole-
naar Michael Jordan die de molen van
Huijbergen na een conflict met de ge-
meente moest verlaten (zie Molenwereld
2003-6-176) is Hans Oele uit Hoogerheide
aangesteld, die minstens een zondag in de
maand met de molen zal draaien. Oele
draait verder iedere zaterdag met de mo-
len van Kruiningen.
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Molenkalender

5 oktober: Limburgse Molendag
11/12 oktober: Molenweekend Noord-Holland-zuid.
25 oktober; Maalavond op de molen Wilhelmina te Noorderhooge-
brug van 18.00 tot 22.00 uur
26 oktober: Rijnlandse Molendag
1 november: Molenruilbeurs Utrecht
8 november: Molendag Tielerwaard
21 november: Symposium ‘Strijden voor molens’ in het provinciehuis
te Zwolle ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Stich-
ting De Overijsselse Molen.
tot 25 januari: Tentoonstelling Molens van Overschie in Museum Oud
Overschie te Rotterdam-Overschie.

‘Molenwereld’ het maandblad over molens en hun 
opvolgers.wordt uitgegeven door molenliefhebbers, die 

belangeloos hun medewerking verlenen. 
Door de groei van het blad is er behoefte aan uitbreiding 

van de redactie en zijn wij opzoek naar een

Bureauredacteur    (m/v)
Werkzaamheden:

De werkzaamheden zullen bestaan uit het zelfstandig 
samenstellen van de rubriek ‘Molens actueel’. 
Een (beperkte) onkostenvergoeding is mogelijk.

Eisen:
In staat zijn uit de grote hoeveelheid nieuws, een helder en 

beknopt beeld van dit nieuws te geven in de rubriek 
Molens Actueel. Beschikken over een internet- en 

e-mailverbinding.

Sollicitaties schriftelijk te richten aan:
Molenwereld

Moerdijkstraat 39
2751 BE Moerkapelle

of per e-mail jsbakker@cistron.nl

Inlichtingen: de heer Sjoerd J. Veerman, 
voorzitter van 

de Stichting Molenwereld 
tel: 06 53286276 of (0180)524509

De rietdekker aan het werk op De Jonge Sophia bij Groot-
Ammers (foto H. van Steenbergen).

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

De 13e april 2003 was een heel bijzondere dag voor de 
Nederlanders in Nieuw-Zeeland: de molen waarvoor in

1990 het initiatief was genomen, werd op die dag geopend
door de Gouverneur Generaal, mevrouw Silvia Cartwright,

met medewerking van de Nederlandse Ambassadeur, 
An de Bijll Nachenius. De Molen is in Foxton, 

Horowhenua, gebouwd onder leiding van Jan Langen, 
de voorzitter van de Foxton Windmill Trust, en Cor Slobbe,
die als ‘construction manager’ al het bouwwerk onder zijn
vleugels (of wieken) nam. Met twee assistenten bouwde 

Cor de hele bovenbouw van De Molen met het 
vakmanschap en de precisie van een meubelmaker. 

Daar zitten nu meer dan 7000 uren vrijwilligerswerk in.

In haar openingsspeech zei de Gouver-
neur Generaal dat het voltooien van dit
indrukwekkende project een bijzonder
goed voorbeeld was van samenwerking
tussen de plaatselijke gemeenschap van
Foxton en de Nederlandse gemeenschap
in Nieuw-Zeeland. De plaatselijke gemeen-
schap heeft Jan Langen en Cor Slobbe
enorm geholpen met technische, vrijwillige
en financiële hulp, maar het was een bij-
drage van $ 300.000 van de Eastern & Cen-
tral Community Trust ‘Shooting Star’ die het
project eindelijk goed op gang bracht in
2001. De acht funderingspalen waren in
1997 al in de grond geheid. Maar toen de
Gouverneur Generaal de vang lichtte om
de wieken te laten draaien, kon ze die
aanvankelijk niet aan de gang krijgen. Er
was zo weinig wind, maar wel veel stra-
lende zon, dat alle aanwezige Nederlan-
ders en hun vrienden verzocht werden zo
hard mogelijk te blazen. Gelukkig kwam de
wind toch en begonnen de 23.5 m lange
roeden te draaien. Het was een ontroe-
rend moment dat de Nederlandse borsten
van trots deed zwellen.

Prestatie

De Nederlandse Ambassadeur zei in haar
toespraak ook heel trots te zijn op de pres-
tatie van Jan Langen en Cor Slobbe: ‘Het is

een geweldige prestatie en namens allen
met een Nederlands hart in Nieuw- Zee-
land, dank ik Jan Langen en Cor Slobbe.
Dankzij hun idealisme en doorzettingsver-
mogen hebben wij nu onze Molen in Nieuw
Zeeland. Dit monument zet je niet zo mak-
kelijk opzij’. De Ambassadeur verwelkomde
niet alleen de Gouverneur Generaal, me-
vrouw Silvia Cartwright, maar ook de Asso-
ciate Minister of Energy, Hon. Harry Duynho-
ven [zie foto], de Burgemeester van Horow-
henua District Council, Mr. Tom Robinson, en
zijn Councillors, de medewerkers en vrijwilli-
gers van ‘De Molen’, en alle Nederlanders
met hun vrienden die ook bij deze plechtig-
heid aanwezig wilden zijn. De Ambassa-
deur gaf diverse voorbeelden van Neder-
landse uitdrukkingen die met molens te ma-
ken hebben, maar Jan Langen ‘draaide
niet als een molen’. Hij wist wat zijn doel was
en dat heeft hij nu bereikt na dertien jaren

De Molen draait 
in Nieuw-Zeeland

Grote belangstelling voor de inbedrijf-
stelling van de nieuwe molen.
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stug volgehouden te hebben. Met deze
molen kan niet alleen graan gemalen wor-
den, maar met de wieken kunnen natuurlijk
ook diverse berichten aan de omgeving
vermeld worden. De Ambassadeur was zo
trots op De Molen dat ze zelfs zei: “Hollands
Glorie potverdorie!! Hier midden in Nieuw
Zeeland”. Maar alle Nederlanders waren
het roerend met haar eens.

Sponsors

Gedurende een lunch vóór de opening
waar alle medewerkers en sleutelhouders
uitgenodigd waren, bedankte Boudewijn
Klap, voorzitter van de NZ Netherlands
Foundation, alle donateurs. Dat was een in-
drukwekkend lijstje, beginnende met de
Eastern & Central Community Trust, Horow-
henua District Council, NZ Lotteries Grants

De Molen van Foxton bij de opening.

Board, Nederlandse Ambassade, NZ
Netherlands Foundation, en plaatselijke fir-
ma’s zoals Roaches Concrete Products, Le-
vin Crane Hire, Milburn Cement, Dulux
Paints, Foxton Sawmilling, McIntosh Timber
Laminates, Winters Scaffolding, Lance Berry
Roofing, McIntosh Cranes, Hometown Buil-
ding Supplies, Turks Poultry Farm. Dan zijn er
diverse firma’s met Nederlandse connec-
ties die bijgedragen hebben: P&O Nedl-
loyd, KLM, Philips, en Rabobank. De lunch
werd verzorgd door Meridian Energy (die
meer moderne windmolens heeft), en de
biertjes kwamen van Heineken. Lezers van
de Dutch Weekly zullen zich de adverten-
ties herinneren die gratis voor een heel jaar
geplaatst werden
Nu is het monument voor de Nederlandse
bijdrage aan Nieuw Zeeland klaar, dankzij
alle donateurs die ruim $800,000 bij elkaar
brachten voor de 23 m hoge molen met

zijn 23.5 m lange wieken, die speciaal ont-
worpen zijn voor de sterke winden waar-
voor Foxton bekend is. Jan Heijdra, molen-
bouwkundig architect en molendeskun-
dige bij Monumentenzorg maakte de
bouwplannen en de specificaties gratis be-
schikbaar in 1991. ‘De Molen’ is een echte
korenmolen. De plannen zijn om plaatse-
lijke organisch verbouwde granen te ma-
len, zodra de molenaar zijn molen goed
onder de duim heeft. De wieken en het
binnenwerk zijn afkomstig van de Firma
Vaags Molenwerken in Aalten, die ook de
laatste loodjes bijdroeg met hun mensen
om de openingsdag zo succesvol te ma-
ken. De twee molenstenen die door Hans
Titulaer uit Plasmolen bij Nijmegen gemaakt
werden, waren geschonken door de Ne-
derlandse Ambassade te Wellington.

