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Redactioneel

U heeft nog altijd het tweede deel van de geschiedenis van Het For-
tuyn in het Openluchtmuseum te goed. Die belofte wordt in dit num-
mer vereffend. De situatie van deze molen is uitwendig volgens bio-
toopopvattingen in engere zin (windbelemmering) als ruimere zin
(passende omgeving) niet ideaal om het maar eens heel vriendelijk te
stellen. Inwendig biedt de molen veel tegenwicht. Het is een van de
historisch waardevolste korenmolens van Nederland al zal het gros
van de bezoekers daaraan voorbij lopen. Het is te hopen dat het mu-
seum dit historische karakter van deze molen wil en kan versterken:
daar zijn echt wel mogelijkheden voor te bedenken.
Verder viert de Stichting De Overijsselse Molen deze maand het vijftig-
jarig bestaan, uiteraard een reden om bij deze stichting en haar ver-
leden stil te staan.
In het septembernummer, zo meldden we, was er geen plaatsruimte
voor een bijdrage van de heer Den Besten over het thuisbrengen van
de molen van Enspijk. Hoewel de bedoeling wat achterhaald is door
het uitvoerige artikel over deze molen in het septembernummer
plaatsen we dit stuk nu toch vanwege allerlei bijzonderheden die be-
slist het vermelden waard zijn. Verder gaat de heer Den Besten ook in
op de verhoudingen tussen de diameter en de breedte van schep-
raderen in het Land van Heusden en Altena. In feite onderstreept hij
daarmee de veronderstelling in het septembernummer dat bij de mo-
len van Enspijk twee kleinere (en bredere) raden vervangen zijn door
een smal rad met een grotere diameter om zo tegen een (soms zeer)
hoge Lingestand op te kunnen ‘boksen’.
De ‘leugenkop’ in het juninummer leverde een interessante reactie
op van Andreas de Vos uit Koedijk, die op zijn beurt de aanleiding is
om nog eens wat dieper te duiken in deze materie. 
Een stoomfiets is geen stoomfiets en een stoommaalderij hoeft geen
stoommaalderij te zijn. Gerrit Kouwenhoven beschrijft de lotgevallen
van ‘de stoom’ in Veesen, een ‘stoom’ die geen stoom is, of nu wel
weer?
Wegens tijdgebrek is de redactie niet instaat geweest om het in het
septembernummer toegezegde speciaalnummer over de rompen-
en stompennota van Monumentenzorg helemaal klaar te maken.
Een halfbakken product leveren wij u liever niet. Vandaar dat is beslo-
ten om dit speciaalnummer over de jaarwisseling heen te tillen. Van-
wege diverse organisatorische problemen in verband met de feest-
dagen leek het ons verstandiger dit speciale nummer te reserveren
voor februari 2004, maar het wordt dan wel iets bijzonders, al was het
maar dat dit het omvangrijkste nummer uit de geschiedenis van de
Molenwereld wordt.
Tot slot: als u een Molenwereld in het Frans wil lezen dan kan dat ook.
Sinds vorige jaar verschijnt le monde des moulins, orgaan van Fédé-
ration Des Moulins de France (website fdmf.free.fr).

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van de Molenwe-
reld: 7 november 2003. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods
een weekje later.

COLOFON

Redactie & administratie: 
Moerdijkstraat 39 2751 BE Moerkapelle,
Tel./fax: +31 (0)79-5931303
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Verschijning: 
elf maal per jaar, als regel op de eerste woensdag van de
maand. Gedurende de maanden juli en augustus verschijnt
één gecombineerd nummer

Uitgave:
De 'Molenwereld' is een uitgave van de Stichting Molenwereld
Benedenrijweg 521 2987 VA Ridderkerk
Tel.: 0180-411018

Uitgever:
dhr. Sj. J. Veerman
Neptunushof 28 2931 XS Krimpen a/d Lek
Tel.: 0180-524509
E-mail adres: sjv@xs4all.nl

Eindredacteur:
dhr. J.S. Bakker
Moerdijkstraat 37 2751 BE Moerkapelle,
Tel/fax 079-5931303
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Advertenties:
J. Ottevanger
Molenviergang 2 2761 BK Zevenhuizen
Tel.: 0180-638180 / Fax: 0180-638179 
E-mail adres: jomolen@cistron.nl

Abonnementen:
Tel.: +31 (079)-5931303 (na 18.00 uur) / Fax: +31 (079)-5931303
Nederland (f 47,50) per jaar (incl. 6% BTW)

Overige landen Europa (f 65,-)
Andere landen prijs op aanvraag 

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden 
voldaan.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan
en worden automatisch verlengd 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

Prijs losse nummers: in Nederland f6,-; 
overig Europa f7,- (exclusief porto)

Donateurs van de Stichting Molenwereld ontvangen het 
blad gratis bij een minimum-donatie van f 62,50 
Op schenkingen en legaten aan de Stichting Molenwereld is
artikel 24 lid 4 van de Successiewet van toepassing

Bankrelatie:
Voor Nederland: Postbank 4506935 / Rabobank 3750.30.867
Voor België: Postcheque 000-1746998-28

Kopij:
Zenden aan de redactie van de Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle 

Lay-out en Druk:
Vis Offset, Alphen aan den Rijn

ISSN 1387-2974

© COPYRIGHT 2003 Stichting Molenwereld Moerkapelle
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoud pagina

Molens Actueel 271

Grensmolens 312

Geen gehandicaptenproject in De Oude Molen in Wijchen 313

Een halve eeuw De Overijsselse Molen 314
J.S. Bakker

Zoeker 317

Het Fortuyn in het openluchtmuseum (2) 318
L.H. Boot

Nogmaals de leugenkop 322

Forum: RIE-reacties 323

De ‘Stoom van Veessen’ 324
Gerrit Kouwenhoven

NVVM-molenmakers actief 327

De molen van de dorpspolder Enspijk 328
Ing. Jan den Besten

Schepraderen in het Land van Heusden en Altena 330
Ing. Jan den Besten



3036de jaargang 2003 nr. 11

MOLENS
ACTUEEL

Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Congres De Hollandsche Molen

Jubileumcongres De Hollandsche Molen:
Een nieuwe kijk op molens?  In het kader
van het 80-jarig jubileum van De Holland-
sche Molen organiseert de vereniging in sa-
menwerking met TIMS Nederland en Vlaan-
deren op vrijdag 7 november 2003 een mo-
lencongres met als thema: Een nieuwe kijk
op molens? Het congres wordt gehouden
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst
wordt vanuit verschillende invalshoeken in-
gegaan op de consequenties van de
trend in het molenbehoud om steeds vaker
de cultuurhistorische waarde van de mo-
len te betrekken bij beslissingen over de
noodzaak het werktuig te beschermen.
Met dit congres wordt het jubileumjaar van
De Hollandsche Molen officieel afgesloten.
Het congres wordt geopend met een inlei-
ding van prof. dr. G. Rooijakkers, waarna in
verschillende zalen tien uiteenlopende
deellezingen worden gehouden over het
thema. Het congres wordt afgesloten met
een paneldiscussie onder leiding van L.M.
Endedijk, directeur van De Hollandsche
Molen. Hierna houdt T. Neuhaus, conserva-
tor van het molenmuseum te Koog aan de
Zaan, een voordracht over de schilder van
molenlandschappen Frans Mars. Nadere
informatie over het congres is te vinden op
de website van De Hollandsche Molen:
www.molens.nl. Vereniging De Holland-
sche Molen.

Raamovereenkomst tussen TU
Delft en Monumentenzorg over
vochtproblematiek molens en
verwant metselwerk

Donderdag 16 oktober is een drie jaar lo-
pende Raamovereenkomst betreffende
het totaalonderzoeksproject Aanpak
Vocht  pro blematiek Molens en Verwant

metselwerk getekend door de Decaan
van de Faculteit Civiele Techniek en Geo-
wetenschappen van de TU Delft en de di-
recteur van de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg (RDMZ).
Met het ondertekenen van de Raamover-
eenkomst wordt een periode van inten-
sieve voorbereiding bij de TU Delft afgeslo-
ten. In de raamovereenkomst hebben de
partijen de intenties en uitgangspunten
vastgelegd voor een groot, meerjarig on-
derzoeksproject: een soort Deltaplan voor
de bescherming van een belangrijk deel
van het Nederlandse gebouwde erfgoed
tegen de bedreiging door water en vocht.
Het totaalonderzoeksproject omvat drie fa-
sen, waarvan de eerste fase (literatuurstu-
die en praktijkonderzoek) uitgevoerd bin-
nen de Faculteit CiTG eind vorig jaar werd
afgerond. Bij de afronding van de tweede
fase zullen de onderzoekers de onder-
zoeksresultaten zodanig bewerken dat zij
direct toepasbaar zijn binnen de restaura-
tiepraktijk. In de derde fase wordt door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg een
bewerking verzorgd van de technische re-
sultaten van de tweede fase, met name
door toetsing en integratie daarvan met
restauratiefilosofische aspecten. Het eind-
product van de derde fase is een hand-
boek voor de restauratie en conservering
van zwaar vochtbelast vollewand-metsel-
werk. TU Delft. 

Opening Zwakkenburgermolen 

Op vrijdag 10 oktober 2003 is de Zwakken-
burgermolen bij Grijpskerk officieel in her-
gebruik genomen. De omvangrijke restau-
ratie en verplaatsing van deze molen is het
eerste molenproject waarvoor uit de uitke-
ring van de Sponsor Loterij een financiële
bijdrage is toegekend. De officiële opening
wordt verricht door de heren R. Hielema,
wethouder van de gemeente Zuidhorn, J.J.
de Zeeuw, voorzitter van De Hollandsche
Molen en L. van Grunsven, hoofd toewijzin-
gen van de Sponsor Loterij. De molen is ei-
gendom van Molenstichting Westerkwar-
tier.  De Zwakkenburgermolen stond sinds
1955 zonder wiekenkruis te verpieteren in
het Groningse land. Sinds begin jaren ne-
gentig probeert Molenstichting Wester-
kwartier de molen gerestaureerd te krijgen
en zocht hiervoor samenwerking met de
gemeente Zuidhorn en De Hollandsche
Molen. Lange tijd bleek de financiering een
te groot struikelblok. In 2001 kwam hierin
verandering, toen De Hollandsche Molen

begunstigde werd van de Sponsor Loterij.
De vereniging ontvangt op jaarbasis sinds-
dien een bedrag van 227.000 euro van

De Zwakkenburger Molen bij de ope-
ning op 10 oktober (foto H. Noot).

Zo stond de Zwakkenburger Molen ja-
renlang te verkommeren nadat hij in
1955 zijn roeden kwijtraakte. In 1981
werd de molen door vrijwilligers be-
timmerd met ondulineplaten om ver-
der verval te voorkomen (foto M.E.
van Doornik 1984).
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deze goede doelen-loterij. Hiermee onder-
steunt zij in het bijzonder projecten rond
‘verweesde’ molens, molens waar niemand
naar omkijkt en molens van nationaal be-
lang. Voor de reddingsoperatie van molen
De Zwakkenburger werd uit dit jaarbudget
90.750 euro uitgetrokken, waarmee een be-
langrijk deel van de totale kosten van
330.000 euro konden worden gefinancierd.
Voor het herstel van deze poldermolen
hebben verder onder meer de gemeente
Zuidhorn, de rijksoverheid en diverse cultu-
rele fondsen financiële bijdragen geleverd.
Vereniging De Hollandsche Molen.

Sprong vooruit voor molen 
Onderdendam

In 1855 verrees in Onderdendam aan het
Winsumerdiep een nieuwe koren- en pel-
molen. In 1926 werd het pelwerk uit de mo-
len gesloopt en een 20 pk benzinemotor
geplaatst. Op 13 april 1939 brak een roe,
waarna de molen niet werd hersteld. In au-
gustus 1939 werd hij tot op de onderbouw
werd gesloopt. Later werd de onderbouw
gebruikt als opslagplaats voor bouwmate-
rialen. In 1995 vat de Vereniging Dorpsbe-
langen het plan op om de molen te her-
stellen. In 1997 koopt de inmiddels opge-
richte Molenstichting Onderdendam de
molenonderbouw aan met financiële
steun van de gemeente Bedum. De stich-
ting weet ook de hand te leggen op het
achtkant van de in 1942 onttakelde koren-
molen van Slaghekke in Rijssen. In maart
1997 wordt het achtkant van deze, in 1896
door Ten Zijthoff uit Deventer gebouwde
molen gedemonteerd en in april overge-
bracht naar Bedum waar het in de loods
van een loonbedrijf wordt opgeslagen. Al-
lereerst is nu de restauratie van de molen-
onderbouw aan de orde. Die kreeg on-
langs een forse impuls van de zijde van de
gemeente Bedum, die uit eigen middelen
75.000 euro hiervoor beschikbaar stelde.
De Europese Unie komt met 100.000 euro
over de brug, de provincie Groningen met
50.000 euro, terwijl de Molenstichting voor
95.000 euro zal zorgen. De begane grond
krijgt een horecafunctie. Dat is nu eigenlijk
al het geval, want deelnemers aan de
Ruige Route, een toeristische kano- en fiets-
route, krijgen hier hun lunch. De eerste en
tweede verdieping zullen logiesruimte wor-
den, terwijl op de vierde verdieping een af-
deling van het museum ‘t Hoogeland in
Warffum wordt gevestigd.

Opening modelmolen in 
Sebaldeburen

Op zaterdag 1 november werd om 11 uur
de naam onthuld van een nieuw ge-
bouwde modelmolen te Sebaldeburen.
Sinds een aantal jaren was vrijwillig mole-
naar Henk Berends bezig met de bouw van
een replica van zijn echte poldermolen De
Eendracht. In het voorjaar van 2003 wer-
den deze werkzaamheden voltooid. Ter af-
sluiting van het project onthulde de heer A.
Slingerland, hervormd predikant te Sebal-

deburen tot juni 2003, de naam van het
molentje die zich op de zogenaamde
baard bevindt. 
Voor de genodigden werd eerst een cau-
serie gehouden over het verloop van het
project door de bouwer. Vervolgens werd
koers gezet naar de molen. Door een ruk
aan een touw werd de naam Westendorp
zichtbaar. De heer Slingerland gaf uitleg
over de keuze voor deze naam. 
Rond 1800 was het destijds de Hervormde
predikant Nicolaus Westendorp te Sebal-
deburen die aanzet gaf tot de oprichting
van de Sebaldebuurster Molenpolder en
de bouw van de molen De Eendracht.
Doordat diverse elementen en stadia in het
modelmolentje overeenkomen met De
Eendracht was de link snel gelegd. Nu ruim
200 jaar later herhaalt zich een geschiede-
nis, al hoewel niet ds. Slingerland de aanzet
gaf tot de bouw van dit molentje ligt het
toch in de lijn de verbinding van de polder
met de Hervormde kerk van destijds op
deze dag te benadrukken.
Met de bouw van de nieuwe molen werd
in 1999 begonnen en op 14 september
2002 kon de molen zijn definitieve plaats
krijgen. (Zie Molenwereld 2002-10-257, waar
ook meer gegevens over de bouw zijn te
vinden.)
Alle werkzaamheden vonden plaats in vrije
tijd en voor eigen rekening. Door het droge
weer kon er vroeg in het voorjaar begon-
nen worden met het afgraven en aanleg-
gen van de grote vijver. De vijver werd
daarna gevuld door het molentje. Door de
harde zandlaag blijft het water goed op
peil, zo is de afgelopen zomer gebleken.
Langzamerhand neemt de natuur weer
bezit van het ontgraven terrein. Momen-
teel zitten er erg veel (kleine) kikkers in de
vijver. Het spontaan gaan bloeien van zwa-
nebloemen is een teken dat het ecolo-
gisch wel goed zit. De ontgraven grond is
gebruikt voor taludverbreding en dijk ver-
zwaring ter plekke. Henk Berends.

Technische gegevens:
Type: achtkante grondzeiler, met riet ge-
dekt

De nieuwe molen van Henk Berends in
Sebaldeburen (foto H. Berends).

Wieksysteem: oud-hollandse met zelfzwich-
ting (92 kleppen)
Vang:stalen bandvang
Kruiwerk: Voeghoutenkruiwerk, kruihaspel
en 12 kruipalen
Vlucht: 6.90 meter
Werktuig: houten vijzel, diameter 46 cm, 3
gangen, lengte 3, 30 meter, spoed 0,58 cm
Functie: water verplaatsen, opvoerhoogte
0,70 - 1,10 meter
Bouwjaar:1999 - 2003

Somber restauratieperspectief
molens De Fryske Mole

De Stichting De Fryske Mole heeft 41 mo-
lens in eigendom en is daarmee na de Rijn-
landse Molenstichting de grootste molenei-
genaar van het land. Als zoveel molen-
stichtingen met molens heeft De Fryske
Mole het niet gemakkelijk. Dat geldt al de
lopende zorg voor de molens, maar meer
nog de uitvoering van grotere en kleinere
restauraties. De stichting heeft voor dertien
van haar molens restauratieplannen op de
plank liggen. In totaal is daarmee een be-
drag van 1,4 miljoen euro gemoeid. Ver-
deeld over dertien molens is dit wellicht niet
zo indrukwekkend veel, maar het geld
moet er wel komen. De stichting is daarbij
sterk afhankelijk van de gemeenten waar
de molens staan. Zij hebben voor de rijks-
subsidies of een eigen restauratiebudget
(de grotere monumentgemeenten of zijn
afhankelijk van de provincie. Daarin zijn na-
tuurlijk ook andere monumenten als molens
opgenomen zoals kerken, woonhuizen,
boerderijen. De vraag naar monumenten-
subsidie overtreft de vraag en daardoor zijn
de molens of in het geheel niet of slechts
zeer ten dele in de gemeentelijke restaura-
tieprogrammaís opgenomen. Dat bete-
kent dus de molens gedurende de looptijd
van het provinciaal uitvoeringsprogramma
(PRUP) niet of onvoldoende aan de bak
komen. Zo is de onttakelde Slagdijkstermo-
len bij Finkum al sinds 1985 eigendom van
de stichting en nog steeds niet gerestau-
reerd. Ook nu komt hij nog niet voor op het
programma van de gemeente Leeuwar-
deradeel. Als men zich realiseert dat er in
1987 al een nieuwe as voor deze molen is
geleverd... Hij is wel met een geraamde
kosten van 604.000 euro wel de grootste
slokop. Nog eerder, in 1981, verwierf De
Fryske Mole de eveneens onttakelde Ach-

De Achlumermolen, al sinds 1981 in de
wachtkamer; over wachtlijsten gespro-
ken...(foto J.A. van Krimpen 1975).
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lumermolen bij Achlum. Die is wel opgeno-
men in het PRUP voor Franekeradeel, maar
slechts voor een bedrag van 70.000 euro,
terwijl er 235.000 euro nodig is. Voor De Oli-
fant bij Birdaard is 106.000 euro geraamd.
De reservering in het lopende PRUP is 3948
euro. Voor ‘t Zwaantje in Nijemirdum is
130.000 euro nodig en er is nog niets voor
gereserveerd in het PRUP. De Fryske Mole
mag dus hopen dat men in de nieuwe ron-
den na 2007 beter aan de bak komt. Hoop
vleit de landman.