Draaiorgel

Gedurende de opening werden de 800-
1000 gasten getrakteerd op originele draai-
orgelmuziek van “De Lieve Stem”, een pie-
rement dat in 1880 werd gebouwd door de
Franse firma Gasparini in Parijs, dat via de
Firma G Perlée & Co in Amsterdam na de
oorlog in Amerika terechtkwam, maar in
2001 door de huidige eigenaren Jim & Sa-
rah Harper naar Nieuw Zeeland werd ge-
bracht en volledig gerestaureerd tot zijn
oorspronkelijke glorie. Andere vermakelijk-
heden werden verzorgd door klompen-
dansers van Hamilton, de zangkoren van
Palmerston North, Wellington en Hamilton,
accordeon spelers en Morris-dansers. Het
was een echt Hollands gezellige dag met
stralend weer. Het kon gewoon niet mooier.
Het doorzettingsvermogen van Jan Lan-
gen en de aanmoedigingen van Tom Ro-
binson, de burgemeester van Foxton, zijn
beloond met deze indrukwekkende presta-
tie. Jan dacht vaak dat hij het nooit voor el-
kaar zou krijgen, maar de aanhouder wint.
De Molen is al een grootse attractie ge-
worden voor Foxton dat diverse historische
bezienswaardigheden heeft. U kunt meer
informatie over De Molen vinden op:
www.windmill.org.nz

Boudewijn Klap, de voorzitter van de
New Zealand Netherlands Foudation
met de Nederlandse ambassadeur, me-
vrouw A.E. de Bijl Nachenius. 

Bij de molen mocht een draaiorgel De
Lieve Stem, een echt Hollands orgel uit
de ‘stal’ van Perlee, niet ontbreken. 

De molen in opbouw: de onderbouw is
klaar, het achtkant is in opbouw.
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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

‘De Vier Winden’ in Reutum is opgeleverd,
een mooie klus die als leerlingbouwplaats is
uitgevoerd.
Voor de vakantie werden de werkzaamhe-
den aan de Alte Mühle in Donsbrüggen (bij
Kleve) voltooid, hier zijn o.a. de windroos-
bladen vernieuwd, het gaande werk ge-
heel nagezien, een gedeelte schaliën van
de kap vernieuwd, de kruivloer vlakgesteld,
alle draaipunten in het Bilaugevlucht van
nieuwe dichtingen voorzien (de stuurko-
gels). Verder werd schilderwerk uitgevoerd
aan het gevlucht, de windroosbok en alle
geschilderde onderdelen aan de kap. 
In Zeddam bij molen ‘De Volharding’ zijn
onderhoudswerkzaamheden verricht o.a.
het vervangen van een korte schoor en
schilderwerk. 
Bij de Geismühle in Krefeld (Duitsland) zijn
de ophekking en de twee stroomlijnneuzen
van de roeden verwijderd vanwege ge-
vaar voor vallende onderdelen. De roeden
zijn geinspecteerd en zullen nieuw worden
opgehekt. 
Bij de Benninkmolen in Doetinchem was
onderhoud nodig aan een steen. De bus
lekte en er waren problemen met het uit-
lichten van de steen. Verder bleken de
steenspil, de schijfloop en het spoorwiel
aandacht nodig te hebben o.a. in de vorm
van het opnieuw krimpen van de banden
om de schijfloop, en het voeren van de
spoorwielkammen. 
Bij de rechtsom draaiende standerdmolen
in het Freilichtmuseum Münster werd het
gevlucht verwijderd om de borststukken te
kunnen inspecteren, het gevlucht zal begin
september weer worden gemonteerd. 
In Twello aan de Havekesmölle werd on-
derhoud gepleegd aan de spruitafdekkin-
gen, de staart werd van een afdekking
voorzien en staart, schoren en spruiten wer-
den geschilderd. 
Voor de Langenrader Mühle in de omge-
ving van Plön (Duitsland) zijn nieuwe stalen
windroosbladen gemaakt alsmede twee
conische tandwielen gegoten voor de ver-
tragingsoverbrengingen.

Eind augustus zijn de werkzaamheden aan
de molen te Sommelsdijk opgeleverd. Het
betreft hier het maalvaardig maken van
drie koppel stenen; het werkbaar maken
van de mengketel plus de restauratie en
het opstellen van de buil (een van de wei-
nige werkende op Flakkee). Tevens is door
de Molenstichting Goeree-Overflakkee op-
dracht verstrekt voor het onderhoud aan
hun molens. Half september is de basis van
de kap voor de molen te Oostvoorne naar
die molen vervoerd en verder opgebouwd
, zodat op Open Monumentendag hier al-
vast wat te zien was!

Al genoten de meeste molenmakers bij
VAAGS van hun vakantie, het werk ging
toch door. Zo werd er in de werkplaats hard
doorgewerkt aan het gevlucht van molen

De molen van Loil (foto Vaags Molen-
werken)

De Zwaan in Moriaanshoofd. Van molen De
Korenbloem in Loil werd de staartbalk ver-
vangen en diverse delen geschilderd. De
Düffels Möll in Stokkum kreeg een nieuwe
lange spruit en nieuwe lange schoren. Te-
vens werd de wipstok vervangen. In Overijs-
sel werd o.a. gewerkt aan de windmolen in
Fleringen, die een nieuwe korte schoor
kreeg. De watermolen van Bels werd be-
zocht voor een nieuwe steenbus en er is on-
derhoud uitgevoerd aan molen De Mast in
Vasse en de watermolen van Herinckhave.
Bij de Oostendorper watermolen in Haaks-
bergen werd groot onderhoud uitgevoerd
aan de waterraderen en het schutwerk. In
Meddo werd de kap en staart van de
Sevink Möll geschilderd. In Xanten (Duits-
land) waren bij de Kriemhild Mühle de roe-
dewiggen aan vervanging toe. Ook is er
begonnen aan de nieuwe Ten Have klep
van houtzaagmolen Agneta te Ruurlo. (Zie
ook onze website www.vaags.nl)
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Het wonder van Hoogstraten
De Laarmolen bij Hoogstraten molen was
laatstelijk in gebruik als schors- en oliemo-
len, de oliemolen rechts, de schorsmolen,
eerder korenmolen links op de Mark (N.B. In
oostelijk Nederland is het omgekeerde re-
gel, maar bij de Collse Molen onder Eind-
hoven ligt ook de oliemolen rechts en de
korenmolen links). Omstreeks 1860 wordt de
oliemolen stilgelegd. In 1913 wordt het stuw
recht verkocht, waarna de molens worden
uitgesloopt. Na de Eerste Wereldoorlog
wordt de voormalige korenmolen hele-
maal gesloopt en blijft allee de gewezen
oliemolen over. Deze vervalt tot een schijn-
baar reddeloze ruïne, In 1995 trekken en-
kele Hoogstraters zich het lot van de molen
aan. Men slaagt erin de molen een plaats
te geven op de Monumentenlijst en er
wordt een VZW (vereniging zonder winst-
oogmerk; te vergelijken met het Neder-
landse begrip stichting) De Laermolen op-
gericht. 
Nu staat de molen in de steigers en als alles
volgens plan verloopt dan is Vlaanderen
volgend jaar een functionele water-olie-
molen rijker.

Herstel standerdmolen Dornum
nadert
Sinds de herfst van 2002 staat de standerd-
molen van Dornum, de enige van Oost-
Friesland zonder gevlucht. Het is verwijderd
vanwege de slechte toestand waarin het
verkeert. Langzamerhand begint er toch
perspectief in het herstel te komen. De ge-
meente Dornum heeft in de begroting voor
2004 geld ervoor uitgetrokken. De kosten
liegen er niet om. Ongeveer 500.000 euro
moet erop tafel komen. Men verwacht dat
de deelstaat Niedersachsen met 250.000
euro over de brug komt, terwijl men 166.700
euro verwacht van het molenfonds van de
Landkreis Aurich plus nog eens 33.300 uit
bronnen van derden. De gemeente zelf
moet tien procent voor eigen rekening ne-
men.

Nieuwe eigenaar voor de molen
van Nesse
De Mühlenhof in Nesse, in de buurt van
Norden, heeft per 1 augustus dit jaar, met
inbegrip van de molen, een nieuwe eige-
naar gekregen in de personen Gerd en
Andrea Kleine-Möllhof. Eerder pachtten zij
de molen gedurende een jaar van de vo-
rige eigenaar, Rolf en Herta Diesem. Zij zijn
afkomstig uit Hattingen in het Ruhrgebied
en maakten met de Mühlenhof kennis tij-
dens een vakantie. Toen bleek dat het
complex te koop was grepen zij toe en wo-
nen nu een jaar in een vakantieapparte-
ment in het molenhuis. De nieuwe eige-
naar wil het pakhuis voor eigen bewoning
inrichten, zodat men in totaal zeven va-
kantieappartementen kan aanbieden. Ze
willen ook de molen restaureren en die een

functie geven in de toeristische-recreatieve
en culturele sfeer.

Norden: aardappelen voor 
molen
Vijftien jaar geleden zocht oud-burge-
meester Gerhard Campen van Norden,
toen 60 jaar oud, een nieuwe uitdaging en
kocht de indrukwekkende Westgaster
Mühle. Om de kosten van het onderhoud
te bestrijden richtte hij met zes boeren de
Erzeugergemeinschaft Norder Marsch op.
Op totaal 18 ha werden vooral aardappe-
len, maar ook groente geteeld, waarbij
men geen pesticiden gebruikt en met zo
veel als mogelijk organische mest. Deze en
andere streekeigen producten worden in
Norden en omgeving verkocht, waarvoor
Campen in de molen een winkel heeft in-
gericht. Verder drijft hij daar met zijn Regine
vrouw een ‘Teestube’. Het verschijnsel wijn-
proeverij is bekend. Maar Campen organi-
seert eens in het jaar, meestal in oktober,
een aardappelproeverij. Deelnemers kun-
nen er 14 aardappelsoorten keuren op
smaak, kleur en vastheid. Om de smaak-
papillen niet te beïnvloeden krijgen de
deelnemers er alleen water bij.

Herstel voor de molen van 
Pewsum
Deze zomer is het rietdek op de romp van
de molen van Pewsum hersteld. Vogels en
stormen hadden het riet zo toegetakeld
dat lekkage ontstond. Verder moest ook de
windroos onder handen genomen worden,
want omwonenden klaagden over het ge-
knars. Met het herstel was zoín 30.000 euro
gemoeid, voor het grootste deel betaald
door de gemeente, de eigenaar van de
molen. De Heimatverein Krummhörn droeg
uit eigen middelen 2500 euro bij. De in 1843
gebouwde molen is de afdeling Molenmu-
seum van het Ostfriesisches Freilichtmu-
seum. 

De tot een ruïne vervallen Laarmolen bij Hoogstraten, net over de Nederlandse
grens (foto John Verpaalen).

De standerdmolen van Dornum (foto
H. Noot, april 2002).
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Z O E K E R
De heer K. Tanger uit Zegveld schrijft dat hij
dezelfde foto van de Schermermolens, de
‘Zoeker’ in Molenwereld 2003-9-253 als sinds
1946, 1947 in zijn bezit heeft en dat hij die
destijds met nog meer foto’s uit Noord-Hol-
land destijds gekocht heeft bij de Alk-
maarse fotograaf P. Delamarre. Die heeft
toen op verzoek van de heer Tanger ach-
ter op de foto’s gezet waar ze genomen
zijn. Achter op deze foto stasat ‘Zuidervaart
Stompetoren’. 
De heer A. Steigstra uit Schermerhorn be-
vestigt dit en schrijft: ‘de suggestie dat de
‘Zoeker’ molens van de Schermer voorstel-
len, is deels juist. De molen zonder roeden
behoort namelijk niet tot de Schermer
maar is de Wester van de Eilandspolder, die
in begin jaren twintig is onttakeld. De Ei-
landspolder lag aan de overzijde van de
Schermerringvaart, waarvan de dijk op de
foto zichtbaar is. De tot aan de eerste bint-
laag afgeknotte stomp van de Wester is
nog steeds als woning aanwezig. De beide
andere molens behoren tot de uit vijftien
molens bestaande groep ‘de Zuidkust’ van
de Schermer tussen Driehuizen en West-
Graftdijk. De molen op de voorgrond is
Middenmolen 8 (gesloopt december 1938)
en de molen links is Middenmolen 9 (ges-
loopt september 1934, zie ook de drie
sloopfoto’s op bladzijde 165 van Molens in
Noord-Holland). De sloot links is de onder-

kolk. Hierin maalden vijf ondermolens het
water op naar vijf middenmolens, waaron-
der de op de foto getoonde 8 en 9. De tus-
sen de middenmolens en de ringdijk gele-
gen bovenkolk blijft op deze foto achter
het riet verborgen. De foto is in oostzuid-
oostelijke richting genomen vanaf het nog
steeds aanwezige voetpad tussen Midden-

molen 8 en Poldermolen K, in de buurt van
Driehuizen. Ongeveer ter plaatse van het
standpunt van de fotograaf bevindt zich
nu het gemaal Willem Alexander.’ We dan-
ken de heren hartelijk voor hun informatie.
Verder heeft de heer Esselink uit Delft nog
aanvullende informatie over de ‘Zoeker’ uit
no. 7/8, thuisgebracht als de korenmolen
van Rossum en schrijft: ‘Mariët Blokhuis,
achterkleindochter van de eerste mole-
naar van de nieuwe molen Hermannus
Blokhuis, verschafte nog wat aanvullingen.
De eerste windmolen van Rossum, die om-
streeks 1800 gebouwd werd, zou een stan-
derdmolen geweest zijn. Voor de sloop in
1936 stond er achter de molen al een mo-
tormaalderij. Op de plek van de molen
werd een nieuwe maalderij gebouwd,
waarvan het gebouw nog steeds bestaat.
Het molenaarsbedrijf en bakkerij hebben
tot 1963 bestaan. De meelhandel is toen
overgenomen door de familie Fakkert. Het
huis waarin de bakkerij gevestigd was be-
staat nog steeds, maar is nu vervallen. Ja-
renlang was er ook een garage gevestigd
op het terrein van de molen, maar die is
daar nu niet meer aanwezig.’

De nieuwe ‘Zoeker’ is een stenen molen,
die ongetwijfeld beneden de grote rivieren
moet worden gezocht, maar waar? Reac-
ties 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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Portret

Molenaars aan Rijn en Gouwe (2) 

De families
Walraven 
en Dam en
hun molens 

D. Kenbeek 

We volgen de molenaarsfamilie 
Walraven die vanuit het Land van

Heusden en Altena na omzwervingen
tot in Drenthe toe in 1922 neerstrijkt
in Alphen a/d Rijn als opvolger van
een andere molenaarsfamilie met heel

oude papieren.  

De Eendracht tijdens 
Monumentendag 2003. 

(foto A. van Triest)
Over De Eendracht wist Bram Walraven

uiteraard veel te vertellen, ook het
één en ander van voor 1922. We gaan
daarom een aantal stappen terug in de tijd
en wel eerst naar 1898. In dat jaar wordt De
Eendracht gebouwd voor molenaar Thijs
Dam van de oude molen van Gouwsluis.
Dit was een achtkante met riet gedekte
molen met stelling. Hij had niet minder dan

drie koppel maalstenen, een koppel run-
stenen en een pelsteen: Een koren-, run- en
pelmolen dus en een bepaald niet vaak
voorkomend combinatie. Deze molen, ge-
legen ten westen van de Gouwe, even ten
noorden van de huidige spoorbrug moest
wegens verbreding van de vaarweg ver-
dwijnen.

Eeuwen molen aan de Gouwe 

Eén van de voorgangers van deze molen,
mogelijk de eerste ter plaatse, was een
standerdmolen die al voorkomt op de
kaart van Floris Balthasar uit 1610/15. Het
exacte bouwjaar van de eerste molen ter
plaatse weten we door het volgende kerk-
gebod: Dair ick Janszoon molenair es ge-
consenteert een kerckgebot om te mogen
stellen een wintkorenmolen up te Goude-
kade bij ‘t verlaet an de westzijde van de
Gouwe. Dunct dair yemant bij beswaert te
wesen, die commen binnen achte dagen
tot Leyden bij den dijcgrave ende hoege
heemraden van Rijnlant ende seggen de
redene van heur oppocicie of in ‘t eynd sal
men daer mede voirtgaen. Actum den
7en augusty anno 1500 vijff ende dertich. 

D. Brouchoven. 

Vergunning voor de bouw van een 
korenmolen op de Gouwekade bij
Gouwsluis.
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Gepublyceert in den prochgykerck van
Alffen upten 8en augusty als boven, bij mij
Huich Pieterszoon. 

De buurtschap Gouwsluis bezit dus al bijna
470 jaar een korenmolen! Dit geeft eens te
meer het belang aan van deze buurt-
schap, gelegen op een kruispunt van we-
gen en water. De standerdmolen speelde
nog een rol bij het beleg van Leiden. Hij
stond namelijk vlak naast de schans die de
Goudse sluis beveiligde en die tijdens het
beleg nog al eens van bezetter verwis-
selde. Nu eens lag er een Hollands vendel,
dan weer een Spaans, dat op zijn beurt
weer eens door een Engels vendel in dienst
van de Prins van Oranje werd verdreven.
Het stadsbestuur van Leiden nam dan ook
bij het begin van het beleg reeds maatre-
gelen, zodat de molen niet voor de vijand
zou kunnen malen. Het liet de molenstenen
verwijderen en naar Leiden slepen. De be-
zetter van de schans moest zijn meel dus
wel van elders laten aanvoeren. Tijdens het
beleg was dit alleszins begrijpelijk. Echter na
het beleg bleven de stenen, ondanks her-
haaldelijk verzoek van Neelje Allertsdoch-
ter, weduwe van molenaar Martijn Allerts-
zoon, nog steeds in Leiden. Dit nam zij niet
en bracht haar zaak in de vergadering van
de Staten van Holland, die op 26 mei 1575
een min of meer halfslachtig vonnis wezen.
Aan het stadsbestuur van Leiden werd na-
melijk bevolen haar molenstenen en ijzer-
werk kosteloos terug te bezorgen, maar de
molenares mocht de stenen niet in haar
molen te Gouwsluis gebruiken, noch in
enige andere molen ten plattelande.
Deed zij dit toch, dan zouden de stenen