Opening molenpad en 
overdracht Skarrenmoune

Op Friese Molendag 13 september is het
nieuwe molenpad naar de Skarrenmoune
in Scharsterbrug geopend door de burge-
meester van Skarsterlân, de heer Kuiper. Te-
vens is de eigendom overgedragen aan
Stichting Penninga’s molen, die nu naast
het beheren van Penninga’s molen in
Joure de taak heeft om dit ook met de
Skarrenmoune te doen. De oude Stichting
Skarrenmoune, die nog maar uit drie perso-
nen bestond, heeft zichzelf nu opgeheven.
Naast de besturen van Stichting Pennin-
ga’s molen en Stichting Skarrenmoune en
Plaatselijk Belang en de huidige molenaars
waren oud molenaar Terwisscha van Schel-
tinga, die de molen dertien jaar heeft be-
diend, en de familie Rypkema aanwezig.
De molen is in 1888 door de grootvader
van Meinze Rypkema, die op de nabijlig-
gende boerderij woont, gekocht en neer-
gezet aan de Scharsterrijn. De molen is tot
1982 door de familie Rypkema bediend,
totdat een nieuw gemaal de molen over-
bodig maakte. De molen werd toen on-
dergebracht in een stichting, om de molen
voor de toekomst te behouden. Yeb Terwis-
scha van Scheltinga werd toen molenaar.
In 1996 kreeg hij assistentie van Bauke Bos.
In 1997 hield de eerste er vanwege zijn leef-
tijd mee op. Bauke kreeg er in 1999 een col-
lega-molenaar bij, Kick Dull, en samen hou-
den deze mannen de molen momenteel
draaiende.
Voorzitter Jolle Jonker van Stichting Pennin-
ga’s Molen nam als eerste het woord en
heette iedereen van harte welkom. Bennie

Minnema, als voorzitter van de Stichting
Skarrenmoune overhandigde de sleutel en
de voorzittershamer aan Jonker, waarna
de burgemeester het molenpad opende.
Bij de molen werden er nog enige korte
toespraken gehouden, waarna het gezel-
schap nog even na ging praten in de tuin
van Rypkema met onder zich de oude
maalstenen, die voor de oorlog in de mo-
len gelegen hebben, toen de molen enige
tijd dienst deed als korenmolen. Tijdens dit
gemoedelijke onderonsje werden oude
herrinneringen opgehaald.
Met de overdracht is de toekomst van de
molen zeker gesteld, waarbij duidelijk de
afspraak is gemaakt dat subsidies en do-
naties voor deze molen ook daadwerkelijk
terechtkomen bij de molen. Met een
krachtig bestuur en enthousiaste mole-
naars zal dit geen probleem zijn.
In de loop van de dag, bezochten een
kleine veertig man de molen, zodat duide-
lijk is dat het nieuwe pad er niet voor niets
ligt. Bauke Bos.

Molen De Vier Winden in Reutum
in gebruik gesteld

In 1862 koopt Gerard Kleijsen een gedeelte
van een watermolen uit De Lutte, en
vraagt toestemming voor de bouw van
een windmolen aan de Oude Bornse dijk. 
Opmerkelijk bij deze molen is het boven de
balie uitsteken van de stenen onderbouw.
Meerdere generaties Kleijsen hebben als
beroepsmolenaar met de molen gewerkt
en koren van de boeren uit de omgeving
gemalen.
Aanvankelijk uiteraard op windkracht,
maar in 1940 wordt er een dieselmotor bij-
geplaatst. Toch heeft de wind nog niet af-
gedaan en zelfs nog in 1954 wordt de mo-
len gerestaureerd en verbusseld. Onder in-
vloed van de revolutionaire veranderingen
in het mengvoederbedrijf kan het windmo-
lenaarsbedrijf geen stand houden. De fa-
milie Kleijsen begint de camping De Molen-
hof, maar de molen zelf komt al snel stil te
staan en raakt in verval. In 1974 wordt de
molen opnieuw gerestaureerd, nu door
Groot Wesseldijk. Bij deze restauratie wordt
de honderdste Derckx-roede gestoken en

De molen bij Scharsterbrug met het
molenpad en het draaiorgel De Paltrok
(!) (foto P. Timmermans).

De overdracht van de voorzittershamer
van de Stichting Skarrenmoune voor
de Stichting Penninga’s Molen (foto P.
Timmermans).

dat was goed voor een feest in Limburg.
Na deze restauratie raakt de molen toch
weer in de versukkeling.
Na het overlijden van vader Kleijsen werd in
1982 Stichting Molenhof Erven Kleijsen op-
gericht. Het bestuur bestond uit de zonen
en dochters van de molenaar. Met name
moeder Kleijsen was erg begaan met het
lot van de molen. Toch bleek het nodig om
de stichting een bredere basis te geven.
De grootste puzzel voor de restauratie was
uiteraard de fondsenwerving. Aanvankelijk
werden de restauratiekosten geraamd op
160.000 euro, maar ze zouden oplopen tot
250.000 euro. Zeventig procent werd ge-
dekt door Monumentenzorg. Ook diverse
andere instanties, zoals de Stichting RIBO,
droegen bij en in januari 2003 kon molen-
maker Groot Wesseldijk met het werk be-
ginnen, dat vooral gevlucht, kap, staart,
balie en metselwerk omvatte. De molen
kreeg ook zijn Van Busselstroomlijnneuzen
weer terug die bij de restauratie van 1976
verwijderd waren.
Uiteindelijk volgde op 19 september de of-
ficiële ingebruikstelling. 

Restauratie molen Zuidbarge 
begonnen

Onlangs is Doornbosch BV te Adorp be-
gonnen met de restauratie van onze mo-
len Zeldenrust te Zuidbarge. Op 22 septem-
ber werden de kap en de roeden verwij-
derd. Het eerst wordt de stelling aange-
pakt. De restauratie, die 205.000 Euro gaat
kosten, moet klaar zijn op 1 maart 2004. De
voortgang van de restauratie is te volgen
op onze website www.zuidbarge.nl/molen-
zeldenrust. Hierop staan ook verder veel
gegevens over onze molen.  Stichting Mo-
len Zeldenrust.

Molen De Vier Winden bij de inge-
bruikstelling op 19 september (foto
G.H. Varwijk).
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Gemeente Staphorst subsidieert
herstel molen

De laatste complete molen in de ge-
meente Staphorst staat aan de noordkant
van de gemeente, aan de Gemeente-
weg, achter het restaurant De Molenmees-
ter van Erik van Amstel die ook eigenaar
van de molen is. De in 1852 gebouwde mo-
len staat er sinds een storm in december
2000 gehavend bij. Toen brak een houten
roe en ook de andere roe, een ijzeren,
nieuw gestoken in 1972 is aan vervanging
toe. Na geharrewar over het al dan niet
steken van een houten of een ijzeren roe
viel de keus op twee nieuwe ijzeren roeden
(zie Molenwereld 2003-6-170).
Het gemeentebestuur wil 3000 euro van de
geraamde kosten, 21.000 euro, hieraan bij-
dragen. Van Amstel geeft daarvoor wel te-
genprestaties. Zo zal het mogelijk worden

om in de molen te trouwen; de molen zal
de molen worden opengesteld voor het
bezoek van basisschoolleerlingen en is de
molen geopend tijdens de drie jaarlijkse
Staphorstdagen.

Nieuwe aanval op biotoop 
Passiebloem Zwolle

De oliemolen De Passiebloem aan de Von-
delkade in Zwolle mocht op zijn historische
standplaats blijven staan. Er werden waar-
borgen geschapen om de biotoop niet te
laten verslechteren. Desondanks zijn er de
laatste jaren toch de nodige ‘aanvallen’
geweest zoals de nieuwbouw op het DSM-
terrein en de bouw van een nieuw stadion.
Nu doemt er weer een bedreiging op. In
de nabijheid van de molen is een hotel van
zeven verdiepingen hoog geprojecteerd,

Van de industriemolens bij Workum, de ge-
meente Nijefurd, is er niet een overgeble-
ven. Watermolens zijn er nog wel, ook in de
moderne uitvoering als windmotor. Om ze
te bewaren werd in 1973 de Workumer Mo-
lenstichting opgericht. Eerder al, in 1957,
had eigenaar J. Ybema zijn watermolen,
sinds 1951 buiten bedrijf, aan de gemeente
geschonken. In 1984 ontstond bij de ge-
meentelijke herindeling de gemeente Nij-
efurd en in haar kielzog veranderde de
Workumer Molenstichting in de Molenstich-
ting Nijefurd, welke zich ontfermde over de
molens in de nieuwe gemeente. Op 9 mei
2001 droeg de gemeente Workum Ybe-
ma’s molen over aan de molenstichting.
De molen stond er toen, zonder wieken,
haveloos bij. In december 2001 werd de
restauratieopdracht verstrekt aan Bouw
‘75. Ondanks de vlucht van maar 10 m lo-
gen de restauratiekosten er niet om:
187.000 euro. Daar is dan ook heel veel
voor aan de molen gedaan, want de staat
van de molen was heel slecht. Werken voor
de peilverlaging en de aansluiting op het
polderwater moeten nog worden uitge-
voerd.

Windmotor en windmolen bij 
Workum in bedrijf gesteld

Op 26 september is de molen officieel in
bedrijf gesteld. Ruurd Jacob Nauta uit Op-
penhuizen zal de molen als vrijwillig mole-
naar bemalen. Bij deze gelegenheid droeg
het Wetterskip Marne-Middelsee de spin-
nenkop bij Nijhuizum over aan de Molen-
stichting Nijefurd voor de symbolische euro.
Van deze molen bestaat alleen de acht-
kante ondertoren nog maar en het is de
uitdaging voor de molenstichting om daar
weer een volwaardige molen van te ma-
ken. Een ‘bruidsschat’ van het waterschap
helpt de molenstichting op de goede weg.
Diezelfde dag, 26 september, werd door
de Molenstichting Nijefurd ook de windmo-
tor, een in 1926 gebouwde Herkules Metal-
licus, aan It Skar in It Heidenskip na restau-
ratie in bedrijf gesteld. OP 18 februari 1999
schonken de eigenaren A. &. J. Kampen
de zeer vervallen windmotor aan de Mo-
lenstichting Nijefurd. De restauratie werd al
in 1999/2000 uitgevoerd door het Restaura-
tiebedrijf Bouw ‘75 uit Workum in samen-
werking met het Mechanisatiebedrijf Van
der Heide & Gietema, ook uit Workum. De
totale restauratiekosten bedroegen hier
103.594 euro.

De ondertoren bij Nijhuizum, de nieuwe uitdaging voor de Molenstichting Nijefurd
(foto P. Timmermans).

De gerestaureerde Ybema’s Molen bij
Workum (foto P. Timmermans).

De windmotor aan It Skar (foto P.
Timmermans).

24 meter hoog. Nu mag weer blijken hoe
hard de eerder genoemde afspraken zijn.

Conservatie Concordia 

De korenmolen Concordia aan de Molen-
straat in Ede staat er momenteel haveloos
en vervallen bij. De molen, die door de ge-
meente Ede tijdelijk in eigendom is gege-
ven aan de Stichting Vrienden van de Gel-
derse Molen, gaat steeds sneller achteruit
omdat weer en wind in het inwen dige vrij
spel hebben.
Nadat eerder de Provincie Gelderland en
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
toestemming hadden verleend, heeft nu
ook de gemeente aan de stichting het
groene licht gegeven om vooruitlo pend
op de eigenlijke restauratie de molen veilig
te stellen en te behoeden voor verder ver-
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val. Hiertoe zullen mogelijk nog in decem-
ber van dit jaar de kap en de molenromp
van de stenen voet worden gehesen en
goed ingepakt in zeilen bij de molen wor-
den opgesteld.
Aan dit werk gaan een aantal weken van
voorbereiding vooraf. In die tijd worden de
in de molen aanwezige silos en werktuigen
gedemonteerd die niets met de oude ko-
renmolen van doen hebben. Het betreft al-
lemaal zaken die zijn aangebracht nadat
de molen als zodanig was afgedankt en
die nu een belemmering vormen voor het
afnemen van de molenromp. Nog aanwe-
zige originele onderdelen zullen worden
veiliggesteld om waar mogelijk te worden
hergebruikt. Het werk zal worden uitge-
voerd door molenmakersbedrijf H. Enden-
dijk uit Terschuur.
Al deze activiteiten maken formeel nog
geen deel uit van de eigenlijke restauratie.
De hiervoor benodigde vergunningen en
dergelijke zijn nog ‘in procedure’. Toch jui-
chen wij als Stichting Vrienden van de Gel-
derse Molen deze ontwikkelingen toe. Ver-
der verval wordt voorkomen. En als onver-
beterlijke optimisten hopen wij dat als de
trein eenmaal rijdt, deze ook zal blijven rij-
den! Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen.

Dreigende sloop voor 
molenstomp Doornspijk

Eigenaar Jan van den Bosch beëindigde
twee jaar geleden zijn veevoederbedrijf
omdat er geen opvolger was en hij zelf
richting pensioen ging. Nu is hij van plan de
molenstomp binnenkort af te laten breken.
De molen wordt niet meer gebruikt en het
instandhouden van de stomp is een te kost-
bare zaak. Van de andere kant vindt hij de
sloop wel jammer, omdat er altijd een Van
den Bosch op deze molen gemalen heeft.
Ook molen De Duif in Nunspeet was lange
tijd in handen van deze familie. De molen
werd in 1857 overgeplaatst vanuit de Hoge

Enk (even ten noordoosten van Doornspijk)
naar zijn huidige plek aan de Zuiderzee-
straatweg. In het muldershuis, dat in 1969
door nieuwbouw vervangen werd, stond
dit jaartal met muurankers aangegeven.
Deze muurankers werden daarna weer in
de nieuwe woning aangebracht (thans Zui-
derzeestraatweg 70). Volgens Van de
Bosch verbrandde de molen in 1924 (of no-
vember 1925?). Daarna werd de stomp als
motormaalderij met stenen ingericht. Later
werden de stenen verwijderd en vervan-
gen door een hamermolen. 
In de molenstomp zit nog een gevelsteen
die herinnert aan de bouw:

De eerste steen gelegd door
R. v.d. Bos oud 19 jaar

den 18 10/6 57

Afbraak en herbouw schuur bij
de Mallumse Molen

Bij het Muldershuis van de Mallumse Molen
in Eibergen hoort een monumentale
schuur. Deze molenschuur zal vanaf maart
2004 dienen voor het tuincluster van Esti-
nea, een instelling voor dagopvang en
dagbesteding van verstandelijk gehandi-
capten. Voor dit doel zal de schuur worden
gesloopt en in dezelfde stijl worden her-
bouwd. De cliënten zullen ook worden in-
gezet in de kruidentuin en het tuinonder-
houd bij het Muldershuis. Monumentenzorg
is inmiddels akkoord gegaan met de plan-
nen voor de schuur.

Opening expositie in 
Venemansmolen te Winterswijk

Op 11 september werd in de Venemans-
molen in Winterswijk de expositie ‘Eeuwig in
beweging’ geopend die toegspitst is op de
geschiedenis van deze molen welke al in
1402 wordt vermeld. Het is in feite het sluit-
stuk van de ontwikkeling van de Vene-

mansmolen van onttakelde romp tot maal-
vaardige korenmolen annex maalderij in
combinatie met een bezoekerscentrum. Tij-
dens de opening van de expositie stelde
directeur Trijsberg van het Gelders Oud-
heidkundig Contact voor om in samenwer-
king met Monumentenzorg, gemeente en
provincies te komen tot een register van
opengestelde monumenten, monumen-
ten, waar je niet slechts van buitenaf te-
genaan kunt kijken, maar die door bezich-
tiging veel meer te bieden hebben en
daardoor het nationaal erfgoed gestalte
geven voor het publiek. 

Stichting De Utrechtse Molens
heeft financiële zorgen. 

De Stichting De Utrechtse Molens is lange
tijd hét voorbeeld geweest van een doel-
treffend en slagvaardig provinciaal molen-
beleid. 22 molens, bijna driekwart van het
totaal aantal molens in deze provincie is ei-
gendom van de stichting. De stichting be-
hoort daarmee ook tot de grootste mole-
neigenaren van Nederland. 
Een aantal molens van de stichting wacht
nog op grotere of kleinere restauraties. De
totale kosten becijfert de stichting op ruim
een miljoen euro. Dat geld is er niet. In over-
leg met het provinciebestuur probeert men
uit de impasse te komen en dat komt in de
eerste plaats neer op het stellen van priori-
teiten. 

De Slootgaardmolen draait weer

Op vrijdag 5 september is de Slootgaards-
molen bij Waarland officieel in bedrijf ge-
steld door gedeputeerde R. Kruisinga en ir.
J.J. de Zeeuw, de voorzitter van De Hol-
landsche Molen. 
De molen bij Waarland hoort tot de merk-
waardigste watermolens van Nederland.
De binnenkruier is bijzonder oud. Op 20
maart 1590 kreeg Sabina van Egmond
tien jaar vrijstelling van de grondbelasting
in verband met haar plan om de Sloot-
gaard te bedijken en droog te maken.
Nog in hetzelfde jaar kwam de droogma-
king gereed en de nu bestaande molen
is, gelet op de bouwwijze, nog steeds de
molen uit 1590. 
Niet alleen is de molen buitengewoon
oud, maar het is ook de enige molen met
een authentieke gietijzeren as voor een
haspelkruis, een wiekenkruis met halve
roeden. Nadat de molen in 1926 na roe-
denbreuk buiten bedrijf kwam. Later
kwam er in de molen een dieselmotor te
staan die de molenvijzel aandreef. In
1949, bij de ruilverkaveling, kwam de ge-
motoriseerde molen buiten bedrijf, waar -
na de bemalingsinstallatie uit de molen
werd gesloopt. Sinds 1967 is de molen be-
woond. Tientallen jaren lang is er gepraat
over restauratie, juist vanwege de bijzon-
dere as, eindelijk is het er nu van gekomen.
De gietijzeren as, fabrikaat Sterkman, no.
391, dateert uit 1866. Het grote voordeel
van een haspelwiekenkruis is dat men voor
de roeden minder lange stammen nodig

De met ondergang bedreigde molen-
stomp in Doornspijk.

De Concordia in Ede in 1994.
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heeft, terwijl het zwaarste en sterkste deel
bij de as zit. Aanvankelijk werden deze has-
pelkruisen gemaakt met halve roeden om
de houten as zoals nu nog het geval is bij
de Robonsbosmolen bij Alkmaar. Om -
streeks 1865 begon men voor een vergelijk-
baar systeem ijzeren assen te gieten, zowel
bij Enthoven als Sterkman/De Prins van
Oranje. Buiten West-Friesland heeft het ei-
genlijk geen opgang gemaakt en in later
tijd zijn meestal gewone doorgaande Pot-
roeden gestoken, waarvoor dan het tus-
senschot uit de askop werd geslagen.
Dankzij zijn relatief vroege onttakeling is de
Slootgaardmolen een dergelijke operatie
(gelukkig) misgelopen en kan de molen nu
dankzij de familie Goossens weer draaien
met een uniek wiekenkruis. De restauratie
werd uitgevoerd door molenmaker Poland
uit Broek op Langedijk.

Speelmolen de Windhond in de
Zaanse Schans verplaatst 

De Windhond is afgelopen augustus een
meter of 15 oostelijker geplaatst i.v.m. de
bouw van een replica van een huis wat in
het Zuiderzeemuseum staat, dat weer oor-
spronkelijk uit Jisp komt.
Dit huisje, een vroeg voorbeeld van zaanse
houtbouw, is oorspronkelijk gebouwd voor
de Floriade van vorig jaar. Na afloop van
de tentoonstelling is het gekocht door de
woningbouwvereniging ZVH uit Zaandam.
De ZVH heeft het geschonken aan de
stichting de Zaanse Schans. Aannemer
Dura Vermeer heeft het huisje vervolgens
op de Zaanse Schans herbouwt.
Het huisje opzich stelt niet zo veel voor. Het
zijn houten panelen die met moderne ver-
bindingsmiddelen elkaar aan zijn ge-
schroefd. Het is dan ook de buiten- en bin-
nenbetimmering en beschildering die het
op Zaanse houtbouw laten lijken. 
Voor het Windhondje is het bepaald geen
feestelijke gebeurtenis. Het molentje gaat
er qua windvang toch op achteruit omdat
het zogenaamde Jisperhuis, wat er nu voor

gebouwd is, een stuk hoger is dan de
Schuitenmakerij. Zaterdag 20 september is
het huisje geopend. 

De Bonte Hen: van olie- naar
kaasmolen

In 1969 was de televisieserie ‘Floris’ enorm
populair. In deze film met de avonturen van
ridder Floris komt de onder molenliefheb-
bers nog wel bekende scene voor met rid-
der Floris op de molenwieken van de mo-
len van Hernen. Dit staaltje geschiedverval-
sing wordt in het vervolg dat nu in produc-
tie is nog overtroffen. Voor dat doel wordt
de oliemolen De Bonte Hen in de Zaanse
Schans tijdelijk een ‘kaasmolen’. Van 17 tot
19 september werden er in de molen op-
namen gemaakt. Voor de buitenopnamen
komt een andere molen in beeld: een wip-
molen bij Lopik. In november 2004 moet
‘Floris’ gaan draaien in de bioscopen.

Brand in schuur molen de Held
Jozua 

Om een uur of vier in de nacht van maan-
dag op dinsdag 19 augustus j.l. werd brand
ondekt in de houtloods van paltrokmolen
de Held Jozua in Zaandam-W. Gelukkig
was de brandweer snel ter plaatse zodat
de schade aan de loods meevalt. De
brand is ontstaan in een afzuiginstallatie
van het in de loods gevestigde
Japans/Chinese restaurant. Door de snelle
alarmering en de nabijheid van de brand-
weerkazerne bleef deze unieke houtzaag-
molen gespaard.

Subsidie voor restauratie molen
Nijkerk-Appel

De korenmolen in de buurtschap Appel bij
Nijkerk is al tientallen jaren een zorgenkind.
Gebrek aan medewerking van de eige-

naar was een der oorzaken. Nadat vorig
jaar het echtpaar Krijnen de molen verwierf
leek niets een snelle restauratie in de weg
te staan. Helaas pakte dit anders uit door-
dat de molen door de provincie uit het res-
tauratieprogramma was gehaald omdat
er onvoldoende uitzicht op een mogelijke
uitvoering was. Het terugdraaien van dit
besluit bleek niet mogelijk en zo moest men
opnieuw zijn beurt afwachten. De provin-
cie Gelderland wilde 50.000 euro beschik-
baar stellen voor restauratie, mits de ge-
meente dit ook deed. Onlangs besloot de
gemeente hiertoe, waarmee weer een
hobbel op weg naar de restauratie is afge-
sloten. 
Daarmee is men er nog niet. Krijnen wil bij
de molen een woonhuis bouwen, maar
wel op enige afstand om windbelemme-
ring te voorkomen. De gemeente voelt
niets voor die locatie, maar op dit punt zijn
tussen de gemeente Nijkerk en de eige-
naar nieuwe afspraken gemaakt.
Verder zijn er problemen met de rijkssubsi-
die. De gemeente Nijkerk ging uit van een
subsidie van 264.000 euro, maar het subsi-
diebedrag blijkt nu 158.000 euro te zijn, een
verschil van meer dan een ton, in euro’s
wel te verstaan. Daarmee is er weer een
probleem.

Bezwaar tegen ‘nieuwe huid’
voor De Roode Leeuw in Gouda

Molen De Roode Leeuw in Gouda is een
berucht voorbeeld van een molen met ex-
treme wateroverlast als gevolg van vocht-
doorslag. Plastic zeilen op de romp moet
de kwaal beheersbaar maken, maar dat is
natuurlijk een noodmaatregel en geen blij-
vende oplossing. Na proefnemingen en
gesteggel is eind vorig jaar de oplossing
geaccepteerd om de molen te voorzien
van een ‘zwevende’ pleusterlaag op een
RVS vlechtwerk dat met RVS ankers ver-
bonden is aan de molen met een tussen-
ruimte van drie centimeter. Natuurlijk is een
dergelijke ingreep onderworpen aan een
bouwvergunning. De Vereniging Behoud
Stadsschoon in Gouda heeft evenwel in
een bezwaarschrift schorsing van de ver-
gunning geëist, omdat men deze ingreep
een aantasting van het uiterlijk van de mo-
len ziet. Stadsschoon stelt dat er bij de res-
tauratie in 1984 fouten zijn gemaakt. Zo
zouden de voegen niet goed uitgeslepen
zijn en werd een verkeerde mortel gebruikt.
De remedie is volgens de vereniging dan
ook het werk uit 1984 over te doen, maar
nu goed.

Kinderen halen ‘alles uit de kast’
in De Palmboom

Afgelopen donderdag 25 september ging
in Museummolen De Nieuwe Palmboom
Het Grote Molense; van start. Tot eind 2004
heeft de Schiedamse molen een zolder vol
raadsels, weetjes en molenspelletjes speci-
aal voor kinderen van 7-12 jaar.
De kinderen die deze zomer de molenpuz-
zeltocht goed hadden uitgevoerd, kregen

De Slootgaardmolen kort voor de vol-
tooiing van de restauratie (foto M.J.
Stroo).

De Appelse Molen (foto E.G.M. Esse-
link).
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de eer als eerste met Het Grote Molenspel
aan de slag te gaan. Net toen ze na een
glaasje limonade naar de derde zolder van
de molen wilden klimmen om in alles kast-
jes en laatjes van Het Grote Molenspel te
neuzen, werd daar een stokje voor gesto-
ken door de heer Eigenwijs, die met een
dikke bril en grote megafoon gewapend
en ‘test’, ‘test’ roepend de molentrap af-
kwam. Als speldeskundige wilde hij eerst de
veiligheid onder de loep nemen en testen
of kinderen alle spanning wel aankonden.
Maar de jeugdige bezoekertjes kwamen
met vlag en wimpel door deze nogal
vreemde test en toen kon er gespeeld wor-
den.
De heer Eigenwijs ging bij Het Grote Molen-
spel met Tessa en Vera Kuiken meteen een
wedstrijdje houden wie de meeste punten
scoorde. Uiteindelijk moest de speldeskun-
dige zelf afkoelen van alle spanning en

stopte hij met bril en alpino en al zijn hoofd
in een emmer water, tot grote hilariteit van
de kinderen. Daarna konden alle aanwezi-
gen zelf met het memoryspel de vragen en
goede antwoorden bij elkaar zoeken of ra-
den welke molengeluiden er uit de gelui-
denkast kwamen.
Verder werd er geprobeerd molenknopen
na te maken in de dikke touwen. Ook heel
interessant in Het Grote Molenspel vonden
de kinderen om de wieken in de juiste
stand van de wind te zetten. Al met al ble-
ven alle kinderen zolang boven in de mo-
len spelen dat het openingsfeestje nog een
latertje werd. Een goed teken voor de aan-
trekkingskracht van deze spelletjes-kasten-
wand die behalve leuk ook educatief is.
Stichting De Schiedamse Molens heeft na
de speciale kindertentoonstellingen
‘Wind/Kracht/Metingen’ en ‘Molens, My-
thes en Mysteries’ deze keer het actieve

element voor de bezoekertjes uitgebreid.
Met de in Het Grote Molenspel opgeno-
men spelletjes komt ondermeer informatie
naar voren over ‘lang geleden’, ‘draaien
en malen’ en ‘graan en meel’. Het educa-
tieve molenspel kwam tot stand mede
dankzij de steun van Het Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o., de provincie Zuid-Hol-
land, het Elise Mathilde Fonds en de Eras-
musstichting.
Het Grote Molenspel is vanaf nu net als de
museummolen van di t/m za geopend van
11.00 - 17.00 uur en op zon- en feestdagen
van 12.30 - 17.00 uur. Voor informatie of
voor het houden van een kinderpartijtje
kan gebeld worden naar 010-4267675.
Voor een folder met mooie affiche van Het
Grote Molenspel kan men terecht o.a. bij
VVV of Museunimolen De Nieuwe Palm-
booni, Noordvest 34,3111 PH Schiedam.
Stichting De Schiedamse Molens.

De onttakelde Souburgse molen bij Al-
blasserdam (foto H. van Steenbergen).

Behalve een Zeeuws Souburg is er ook een
Zuid-Hollands: een polder in de gemeente
Alblasserdam. De rivier de Alblas maakt bij
Alblasserdam een heel grote S-bocht. Het
oostelijk deel binnen die liggende ‘S’ is de
Grote Nes; (Nes zou samenhangen met
neus. Zoals de neus een uitstulping van het
hoofd is, zo is de nes een in een rivier uit-
stulpend stuk land. Nessepolders komen
ook voor in Schieland, de Krimpenerwaard
en IJsselmonde.) De Grote Nes in de Alblas
viel niet onder Alblasserdam, maar onder
Oud-Alblas, zowel onder de polder als de
gemeente van die naam. De bocht in de
grote Nes wrd zo’n 700 jaar geleden recht
getrokken door het graven van de Nauwe

Nog meer twijfels over toekomst molen Souburg?
Alblas, waardoor de Grote Nes een eiland
en de liggende ‘S’ een liggende ‘6’ werd.
Het afgesneden deel van de Alblas heet
de Groep. De 52 ha Grote Nes had een ei-
gen molen, de Nessemolen, een schep-
radmolen met een vlucht van 18,68 m. Die
werd in het najaar van 1929 gesloopt en
vervangen door een motorgemaal.
Het westelijk deel binnen de liggende S-
bocht is de polder Souburg. Het dankt zijn
naam aan Nicolaas van Souburg die in
september 1274 het hele ambacht Alblas
van Dirk van Teylingen kocht. Misschien
stichtte deze Nicolaas in de kleine Nes de
burcht Hof te Souburg. Nadat de Alblas bij
Alblasserdam was afgedamd werd het ge-
bied van Souburg ingepolderd en ontstond
een 32 ha grote polder. De polder helde,
evenals de Grote Nes, van oost naar west
af en dat had zijn invloed op het landge-
bruik: aan de hoge oostkant boomgaar-
den, in het midden bouwland en in het
noordwesten grasland.
De polder kreeg een eigen molen aan de
Alblas in het lage noordwestelijke polder-
deel; aanvankelijk ongetwijfeld een wip-
molen. In 1542 stond al zo’n molen op de
plaats van de bestaande molen. In 1860
werd een nieuwe molen gebouwd, de nog
bestaande stenen molen, met een vlucht
van 18,40 m. Het scheprad heeft een dia-
meter van 4,10 m bij een schoepbreedte
van 30 cm. De molen is van een zeer merk-
waardig model: een getailleerde ronde
stenen molen. Dat kwam in de omgeving
van Alblasserdam meer voor zoals bij de in
1846 gebouwde molen van de Ruigenhil-
polder en de nog bestaande in 1890 ge-
bouwde Kortlandse Molen. Verder komt
men het nog tegen bij (ook) twee koren-
molens in oostelijk Nederland waarvan er
(ook) één compleet is (de Piepermolen in
Rekken) en één onttakeld (Markelo-Elsen).
Evenals de Kortlandse molen heeft de Sou-
burgse molen een bijzonder rollenkruiwerk
bestaande uit tien aan de overring beves-
tigde ijzeren stoelen waarin een ijzeren krui-
rol is bevestigd. De Souburgse molen is al

tientallen jaren buiten bedrijf en kreeg een
woonfunctie waartoe de molen voorzien
werd van een grote aanbouw die kruien
en daarmee malen onmogelijk maakte.
De molen zelf raakte zo in verval dat in 1997
de roeden eruit werden gehaald; sindsdien
staat hij er onttakeld bij. 
Enige jaren geleden raakte de biotoop van
de molen in het gedrang door de nieuw-
bouwwijk Lange Steeg aan de andere kant
van de rivier. Recent is daar een nieuwe
bedreiging bij gekomen. 
De polder is altijd het eigendom van één
eigenaar geweest, op dit moment de fa-
milie Van der Lee en daarmee ook de mo-
len en de boerderij op de plaats van het
kasteel. De boerderij is verpacht aan de fa-
milie Labrijn. De Erven Van der Lee vinden
dat de pacht te weinig opbrengt voor het
onderhoud van de boerderij, de molen en
de polder. Daarom willen zij de polder om-
zetten in landgoederen, zoals voorgestaan
in de nota Nieuwe Landgoederen van een
paar jaar geleden. Hoe men daar ook te-
genaan kijkt; het zou het einde van deze
bijzondere en historische polder beteke-
nen; en de molen...?

De Souburgse molen met aanbouw,
maar in 1990 nog compleet met op de
achtergrond het Hof te Souburg.
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Windlust terug in stadsbeeld Ter-
neuzen

In 1818 liet Jan van Wijck in Terneuzen ach-
ter de Herengracht aan de Molenzicht, het
Tuinpad, een kleine baliemolen bouwen.
Die bleek vanwege omliggende bebou-
wing al snel te klein en werd daarom in
1853 met drie meter verhoogd. Ook dit
bleek geen bevredigende oplossing en in
1862 liet P. van Wijck de hele molen ver-
vangen door een forse stenen baliemolen,
Windlust geheten. In 1918 verkocht Van
Wijck N.V. de molen aan de uit Zaamslag
afkomstige molenaar C. Meijer die in 1932
de molen laat slopen omdat het werk van
de molen zelf is overgenomen door de
maalderij bij de molen. De maalderij is in-
middels ook ter ziele en het pand is daarna
achtereenvolgens gebruikt als moskee,
een winkel voor Zeeuwse producten, een
pannenkoekenhuis en sinds kort het Ter-
neuzense kunstenaarscollectief Coltek. Een
van de deelnemers van Coltek, Victor Spa-
sov heeft nu aan het Tuinpad een muur-
schildering gemaakt met de in 1932 ges-
loopte molen. Op vrijdag 3 oktober ont-
hulde burgemeester Lonink de muurschil-
dering. Daarmee is Terneuzen een van de
plaatsen die de herinnering aan een ver -
dwenen molen weer gestalte geeft in het
stadsbeeld. Het bekendste voorbeeld is
Schiedam waar men met informatie zuilen
en de weergave van funderingen dit min
of meer structureel heeft gedaan.

Meersubsidie voor de molen van
Aalst-Waalre?

In 1985/1986 werd de molen van Van Ste-
kelenburg aan de Raadhuisstraat in Aalst
gerestaureerd. Toch staat de molen inmid-
dels al weer zo’n twee jaar stil, vooral van-
wege gebreken aan de vang. Maar er
moet meer gebeuren. Daar komt bij dat
het in stand houden van een molen voor
een particuliere eigenaar gene sinecure is.
De lasten zijn zeer zwaar. Inmiddels is de
Werkgroep Aalstermole opgericht die zich
sterk maakt voor een structurele oplossing.
De molen zou aangekocht moeten wor-
den en ondergebracht in een stichting.
Voor die aankoop is 56.000 euro nodig. De
werkgroep heeft de gemeente gevraagd
hiervan drie-kwart voor haar rekening te
nemen, 42.000 euro. Eerder had de werk-
groep voor dit doel 28.000 euro gevraagd,
maar dat bedrag is te bescheiden voor het
doel. Het resterende kwart wil de stichting
bijeen brengen via sponsors. Verder vraagt
de werkgroep ook nog eens 55.000 euro
voor het herstel van de molen, zijnde de
helft van de kosten. De andere helft zou
gedekt zijn via rijkssubsidie. Ook wil de werk-
groep een bijdrage voor de jaarlijkse ex-
ploitatielasten geschat op 8000 euro. Als
dat allemaal gergel is staat financieel niets
een draaiende molen in Aalst meer in de
weg.
De molen is trouwens van belang voor de
Nederlandse molengeschiedenis, als eer-
ste verbusselde molen. Hij werd in 1904 ge-
bouwd maar brandde op 16 april 1936 uit.

Herstel volgde, waarbij gebruik werd ge-
maakt van onderdelen van de toen ges-
loopte molen van Boom uit Roermond. Het
ijzeren gangwerk (spoorwiel, rondsels) is
toen nieuw gemaakt. Tevens werd de Aal-
stermolen toen verbusseld. De ingebruik-
stelling vond plaats op 21 november 1936.
Hij gold toen als de modernste van Neder-
land, volledig aangepast aan de eisen van
een molenaarsbedrijf uit die tijd.

Weer een molen in ‘s-Hertogen-
bosch?

‘s-Hertogenbosch is al tientallen jaren mo-
lenloos, ondanks een rijk molenverleden.
Een werkgroep molens onder voorzitter-
schap van Kees Loeve van de Kring vrien-
den van ‘s-Hertogenbosch wil daarin ver-
andering brengen. De gedachten gaan uit
naar de reconstructie van een molen op
het Wilhelminaplein, het plein bij de vroe-
gere Vughterpoort waar de laatste Bos-
sche Molen stond. Omstreeks 1922 werd de
molen tot op de steenzolder gesloopt om
in 1938 geheel te verdwijnen. Het gemeen-
tebestuur staat niet afwijzend tegenover
deze plannen, maar wil eerst de recon-
structie van het plein afwachten na het ge-
reedkomen van de nieuwe Randweg. Dan
kan de molen in het reconstructieplan be-
trokken worden. Het grote struikelblok zal
wel gevormd worden door de pecunia,
want voor een grote molen als die op het
Wilhelminaplein praat je al snel over een
bedrag van een à anderhalf miljoen euro.