Alphen a/d Rijn in 1615, fragment van de kaart van Rijnland van Floris Balthasars.
Niet alleen de in 1535 gebouwde korenmolen is aangegeven, maar uiteraard ook de
diverse watermolens. De niet met name aangegeven watermolens zijn de molen van
de polder Kerk en Zanen ten zuiden van de korenmolen en de Kortsteektermolen
ten oosten ervan.

verbeurd worden verklaard en de molen
waarin zij werden gebruikt, zou worden af-
gebroken. Naar de reden voor dit besluit
moeten we gissen. Wellicht lag hieraan ten
grondslag dat er ten plattelande teveel
molens waren en dat men een sanering
door wilde voeren. Hoe het ook zij, het
duurde nog wel even voor dat deze zaak
in het reine was, maar wanneer deze mo-
len in 1588 van eigenaar verwisselt, is hij
toch weer in bedrijf. Het is schrijver dezes
niet bekend wanneer ter plaatse de acht-
kante stellingmolen is gebouwd, maar wel-
licht is dit in 1714 geweest. In 1899 wordt na-
melijk De Eendracht in een advertentie in
De Molenaar omschreven als ‘den sedert
1714 bestaanden, in 1897 nieuw herbouw-
den’ molen. In de laatste dagen van Na-
poleon ‘s bewind speelt zich rond de mo-
len ook het één en ander af. Teruggekeerd
van zijn mislukte veldtocht in Rusland in
1812 was hij in het begin van 1813 bezig
met de vorming van nieuwe legers. In ons
land ging hij over tot de oprichting van de
zogenaamde Nationale Garde, waarbij
alle mannen van 20 tot 60 jaar werden in-
gelijfd. Een desbetreffende publicatie werd
op 17 en 18 maart 1813 aangeplakt, terwijl
men zich de 19de zou moeten melden. Al-
lerwege was men tegen deze maatrege-
len, maar de Paaspreek van dominee Sie-
verts te Alfen werd de aanleiding tot een
opstand in de Rijnstreek. De volgende dag
werd in Alfen en Oudshoorn de Oranjevlag
van de toren gestoken, welk voorbeeld
spoedig door andere gemeenten in de
omgeving werd gevolgd. Een grote groep
gewapende inwoners trok naar Leiden en
met behulp van gelijkgezinde stedelingen

Advertentie in De Molenaar 1899-5 van
de molen bij Gouwsluis, waarin het
bouwjaar 1714 wordt genoemd.

werd Leiden bevrijd. Een Frans legertje van
1000 man was echter van Den Haag naar
Leiden vertrokken en wist de opstand
weldra te onderdrukken. Toch was Leiden
vrijwel een gehele dag in handen van de
opstandelingen geweest en deze gebeur-
tenis staat dan ook bekend als ‘Drie schoft
(schaft, periode tussen twee schafttijden)
Oranje boven’. Van de opstandelingen
werden enkelen ter dood veroordeeld; an-
deren werden verbannen of moesten
vluchten. De gebroeders Van den Bosch,
die de Oranjevlag op de Alphense kerk ge-
plaatst hadden, zochten hun toevlucht in
de kap van de korenmolen aan de Gouwe
waar zij zich met succes voor de Fransen
wisten te verbergen.
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Korenmolen De Smalle Juffer in Oudshoorn, malend bij oostenwind. Opmerkelijk
is ook de bedekking van de molen, welke later ook zal worden toegepast bij De
Eendracht: leien op het achtkant en riet op de kap. Ook de korenmolen van Zoe-
terwoude-Weipoort had leien op het achtkant.

De familie Dam in Oudshoorn 

Thijs (Matthijs Willem) Dam, de bouwer van
De Eendracht was een telg uit een ander
bekend molenaarsgeslacht in de Rijn streek.
De tak van de familie Dam waaruit Thijs af-
komstig was had zijn oorsprong bij de ko-
renmolen De Smalle Juffer in Oudshoorn,
thans gemeente Alphen a/d Rijn. Ter
plaatse werd in 1662 een korenmolen ge-
bouwd op initiatief van Cornelis de Vla-
mingh van Oudshoorn, de toenmalige am-
bachtsheer. Deze Cornelis kwam uit een
Amsterdamse koopmans- en regentenfa-
milie en was hoofdschout en later regerend
burgemeester van Amsterdam. Evenals zijn
vader, die in 1642 de oprichting van een
houtzaagmolen aan de Heimanswetering
stimuleerde, stelde hij zich ten doel de
plaatselijke economie verder te ontwikke-
len. Nadat hij langs de Oude Rijn in 1657
een stuk grond gekocht had van de Am-
bachtsheer van Aarlanderveen, probeerde
hij hierop met succes zowel een koren- als
een oliemolen te stichten en richtte zich
daartoe tot de Staten van Holland met het

verzoek hem het recht van de wind te ver-
lenen. Op 20 augustus 1663 werd hem dat
verleend ‘tot Erffpacht betalende twee
ponden en tien schellingen’. Vooruitlopend
daarop had hij Simon Fransz. Van Popelen-
dam bereid gevonden en toestemming
gegeven een windkorenmolen te laten
bouwen ‘ende die soo groot ende wijt, dat
daerinne twee paer molensteenen leggen,
om daermede bequaemelickte te cunnen
malen’. De pacht bedroeg drie guldens en
tien penningen, jaarlijks op de eerste mei te
voldoen. Al spoedig na de bouw verkoopt
Van Popelendam de molen alweer.
Op 2 januari 1682 komt de molen in het be-
zit van de familie Van der Aar die hem lang
zal bemalen. Het is tenslotte Jacob van der
Aar die op 10 november 1763 de molen
voor f 8.300 verkoopt aan Arie Dam. 

Overmaas

Deze Arie Dam kwam uit een molenaars-
geslacht dat nog aanzienlijk ouder was
dan dat van de Walravens. Dit geslacht

bestond uit drie takken te weten de Heer-
jansdamse, de Numansdorpse en de
Oudshoornse tak. Uit het in 1981 uitgege-
ven en zeer uitgebreide familieboek van
de familie Dam is het volgende ontleend:
De stamvader was Hendrik Jansz. Dam die
vermoedelijk omstreeks 1610 in Dordrecht
geboren werd. Hij was ‘coornmolenaer’ op
de standerdmolen De Backerinne aan de
Kleine Kalkstraat gelegen buiten de Sluys-
of Vuylpoort. Deze molen, die in de 17e

eeuw gesloopt werd, was eigendom van
zijn schoonvader Arijen Pietersz. Waterwijck.
Op 13 april 1660 wordt deze Hendrik tevens
genoemd als molenaar op molen De Dam
wanneer zijn knecht een bekeuring op-
loopt wegens belastingontduiking door de
‘pagter van het impost op het gemael’.
Hendrik Jansz. Dam werd op 8 maart 1662
in Dordrecht begraven.
Zijn zoon Arij Hendriks Dam (ca 1650 - 1686)
is molenaar op de ‘Roo Koe’ in Dordrecht.
Na zijn overlijden vertrekt zijn weduwe Neel-
tje Arendsd. Houting met haar jonge kinde-
ren naar ‘s Gravendeel. In 1706 is Neeltje
Houting lidmaat van ‘s Gravendeel op de
molen en in 1708 wordt zij ‘molenaresse’
genoemd. 
De jongste zoon Arij Arijens Dam (1685 -
1737) is in 1704 molenaarsknecht op de
molen te Oud-Beijerland mogelijk om het
vak te leren. Later werkt hij op de molen in
‘s-Gravendeel maar in 1723 koopt hij de
molen in Mijnsheerenland welke vanaf
1727 bemalen wordt door zijn schoonzoon
Gijsbert Batenburg. In 1734 krijgt deze de
molen in eigendom. Dit was niet de nog
bestaande stenen grondzeiler maar een
wipkorenmolen.
Na het overlijden van Arij Hendriks Dam
koopt zijn weduwe in 1737 de molen aan
de Molendijk in Numansdorp. Hun zoon Arij
Arienze Dam de oudere (1713 - 1794) koopt
omstreeks 1750 de molen van Heerjans-
dam, toen een wipkorenmolen, Deze gaat
later over in eigendom van zijn zoon Jaco-
bus (1743 - 1811) die de stamvader van de
Heerjansdamse tak is. In 1763 vertrekt zijn
vader Arie Dam de oudere naar Ouds-
hoorn. De molen van Heerjansdam wordt
nog tot 1927 door een Dam bemalen.
Arij Arienze Dam de jongere (1732 - 1804),
een andere zoon van Arij Hendriks Dam is
de stamvader van de Numansdorpse tak.
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Een Noord-Brabantse korenmolen,
maar wel met Zuid- Hollandse wortels,
de molen van Eersel, eerder in Ouds-
hoorn.