Restauratie de Pegstukken te
Schijndel

De ronde stenen bergkorenmolen aan de
Pegstukken ondergaat momenteel een
grote onderhoudsbeurt. Op 15 september
jl. is molenmaker Adriaens gestart met een
restauratie die een kleine twee maanden
duurt. De gemeente heeft voor een be-
drag van in totaal  51.500,00 opdracht ge-
geven een groot aantal zaken te vernieu-
wen en/of te herstellen. Op 17 en 18 sep-
tember is de molen ontdaan van het
staartwerk inclusief schoren en zijn, terwijl
de kap op zijn plaats is blijven liggen, de
korte en lange spruit met behulp van een
kraan uit de molen genomen. De korte
spruit is van binnenuit zo’n 20 centimeter in
doorsnee over een lengte van een meter
weggerot. De lange spruit, staartbalk, één
lange en één korte schoor bleken nog in
goede staat te zijn. Deze zijn naar een bij
Schijndel gelegen houtverwerkingsbedrijf
getransporteerd waar ze, na het verwijde-
ren van een aantal aangetaste plekken op
de oppervlakte, volledig gewolmaniseerd
worden. Rondom de kap is een steiger
aangebracht, vanwaar men de kapbe-
dekking onderhanden neemt; de singles
zullen vervangen worden door dakleer
(met een rubber onderlaag). Tevens is in-
middels een deel van het dakbeschot ver-
vangen. Op 23 september zijn de lange en
korte spruit teruggeplaatst, en is de staart-
balk opnieuw opgehangen. Momenteel

(oktober) is men bezig met het deels ver-
vangen van het achterkeuvelens, voorkeu-
velens, uitkruipluiken en zullen de schoren
worden aangebracht, waaronder een
nieuwe korte en een nieuwe lange schoor
(in douglas). Inwendig zal men verder aan-
dacht besteden aan het hoger op de stop-
ping leggen van de halssteen, de konings-
spil en de vang. Naar verwachting wordt
de restauratie eind oktober/half november
uiterlijk en is een van de twee Schijndelse
molens weer in goede staat van onder-
houd. Bart Mols.

Herstel voor maalstoel molen
Heythuysen

Het is nog niet zo lang geleden, dat bij mo-
lenrestauraties alles wat niet der windmo-
len was rücksichtslos uit de molen werd ge -
sloopt als zijnde vreemd aan het wezen
van een windmolen. Helaas vergat men
daarbij dat veel van deze werktuigen als
maalstoelen, mengketels, motoren etc.
soms zelfs al tientallen jaren met de wind-
molen meewerkten. Met de sloop werd
niet iets wezensvreemd gesloopt, maar
een stuk windmolengeschiedenis. Gelukkig
is er de laatste jaren een keer ten goede
ontstaan en is er meer respect voor dit soort
zaken gekomen.
Zo staat er onder in de molen van Heythuy-
sen nog een maalstoel die aan de grote
opruimwoede is ontsnapt. (Voor de goede
orde: De term maalstoel wordt vaak ver-
keerd gebruikt. Een maalstoel is (definitie
Van Bussel): een houten of ijzeren ge-
raamte waarop een of twee koppel stenen
liggen voorzien van een drijfwerk). De ste-
nen van de molen liggen dus niet in maal-
stoelen en een windmolen heeft geen vier
maalstoelen als daarmee vier koppel ste-
nen worden bedoeld.)
Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
De maalstoel verkeert in desolate staat,
hetgeen vrijwillig molenaar Frans Verstap-
pen een doorn in het oog is. De Heythuis-
ense molen kreeg al vroeg, in 1886 een
stoommachine als hulpkracht. In 1927 werd
de stoommachine uitgesloopt en kwam er
een 25 pk elektromotor die de maalstoel

De molen van Heythuysen.



de Keyser, de in Amsterdam gevestigde
vereniging die zich inzet voor het behoud
van bouwkundig erfgoed. In de loop van
haar bestaan heeft zij vele panden verwor-
ven, gerestaureerd en een bestemming
gegeven. Landelijk bezit de vereniging 320
monumentenpanden. Waarschijnlijk wordt
daar nu voor het eerst een molen aan toe-
gevoegd, de Oude Molen in Valkenburg,
een watermolen op de Geul. Hendrick de
Keyser wil de molen overnemen van de
projectontwikkelaar Hillegers, Spronck en
Jacobs. Dit bedrijf kon geen overeenstem-
ming krijgen over het restauratieplan van-
wege de aantasting van het molenkarak-
ter en daarmee raakte de restauratie van
de molen in het slop. Hendrick de Keyser wil
in de molen twee woningen, enige kanto-
ren en een theehuis vestigen. Een glazen
wand vormt de scheiding met het maalge-
deelte dat daardoor volledig in tact blijft.
Met de restauratie en verbouwing is zo’n
slordige twee miljoen euro gemoeid

Restauratie molenvijver 
Ronkenstein voltooid

Ronkenstein is een schilderachtig buurtje bij
Reuver. Het telde een paar boerderijen en
een molen, aangedreven door de Schel-
kensbeek. In 1761 werd de molen ver-
plaatst en opnieuw opgetrokken, in bak-
steen/vakwerk. Hij kreeg niet minder dan
drie bovenslagraderen, een voor de olie-
molen op de rechteroever en twee voor
de korenmolen. In 1922 werden de water-
raderen vervangen door een turbine; bed-
rijsmatig wel een verbetering, maar het
kwam het uiterlijk van de schilderachtige
molen aan de molenvijver niet ten goede.
Kort na 1950 werd de molen stilgelegd. In
1966 vestigde de beroemde glazenier
Joep Nicolas zich in de molen die door
hem gebruikt werd als woning en atelier. Ni-
colas brak helaas de molen uit. 
Ronkenstein zelf is een beschermd dorps-
gezicht. Vorig jaar werd in opdracht van de
gemeente en het Waterschap Peel- en
Maasvallei begonnen met het opknappen
van de molenvijver en het beekdal. Nu de
molen nog....?

Nog geen schot in restauratie-
plannen molen Rothem

De Nieuwe Molen aan de Molenweg in
Rothem, gemeente Meerssen, maakt deel
uit van een bijzonder complex in U-vorm.
Het middendeel bestaat uit een herenhuis,
terwijl de molen - met een groot midden-
slagrad - er de rechtervleugel van vormt.
De molen was gebouwd als oliemolen,
maar wordt omstreeks 1885 ook ingericht
tot korenmolen. In september 1944 werd
de molen door oorlogsgeweld zwaar be-
schadigd, maar vervolgens hersteld. In het
begin van de jaren vijftig kwam de molen
buiten bedrijf. Het complex is nu eigendom
van Habets Bouw Ontwikkelingen te Nuth.
Habets Bouw wil het complex restaureren
en er een kantoorgebouw van maken van-
wege de gunstige ligging ten opzichte van
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onder in de molen aandreef. De maalstoel
had zelfs een eigen luiwerk, aangedreven
door de maalas van de maalstoel. Later
werd het werk van de maalstoel overge-
nomen door een (verdwenen) hamermo-
len. Deze winter laat de gemeente Heyt-
huysen op aandrang van Verstappen de
maalstoel weer in orde maken, waarmee
een bedrag van 25.000 euro is gemoeid.

Molen versus molen in Maas-
bracht

In 2000 presenteerden Rabo Vastgoed en
BM Limburg Immobilien een plan om een
complex van 21 appartementen en een
bankkantoor te bouwen op de plaats van
de bestaande Rabobank naast de molen
Leonardus die juist enige jaren geleden
van een onttakelde kale romp was geres-
taureerd tot een volwaardige molen. Het
nieuwe complex zou flinke windbelemme-
ring betekenen voor de molen en dat
bracht de eigenaar de Molenstichting
Maasbracht en de Molenstichting Limburg
in het geweer. Beide partijen zijn rond de
tafel gaan zitten om het probleem op te
lossen en nu is er een plan ontwikkeld dat
de helft lager is en waarmee beide partijen
kunnen leven. Dat kost de ontwikkelaars
van het project wel geld, maar het feit dat
de Rabobank sponsor is van de beide mo-
lenstichtingen had een positieve uitwer-
king: je kunt niet met de ene hand terug-
pakken wat je met de andere hebt gege-
ven. Bovendien voelden beide partijen
weinig voor een geldverslindend proces.
Het nieuwe complex krijgt de naam Res-
idence le Moulin en zal niet hoger zijn dan
het nu bestaande. Men hoopt nog voor de
winter met de bouw te beginnen.

Oude Molen Valkenburg naar
Hendrick de Keyser

Niet zo lang geleden was er sprake van dat
de korenmolen De Zandhaas in Santpoort
zou overgaan naar de Vereniging Hendrick

Maastricht, snelwegen en het vliegveld.
Dat raakt niet alleen het bestaande pand,
maar hij wil er ook een nieuwbouwvleugel
aan toevoegen. Het is juist die nieuwbouw
die aanleiding geeft tot langdurig overleg
met het provincie- en het gemeentebe-
stuur. Als men het over die nieuwbouw
eens is moet Monumentenzorg nog zijn oor-
deel geven. De restauratie kan zo wel een
zaak van lange adem worden.

Nieuwe molenkaarten Marcel
Stroo

De heer M.J. Stroo uit Middelburg heeft een
serie van vijf nieuwe molenkaarten uitge-
bracht. Het betreft: Meppel (De Weert),
Middelburg (Seismolen), Schipluiden (Groe-
neveldse Molen), Deil (De Vlinder), Waar-
denburg (poldermolen). Deze serie is te be-
stellen door het overmaken van 3,50 euro
(mcl. verzendkosten) op postbankreke-
ningnummer 948308 t.n.v. M.J. Stroo te Mid-
delburg. Bankrekeninghouders en gebrui-
kers van girotel dienen apart hun adres op
te geven. Voor nadere informatie: Marcel
Stroo, Nieuwe Vlissingseweg 70, 4335 JC
MIDDELBURG, tel. 0118-636586.

In ‘t kort

� Op 13 september is de koren- en pelmo-
len Zeldenrust in Westerwijtwerd na een
grondige restauratie weer in bedrijf gesteld.
Oud-molenaar Tinus Hazekamp lichtte de
vang. De molen is nu eigendom van de
Stichting Zeldenrust. De molenheeft bijna
dertig jaar stil gestaan en de weg naar het
succes was problematisch. De molen is
constructief prachtig vastgelegd in het
boek Van haver tot gort van Roel Helmers.
� De gemeenteraad van Winschoten
heeft tegen de verwachting in toch inge-
stemd met de verhoging van de molen
van Edens met drie meter (zie Molenwereld
2003-9-236 en 10-271,272) en een krediet
van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor
dit doel.
� Op 30 september oefende de brand-
weer in de Westermolen in Dalfsen. Het sce-
nario voorzag in brand plus een ongeval.
Een molenaar was in de kap bedwelmd
geraakt nadat er ‘vuur gevangen’ was en
moest daar door de brandweer worden
weggehaald.
� De bekende onttakelde korenmolen in
Giethoorn, ooit een grotmolen en nu een
woonmolen, staat te koop. De vraagprijs is
500.000 euro. Op dit moment speelt ook de
plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Het
gemeentebestuur van Steenwijkerland
staat daar positief tegenover. De raad
neemt hierover op 16 december een be-
sluit.
� Monumentenzorg wil de molen Geer-
truida Cornelia in Gorssel als complex be-
schermen in combinatie met het molenhuis
en de maalderij. De gemeentelijke monu-
mentencommissie adviseert alleen de mo-
len beschermen via de rijkslijst maar molen-
huis en maalderij niet. Het College van
B&W heeft dit standpunt overgenomen.

De Oude Molen in Valkenburg; voor
Nederlandse begrippen een zeer groot
watermolengebouw.
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West-Vlaanderen

België

Sloop Platsemolen Ruddervoorde

Eind augustus, begin september werd de
romp van de Platsemolen of Termotemolen
aan de Torhoutsestraat in Ruddervoorde,
tien kilometer te zuiden van Brugge, ges-
loopt. Ter plaatse stond eerder een stan-
derdmolen, een torenkotmolen, zeg maar
een soort kruising tussen een standerd en
een wipmolen, als regel koren- en oliemo-
lens met het oliewerk in het kot en de maal-
derij in de kast. In 1850 werd de eigenlijke
standerdmolen gesloopt en de muren van
het torenkot hoger opgetrokken waardoor
er een volwaardige stenen baliemolen ont-

stond. In 1922 werd er een motor geplaatst.
Om die reden verdween toen de koller-
gang onder uit de molen (plus de rest van
het oliewerk?). In 1945 werd de molen op
de monumentenlijst geplaatst. In 1948
kwam de molen buiten bedrijf, waarna in
1952 onttakeling volgde. Wel bleven de
twee koppel stenen op de steenzolder lig-
gen. In 1957 werd de molen afgevoerd van
de monumentenlijst. Nadat de maalderij
was stilgelegd werd de molenromp het
honk voor een studentenclub. Om veilig-
heidsredenen werd het lokaal gesloten
hetgeen uiteindelijk op sloop uitdraaide. Er

zijn wel pogingen tot behoud onderno-
men, maar de Platsemolen werd niet waar-
devol genoeg geacht en de instandhou-
dingskosten zouden te hoog zijn. Zo ver-
dween de laatste van de acht molens van
Ruddervoorde.

Hoogste molen van België in 
bedrijf gesteld

De Belgische provincie West-Vlaanderen
kent en kende zeer nederige en zeer hoge
windmolens. De Couchezmolen van Zar-
ren, zo’n 30 km ten zuidwesten van Brugge,
in de gemeente Kortemark is op dit mo-
ment de hoogste molen van België, met
een baliehoogte van 10 m en een vlucht
van 22,50 m. De geschiedenis van de mo-
len gaat terug tot 1837. Toen bouwde jan
Couchez een rosoliemolen aan de Linde-
straat in Zarren. In 1846 bouwde hij ook nog
een korenmolen, een standerdmolen. Na
zijn dood besloten de erfgenamen de olie-
slagerij en de korenmaalderij samen te
brengen in een grote stenen korenmolen.
Zo ontstond in 1870 de bestaande molen
met niet minder dan zeven zolders. De mo-
len is zeer modern voor die tijd en kreeg
een ijzeren balie. Ook kwam er een stoom-
machine bij de molen te staan. De 20 m
hoge schoorsteen heeft nog tot de restau-
ratie van 1967/1968 bestaan. Opmerkelijk
genoeg overleefde hij de Eerste Wereld-
oorlog en dat kan men van niet zo vreselijk
veel molens in deze streek zeggen. Het ge-
vlucht werd later nog voorzien van stroom-
lijnneuzen. In 1949 kwam de molen buiten
bedrijf al draaide hij voor het laatst in 1968.
Het komt er eigenlijk op neer dat de molen

De molen van Zarren in 1989 (foto
John Verpaalen).

� Evenals de provincie Groningen (zie Mo-
lenwereld 2003-10- 271) gaat ook de pro-
vincie Utrecht een vergelijkbaar monu-
mentenfonds instellen. Als alles volgens
plan verloopt is het in het tweede kwartaal
van volgend jaar operationeel. In eerste in-
stantie zal het 2,5 miljoen euro bevatten.
� Het uitgebreide en vernieuwde molen-
museum in Koog a/d Zaan is op donder-
dag 9 oktober geopend.

� Op 15 december is het precies dertig
jaar geleden dat de molen De Kat in Uit-
geest na het afbranden van zijn voorgan-
ger (op 7 september 1971) in bedrijf werd
gesteld. Gerbrand de Vries is sindsdien ook
vrijwillig molenaar op deze molen en dus
ook als zodanig dertig jaar actief. Om er bij
de viering van dit dubbele jubileum pico
bello bij te staan onderging de molen een
schilderbeurt en ook werd het rietdek voor
zover nodig aangepakt.
� Op donderdag 16 oktober is vrijwillig mo-
lenaar Arie van der Kaaden op 67 jarige
leeftijd overleden. Arie was ruim 25 jaar mo-
lenaar op korenmolen de Hoop te Maas-
sluis, samen met zijn broer Jaap (zie Molen-
wereld 2003-6-167). Vanwege dit feit staan
alle molens in het Westland e.o. in de rouw.
� Op 18 september overleed na langdu-
rige ziekte de heer C. Reijnierse, eigenaar
van de korenmolen De Graanhalm in Ga-
pinge.
� De standerdmolen van het Zeeuws-
Vlaamse Groenendijk heeft een verfbeurt
gekregen, met name het gevlucht en de
kast. Sinds 1959 is de molen van de ge-
meente, daarvoor sinds 1927 van de fami-
lie Collot d’Escury. 
� Woensdag 15 oktober heeft de firma
Vaags bij de molen De Zwaan in Moriaans-
hoofdde staart aangebracht en de roeden
gestoken. Deze zijn daarna opgehekt. Naar
verwachting zal de molen in de laatste

week van oktober kunnen draaien. In de
molen wordt er ook gewerkt aan de beide
koppels maalstenen en de regulateur.
� De Stichting Cultuurpassie in Best maakt
gebruik van het gemeentehuis voor con-
certen en exposities. Na 16 mei 2004 is dit
afgelopen omdat het gemeentebestuur
de kosten van de extra openstelling te
hoog vindt. Als alternatief is geopperd om
de nog steeds onttakelde molen De Otter
voor de exposities te gebruiken.
� Molenmaker John de Jongh heeft de
draad weer opgepakt aan de molen van
Oudemolen bij Fijnaart en is bezig met het
maken van de balie. Volgend voorjaar
moeten de zolders in de molen klaar zijn. 
� De korenmolen van Zeilberg staat even-
eens te koop met een vraagprijs van
294.503 euro. De geschiedenis van deze
molen is uitvoerig beschreven in Molenwe-
reld 1999-11 en 2000-1.

Molenkalender

8 november:Molendag Tielerwaard
21 november: Symposium ‘Strijden voor
molens’ in het provinciehuis te Zwolle ter
gelegenheid van het vijftigjarige bestaan
van de Stichting De Overijsselse Molen.
tot 25 januari: Tentoonstelling Molens van
Overschie in Museum Oud Overschie te
Rotterdam-Overschie.