Verder wordt de molen van Piershil wordt
vanaf 1743 tot circa 1780 door hun broer
Johannes en later diens zoon Bastiaan be-
malen. 
De molen van Numansdorp blijft tot 1841 in
het bezit van de familie zij het dat in 1837
de molen overgaat naar nakomelingen
van Arij Arienze Dam de oudere. 
Leden van de Heerjansdamse tak vinden
we later ook nog in ‘s- Gravendeel (1858
tot 1956), Maasdam (1861 tot 1924), Strijen
(1849 tot 1929) en Nieuw-Vennep (De Rij-
zende Zon, 1877 tot 1891).
Arij Arienze Dam de oudere koopt dus in
1763 de molen van Oudshoorn en werd in
Oudshoorn een vooraanstaand figuur. Dit
blijkt uit de vele functies die hij bekleedde.
In de loop der jaren was hij schepen, kroos-
heemraad, ambachtsbewaarder, arm-
meester, kerkmeester, molenmeester van
de Grote polder, molenmeester van de
Kleine polder en brandmeester. Hij over-
leed te Oudshoorn in 1799 op 86-jarige leef-
tijd. Zijn gelijknamige nog in Heerjansdam
geboren zoon Arie is de stamvader van de
Oudshoornse tak. Hij trouwde in 1764 met
Neelje Lelyveld, dochter van een plaatse-
lijke scheepsmakelaar. In 1767 nam deze
Arie de molen over van zijn vader en liet op
de zelfde plaats een nieuwe molen bou-
wen. De baard vermeldde het opschrift
“A.D. 1767 N.L.V”, zijnde de initialen van
beide echtelieden. Molenaars waren ach-
tereenvolgens: 
1763-1767: Arie Dam sr
1767-1802: Arie Dam jr 
1802-1807: Waling Dam Azn 
1807-1823: Klaas Dam Azn 
1823-1849: Willem Dam Azn (afkomstig uit
Aarlanderveen, waar de molen nadien be-
malen werd door zijn zoon Arie) 
1849-1855: Adrianus van der Sluijs Wildt,
schoonzoon van Willem Dam 
1855-1888: J. Pendraat 
1888-1895: Bertus Oskam 
1895-1903: Cornelis Hoogendijk, uit Ouder-
kerk a/d IJssel Bijna negentig jaar is de mo-
len dus in het bezit van de familie Dam ge-
bleven. Cornelis Hoogendijk liet de molen
in oktober 1903 slopen. De molen werd
overgebracht naar Eersel en aldaar in 1952
gesloopt. Een zoon van Waling Dam, we-
derom een Arie, werd molenaar op de mo-
len van Gouwsluis. Deze Arie, geboren op

16 februari 1795 te Oudshoorn, kwam in
1822 van Aalsmeer naar Alphen. Het is aan-
nemelijk dat hij in dat jaar zijn molenaars-
schap in Gouwsluis begonnen is. Arie Dam
was gehuwd met Geertje Kloot, geboren
op 2 maart 1800. Uit dit huwelijk worde tus-
sen 1822 en 1840 zeven kinderen geboren,
drie zonen en vier dochters. Twee van zijn
zonen treden in de voetsporen van hun va-
der: Matthijs wordt korenmolenaar in
Zwammerdam (de nog bestaande molen
De Arkduif, thans gemeente Bodegraven)
en Hermanus volgt zijn vader op in Gouw-
sluis. Bij het overlijden van zijn vader op 22
augustus 1849 is Hermanus echter pas der-
tien jaar oud. We zien dan ook zijn moeder
Geertje Kloot genoemd als korenmole-
naarster (huwelijksakte Matthijs dd. 29 de-
cember 1856). Geertje Kloot overlijdt op 27
december 1871. Hermanus Dam, geboren
op 12 april 1836, huwt op 9 april 1863 met
Willempje Kop, geboren op 7 januari 1844.
Uit dit huwelijk worden tussen 1864 en 1876
twee dochters en twee zonen geboren.
Hermanus overlijdt op 25 februari 1910, zijn
vrouw Willempje op 25 juli 1889. Op de mo-
len van Gouwsluis wordt Hermanus opge-
volgd door zijn zoon Matthijs Willem, gebo-
ren op 26 oktober 1867. Deze huwt met Wil-
lemijnije Qualm, geboren op 17 juli 1871 te
Bleiswijk. Zij vestigt zich op 12 juli 1894 in de
gemeente, vermoedelijk op of kort na de
trouwdatum. Dit huwelijk blijft kinderloos.  

In Zwammerdam 

De molen van Zwammerdam (thans ge-
meente Bodegraven) wordt een aantal ja-
ren bemalen door Matthijs Dam, geboren
op 10 februari 1827 en oudere broer van
Hermanus. Bij zijn tweede huwelijk op 29

Rijngezicht in Bodegraven met de korenmolen die toen nog bemalen werd door de
famile Dam.

Molenaar Dam in Bodegraven han-
delde niet alleen in de gebruikelijke ar-
tikelen, maar ook in molensteencement
voor zijn collega’s zoals uit deze adver-
tentie in De Molenaar, 1899-5, blijkt.

december 1856 is hij ter plaatse reeds ko-
renmolenaar. Matthijs is dan weduwnaar
van Helena Elizabeth Wolmerstett en her-
trouwt met Jaapje Zwijnenburg, geboren in
Sluipwijk en dochter van een bouwman
(boer), ten tijde van het huwelijk zeventien
jaar oud. Na het overlijden van Matthijs op
12 februari 1883 is zij enige tijd eigenaar. In
1899 is dat haar zoon Willem Jan Dam. Ver-
moedelijk zo rond 1920 gaat deze molen in
andere handen over. Dan wordt G. van de
Werken eigenaar, die in 1927 failliet gaat,
waarna de molen publiek wordt verkocht.
We vinden de familie Dam dus in de Rijns-
treek als korenmolenaars in Oudshoorn,
Gouwsluis, Aarlanderveen en Zwammer-
dam.  
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Van de Gouwe naar de Rijn 

Tegen het eind van de negentiende eeuw
ontstonden er plannen tot verbreding van
de vaarroute Rotterdam-Amsterdam via
Gouwe en Heimanswetering. Deze plan-
nen kwamen inderdaad tot uitvoering en in
1896 werden tal van percelen langs
Gouwe en Oude Rijn voor dit doel ontei-
gend. Ook de molen langs de Gouwe
moest het veld ruimen. Voor dit bedrijf werd
echter niet aan opheffing gedacht. Een
nieuwe standplaats in Gouwsluis werd ge-
vonden, nu gelegen aan de Oude Rijn. Thijs
Dam besloot bij de verplaatsing van de
molen het oude achtkant niet te gebrui-
ken. Daar zijn een aantal redenen voor te
bedenken: 
- Het oude achtkant was niet geschikt voor
overplaatsing in verband met de plannen
voor het nieuwe bedrijf. 
- Het kan een gevolg geweest zijn van de
onteigeningsprocedure. 
- De derde en wellicht belangrijkste reden
zou kunnen zijn dat bij overplaatsing het be-
drijf enige tijd stil zou komen te liggen. 
Bij nieuwbouw kon de oude molen in bedrijf
blijven terwijl de nieuwe werd opgebouwd.
Uiteindelijk werd het echter ook geen ge-
heel nieuwe molen. In plaats daarvan
kocht Dam een buiten gebruik gekomen
molen uit Zaandam. De Zaanstreek was hét
molengebied bij uitstek. Tientallen oliemo-
lens, houtzaagmolens en pelmolens lieten
daar hun wieken rondzwaaien. Door de in-
voering van mechanische aandrijving kwa-
men meer en meer molens vanaf de
tweede helft van de 19e eeuw buiten ge-
bruik. Veel van deze molens vonden hun
weg elders in den lande vooral naar koren-
molenaars die de windkracht nog trouw
bleven. In september 1897 kocht Thijs Dam
voor 1800 gulden van de laatste eigenaar
Jan Aten de in Zaandam-Oostzijde staan de

Pelmolen De Twee Gebroeders te Zaandam; op de achtergrond de RK kerk aan het
Kalf. Het naambord met de molennaam staat op ‘de hut’, het personeelsverblijf.

pelmolen De Twee Gebroeders. In 1862 be-
droeg de verzekeringssom van de molen
nog 14.000 gulden! Gezien zijn functie was
het dan ook een stevige en forse molen,
één van de weinige pelmolens die met drie
koppel stenen tegelijk kon pellen. Na brand
van de voorganger in 1752 was de molen
nieuw gebouwd voor de gebroeders Jan
en Claas (Adriaansz.) Duijn. De windbrief
werd uitgereikt op 27 juni 1752. De Twee
Gebroeders werd in Gouwsluis neergezet

op een hoge stenen onderbouw, op grond
van afbeeldingen tenminste één verdie-
ping hoger dan de oude molen. De stelling
kwam op zo’n twaalf meter boven het
straatniveau. De maalzolder werd ruim be-
meten met een wijdte van twaalf meter. Uit
de oude molen werd de stoommachine
meegenomen. De nieuwe molen kreeg de
naam De Eendracht. De afbraak van de
oude molen werd aanbesteed op 23 au-
gustus 1898 en zo verdween deze molen na
ruim 180 jaar uit Gouwsluis. 