Molen Zeldenrust in Westerwijtwerd bij
de opening op 13 september 
(foto H. Noot).
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GRENSMOLENS

In Molenwereld 2003 was een bericht op-
genomen over De Oude Molen in Wijchen
die wellicht zou gaan functioneren in een
gehandicaptenproject. Dit bericht was ge-
baseerd op een stukje in een regionale
krant dat niet correct blijkt te zijn. Vrijwillig
molenaar Rolf Klip van de molen lichtte ons
nader in. De gemeente heeft hem in een
gesprek verzekerd dat het hele gehandi-
captenproject voor wat de molen betreft
van de baan is, wel hoopt van Stiphout
niettemin nog steeds toestemming van de
gemeente te verkrijgen om ook met de Wij-
chense molen te mogen gaan draaien. De
gemeente zou graag zien dat de Wij-
chense molen vaker draaide. Klip heeft
aangegeven dat hij er graag een tweede

‘t Betere werk

Geen gehandicaptenproject in De Oude Molen in Wijchen
vrijwilliger bij zou willen hebben, zeker nu hij
zelf niet meer in Wijchen woont. Dat moet
dan in goede samenwerking en in goed
vertrouwen zodat dat je een molen dan
ook echt samen beheert, en niet ieder voor
zich. Dat is vragen om problemen. Door de
hele voorgeschiedenis ontbreekt aan de
kant van Klip juist dit vertrouwen. Een offi-
cieel standpunt van de gemeente over het
bemalen van de molen door Van Stiphout
is nog niet bekend.
Gelukkig is het niet alleen narigheid rond
deze molen. Op 11 oktober is er onder aan
de Molenberg een toeristische veemarkt
gehouden, en heeft horecabaas Sanders
met zijn personeel op de molen pannen-
koeken bakken voor bezoekers van de vee-

markt. ‘Het was in elk geval een zeer ge-
slaagde dag rondom de Wijchense molen.
Malen ging niet maar er stond net genoeg
wind om ‘voor de prins’ te draaien. Het was
goed weer en er was een gezellig terras
voor de molenpoort dat af en toe helemaal
vol zat. ’De molen draait weer’ had er
vooraf in het Wijchens Weekblad gestaan,
en er was zeer veel aanloop van veemarkt-
bezoekers, die voor de pannenkoeken de
Molenberg op kwamen, en dan ook wel
een zakje meel kochten. Ook de zaterdag
daarvoor, op 4 oktober was het al behoor-
lijk druk geweest op de molen. We zijn weer
terug op de molenkaart..... ik heb wel weer
schik met dat molentje’, aldus Klip. 

‘t Betere Werk

Ansichtkaarten

In de aankondiging
vande ansichtkaar-
ten van de heer 
H. van Steenbergen
is een storende fout
geslopen. Er staat
vermeld dat een 
ansichtkaart verkrijg-
baar is van de molen
van Liessel. Dit is niet
juist. Het moet zijn de
molen De Wippe in
Hellendoorn. jsb.

na de grote restauratie, uitgevoerd door
de Gebr. Peel, niet meer heeft gedraaid.
Daarna begon de molen weer te verval-
len. In 1997 stond eigenaar Charles Van Is-
acker, sinds 1960 eigenaar van de molen,
voor een symbolische frank af in erfpacht
aan de gemeente Kortemark, hetgeen de
weg opende voor een nieuwe grote res-
tauratie, nu uitgevoerd en voltooid door
molenmaker Roland Wieme uit Zulte. Daar-
bij kreeg de molen twee nieuwe geklonken
roeden, door Wieme zelf gemaakt. Op 13
september volgde de feestelijke in gebruik-
stelling, ofwel de inhuldiging zoals men in
Vlaanderen zegt. Vrijwillige molenaars zul-
len de molen in de toekomst bemalen: Kris
van den Isacker (zoon van de eigenaar),
Bart Mommerency en Eddy Jongbloet. In
Zarren staat nog een tweede molen, de
Wullepitmolen, een standerdmolen een ki-
lometer bij de Couchezmolen vandaan.
Voor foto’s van de restauratie: zie de web-
site www.zarren.tk of www.wwmolens.be.

Herboren molen in Idafehn

In 1891 liet Heinrich Lanwer een koren- en
pelmolen met molenhuis en bakkerij bou-
wen in Idafehn, 35 km ten oosten van Win-
schoten. De baliehoogte was ongeveer 5,5
m; de vlucht 21 m. Rond 1899 werd de mo-
len verpacht aan de uit Nederland afkom-
stige molenaarsfamilie Hanno Molema. Na
zijn overlijden zette zijn vrouw met drie
zoons het bedrijf voort. In 1914 werd in het
pakhuis naast de molen een locomobiel
geplaatst. Omstreeks 1917 kocht de familie
Molema de molen van Lanwer. In 1951
werd de molen overgenomen door Gerd
Busboom. In april 1945 werd de molen door
artilleriebeschietingen zo beschadigd dat
er daarna maar met een roe gemalen kon
worden. In 1964 werd de molen geheel ge-
restaureerd. De vreugde duurde helaas
niet lang. Bij een storm in november 1972,
dezelfde storm die in Nederland zoveel
schade onder de molens aanrichtte, ging
de molen door de vang en brandde tot op
de onderbouw af. In 1974 werd Idafehn bij
de gemeente Ostrhauderfehn gevoegd. In
1988 speelde in de gemeente een dorps-
vernieuwingsprogramma en daarin sprak

men zich uit voor herbouw van de in 1972
afgebrande molen. In 1993 werd een Mo-
lenkring gevormd en die slaagde erin de
hand te leggen op het achtkant van een
molen in Bösel. In 1993 kocht de gemeente
Ostrhauderfehn dit achtkant aan, terwijl in
1999 de gemeente de molen plus de grond
in Idafehn kocht van Böde Busboom. Ver-
volgens gebon men met de restauratie van
de onderbouw. In 1999 kon men de restan-
ten van een gedeeltelijk ingestorte molen
bij Höltinghausen bij Cloppenburg kopen.
Begin 2000 werd het achtkant uit Bösel ge-
restaureerd onder leiding van molenmaker
Richard Kluin uit Ihrhove en op 8 maart 2000
op de onderbouw gezet. In augustus werd
de kap op de romp geplaatst. In november
werden door molenmaker Molema uit Heili-
gerlee de roeden gestoken. In de nazomer
van 2001 werd de compleet maalvaardige
molen in bedrijf gesteld door de Nedersak-
sische minister Uwe Bartels. 

Het restant van de molen in Idafehn in
1998 (foto H. Noot).

Niedersachsen

Duitsland

De molen te Idafehn in 2002 
(foto H. Noot).
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Molensactueel

J.S. Bakker

Op 21 november viert de
Stichting De Overijsselse
Molen het vijftigjarig 

bestaan, een reden om bij de
Overijsselse molen met een

grote en een kleine 
‘M’ stil te staan.

Omstreeks 1930 bestaan er in Overijssel
nog ongeveer 150 windmolens plus

een aantal watermolens. Meestal gaat het
om korenmolens op het platteland. Vrijwel
alle molens in steden als Zwolle, Deventer
en Kampen zijn dan al verdwenen. Maar
ook op het platteland zet de teruggang
snel door. In 1943 is het aantal molens in vijf-
tien jaar tijds ongeveer gehalveerd. Wel zijn
de meeste bestaande korenmolens dan
nog volop in bedrijf, maar hoe lang nog?
De bevrijding in 1945 eist ook nog enige
slachtoffers zodat er na de oorlog een 55
windmolens zijn overgebleven. In die tijd
begint er een ware revolutie op het terrein
van veevoeder en veevoederfabricage.
Al snel wordt duidelijk dat molens daar niet
meer in passen. Zo dreigt het met de laat-
ste vijftig Overijsselse molens op korte ter-
mijn slecht af te lopen: stilstand en sloop lig-
gen om de hoek te wachten. Slechts één
molen in Overijssel is tot nu toe continu in
bedrijf gebleven: de molen van Ter Voorde
in Radewijk. 

Behoud

Als men wat er aan molens nog was wilde
behouden dan moest er ingegrepen wor-
den. De particuliere eigenaar moest op zijn
minst steun van buiten af hebben om een
molen te behouden, want men kon en
mocht niet van hem verwachten dat hij al-
leen de last van een voor hem bedrijfsma-
tig vrijwel betekenisloze molen alleen kon
dragen. Dit nog afgezien de vraag of hij
bereid was om een molen in stand te hou-
den die nauwelijks of geen geld opbracht,
soms een blok aan het been was en alleen
maar geld kostte.

Het behoud van molens werd dus meer en
meer een zaak van derden. Dat had men
in Overijssel al vrij vroeg in de gaten, want
de eerste poging om een molen via een
vereniging te behouden vond plaats in
Overijssel. In 1921 kocht de Vereniging Het
Schultehuis de met ondergang bedreigde
bouwvallige standerdmolen van Wanne-
perveen aan om hem te behouden. Nog
voordat evenwel herstelwerkzaamheden
waren uitgevoerd woei de molen bij een
zware storm op 19 augustus 1921 om en
werd geheel vernield, waarmee het lof-
waardig streven van Het Schultehuis defini-
tief schipbreuk leed.
Een paar jaar later, in 1923 wordt de Ver-
eniging De Hollandsche Molen opgericht.
Deze landelijke vereniging wil natuurlijk ook
de molens in Overijssel behouden. De ver-
eniging is klein, de middelen zijn beperkt en
de nood is groot. Toch weet men veel te
bereiken in een soort tweesporenbeleid:
lobbyen en verbeteren van molens. Dat
laatste geldt voornamelijk wiekverbetering
die het rendement van de windmolen ver-
hoogt waardoor zijn kansen op behoud stij-
gen. Juist met dit laatste kan men voor de
oorlog veel bereiken en ook veel Overijs-
selse molens krijgen stroomlijnwieken. Na
de oorlog wordt dit in de jaren vijftig een

achterhoedegevecht: korenmolens kun-
nen, zeker op termijn, niet meer mee. 
Voor de oorlog zijn er in Nederland, zij het
spaarzaam, gemeenten die een molen ko-
pen om die te behouden. In Overijssel is de
gemeente Zwolle de eerste geweest die
de oliemolen De Passiebloem in 1932 aan-
koopt en laat restaureren. 
Particulieren blijven niet achter. In 1921
koopt J.B. van Heek de standerdmolen van
Usselo en laat die verplaatsen naar het
Buurserzand bij Haaksbergen als start van
een te stichten Twents openluchtmuseum
dat er nooit is gekomen. Het redde wel de
molen die sinds 1981 weer op zijn oorspron-
kelijke plaats staat. Uit gelijksoortige over-
wegingen kocht de heer F.J.M. ten Bos in
1937 de Grobbenmolen in Fleringen voor
ƒ 800,-.
Veel structuur zit er niet in en wil men de
laatste molens van Overijssel behouden
dan zal dat moeten veranderen. In 1952
luidt de bekende architect Jan Jans, die
enorm veel heeft gedaan voor het be-
houd van het stads- en landschapsschoon
in Overijssel de noodklok over de watermo-
lens in Twente. Ook de Stichting Het Overijs-
selsch Landschap maakt zich grote zorgen
over de dreigende teloorgang van de mo-
lens. Als dan de voorzitter van De Holland-

De standerdmolen van Wanneperveen die in 1921 behouden was en verloren ging.

Een halve eeuw 

De 
Overijsselse 
Molen
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sche Molen, mr. P.G. van Tienhoven con-
tact zoekt met Het Overijsselsch Landschap
om te komen tot een provinciale molen-
commissie besluit Het Overijsselsch Land-
schap tot het in het leven roepen van een
aparte molenstichting. Zo wordt op 19 no-
vember 1953 de Stichting De Overijsselse
Molen geboren.

Beginjaren

Allereerst is het opmerkelijk dat voor de
stichtingsvorm is gekozen. Tot 1953 waren
vrijwel alle molenorganisaties verenigingen.
De keuze voor een stichting hing samen
met de organisatievorm van de moeder,
Het Overijsselsch Landschap, dat zich op
dat moment juist bijzonder het lot aantrok
van het beekdal in Mander met de molens
van Bels en Frans. Men ziet daarin dan ook
een taak zag weggelegd voor de dochter.
Onder voorzitterschap van mr. M.C.
Bergsma ging de jonge stichting energiek
van start.
Nu was in 1953 het aantal molenorganisa-
ties zeer goed te overzien. Daar was sinds
1923 de landelijke Hollandsche Molen en
sinds 1925 de regionale Zaansche Molen.
Dan had je het op wat aan een speciaal
op één molen toegespitste organisaties na
eigenlijk wel gehad. Zo bezien vervulde De
Overijsselse Molen een soort pionierfunctie. 
Allereerst wilde men wel precies weten wat
Overijssel nog aan molens rijk was. Dat dit
toen nog een vraag was is nu nauwelijks
voorstelbaar. Nu wilde het geval dat dage-
lijks bestuurslid prof.ir. A. Kraayenhagen
hoofd van de Provinciale Planologische
Dienst was. Aan hem is een inventarisatie
van het dan bestaande Overijsselse Molen-
bestand te danken die in 1955 wordt vol-
tooid en in 1958 wordt gepubliceerd in het

maandblad De Mars dat in januari/februari
met een apart molennummer uitwam. Het
is een van de eerste gepubliceerde provin-
ciale moleninventarisaties met foto’s van
alle molens, alleen het Utrechts Molenboek
van 1956 heeft oudere papieren.
Het aantal molens blijkt na 1945 toch nog
weer gedaald te zijn. In totaal blijken er
noch 53 complete molens te zijn: 44 wind-
en 9 watermolens, maar als De Mars van
de persen rolt bestaat de poldermolen van
Steenwijkerwold-Onna al niet meer, ges-
loopt in 1955, terwijl de molen van Herinck-
have zijn waterrad mist.

Herstel

Ook na 1955 daalt het aantal molens ver-
der. Als in september 1972 de molen van
Heeten wordt onttakeld dan is het diepte-
punt bereikt: 37 windmolens en 6 watermo-
lens want de molen van het Hazelbekke in

Nutter is in november 1961 ingestort. Al met
al waren de beginjaren van De Overijsselse
Molen niet gemakkelijk. Niet alleen gingen
er tot 1972 nog 8 molens verloren, maar
ook, maar vooral in de jaren vijftig en begin
zestig kwam de een na de andere molen
buiten bedrijf en werd daarmee prompt
een zorgenkind. Veel van de stilstaande
molens raken in verval en het is eigenlijk
verbazend dat daar zo weinig van verloren
zijn gegaan. De in 1957 afgekondigde pro-
vinciale Molenverordening heeft daar zeer
toe bijgedragen. Het tot stand komen van
de Monumentenwet in 1968 mag men ei-
genlijk wel het keerpunt noemen voor de
molens, niet alleen in Overijssel, maar in
heel Nederland. met de wet komt niet al-
leen een krachtig middel om sloop tegen
te gaan, maar ook een stelsel waarmee
restauraties gefinancierd kunnen worden.
Het betekent dat het Overijsselse molenbe-
stand niet alleen op peil blijft maar zelfs
stijgt. Een aantal onttakelde of gedeeltelijk

De molen van Bels in Mander, de mo-
len die nauw verbonden is met de be-
ginjaren van De Overijsselse Molen.

De molen van Heeten, de laatste verloren gegane molen van Overijssel kort voor de
onttakeling in 1972. Voor deze molen werkte geen vangnet.
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gesloopte molens wordt hersteld, waar-
door ze weer volwaardig meetellen, terwijl
er ook een stuk of zes tjaskers en een spin-
nenkop worden gebouwd. 
Het aantal windmolens stijgt tot 51 nu, het
aantal watermolens loopt op tot 9 en dan
is er, niet te vergeten, de grutterij nog in het
Gotisch Huis in Kampen. Verder zitten er
nog een aantal onttakelde molens ‘in de
wachtkamer’, waarbij de kans op een
spoedig herstel voor de molen van Massier
in Nieuwleusen het grootst is.
Als we het aantal windmolens in 1968, het
jaar, waarin de Monumentenwet tot stand
kwam, voor zowel Nederland als Overijssel
op 100 stellen, dan loopt dit indexcijfer voor
Nederland op tot 110 nu, maar tot 114 voor
Overijssel. Het zou onterecht zijn om dit mo-
lenherstel in Overijssel volledig te boeken
op het conto van De Overijsselse Molen. Zo
konden veel onttakelde, gedeeltelijk ges-
loopte molens alleen hersteld worden
dankzij de Stichting RIBO, een provinciale
regeling voor restauratie en innovatie in de
bouw in Overijssel. Wel is in heel veel geval-
len het nodige ‘trek- en duwwerk’ geleverd
door De Overijsselse Molen en dat niet zon-
der resultaat.

Motor

Na 1953 stijgt het aantal molenorganisaties
zeer snel. In feite kan men bij de bovenlo-
kale organisaties voor molenbehoud ruw-
weg een soort tweedeling maken. Er zijn
stichtingen en verenigingen die als het
ware een vangnet vormen voor ‘ver-
weesde’ molens en soms dientengevolge

een groot aantal molens in eigendom heb-
ben. Soms zijn dit regionale organisaties als
de Rijnlandse Molenstichting of de Vereni-
ging De Zaansche Molen, soms provinciaal
als De Utrechtse Molens of De Fryske Mole. 
De tweede groep wordt gevormd door or-
ganisaties die vooral een stimulerende en
coördinerende functie hebben en nauwe-
lijks of geen molens in eigendom hebben.
Tot die laatste groep hoort ook De Overijs-
selse Molen. Het kan ook moeilijk anders. Zo
bedragen de contributie-inkomsten over
1957 430 gulden en zijn er ongeveer hon-
derd donateurs en bestuursleden. 
In 1957 verwerft Het Overijsselsch Land-
schap het beekdal van de Manderse beek
met de Molen van Bels. De molen wordt
vrijwel direct toevertrouwd aan De Overijs-
selse Molen. De kosten voor deze molen
bedroegen in 1957 voor de molenstichting
ƒ 460,40... In 1995 draagt De Overijsselse
Molen de Molen van Bels weer over aan
moeder Het Overijssels Landschap, waar-
mee de stichting een zuiver ideële stichting
van het tweede model wordt.

Weesvader of coach?