Oom Paul

Onlangs is echter boven water gekomen
dat deze molen toch nog elders terecht
gekomen is. Dat is te danken aan speur-
werk in oude jaargangen van de Molenaar
(met dank aan Johan Bakker) en het rond-
neuzen in de Verdwenen Molendatabase
door schrijver dezes. Wat is het geval:
In De Molenaar van 19 oktober 1898, No. 42
biedt M.W. Dam aan: ‘óf ‘t geheele bin-
nenwerk van een windkorenmolen óf ‘t
achtkant en alles wat verder bij dien molen
behoort’. 
Gelet op de inhoud, is dit een merkwaar-
dige advertentie: Het een wel, het andere
niet. Het meest logisch is dat hij nog een
achtkante korenmolen heeft gekocht voor
het binnenwerk van de nieuwe, maar dat
had hij ook van zijn oude molen kunnen krij-
gen. En waarom dan de omgekeerde va-
riant. Wie het weet mag het zeggen.
Verder wordt in De Molenaar van 1 februari
1899, No. 5 door molenmaker J. van Lok-
horst de door onteigening gesloopte ko-
renmolen aangeboden met drie koppel
maalstenen, een koppel runstenen en een

Oom Paul, de molen van de 479 ha grote Winsumer en Bellingeweersterpolder bij
Winsum. Hij werd in 1899 door Menno Noordewier uit Eenrum gebouwd als opvol-
ger van een op 9 juli 1899 door onweer afgebrande kleinere molen (vlucht 19 m). 
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Raadselachtige advertentie in De Mole-
naar van 19 oktober 1898, No. 42,
welke ongetwijfeld betrekking heeft op
de oude molen van Gouwsluis.

Advertentie in De Molenaar van 1 
februari 1899, No. 5 van molenmaker 
J. van Lokhorst waarin hij de oude 
molen van Gouwsluis te koop aanbiedt.

pelsteen. Van Lokhorst had een timmer-
manswerkplaats in Gouwsluis en Dam zal
hem dus wel gekend hebben. Hij was te-
vens molenmaker want hij schreef ook in
op het onderhoudswerk van de molen van
de Dam- en Binnenpolder te Zwammer-
dam.
In de Verdwenen Molendatabase vinden
we vervolgens een vermelding van een in
1899 verdwenen Alphense korenmolen die
in het Groningse Winsum als poldermolen
herbouwd zou zijn. Het gaat hier om de op
9 juli 1898 door blikseminslag verbrande
molen van de Winsummer- en Bellingweer-
ster Meeden die in 1899 herbouwd werd
door molenmaker Menne Jacobs Noorde-
wier uit Eenrum. De molen, met een vlucht
van ruim 23 meter, kreeg de naam Oom
Paul naar Paul Kruger en dan praten we
over de Boerenoorlogen die in Nederland
veel sympathie voor de Zuid-Afrikaanse
boeren opwekten. Vandaar de naam.
Anja Hoogduin, een vrijwilligster uit Gronin-
gen, was zo vriendelijk in het Groninger Mo-
lenarchief naar gegevens over de Win-

‘Situatie Plan’ voor De Eendracht bij
de aanvraag voor de hinderwetvergun-
ning op 26 november 1897. Volgens de
op 3 januari 1898 verleende vergunning
moet ‘de inrichting voltooid en in wer-
king zijn gebracht voor 3 juli 1898.
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sumse molen te zoeken en vond dat het
hier een in 1899 afgebroken koren- en pel-
molen uit Alphen aan den Rijn betrof. Door
de genoemde functies, die we ook in de
advertentie van molenmaker Van Lokhorst
aantreffen, en de combinatie met het jaar-
tal kan het dan eigenlijk niet missen. Dit
moet de voorganger van de Eendracht
geweest zijn.
Een oplettende lezer had dit eigenlijk al uit
het tweede Groninger Molenboek uit 1981
kunnen afleiden. Daar staat het min of
meer op bladzijde 29.
Helaas zijn de notulenboeken van de Win-
summer- en Bellingweerster Meeden niet
meer in het archief van het waterschap
Noorderzijlvest aanwezig anders had er
wellicht nog meer informatie naar boven
kunnen komen.
Uit het Groninger Molenarchief werden ook
twee afbeeldingen van de molen verkre-
gen voor publicatie in Molenwereld.
Daarop is te zien dat de molen getailleer-
der was dan in Alphen. De (enige?) be-
kende afbeelding van de molen in Gouw-
sluis laat een achtkant zien dat nogal recht
van lijf en leden is. Aan de andere kant ver-
tonen de grote, nogal platte kap en de ver
uitstekende lange spruit veel gelijkenis met
elkaar.
De molen is uiteindelijk in juli 1940 gesloopt
ondanks een oekaze van de bevelhebber
van Land- en Zeemacht op het afbreken
van ‘Werken en gebouwen, die als monu-
ment zijn aangemerkt door de daartoe be-
voegde instanties’ hetgeen voor de Gro-
ninger molens sinds 1933 het geval was.

Eendracht

Eendracht maakt macht: De naamgeving
van De Eendracht heeft te maken met Thijs

De molen uit Gouwsluis zou in 
Winsum ‘door zijn eigen moeder niet
meer herkend worden’. Aan de Gouwe
was de molen ‘zo recht als een plank’,
in Winsum zien we een fraai getail-
leerde molen. Blijkbaar heeft Noorde-
wier het achtkant uit Alphen voorzien
van uitbrekers en klossen, zoals Bas
Koster in deze tekening aangeeft. De
(plaatsen van de) twee onderste 
bintlagen zijn hypothetisch; vandaar de
vraagtekens.

Dam’s betrokkenheid bij ontwikkelingen in
de toenmalige molenaarswereld. Oor-
spronkelijk was het molenaarsvak wegge-
legd voor kapitaalkrachtige personen van-
wege de hoge kosten verbonden aan het
bouwen van een windmolen. Rond de
eeuwwisseling ontstaat er echter door de
toepassing van de betrekkelijk goedkope
verbrandingsmotor een moordende con-
currentie. Vrijwel direct na het ontstaan van
het vakblad De Molenaar in januari 1898
verschijnen er in dit blad oproepen om te
komen tot een eigen belangenorganisatie.
Dam reageert onmiddellijk in het derde en
vierde nummer van het blad en sluit zijn vi-
sie af met: ‘Doch met de leus onzer voor-
vaderen moeten wij instemmen: Eendracht
maakt macht. U dankend voor de plaat-
sing, Uw dienstw. dien. M.W. DAM. ALFEN,
21 Januari 1898.’ Daarop namen een aan-
tal molenaars het initiatief tot het oprichten
van een belangenorganisatie met onder
andere als doel door het maken van af-
spraken het maalloon op een redelijk peil
te houden. Op 10 februari 1898 werd een
eerste vergadering gehouden in Stolwijker-
sluis bij Gouda, waarbij een voorlopig be-
stuur gevormd werd van zes personen, die
op één na alle uit de Krimpenerwaard kwa-
men. Die ene was Thijs Dam, die gekozen
werd als tweede voorzitter, een functie die
hij later continueerde in het uiteindelijke
bestuur, gekozen tijdens de feitelijke oprich-
tingsvergadering van de Algemene Neder-
landsche Molenaarsbond op 24 mei 1898.
Dit alles geschiedde onder het motto Een-
dracht maakt macht, en dat is terug te vin-
den in de naam van de molen.

Een merkwaardige verkoping

In een advertentie in De Molenaar 1899-50
van 13 december wordt een vrijwillige ver-
koping aangekondigd voor 20/27 decem-
ber van de sinds 1714 bestaande, in 1897
herbouwde stoom- en windgraanmolen
‘De Eendracht’. De akte van deze verko-
ping geeft hierover het volgende weer.
Op 20 december 1899 voormiddags om
half twaalf in Hotel Sint Joris verschijnt can-
didaatnotaris Foeko Bakker Schut als mon-
deling lasthebber van Thijs Dam voor nota-
ris J.C. Spruijt om over te gaan tot open-
bare veiling en verkoping van de molen.
Volgens artikel 1 van de akte geschiedt de
verkoping op heden bij opbod en op
woensdag 27 december (zelfde tijd en lo-
catie) bij afslag. 
De verkoper heeft overigens de bevoegd-
heid om het perceel op te houden of niet
te gunnen! 
Bovendien staat in artikel 4 dat indien de
hoogste bieder of mijner de verkoper niet
aannemelijk mocht voorkomen het hem
vrijstaat de koop te gunnen aan een bie-
der van een lager bod! Hier worden dus al-
lerlei voorwaarden ingebouwd om de ver-
koop te controleren. Het waarom zal straks
duidelijk worden.
Volgens artikel 3 zullen op alle werkdagen
tussen de veiling en de afslag verhogingen
van het bod kunnen worden gedaan. Arti-
kel 8 geeft een lijst van niet bij de koop in-
begrepen artikelen zoals een schimmel-
werkpaard en een steenkraan maar ook
25 stuks (!) bilhamers.
Verder blijkt dat Dam de molen in eigen-
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Uitzicht vanaf de molen over de Oude
Rijn anno 2003. (foto A. van Triest)

dom verkregen heeft ten dele door de
overschrijving gedaan ten hypotheekkan-
tore te Leiden op 15 januari 1898.
De molen wordt ingezet op 8.000 gulden
en na verscheidene opbiedingen is het
hoogste bod 10.100 gulden, gedaan door
Bastiaan Hoogenboezem, korenmolenaar
te Zegwaard (Zoetermeer) die verklaard dit
bod te hebben gedaan namens de verko-
per, de heer Dam!
Op 21 december volgt nog een opbod
van 5.000 gulden, gevolgd door een pro
forma opbod van 3.000 gulden dezelfde
dag, gevolg door nog een pro forma op-
bod van 2.500 gulden op 22 december.
Het bovenstaande is niet eenvoudig te ver-
klaren. Duidelijk is dat Dam zijn molen hele-
maal niet kwijt wilde. Wellicht heeft het iets
te maken met een eigendomskwestie, een
hypotheek of testament of belastingtechni-
sche zaken. Iemand die thuis is in dit soort
zaken zal er misschien meer over kunnen
zeggen.
De voor 27 december 1899 aangekon-
digde veiling bij afslag lijkt niet doorgegaan
te zijn, althans er zijn geen stukken van ge-
vonden.