Het is niet de vraag welke van de twee mo-
dellen het beste is, maar welke het beste
werkt of haalbaar is in het raam van de
mogelijkheden. Natuurlijk is de kans groot
wanneer het vangnet voor één of meer
molens ontbreekt die molens verloren
gaan. Deze vangnetten kunnen evenwel
alleen bestaan wanneer men overtuigd is
van de waarde en de mogelijkheden van
het behoud van de molen: als de molen
geen waarde heeft hoef je hem niet te be-
houden en als je geen mogelijkheden hebt
kun je het niet. Het komt dus op overtuigen
aan, zowel in de richting van particulieren
als van overheden. Er moet een draagvlak
zijn voor molens. De Overijsselse Molen

heeft dan ook altijd geprobeerd om men-
sen en overheden warm te maken voor
molens. Zo wordt van het begin af de jaar-
vergadering gekoppeld aan een excursie
om te laten zien waar de stichting mee be-
zig is. Vandaar ook de uitgave van een ei-
gen kwartaalblad, Wiek en Rad, dat sinds
1982 verschijnt.
Molens moeten draaien. Toen in 1972 het
Gilde van Vrijwillige Molenaars van start
ging stimuleerde de Stichting direct de op-
leiding van vrijwillige molenaars in Overijs-
sel. In hetzelfde jaar al werd in Overijssel de
opleiding ter hand genomen op de molen
van Bökkers in Olst met Hendrik Bökkers als
instructeur. Op 12 december 1973 slaag-
den de eerste Overijsselse kandidaten.
Om het brede publiek warm te maken
voor molens worden sinds 1993 (veertig-ja-
rig bestaan!) de Overijsselse Molendagen
gehouden, traditioneel op de eerste zater-
dag in september. Het is een van de be-
langrijkste actiepunten van de stichting en
ongetwijfeld die waar men het meest mee
naar buiten treedt. Een speciale werk-
groep verzorgt de organisatie.
Het is dus duidelijk, dat De Overijsselse Mo-
len een organisatie van het coach-type is.
Dat kan ook moeilijk anders. De groei van
de stichting is gelukkig niet blijven steken in
de honderd van het eerste jaar. Dat aantal
is verviervoudigd. Met zo’n aantal kan dus
nooit de kwantiteit de kracht van de orga-
nisatie zijn, wel de kwaliteit.
Jaren geleden noemde voorzitter Van der
Flier De Hollandsche Molen een Gideons-
bende. Dat gezegde heeft niets met rom-
mel te maken, maar alles met het Bijbelse
verhaal over Gideon (Richteren 5 - 8), die
met 300 man een enorme overmacht, ‘ge-
lijk sprinkhanen in menigte’ verslaat. Grote
aantallen zeggen niet alles, de kwaliteit
meer. 
Het grootste gevaar voor een molenorga-
nisatie is een verkeerde gerichtheid. Als die
vooral naar binnen is, voor ‘ons soort men-
sen’, dan is die door het sterk exclusief spre-
ken voor eigen parochie verlammend of
zelfs dodelijk voor het doel waar men naar
streeft. 
Juist door het openlijk of achter de scher-
men zaken in beweging te brengen heeft
De Overijsselse Molen veel bereikt. Er zijn
niet veel provincies, waar na de oorlog zo
veel molens behouden zijn gebleven. Bij
het jaar van de oprichting in 1953 telde
Overijssel 53 wind- en watermolens, twintig
jaar later zijn het er 43 en een halve eeuw
later 60. Dat is niet alleen kwantitatieve
winst: de neergaande lijn is omgebogen,
maar ook kwalitatieve. Een molenliefheb-
ber die de foto’s in De Mars bekijkt ziet
meer molenwrakken dan hem lief is. Die zal
men nu vergeefs zoeken onder de com-
plete molens. De onlangs gepubliceerde
nota van Monumentenzorg over molen-
rompen -en stompen biedt nog enige mo-
lens perspectief. Wellicht komt binnenkort
het moment dat men kan zeggen dat het
aantal Overijsselse molens na de oorlog
netto niet meer is gedaald. Dat zal van wei-
nig provincies gezegd kunnen worden. De
bijdrage van De Overijsselsche Molen hierin
is niet weg te denken.

De Sint Nicolaasmolen in Denekamp
was in 1972 een van de Overijsselse
molenwrakken. Drie andere molens
waren er gedeeltelijk gesloopt. Ga er
nu eens kijken...het wonder van Dene-
kamp.

De molen van Tilligte, goed twintig
jaar geleden nog een halve romp.
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ZOEKE
R

ZO E K E R
De heer Esselink uit Delft brengt de Zoeker uit Mo-
lenwereld 2003-10 thuis als de voormalige koren-
molen De Prins te Buurmalsen thuis en schrijft. ‘Het
is dus meer een molen van tussen de grote rivie-
ren i.p.v. eronder. Deze molen stond, komend
vanuit Geldermalsen, net over de Lingebrug links
en was gebouwd in 1853. Daarvoor stond er eeu-
wenlang al een molen op deze plek, die maalde
voor de dorpen Buurmalsen en Tricht. In het Gel-
ders Molenboek wordt deze molen besproken in
het hoofdstuk ‘De domeinmolens in het Graaf-
schap Buren’. De eerste steen werd gelegd door
Hendrik Aaldert van Steenis. Zijn initialen HAVS
staan op de steen, die zich thans bevindt in het
z.g. Ronde Huis dat op de plek van de molen ge-
bouwd werd. In 1923 werd een motor geplaatst,
waarna de molen in 1929 werd afgebroken. Laat-
ste eigenaar was Jan de Jager, die tot dan ook
lange tijd eigenaar was van molen De Hoop in
Gorinchem. Opvallend aan deze molen was de
stellingondersteuning met schoren voorzien van
zijschoren (kraaienpoten) zoals gebruikelijk in
Noord-Nederland. Dit kwam incidenteel wel
meer voor in de rest van Nederland, maar in de
West-Betuwe en het aangrenzende Vijfheeren-
landen stonden meerdere stenen stellingmolens
met dit kenmerk. Waarom de molens juist in deze
streek deze constructie hadden is mij niet bekend
(invloed van een bepaalde molenmaker?). Van
oost naar west zijn mij de volgende stellingmolens
bekend, die voorzien waren van kraaienpoten:

Lienden De Hoop; Ingen Op Hoop van Beter;
Maurik korenmolen aan de Molenstraat (N.B. een
ronde stenen bovenbouw op een achtkante
voet); Buurmalsen De Prins; Heukelum molen van
Fikse; Hagestein korenmolen (thans provincie
Utrecht); Schoonrewoerd de korenmolen van Ten
Brink en de nieuwe korenmolen De Zwaluw in Kes-
teren (toeval?). Wie er nog meer kent of de re-
den weet van toepassing juist in deze streek mag
het zeggen. Verder heeft de heer Esselink uit Delft
nog informatie over een foto uit de rubriek ‘Wie
brengt me thuis?’ in De Molenaar (1992-47-1499).
Hij schrijft: in ‘Wie brengt me thuis?’, Molenaar 47
van 1992, stond een tot nu toe onbekend geble-
ven achtkante stellingmolen. Ik ben er nu achter
welke molen het is. Het is de korenmolen De
Hoop te Beverwijk, die even ten noorden van het
station stond. Deze molen stond oorspronkelijk als
De Vier Winden aan de Overtoom in Amsterdam
werd begin 70er jaren van de 19de eeuw over-
geplaatst naar Beverwijk, ter vervanging van een
verbrande voorganger. Op de foto staat de mo-
len, die naar de molenaar ook wel de molen van
Smit werd genoemd, op de achtergrond. Het
water op de voorgrond is de binnenhaven van
Beverwijk, die met De Meer werd aangeduid.
Deze haven werd in 1955 gedempt. Sindsdien ligt
er het Meerplein. Over hoe en wanneer de mo-
len precies verdwenen is, bestaat geen eendui-
digheid. Verbrand in 1894 wordt genoemd, maar
ook (gedeeltelijk) gesloopt in 1906. Gezien de in
omloop zijnde ansichtkaarten, waarop molen en
bijgebouwen van reclame zijn voorzien, denk ik
dat het jaar 1906 juist is.’
We danken de heer Esselink hartelijk voor deze in-
formatie.  Zowel de sloop als de brand klopt, al-

leen vond die brand niet in 1894 plaats, maar la-
ter, in 1929, op donderdagavond 16 mei om pre-
cies te zijn. De molen werd toen gebruikt door de
twee Beverwijkse veilingen als opslagruimte voor
groentekisten, waarmee de molen op dat mo-
ment tot bovenaan toe gevuld was. Die wilden
best branden, evenals de geheel houten molen.
Binnen korte tijd stortte de molen in. De brand is
waarschijnlijk ontstaan doordat kinderen een
vuurtje stookten in de nabijheid van de molen.

De nieuwe ‘Zoeker’ is een molen die ongetwijfeld
in Zuid-Holland of aangrenzende contreien moet
worden gezocht, maar welke is het?
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de
Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerka-
pelle, fax 079-5931303, 
e-mail: jsbakker@cistron.nl.
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L.H. Boot

In Molenwereld 2003-7/8 verscheen het eerste deel over een
van de interessantste korenmolens van Nederland: 

Het Fortuyn in het Openluchtmuseum. De molen is niet 
alleen interessant vanwege zijn hoge ouderdom, maar ook
vanwege zijn inrichting voor de bloemmaalderij die in een
dergelijke vorm in Nederland nergens meer compleet 

voorkomt. In dit tweede deel komt vooral de geschiedenis
van de molen in de twintigste eeuw naar voren.

Het Fortuyn
in het Openluchtmuseum (2)

Over de openbare verkoop, de rol
van de Fransch-Hollandsche Olie-
fabriek Nouveaux Etablissements

Calvé Delft en de daarop volgende over-
plaatsing is een boeiende en uitgebreide
correspondentie aanwezig in het archief
van het museum. Vooral omdat er geen te-
lefoon beschikbaar was is alles schriftelijk
gegaan en soms tot op de dag nauwkeu-
rig te volgen. 

Verkoop

Vanaf 1910 wordt de laatste eigenaar Van
Rossum verwikkeld in talloze procedures en
verkopingen van de in 1883 opgerichte
Oliefabriek Calvé-Delft. In 1902 vindt de
verkoop plaats van drie woningen aan het
Jaagpad direct naast de molen. Daarna

worden er plannen ontwikkeld voor een
forse uitbreiding van de Oliefabriek. De ge-
meente Hof van Delft gaat hiermee ak-
koord, maar de molenaar stelt een viertal
bezwaarschriften op. De bezwaren richten
zich hoofdzakelijk tegen de bouw van een
notenmagazijn en een transporttoren van
40 meter hoog, die voor een forse windbe-
lemering gaat zorgen
Op 24 november 1915 ontvangt Van Ros-
sum bericht van de Kroon dat de bezwa-
ren zijn afgewezen.
Ongetwijfeld is er daarna overleg geweest
tussen de directie van de Calvé oliefabriek
en Van Rossum over de verkoop van de
molen vanwege de windbelemmering die
zozeer toenam dat de uitoefening van de
korenmaalderij niet meer rendabel was.
Maar over de aanleiding tot de verkoop is
niets schriftelijk vast gelegd. Dat de molen

De sloop van Het Fortuin, foto uit het tijdschrift De Prins der geïllustreerde bladen
van 24 februari 1917.

in het openbaar geveild wordt tekent de
sfeer van dat moment, anders had men
toch wel, via een onafhankelijke taxatie
over de koopprijs, tot overeenstemming
kunnen komen. 
De openbare verkoop geschiedde bij op-
slag en afslag. De eerste verkoop bij opslag
vindt plaats op 17 juli en bracht op: ‘Per-
ceel Een op elfduizend negenhonderd gul-
den door den Heer Aalbert Bakker, mole-
naar, wonende te Rotterdam. Perceel
Twee op Tien duizend achthonderd gulden
door den Heer Johannes Nicolaas Heester-
man, aannemer, wonende te Vrijenban.
Perceel Drie op Vijf duizend negenhonderd
gulden door den Heer Hendrik Marinus Es-
ser, meester metselaar, wonende te Delft.
Perceel Vier op zes duizend driehonderd
gulden door den Heer Marinus Esser voor-
noemd. ‘Het totaal bedrag voor alle per-
celen bedraagd 34.900 gulden.
De openbare afslag vond plaats op 24 juli.
Voordat tot de afslag werd overgegaan
meldt de akte: ‘De Heer Hendrik Marinus Es-
ser, meester metselaar, wonende te Delft,
die verklaarde het hoogste bod gedaan
op perceel twee te verhoogen met hon-
derd gulden en dat perceel dus in bod te
brengen op Tien duizend negenhonderd
gulden’.
De uitslag is als volgt: ‘Perceel een werd
gemijnd op Elf duizend negenhonderd en
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Het Fortuin raakte omstreeks 1900
meer en meer ingebouwd door de 
fabrieken van Calvé en de Gist- en 
Spiritusfabriek. Links een stukje van 
de fabriek voor ‘Delftsche Slaolie’, 
een merknaam die een begrip werd.
Het oude molenaarshuis is nog 
aanwezig. (foto coll. JSB).

vijftig gulden door den Heer Johan Abram
Kluiters, meester timmerman, wonende te
Delft. De percelen een tot en met vier ge-
combineerd afgeslagen vanaf de som van
vijftig Duizend gulden, werd gemijnd op ne-
gen en veertig duizend vierhonderd gul-
den door den Heer Cornelis Johannes Leo-
nardus Kersbertgen, architect wonende te
Delft’
De heer Kersbergen handelde in opdracht
van de Calvé-fabriek: ‘De Comparant de
Heer van Rossum verklaarde alsnu de per-
ceelen in koop toe te wijzen aan ge-
noemde afmijner voor de som van negen
en veertig duizend vierhonderd Gulden.
Alsnu verscheen voor mij plaatsvervan-
gend notaris de Heer Kersbergen voor-
noemd, die verklaarde de perceelen te
hebben afgemijnd voor rekening en ten
behoeve van de NERDERLANDSCHE
NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP FRANSCH-
HOLLANDSCHE OLIEFABRIEKEN: NOUVEAUX
ETABLISSEMENTS CALVE - DELFT, gevestigd te
Delft, voor de prijs van negen en veertig
duizend vierhonderd gulden, zijnde door
hare directie, de Heeren Johannes Rudolp-
hus Tutein Nolthenius en Hugo Tutein Nolt-
henius, beide industrieel te Vrijenban, mon-
deling tot die aankoop gemachtigd’
Nadat de Calvé-fabriek eigenaar van de
molen is geworden komt al snel de belang-
stelling voor het slopen van de molen op

Opmetingstekening
van Het Fortuin door
de museum-architect
Van der Kloot 
Meijburg uit 1918

gang. Op 28 juli schrijft H.J. Bleekveld han-
delaar in afbraak materialen of hij de mo-
len mag slopen. Daarna volgen tussen 25
augustus en 4 september nog twee brieven
van slopers. Als tenslotte op 7 oktober een
brief binnenkomt van een ‘antique dealer’
uit Amersfoort die een bedrag van 625 gul-
den biedt om de molen te slopen, vindt de
directie van de Oliefabriek dat het tijd
wordt om de sloop beter te organiseren.

Museum in beeld

Op 9 oktober 1916 wordt een z.g.aanwij-
zing gehouden, waarvoor een vijftal slopers
uitgenodigd worden. Deze slopers schrijven
in voor een bedrag dat ligt tussen 400 gul-
den en 1525 gulden; het hoogste bod is
van de heer M.Heijmans te Rotterdam voor
een bedrag van 1525 gulden.
Mogelijk dat een van de slopers de directie
attent heeft gemaakt op het pas opge-
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richte Openluchtmuseum omdat de dag
daarop een schrijven wordt gericht aan
het museum met de volgende inhoud: ‘Se-
dert kort zyn wy in bezit gekomen van een
ouden korenmolen met volledige maalin-
richting. Onze bedoeling is deze molen af
te breken. Alvorens wy dit doen verzoeken
wy U ons te willen melden of deze molen,
interessant als oud vaderlandsch bedryf,
voor U van interesse kan zyn. Hoewel de
molen als afbraak voor ons nog eenige
waarde vertegenwoordigt, zien wy gaarne
af van het bedrag dat wy als afbraak nog
zouden ontvangen en offreeren wy U den
molen, zoals hy op het ogenblik op ons ter-
rein staat, voor niets. Wy kunnen echter niet
verhelen dat de afbraak en het weder op-
bouwen van een dergelyk groot geheel
aanmerkelyke kosten zal medebrengen,
maar aangezien deze molen meer en
meer tot het verleden zullen gaan be-
hooren, vroegen wy ons af of het misschien
een wenchenswaardig bezit voor uw mu-
seum zou kunnen zyn.’
Van Erven Dorens, de directeur van het
Openluchtmuseum, schrijft onmiddellijk te-
rug dat hij architect van der Kloot Meijburg
te Voorburg opdracht gegeven heeft de
molen te bekijken en dat hij zelf binnenkort
een bezoek wil brengen aan Delft om een
en ander door te spreken.
Na zijn bezoek aan de molen schrijft van Er-
ven Dorens o.a. aan de directie van de
oliefabriek:’Mag ik nog eens mijn erkente-
lijkheid betuigen ter zaken van de welwil-
lende ontvangst die een ‘brutale bede-
laar’ bij U gehad heeft. Ik ben vol vertrou-
wen, dat ons museum binnenkort een bij-
zonder gunstige dag zal beleven, als de
gezamenlijke directie van de Delfsche Fa-
brieken mochten besluiten, het aangebo-
den gestalte (dat ons museum niet mag,
niet wil weigeren en dat ze nochtans niet
bij machte is, te aanvaarden) voor ons
neer te zetten op de mooie plaats, langs
de groote weide op den Waterberg, waar
ze, toch zeker een paar eeuwen nog zal
blijven getuigen van de royaliteit van het
bestuur een onser belangrijkste Nederland-
sche Industrieën, waar het geldt te steunen
een zoo nationaal streven op kunsthisto-
risch en cultureel gebied, door ons mu-
seum wordt nagestreefd.’
Op 11 november 1916 schrijft de directie
van de Oliefabriek een brief aan van Erven
Dorens waaruit op te maken valt dat de
overplaatsing niet doorgaat als het mu-

seum de overplaatsing niet betaald: ‘We-
tende echter dat het voor uwe vereeni-
ging op het oogenblik niet mogelyk is deze
aanbieding te aanvaarden, zullen wy nu,
hoewel tot onzen spyt, moeten overgaan
hem in sloopershanden te geven.’
De reactie komt onmiddellijk, want op 12
november schrijft van Erven Dorens terug
dat hij blijkbaar te optimistisch is geweest.
De architect van der Kloot Meijburg heeft
de afbraak kosten geraamd op 
4440 gulden maar hoewel dat geld in kas is,
heeft het andere bestemming en kan
daarom hiervoor niet gebruikt worden.
Toch vraagt van Erven Dorens nogmaals of
de directie dit bedrag wil schenken om de
overplaatsing mogelijk te maken.
Daarover ontstaat dan een intensieve
briefwisseling totdat uiteindelijk de Calvé
Oliefabriek en de Gist- en Spiritusfabriek
beide een bedrag van 1000 gulden beta-
len voor de afbraak. Zij stellen daarbij wel
de eis dat de afbraak zo spoedig mogelijk
uitgevoerd moet worden en binnen 6 we-
ken uitgevoerd moet worden.

Verplaatsing

Nadat toch enige vertraging is opgelopen
begint de sloop op 24 januari 1917. Vrij snel
daarna moet de sloop stilgelegd worden
vanwege strenge vorst; het vervoer van
onderdelen geschiedt per schip en varen is
niet mogelijk vanwege de ijsgang. Uit ein-
delijk is de afbraak eind maart gerealiseerd
en daarna is het lang stil, want het ontbrak
het museum aan geld voor de herbouw.
De kosten om de molen op te bouwen wa-
ren begroot op 18.300 gulden. Toen het
Openluchtmuseum op 13 juli 1918 voor het
eerst opengesteld werd voor het publiek,
was men volop bezig gelden te verwerven
voor de herbouw. In het voorjaar van 1919
wordt van de gemeente Arnhem 11.000
gulden ontvangen. Daar blijft het blijkbaar
bij, want er gaat weer een bedelbrief naar
de Calvé Oliefabriek te Delft om aanvul-
lende gelden. Deze schenkt vrijwel onmid-
dellijk het ontbrekende bedrag van 7300
gulden zodat met de herbouw in mei 1919
gestart kan worden. In het najaar van 1920
was de herbouw gereed, zodat met in-
gang van het nieuwe seizoen op 1 april
1921 de molen als nieuw object door het
publiek bezichtigd kan worden. 

De merkwaardige houtconstruc-
tie in de stenen molen

De molen is opgetrokken in gele IJsselsteen
en in kruisverband gemetseld. Tot aan de
hoogte van de stelling is de muur 58 cm dik
(3,5 steens) en van de stelling tot de vloer
van de kapzolder 42 cm dik (2,5 steens) en
op de kapzolder 32 cm dik (2 steens). De
molen telt totaal zes verdiepingen; alle bal-

klagen en vloeren zijn van grenenhout; de
balklagen zijn ten opzichte van elkaar 180
graden gedraaid.  
Boven de kapzoldervloer bevindt zich een
opvallende houtconstructie die in stenen
molens niet gebruikelijk is. Indertijd is dit ook
door Sipman opgemerkt zodat hij hierover
in zijn boek ‘Molenbouw’ het volgende
schrijft: ‘Een gemetselde molen in het
Ned.Openluchtmuseum, oorspronkelijk te
Delft, had eveneens zo’n tafelement, maar
bij deze staken de blokkelen zover naar
binnen uit, dat ze met zware stijlen binnen
het muurwerk, waartussen kruisen, konden
rusten op de kruisbalken van de kapzolder,
een typische constructie doordat deze mo-
len op zijn kapzolder het complete boven-
gedeelte van een houtbouw-achtkant be-
vatte’. 
Hij verbindt er geen conclusie aan maar
laat het bij deze opmerking, maar dit geeft
wel aan deze houtconstructie in een ste-
nen molen zeer merkwaardig is.
Op de kapzolder zijn een 8-tal eikenhouten
achtkantstijlen zichtbaar, waar tussen zich
eikenhouten veldkruisen bevinden. Op de
kop van deze achtkantstijlen zijn blokkeels
aanwezig die in hori zontale en radiale rich-
ting dwars op de stijlen met pen en gat zijn
verbonden en vastgezet met houten toog-
nagels. Zij dienen tot een verbinding tussen
de stijlen en de boventafelementen. Ter
voorkoming van scheuren waren ze zo
lang gemaakt dat hun koppen zowel bin-
nen als buiten de stijlen uitstaken. De ge-
melde boventafelementen zijn hier in een
afwijkende maat aanwezig. Het zijn dunne
12 cm dikke eikenhouten platen die straals-
gewijze uitgezaagd zijn in de diameter van
de molen. Deze platen bezitten 
dezelfde straal en dikte van de rollenvloer.
Deze ‘boventafelementen’ zijn met pen en
gat in de blokkeels verbonden en het ge-

De achtkante houtconstructie met
blokkeels op de kapzolder van de mo-
len (foto Openluchtmuseum 1999).

Molen De Hoop in Haren (Gr), een
veel jongere molen, maar met een ver-
gelijkbare constructie op de kapzolder
als Het Fortuyn (Zie Molinologie 2000-
13; foto H. Noot).
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heel lijkt op de authentieke constructiewijze
van de blokkeeltafelementen. Hierop is zo-
als gebruikelijk de rollenvloer aangebracht.
De oplossing met blokkeels behoort tot de
vroeg ste construc tiewijze die op de
achtkan te binnenkruiers is ontwikkeld. Bij di-
verse binnenkruiers in Noord- en Zuid Hol-
land is deze oplossing nog steeds aanwe-
zig. (b.v. de molen van de polder Nieuw-
land en Noordland te Hoek van Holland
circa 1580 )  
Ook de constructie van deze, in grenen-
hout uitgevoerde bintbalklaag van de kap-
zolder, waarop de stijlen staan, behoort tot
de gebruikelijke oplossing die houten acht-
kanten bezit ten. De legeringsbalken liggen
kruiselings over elkaar ge keept, alleen is
hier het verschil dat de balken opgelegd
zijn in het metselwerk en staan de acht-
kantstijlen op de balken.
Aanvankelijk dacht ik tegen een restant
van een vroege achtkante binnenkruier
aan te lopen. 
Staande in de zeer ruime kap van de mo-
len is de overeenkomst met de kappen van
de binnenkruiers opvallend. Ook de door-
snede maat van de kap geeft een aanwij-
zing in die richting. De binnenkruiers bezit-
ten een buitenwerkse maat van de over-
ring die varieert van 5.50 tot 6.50 meter. Bij
de Delftse molen is de buitendiameter van
de overring 6.10 en past daarmee geheel
in de maat van de Noord- als de Zuid-Hol-
landse binnenkruiers. 
Gezien de grote doorsnede maat en de
constructie met tafelementblokkeels zou
deze kap zelfs gerekend kunnen worden
tot de oudste groep van de binnenkruiers.
Maar het ontbreken van kruikrammen of
sporen daarvan geven wel aan dat hier
van een binnenkruier geen sprake is. 
Bouwhistorisch is het zeer interessant dat
men in deze stenen molen een deel van
een achtkante houtconstructie heeft toe-
gepast en die tevens bij de over plaatsing

naar het museum zeer zorgvuldig is ge-
handhaafd.
Nog te opmerkelijker is het dat in de stenen
korenmolen De Hoop in het Groningse Ha-
ren, een soortgelijke constructie aanwezig
is, alleen is deze molen anderhalve eeuw
jonger dan Het Fortuyn: gebouwd in 1843.

Conische stenen molens, een
analyse en samenvatting

Onderzoek naar stenen molens heeft zich
tot nu toe hoofdzakelijk beperkt tot de to-
renmolens. Zowel Bicker Caarten als Sip-
man hebben ieder op hun eigen wijze on-
derzoek daarnaar verricht en in een aantal
publicaties is hier aandacht aan gewijd. 
Wel is duidelijk dat in de 17de eeuw de
overgang plaats vindt van de cilindrisch -,
naar de conisch gebouwde molens. De to-
renmolen van Gronsveld gebouwd in 1623
is de laatste van deze groep. De aanzet tot
verandering wordt ingezet bij de bouw van
de ‘torenmolen’ te Lienden in 1644. Het is
het enige exemplaar van deze vroege
overgangsvorm. De conische vorm van
deze molen is nauwelijks waarneembaar
en bovendien is het binnenkruiwerk een
copie van de Noord-Hollandse binnen-
kruier. 
De conische vormgeving wordt hiermee ei-
genlijk aarzelend ingezet en krijgt na 1650
een vervolg. Tegelijkertijd wordt dan ook
overgegaan op het buitenkruiwerk. 
Het eerste exemplaar waar de eerste wer-
kelijke veranderingen plaats vinden, is bij
de bouw van de walpoortmolen Rijn en Lek
te Wijk bij Duurstede in 1659. Deze molen
bezit een duidelijke conische vormgeving
en bezit voor die tijd toch het moderne bui-
tenkruiwerk van een bovenkruier. (Deze
molen is niet de bekende molen die door
Jacob van Ruisdaal is geschilderd, want
die molen stond 200 meter meer naar het
zuid-westen en is bovendien een gewone
stellingmolen.)
Het is niet eenvoudig om uit 17de eeuw
vergelijkbare gebouwde conische molens
aan te geven. In Nederland dateren er niet
meer zoveel conisch gemetselde molens
uit deze eeuw. De stenen grondzeiler uit
Goudswaard die gebouwd is in 1694 is een
van de weinige nog overgebleven voor-
beelden. Er zijn meer conische gemetselde
molens gebouwd in deze eeuw, maar van-
uit de beschikbare molenliteratuur is dit niet
gemakkelijk te achterhalen.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de
Delftse molen. Delft kent een rijke historie
als het gaat over molens en bezat als enige
stad in Nederland drie middeleeuwse ste-
nen torenmolens. Deze zijn geen van alle
bewaard gebleven. Van de drie molens is
de Langendijkse molen nog het langst ge-
handhaafd, omdat op de cilindrische on-
derbouw een houten achtkante molen is
gebouwd. Op de prachtige afbeelding is
te zien dat tussen de achtkantstijlen de vel-
den zijn dichtgezet met een beplanking.
De kap van de molen heeft een rietbedek-
king en kreeg toen het betrekkelijk nieuwe
buitenkruiwerk en stelling. De bouw van dit

achtkant op de stenen onderbouw moet
hebben plaatsgevonden in 1656 toen de
molen bestemd werd tot verfmolen.
Er hebben zich in het gewest Delfland als in
de stad Delft ongetwijfeld meerdere mo-
lenbouwactiviteiten voorgedaan in de
17de eeuw. De Langendijkse molen is wel
een heel concreet voorbeeld, maar het
gaat wel om houten achtkant. In die eeuw
behoorde het bouwen van stenen molens
nog tot de uitzonderingen, een juist over-
zicht ontbreekt helaas. 
De bouw van de ‘Slikmolen’ nu geheten
‘Het Fortuyn’ heeft niet in 1612 plaatsge-
vonden zoals op molenbaard vermeld is.
De bouw zal in ca. 1685 uitgevoerd zijn zo-
als uit bovenstaande gegevens wel duide-
lijk is geworden. 

Het bouwen van gemetselde stenen mo-
lens in conische vorm was voor de molen-
bouwers in Delfland een geheel nieuwe
ontwikkeling. Zij waren wel zeer vertrouwd
met de bouw van de vele houten binnen-
kruiers en inmiddels toegepaste buitenkrui-
ing had men ook enige ervaring opge-
daan, gezien de enige voorbeelden daar-
van. Traditioneel was men gewend de be-
eindiging in de kap uit te voeren met blok-
keels met daartussen boventafelementen.
Blijkbaar was deze oudste constructiewijze
zo vertrouwd dat men deze wijze van bou-
wen met een enkele aanpassing zo heeft
overgenomen. Zelfs de veldkruisen die nor-
maal niet op de kapzolder worden aange-
bracht zijn vermoedelijke als extra verster-
king uitgevoerd. 
De molen is wel gelijk voorzien van het toen
nog moderne buiten kruiwerk en het is niet
ondenkbaar dat de Langendijkse molen
als voorbeeld heeft gediend.
Dit onderzoek wijst uit dat de molen ‘Het
Fortuyn’ uit Delft tot de vroegste in steen
gebouwde conische molens in Nederland
is die, hoewel overgeplaatst in 1916/20,
een waardevolle bijdrage levert aan de
geschiedenis van de stenen molens in Ne-
derland. Van de huidige nog bestaande
conische molens is na ‘Rijn en Lek’ te Wijk
bij Duurstede ‘Het Fortuyn’ het tweede
vroege exemplaar binnen het Nederlands
taalgebied.

Het Fortuin in het Openluchtmuseum.
De bepleistering is in 1991 aangebracht
tegen vochtdoorslag. Daarmee is tevens
het historische beeld uit de Delftse tijd
hersteld.

Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede, een
der oudste nog bestaande conische ste-
nen molens (foto JSB).
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Vragende lezers

Nogmaals de

Zaanse leugenkop
Andreas de Vos uit Koedijk reageert op het antwoord 

op vraag 007, ook in 
Molenwereld 2003-6, de leugenkop.

‘Ik vind het een vermakelijk verhaal. Dat je
een ijzeren as voorziet van zoveel hout en
dat een leugenas gaat noemen, daar is
misschien nog wel een verklaring voor: zo’n
lang dun ding, en aan de penzijde ook nog
relatief licht. Met wat flinke balken erom-
heen wordt zo’n as mogelijk wat stijver,
maar ook wat zwaarder, waarbij het zwaar-
tepunt een stukje verder in de kap komt te
liggen. Dat helpt om het dompen van de
as te voorkomen. Zo kun je een as met een
gietfoutje mogelijk toch veilig gebruiken.
De leugenkop is wel een heel apart geval.
Het voorbeeld van die Zeeuwse molens is
eigenlijk geen leugenkop, maar meer een
sierplaat. Vooral de wijze van bevestiging
(2 blokjes) en het fraaie beschilderen (het
antwoord van Willem Roose) duidt dit wel
aan. Die bevestiging is immers niet zodanig
dat je mag verwachten dat daarmee de ij-
zeren askop steviger wordt, dus dat zal zo
ook niet bedoeld zijn.

Koperslager

Vervolgens komt men bij de Koperslager:
die zou volgens Husslage een leugenkop
gehad hebben. Als dat zo is, dan is dat ook
in dit geval puur om het gezicht. Dat denk
ik tenminste, want voor de stevigheid lijkt
me dat een nogal onhandige (onmoge-
lijke?) manier van doen. Ik ben wat aan het
knutselen geweest met m’n scanner, een
plaatje van een ijzeren as en een houten
as. Die heb ik over elkaar gelegd.
In vergelijking met de uitvergroting van de
foto van de Koperslager valt me op dat
strop 3 lijkt te ontbreken. Strop 4 is niet zicht-
baar. Gesteld dat men een bos hout om

Gietijzeren as met leugenkop (tekening Andreas de Vos).

die askop van de Koperslager heeft ge-
maakt om die ijzeren askop te verstevigen:

Dan ontbreekt strop 3 (lijkt me vrij essen-
tieel, al was het maar om dat hout bij el-
kaar te houden zoals bij een houten as ook
noodzakelijk is).
Dan is er voor strop 4 eigenlijk geen ruimte
tussen askop en voorkeuvelens, tenzij de as
wel heel erg ver naar buiten steekt (met
het waterhol buiten het voorkeuvelens), en
zonder die strop is er van verstevigen geen
sprake, zeker als strop 3 ook ontbreekt. Met
strop 4 heb ik ook zo m’n twijfels over het
nut van dit gefreubel: het blijft een verza-
meling houten blokken.
Het is veel eenvoudiger om rond de ashui-
zen 4 stroppen te leggen, die de wigdruk
opvangen. Dat is een methode die bij di-
verse molens te zien is (o.a. molen C van de
Zeswielen en ik meen de Kat te Uitgeest) en
zo een wat gekraakte askop nog bruikbaar
kan maken.

Al met al: de erg ver gezochte verklaring
dat de Koperslager een ijzeren as had, die
na breuk door een nieuwe ijzeren as is ver-
vangen en op deze manier is ‘verstevigd’
lijkt me een fabeltje. De buurmolen op de
foto heeft ook een ijzeren as, zonder plaat
voor z’n kop.
Tenzij er kennelijk wel sprake is geweest van
een min of meer achterlijk persoon: een
molenaar die zo de zenuwen heeft en alle
vertrouwen in ijzeren assen ontbeert (mo-
gelijk na een eerdere asbreuk), dat men
met een fabeltje die man gerust heeft ge-
steld, zodat er toch een ijzeren as in de Ko-
perslager is gestoken: we verstevigen de
askop met hout en wat stroppen. Heeft

Husslage toch gelijk. Het komt me wel wat
onwaarschijnlijk voor: zou iemand echt zo
simpel zijn?

Op de foto lijkt het zomer -het is zonnig en
men staat er zo gekleed bij dat het warm
weer lijkt - het riet op de romp ziet er splin-
ternieuw uit. Kennelijk poseert men van-
wege het feit dat de molen weer klaar is.
De kap heeft echter riet dat veel donker-
der is dan op het lijf, de kap is kennelijk niet
opnieuw gedekt, hoewel de helft voor de
lange spruit weer lichter is, dus mogelijk is al-
leen die voorste helft opnieuw gedekt. Wat
dan weer een aanwijzing is dat die molen
toen inderdaad een ongelukje heeft ge-
had. Het kleurverschil kan mogelijk ook nog
door de lichtval komen. We kunnen helaas
niet zien of de andere kant van de romp
ook nieuw riet heeft of gedeeltelijk oud riet.
Of de as echt een houten as is, is eigenlijk
niet te zien. Die strop nr. 3 lijkt te ontbreken.
De molen kan net zo goed alleen op de
foto gezet zijn omdat het lijf opnieuw in het
riet is gezet. Niets wijst verder uit dat die as
van gietijzer is (met een houten leugen-
kop). Het is net zo goed mogelijk dat het
nog de houten as is, maar met een man-
kement, dat de nieuwe ijzeren as al is be-
steld, mogelijk al gegoten. Wie weet ont-
breekt daarom die strop wel: binnenkort
komt er toch een nieuwe as. In dat geval
heeft Husslage waarschijnlijk een mooi ver-
haal voorgeschoteld om een paar mensen
in het ootje te nemen (wat een succes-
nummer: we zijn er nog mee bezig!). Eerlijk
gezegd ben ik geneigd deze verklaring als
de meest waarschijnlijke te zien. Je moet
als molenaar toch wel behoorlijk simpel zijn
om zo’n leugenkop als oplossing te accep-
teren, zeker als nog geen 200 meter verder
een molen met een ijzeren as staat en er al
20 jaar ervaring met gietijzeren assen is.’