De Eendracht naar een ansichtkaart
van omstreeks 1920 met het mole-
naarshuis. Naast de molen de schoor-
steen voor de stoommachine.

Hoe het molen en molenaars de eerste ja-
ren verder verging is schrijver dezes niet be-
kend. Walraven weet te melden dat de
molen van 1914 tot 1920 stilstond en nogal
verviel.

De vroegere korenmolen van Gouwsluis: op de balie staan Arie en Thijs Dam. De
twee jonge vrouwen in het midden voor het huis zijn Geertje en Betje Dam. Links,
tussen de deur en de luiken, staat Hermanus Dam.
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Aangepaste

molen
Meer dan een halve eeuw
waren de beide Hollanden
een schier onuitputtelijk 

reservoir aan molenonderde-
len voor molenaars elders in
het land. Het maakte niet uit
of men kammen of staven,
een as, een roe of zelfs een

complete molen wilde 
hebben. Het leeuwendeel
van de verplaatste en elders
als korenmolens herbouwde
molens bestond uit water-
molens of Zaanse industrie-

molens.

Pelmolen,
getekend
door 
molenmaker
A. Ulle uit
Zaandam.

Probleem

Natuurlijk waren deze molens niet als ko-
renmolen ontworpen en dat gaf bij de in-
richting tot korenmolen wel problemen. Het
achtkant van een Hollandse watermolen
telde als regel twee bintlagen, het bove-
nachtkant van een Zaanse molen even-
eens. Bij veel Zaanse molens was er nog
een extra probleem. Het tussentafelement
was daar echt een middentafelement en
lag dus vrij ver boven de balie, soms zo’n
twee à tweeëneenhalve meter. Daardoor
stak de onderbouw vrij ver boven de balie
uit en kon het bovenachtkant vrij klein blij-
ven, vaak zelfs nog lager dan de onder-
bouw. De afstand tussen de bintlagen in
het bovenachtkant was daardoor dus erg
klein. 
Bij grote Zuid-Hollandse watermolens met
een veel grotere vlucht was de situatie heel
anders. Die hadden twee bintlagen, maar
de afstand er tussen was vrij groot. De in-
deling van het (boven-)achtkant van de
watermolens en de Zaanse industriemolens
was voor de bedrijfsvoering nauwelijks inte-
ressant. Al het werk gebeurde ‘beneden’.
Daar hebben we dan ook het probleem:
bij de korenmolen is dat ‘boven’. Het is heel
prettig om een maalzolder, een steenzol-
der, een luizolder en, uiteraard, een kapzol-
der te hebben. Voor het mooi zijn er dan
wel drie bintlagen nodig en die zijn er niet.

Twee onderachtkanten in een. De inge-
korte stijl plus de bintbalk met de kor-
beel is afkomstig van de Zaanse onder-
bouw, die zichtbaar het Zaanse tafele-
ment draagt, waarvan een uitstekend
oor nog zichtbaar is. De onderkant van
het raampje links komt ongeveer over-
een met baliehoogte.

Oplossingen

Een Zuid-Hollands watermolen achtkant is
als regel hoog genoeg om van de ‘lege
zolder’ een ‘volle zolder’ te maken: ruimte
genoeg voor de stenen, het spoorwiel, het
luiwerk en wat dies meer zij. Bij een Zaanse
molen wordt het vanwege de kleinere
vlucht een heel wat moeilijker verhaal. Nu
zijn er verschillende oplossingen voorstel-
baar. Bij een baliemolen kunnen, net als in
oostelijk Nederland de stenen op de balie-
zolder liggen en de zolder onder de balie
kan dienst doen als maalzolder. Ook bij de
Noord-Hollandse variant zijn er geen pro-
blemen: de stenen op een halve zolder op
de baliezolder.
Bij de gewezen Zaanse molens met een
middentafelement stond men voor de
keus om de steenzolder op het middentaf-
element te maken, dan wel de stenen een
zolder hoger te leggen, op de zolder in het
bovenachtkant, of lager op een zolder in
het onderachtkant.
In Penninga’s Molen in Joure, de gewezen
Westzaner pelmolen De Jonge Dolphijn, lig-
gen de stenen op een zolder ter hoogte
van het middentafelement, terwijl de
maalzolder ongeveer een meter onder ba-
liehoogte ligt, zeg maar het niveau waarop
in de Zaanse tijd de pelstenen lagen.
In de in 1956 gesloopte molen van Carel
van Eerd in Dinther lagen volgens de teke-

J.S. Bakker
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De met leien bedekte Alphense molen.
(foto A. van Triest)

ning bij de hinderwetvergunning de stenen
op de zolder in het bovenachtkant; de zol-
der op tafelementshoogte was de maal-
zolder, vanwaar men met een trapje naar
beneden de balie op moest. De maalzol-
der is 3,76 m hoog, de steenzolder 3,71 m.
Foto’s laten evenwel gewone deuren op
baliehoogte zien. Blijkbaar heeft men tij-
dens of na de bouw de plannen nog ge-
wijzigd. De molen van Dinther stond voor
1912 als oliemolen De Nachtegaal in Joure
en daarvoor, voor 1852 als oliemolen met
dezelfde naam in Wormerveer.

De korenmolen van 
Alphen aan den Rijn

Ook De Eendracht in Alphen aan den Rijn
begon zijn bestaan als pelmolen in de
Zaanstreek. Hij werd gebouwd aan het
noordeinde en ten westen van de Gouw,
niet ver van de RK kerk aan het Kalf, op de
plaats waar eerder de op 9 september
1751 afgebrande pelmolen De Reiger
stond. De windbrief voor de nieuwe molen
werd op 27 juni 1752 verstrekt aan Claas
Adriaansz. Duijn. Tien jaar later blijkt ook zijn
broer Jan eigenaar te zijn, waarmee de
molennaam, De Twee Gebroeders, is ver-
klaard, al sleet dit in het spraakgebruik tot
De Broeders. Hij gold als een der grootste
pelmolens in de Zaanstreek. De constructie
was die met een middentafelement zoals
op de hierbij afgedrukte tekening van een
pelmolen van de Zaanse molenmaker Ulle.
Eigenaren van De Twee Gebroeders wa-
ren:
1752 - 1790: familie Duijn
1790 - 1806: Pieter Dekker
1806 - 1833: Jan Tijs Noomen
1833 - 1855: Wed. Jan Noomen Thijsz.
1855 - 1862: Jan van de Stadt
1862 - 1897: Jan Aten Barendsz.

Spoorwiel

De herbouw van de pelmolen als koren-
molen in Alphen aan den Rijn vereiste, zo-
als hierboven beschreven, wel de nodige
aanpassingen. De stenen werden nu op de
ravenwielszolder uit gelegd. In de pelmo-
lentijd deed deze zolder alleen dienst als
‘werk- en verblijfplaats’ voor het ravenwiel,
het spoorwiel. Daarvoor hoefde de zolder
niet hoog te zijn. Op de hierbij afgedrukte
tekening van een pelmolen van de Zaanse
molenmaker Ulle is die zolder van vloer tot
vloer ongeveer 2,70 m hoog. Dat zal bij de

Alphense korenmolen niet veel anders zijn.
Maar daar bevinden zich op die relatief
lage zolder ook nog eens 
drie koppel stenen; stenen die ook nog
eens regelmatig moeten worden los ge-
maakt! Bovendien zijn de spoorwielen in
een pelmolen groot en zwaar. Dat van
Penninga’s molen in Joure komt op 3,5 m
diameter uit. Het wiel in de pelmolen die
Ulle tekende is ook van die maat. Het ver-
gemakkelijkte het molenaarsleven op De
Eendracht stellig niet, want veel ruimte voor
het makkelijk open leggen van de steen zal
er niet zijn geweest. Dat zou wel eens een
keer de reden kunnen zijn geweest om het
oude Zaanse spoorwiel te vervangen door
een kleiner, waardoor men meer ruimte op
de zolder kreeg. Het wiel dat nu in de mo-
len zit heeft een diameter van 2,78 m over
de steekcirkel en dat levert op de zolder
naar de buitenzijde toch heel wat meer
ruimte op, waar men van kan profiteren bij
het open leggen van de stenen. De stenen
liggen dan ook nu vrij dicht bij elkaar.

Onderbouw

Een hoge onderbouw geeft veel opslag-
ruimte. Zo zijn er verscheidene Zaanse mo-
lens op een hogere onderbouw gezet dan
ze ‘thuis’ hadden. Het simpelste is natuurlijk
een stenen onderbouw en daarop het
Zaanse onderachtkant zetten, gevolgd ui-
teraard door het bovenachtkant en de
rest. Die constructie kan men nog steeds
zien bij de bestaande molens van Blokker
en Joure, beide gewezen Zaanse pelmo-
lens. Er zijn er zo meer geweest. De balie-
hoogten van de molens in Alphen, Blokker
en Joure ontlopen elkaar niet veel: rond de
tien meter. 
Het zou dus in de lijn van de verwachting
liggen dat men ook in Alphen deze werk-
wijze had gevolgd. Niets is minder waar! In
Alphen aan den Rijn heeft men de toe-
vlucht genomen tot een wel heel merk-
waardige constructie. 
De gemetselde onderbouw loopt door tot
op het met leien gedekte deel van het
achtkant. Het houten onderachtkant uit
Zaandam heeft men ingekort tot op de ge-
wezen baliehoogte en het bovenste deel
heeft men op en in de nieuwe stenen on-
derbouw gezet. Dit ‘gekortwiekte’ onder-
achtkant draagt, als voorheen, het bove-
nachtkant, terwijl de muur van de onder-
bouw er omheen is gemetseld tot aan de
uitbrekers. Daardoor bleef wel de mooie
Zaanse lijn behouden, ook al werd het
achtkant niet met riet gedekt, maar met
leien. De vloer van de maalzolder kwam
een flink eind beneden baliehoogte, waar-
door men met een trap de balie op moest.
Zo ontstond een grote molen, schitterend
van verhoudingen die het beeld van Al-
phen aan den  Rijn aan Rijn en Gouwe nog
steeds domineert.

Verbinding van onder- en bovenacht-
kant in Penninga’s Molen te Joure.
Hierbleef de Zaanse constructie volko-
men behouden.

Tekening voor de korenmolen van
Dinther, behorende bij de hinderwet-
aanvraag uit 1911.
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ARBO
Het kan plaatselijk zijn, maar bij ons in het
molenwereldje gonst het van de sterke ver-
halen over de ARBO en een RISICO INVEN-
TARISATIE EN EVALUATIE-RAPPORT en de
boetes die je krijgt als je geen registratie-
nummer hebt of anderszins de zaak niet
piekfijn op orde hebt. Duidelijk is, of wordt
gemaakt, dat het onze stichting veel geld
gaat kosten en dat daar niet aan te ontko-
men valt.

Geen paniek
Een middagje bellen geeft een ander
beeld. Voor paniek is geen reden en vol-
gens mij kost het allemaal niks. Ik leerde het
volgende:

*Moleneigenaren moeten wel zon RI&E op-
stellen en uitvoeren. Daar hoeft geen arbo-
dienst (dat zijn commerciële bedrijven)

aan te pas te komen als je per week min-
der dan 40 uur arbeidsloon en sociale las-
ten betaalt.

*De aandachtspunten voor het opstellen
van zon rapport staan beschreven in een
uitgave van het Ministerie van SZ&W. Het is
een avondje werk maar echt moeilijk is het
niet.

*Zo’n RI&E rapport hoeft niet geregistreerd
of ingeschreven te worden, het moet aan-
wezig zijn en getoond worden bij controle
door de Arbeidsinspectie.

Het gaat duidelijk om het voorkomen van
situaties waarin brokken worden gemaakt
die de moleneigenaar zijn aan te rekenen.
Van starre en overdre ven belemmeringen
heb ik in mijn telefoonrondje niets gemerkt.
Om een zeil voor te leggen hoef je niet van
boven tot onder gezekerd te zijn, maar wie
in een wiek klimt om daar werkzaamheden
te verrichten moet voorkomen dat hij er uit
valt of dat een voorbijganger getroffen

wordt door een vallend stuk gereedschap.
Met logisch denken en kritisch kijken kun-
nen wij zeker zon RI&E opstellen en uitvoe-
ren. Ik ga dat mijn bestuur voorstellen, de
steun van de penningmeester lijkt mij geen
probleem.

Kosten 
Tenslotte moet mij van het hart dat ik het
vreemd vind dat de georga niseerde mo-
lenwereld niet in staat is duidelijk en vooral
met minder kosten te reageren op de eisen
van deze nieuwe wet. Ik begreep dat er tot
nu toe vooral vrijwilligers en andere molen-
vrienden bezig zijn geweest en dan ver-
baas ik mij over de genoemde bedragen,
dat kan toch de kostprijs niet zijn. En ‘kost-
prijs lijkt mij de norm onder vrienden en vrij-
willigers. Zullen we het daar ook eens over
hebben, dan praten we gelijkover efficiënt
samenwerken in het belang van
molens.

Hajo Vleming.
Voorst, 4 september 2003.

PAPIERMOLEN

Voor veel molenliefhebber vallen de water-
molens in het niet bij hun windcollega’s.
Toch is dit vaak de beruchte combinatie
van onbekend en onbemind. Het produc-
tieproces maakt bij veel soorten molens in
principe niet uit. Of de wind of het water nu
de stenen aandrijven; uiteindelijk draait het
om de stenen. De geschiedenis van veel
watermolens gaat aanzienlijk verder terug
dan van het gros der windmolens. Boven-
dien hebben watermolens hun eigen,
aparte sfeer en vaak zijn ze als het ware
vergroeid met het landschap.

In de omgeving van Eindhoven liggen een
aantal watermolens die aan alle hierboven
genoemde factoren voldoen. De Collse
Molen bij Tongelre is er een van. Hij wordt al
in 1337 vermeld. Het is een dubbele molen,
een koren- en oliemolen. Tot in de Eerste
Wereldoorlog is er olie geslagen. Dat was,
zoals regel in deze streek, ook loonbedrijf.
Dit bedrijf is dan ook eigenlijk van een heel
andere orde dan op de windmolens bo-
ven de grote rivieren. Na verloop van tijd
werd het gaande werk uitgesloopt. Het ko-
renmolenaarsbedrijf bleef op de molen
nog stand houden tot 1974, zij het dat er de
laatste tien, vijftien jaar alleen met de ha-
mermolen werd gemalen. In 1975 werd op
initiatief van Piet van Bussel de Stichting De

Eindhovense Molens opgericht,
die zich eerst op de Collse Molen richtte, 
eigendom van de gemeente Eindhoven.
Allereerst werd de korenmolen gerstau-
reerd en maalvaardig gemaakt, waarin
vader Piet en zoon Edwin van Bussel een
zeer groot aandeel hadden. Recent is ook
de oliemolen hersteld en weer ingericht als
functionele oliemolen naar plannen van
Piet van Bussel. Met een groot feest is de
oliemolen onlangs weer in bedrijf gesteld.
Ter gelegenheid daarvan verscheen een
36 pagina’s tellende brochure, Watermo-
len ‘t Coll Eindhoven, geschreven door
Wiro van Heugten in samenwerking met
Jan Spoorenberg en Piet van Bussel en uit-
gegeven door de Stichting De Eindho-
vense Molens. 
Wie kennis wil maken met het eigene van
de Brabantse watermolens kan heel een-
voudig bij dit boekje terecht. Dat geldt niet
alleen de geschiedenis van de molen op
zich, maar vooral diens ‘setting’ in de voor-
bije samenleving en die van nu. Veel van
dit soort molenbrochures lijden aan vage
algemeenheden, waardoor het eigenlijke
verhaal van de molen ondersneeuwt. Hier

gebeurt eigenlijk het omgekeerde. De ge-
schiedenis van de Collse Molen geeft juist
vanuit zijn eigen geschiedenis een opstap
naar het algemene, ook al legt een om-
vang van 36 pagina’s beperkingen op.
Door deze opzet stijgt dit boekje ver uit bo-
ven het gemiddelde. Doordat het boekje
voor de opening van de oliemolen gedrukt
moest zijn ontbreekt een foto van het olie-
moleninterieur; zie het als een aansporing
om het eens ‘life’ te bekijken.
Het boekje is geïllustreerd met foto’s en te-
keningen van nu en voorheen, terwijl er
ook een paar verhelderende kaartjes en
technische tekeningen zijn opgenomen. 

De prijs van het boekje bedraagt 9,00 (incl.
verzend- en verpakkingskosten). Na over-
making van het bedrag op giro-rekening
1124816 t.n.v. E.C.M. van Bussel te Eindho-
ven wordt het boekje toegestuurd. 
De “afhaalprijs” is e 7,00.                  jsb.

De Collse Molen te boek



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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