Naschrift: Na meer dan anderhalve eeuw
ervaring met gietijzeren bovenassen komt
het verhaal over de leugenkop inderdaad
vermakelijk en daarmee ongeloofwaardig
voor. Toch is het beslist geen verhaal dat
Husslage goedgelovige zielen op de mouw
heeft willen spelden. In zijn boeken schrijft
Husslage ook over deze leugenkoppen en
‘de grand old man’ onder de Zaanse mo-
lenhistorici, P. Boorsma, is er in zijn Duizend
Zaanse Molens heel uitvoerig over (pag.
10): ‘Tegenover de kolossale ‘koppen’ der
houten assen (kop: gedeelte van de as,
dat vÛÛr, buiten de kap uitsteekt en de roe-
den omvat) vielen de ijzeren dito’s bijna in
het niet, en deze nietigheid deed het ver-
moeden rijzen, dat zij het in duurzaamheid
tegen hun houten voorganger zoden moe-
ten afleggen.
Toen de ondervinding geleerd had, dat dit
niet het geval was, bleken sommige mo-
lenbezitters toch nog geen vrede te heb-
ben met die bijna onzichtbare kop, zodat
zij er toe overgingen hem met hout te laten
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omtimmeren, waardoor een leugenkop
werd verkregen, in uiterlijk geheel gelijk aan
de kop van een houten as. Zelfs de zware
schinkelbanden (vierdelige spiebanden)
welke de koppen der houten assen omga-
ven en danig versterkten, ontbraken bij de
leugenkoppen niet. Daardoor was niet al-

leen het hart gerust, maar gaf men het oog
voldoening, want ‘t oog wil ook wat.’
Het lijdt geen twijfel: de leugenkop is geen
‘practical joke’, maar heeft wel degelijk
bestaan. Het praktisch nut van deze kop-
pen is vrijwel nihil en men zal er dus ook snel
van afgestapt zijn. Buiten de Zaanstreek zijn
ze mij in het geheel niet bekend. Ze zullen in
de Zaanstreek ook maar incidenteel zijn
voorgekomen en alleen bij de alleroudste
assen. 
Dat brengt ons weer bij De Koperslager
met zijn as uit 1859. 
De verspreiding van de gietijzeren assen
voltrok zich als de uitbreiding van een olie-
vlek met Rotterdam en omgeving als start-
punt. Tot 1860 komen er nauwelijks ijzeren
assen voor buiten het gebied met een
straal van ongeveer 30 km rond Rotterdam,
met name in de waarden en op de Zuid-
Hollandse eilanden. Zelfs in Delfland en
vooral Rijnland zijn ijzeren assen dan nog
heel zeldzaam.
Als er buiten dit kerngebied oudere assen
voorkomen dan handelt het meestal om
sloopassen. 
De as van De Koperslager dateert van 1859
en is de oudst bekende as onder de
Zaanse en gewezen Zaanse molens. Het
moet dus een der eerste Zaanse ijzeren as-
sen zijn geweest en daarmee kandidaat bij
uitstek voor een leugenkop.

Daar komt nog iets bij. Andreas de Vos sig-
naleerde al het vermoedelijk ontbreken
van de derde strop om de as op de foto
van De Koperslager. De opmerking ‘Let op
de stroppen!’ in het bijschrift stond er niet
voor niets. Deze stroppen lijken ook veel
lichter uitgevoerd dan ‘echte’ stroppen.
Dat versterkt het vermoeden van een leu-
genkop alleen maar.
De foto van De Koperslager is vrij oud, maar
toch jonger dan De Vos vermoedt. De kle-
ding van de mensen en de aanwezigheid
van straatverlichting (met een gietijzeren
paal) wijzen daarop. Bovendien is het riet
onder de kistramen in de romp gerepa-
reerd. Het riet zal dan toch al wel meerdere
jaartjes op de romp hebben gezeten.
Al met al zijn er geen redenen om aan het
verhaal van Husslage over de leugenkop
van De Koperslager te twijfelen. jsb.

Ook de heer Tanger uit Zegveld, eerder
Westzaan gaat in op de leugenkop van De
Koperslager. Hij schrijft:

‘Ik geloof niet, dat de molenmakers er ver-
trouwen in hadden, maar de zaak is iets
anders. De molenaars waren niet vol ver-
trouwen in over een ijzeren as: de produc-
tie liep terug, vandaar de leugen van de
houten kop.’

Nogmaals De Koperslager met zijn
leugenkop (foto uit MW 2003-6-193).

In het oktobernummer gaf
Hajo Vleming zijn weder-
waardigheden rond en zijn
mening over het RISICO-
INVENTARISATIE EN
EVALUATIE-RAPPORT.
Zoals van dit ‘hot-item’ te
verwachten was kreeg hij
het nodige te horen:  

Verbaasd en verheugd over de reacties op
mijn ingezonden stukje over de Risico in-
ventarisatie en evaluatie in Molenwereld
2003-10 lijkt het aardig en nuttig voor de dis-
cussie om de volgende opmerkingen te
maken. Ik noteerde ze na zes telefoonge-
sprekken en een brief van de directeur van
DHM.

- De doelstelling van de Arbowet en de ver-
plichting tot het opstellen van een RI&E, het
structureel veiliger maken van molens en
het werken niet molens, wordt breed en
onvoorwaardelijk onderschreven.

- Moleneigenaren worden niet met name
in de wet genoemd. Hun verplich ting tot
het maken van een RI&E berust op het be-
staan van gezagsverhoudingen tussen sa-

menwerkende vrijwilligers. Dat bestaan van
zulke gezagsverhoudingen wordt aange-
nomen, onderzoek of bewijzen kon ik niet
vinden, Als die gezagsverhoudingen ont-
breken, zoals bij molenaars die hun molen
bewonen en voor het gebruik en het on-
derhoud vrij mandaat hebben, dan zou de
verplichting niet bestaan. Welke vrijwilliger
gaat dat eens uitzoeken? De toonaange-
vende molenorganisaties lijken dit aspect
niet interessant te vinden.

- Het opstellen van risico-analyses blijkt een
hele wetenschap. Commerciële Arbo-
diensten zijn geneigd alle mogelijke toeters
en bellen met imponerende teksten te
gaan benoemen en oplossen, een ge-
woon molenbestuur komt voldoende ver
met logisch denken en een zorgzame
instel ling. Een handleiding (een man van
het vak dacht aan twee A-viertjes genoeg
te hebben) zou ons een eind op weg hel-
pen. Ben ik nou de enige die zich verbaast
dat die op molens toegespitste handlei-
ding niet beschikbaar is?

- De Hollandsche Molen verzekert mij dat zij
niets verdient aan de map en dat nu reeds
bijna de helft van alle moleneigenaren
meedoet aan het project. Dat wordt he-
laas niet onderbouwd en dan ga ik dus ra-
den en schatten..... *

Over dit aspect hoorde ik in een telefoon-
gesprek de volgende opmer king: Molens
draaien op vrijwilligers omdat ze geen geld
hebben voor personeel. Dan moeten mo-
lens er voor waken dat er geld op ondui-
delijke wijze besteed wordt, dat vrijwilligers
moeten werken of betalen voor het werk
en kennis van andere vrijwilligers, en vooral
moeten molens zorgvuldig omgaan met
subsidiegeld. Wie op dit gebied onduide lijk
is, raakt zijn vrijwilligers en subsidie kwijt. Bok-
tor is minder bedreigend.

Mijn conclusie is duidelijk: ik ben bereid om
veel energie en tijd te steken in het veiliger
maken van onze molen, maar ik zal geen
minuut of euro besteden aan deze werk-
wijze van de georganiseerde molenwereld.
Jammer is wel dat ik nu nooit zal lezen wat
er voor honderden euro’s aangeboden
wordt. Helaas!

Hajo Vleming - Voorst

*)Het model RI&E-rapport bestaat uit een
multomap met 90 paginaís. Deze kost voor
moleneigenaren die lid zijn van De Hol-
landsche Molen 150,- en voor niet-leden
200,- excl. BTW. Er zijn in dit land circa 1000
molens, en iedere molen behoort een ei-
gen RI&E te hebben.

Forum
RIE-reacties
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De ‘Stoom’
van 
Veessen

‘Stoom’
In Molenwereld 1999-2
werd aandacht geschonken
aan de ‘Stoom’ van Gorssel,
met welke naam een 
motormaalderij naast de
windmolen wordt 

aangeduid. Er werd van 
gezegd: ‘Het bijzondere is
dat in Gorssel het begrip
‘Stoom’ voor een motor-
maalderij levend is 

gebleven’.

Luchtfoto van de molen van Veessen
met links van de molen het woonhuis
en de paardenstal en rechts De Stoom
(foto coll. JSB.)

Ook in Veessen is de aanduiding ‘De
Stoom’ levend gebleven. Het ge-
bouw uit 1888, waar sinds 1908 op

de krachten van een gasmotor machinaal
kon worden gemalen met twee koppels
stenen, heeft evenals in Gorssel in dit Ve-
luwse plaatsje aan de IJssel altijd ‘De
Stoom’ geheten. Dat gaat terug op de eer-
ste twintig jaar van het bestaan deze maal-
derij: vanaf 1888 tot 1908 vormde een lo-
comobiel*) daadwerkelijk de drijfkracht.
Het doel moge duidelijk zijn: bij windstilte
toch kunnen malen. De gasmotor die in
1908 de locomobiel verving, verdween

rond de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien
stond ‘De Stoom’ stil. Veel sloopwerk is er
gelukkig niet verricht. Het mooie drijfwerk is
nog vrijwel compleet aanwezig. In 1997/98
is het gebouw van ‘De Stoom’ gerestau-
reerd. Het is fraai om te zien hoe stijlvol ei-

genlijk het gebouw om de techniek heen is
gebouwd. Het gebouw bevat een maal-
stoel die op ooghoogte ligt met oorspron-
kelijk twee koppels stenen die elk een
hooggeplaatst ijzeren venster ter hoogte
van de kaar hebben. Deze vensters staan
dusdoende veel hoger dan de overige

De dubbele maalstoel in de maalderij
bij de molen van Veessen. De kuipen
zijn van plaatzink.

Gerrit Kouwenhoven
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vensters in het gebouw. Ook de muuran-
kers voor maalstoel en steenkraan geven
een functioneel en levendig accent aan
het aanzicht van het gebouw. De begane-
grond-verdieping is vanwege de maalstoel
en het drijfwerk dat daar nog weer boven
ligt, erg hoog. De ‘Stoom’ staat aan de IJs-
seldijk aan de westzijde van de windmolen
uit 1777 die maalvaardig is. Aan de oost-
zijde van de molen staat de mulderswo-
ning uit 1897 die tegelijk met de ‘Stoom’ is
gerestaureerd. Het gehele complex vormt
zodoende een zeldzaam mooi geheel.

‘We gaan weer stomen’

In 1999 is een oude dieselmotor ‘De Stoom’
binnengeschoven, waarmee de maalderij
weer nieuw leven in moet worden gebla-
zen. Het is een tweetakt liggende eencilin-
der dieselmotor met twee vliegwielen, ge-
bouwd door Beijers Motorfabrik in Vim-
merby Zweden. De zuigerverplaatsing is
zo’n 20 liter en het vermogen 35 pk. Met
behulp van een regulateur houdt de motor
zichzelf op 325 toeren per minuut. Het stre-
ven is om er weer mee te kunnen gaan
malen. Op Open Monumentendag, 9 sep-
tember 2000, is de motor feestelijk in ge-

De ‘Stoom’ bij de molen van Veessen.
De machinekamer bevindt zich rechts
van de dubbele deur. Onder de twee
ramen links de muurankers voor de
maalstoel. De twee muurankers onder
het luik in de topgevel zijn voor de
steenkraan. Dit luik zal goede diensten
hebben bewezen bij het boerenloonge-
maal. De opgehesen zak kwam boven
de stenen binnen en kon direct worden
gestort. Het nadeel was dat men niet
direct vanaf een wagen kon lossen. Aan
de lange zijde kon dat wel. 

bruik genomen. Daarna moest nog wor-
den gewerkt aan het gangbaar maken
van het drijfwerk en het ene koppel stenen
dat nog aanwezig is. Als toonbeeld van de
industriële revolutie zijn de steenkuipen van
zinken plaat met houten frame gemaakt.

*) Een locomobiel is een stoommachine
etc. waarbij de eigenlijke stoommachine
(cilinder etc.) op de ketel gemonteerd
werd. Door het gevaarte op wielen te
plaatsen kon men het vervoeren (vandaar
locomobiel) en gebruiken als aandrijf-
kracht op de plaats waar men die nodig
had. De bekendste toepassing is die voor
het aandrijven van dorsmachines. Loco-
mobielen waren niet zelfrijdend, maar wer-
den door paarden naar hun plaats van be-
stemming getrokken. 
Toch werden locomobielen ook wel ge-
bruikt als stationaire stoommachines, want
door de montage van de cilinder etc. op
de ketel waren het zeer compacte machi-
nes die verhoudingsgewijs weinig ruimte in
beslag namen. De wielen waren dan uiter-
aard overbodig. Het nadeel van een loco-
mobiel, naast de voor een stoommachine
gebruikelijke nadelen, was het beperkte
vermogen (JSB).

De in 2000 geplaatste dieselmotor.

De Stoom met op de achtergrond de
molen. Links onder in de gevel een
stichtingssteen met het jaartal 1888 en
de initialen LLV (Lubbertus Lange-
voort) en HWH (Hermina Westerhof).
Rechts van de dubbele deur een monu-
ment voor Jan Langevoort, de oude
molenaar die op 4 mei 1996 op 91-ja-
rige leeftijd bij een roofoverval werd
gedood.

De transmissie-as vanaf de motor. De
korte afstand van de zolderbinten wijst
erop dat de zolder er op gemaakt was
om een flinke last te dragen. 
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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 laatste paar weken voor de vakantie is
er nog gewerkt aan molen de Arend in Ter-
heyden, het oude voor en achterkeuve-
lens zijn toen met behulp van een teles-
coop kraan verwijderd en het nieuwe voor
en achterkeuvelens is er op gegaan. Te-
vens is er een lange schoor verwijderd die
ook toe was aan vernieuwing, deze wordt
binnekort vervaardigd. Na de vakantie zijn
we de eerste paar weken bezig geweest
met het afwerken van de laatste dingen
voor de opening van molen de Twee Ge-
broeders te Wijk en Aalburg, dit was nog
wat verf werk plus het repareren van de lui-
zolder, ook werden nog enkele bescherm-
hekjes aangebracht bij het spoorwiel,
woensdag 27 augustus werd er voor het
eerst proefgemalen met de molen wat
naar wens verliep en de oplevering was
vrijdag 29 augustus j.l. Op vrijdag 5 septem-
ber werd de molen officieel geopend door
gedeputeerd W.C. Luijendijk van de pro-
vinci Brabant en werd de molen weer fees-
telijk in gebruik gesteld on der toeziend oog
van vrijwillig molenaar Marco van Steenis.
Oud molenaar W van Wijk opende samen
met zn kleinzoon Koen van Loon onder luid
applaus de molen. Na de opening van de
Twee Gebroeders is er nog wat jaarlijks on-
derhoud aan de Zui-Hollandse molen te
Hank uitgevoerd, hier is de binnenroede+ -
windborden en voorkeuvelens geteerd
ook is de askop geverfd. Aan molen de
Hoop in Veen wordt momenteel gewerkt,
hierbij wordt de molen geschilderd. De
Zandwijkse molen te Almkerk is voor onbe-
paalde tijd stilkomen te staan wegens de
slechte conditie waarin de molen ver-
keerd, de windpeluw is dermate slecht dat
de as naar beneden zakte en de halssteen
de betimmering van het voorkeuvelens
naar buiten drukte, hierbij wordt gekeken
of er een noodreparatie kan worden uitge-
voerd wat dan inhoud dat het rotte hout
uit de windpeluw wordt verwijderd en be-
ton er in wordt gestort, tevens wordt dan
een staalplaat aan de voorzijde van de
windpeluw bevestigd. 

De molenmakers van VAAGS hebben in
september onder andere aan de vol-
gende molens gewerkt: 
De Schwegermühle in Dinklage (Duitsland):
Die wordt door ons grondig gerestaureerd.
De start voor deze restauratie is gemaakt
door de wieken, staart en kap af te nemen.
De kap zal in onze werkplaats gerestau-
reerd worden. Tevens zullen volgend jaar
door ons de nieuwe staart en wieken aan-
gebracht worden. 
De gemeente Apeldoorn heeft de op-
dracht verstrekt voor de reconstructie van
de Bouwhofmolen in Ugchelen. Aannemer
Nijland is inmiddels begonnen met de fun-
datie en het metselwerk van het water-
bouwkundig gedeelte. In onze werkplaats
word gewerkt aan het waterrad en de
goot. 
Diverse molens zijn bezocht in het kader
van het jaarlijks onderhoud. VAAGS molen-
techniek heeft weer diverse molenroeden
afgeleverd, waaronder die voor de Haze-
wind in Gieten. Aan deze roeden wordt
nog een fokwieksysteem aangebouwd
met regelkleppen. (Zie ook onze website
www.vaags.nl)

Wij hebben aan de volgende molens ge-
werkt. 
-Vooral hard is gewerkt aan de Bosmolen.

De onderbouw is voorzien van nieuwe ko-
kerbalken, nieuwe boventafelementen en
onderzetel. Drie kokerstijlen bleken bij de-
montage van de onderzetel te zijn gebro-
ken. De kokerbalken zijn met glasfiber sta-
ven en epoxy versterkt. In het bovenhuis is
de steenburrie versterkt met epoxy en zijn
tevens drie daklijstkoppen hersteld. Het
voorgebint was in zeer slechte staat en is in
zijn geheel vernieuwd. Ook de gebroken
voegburrie is in zijn geheel vernieuwd.
Eind september was de molen geheel af-
geschilderd en klaar. Op zaterdag morgen
27 september is de molen onder grote be-
langstelling naar zijn nieuwe locatie ver-
voerd. Hiervoor was wel enig snoeiwerk no-
dig, maar met de medewerking van de
toekomstige buren van de molen is dit alle-
maal gelukt. Op locatie worden de veld-
muren nu gemaakt en zal daarna aan de
voorwaterloop worden begonnen. 
-Nieuwe molen Veenendaal: De kap is in
de werkplaats in aanbouw, overring is ge-
reed, voeghouten, roosterhouten en span-
ring zijn gereed en korte spruit en windpe-
luw zijn geplaatst. De nieuwe vullingstukken
zijn pas gemaakt en de as is in de kap ge-
plaatst. Hierna zijn de spanten en gordin-
gen hersteld en geplaatst.
-Bij molen Windlust in Wateringen is het ge-
hele staartwerk vernieuwd, staartbalk,
lange schoren en korte schoren.
-Voor de bovenmolen (molen nummer 3) in
Aarlanderveen is een nieuw onderschijf ge-
maakt en in de molen gemonteerd.
-Verder is aan diverse molens onderhouds-
werk uitgevoerd.
-Op kantoor wordt hard gewerkt aan het
tekenwerk voor de Murphy molen in San
Francisco. Het is zeer complex vooral om-
dat er geen gegevens van molenaars be-
kend zijn. De in de kap toegepaste tech-
nieken zijn toch aanmerkelijk anders dan
we in de Nederlandse molenbouw ge-
wend zijn. Een voorbeeld is het gewicht en
de lagering van de bovenas. Aan de voor-
zijde draait de as (14.000 kg!) in een geslo-
ten gietijzeren ashuis (1500 kg!) dat is voor-
zien van een witmetalen voering. De as
moet worden rond geslepen (gladder dan
afdraaien) en voordat dit gebeurt moet de
ingeroeste putten in de as worden volge-
last. Tevens moeten in vijf lagers nieuwe wit-
metalen voeringen worden gegoten.
-De restauratie van de Fabyan molen in
Geneva Illinois,USA is aanbesteed aan een
locale aannemer. Verbij heeft voor dit werk
het bestek geschreven en voert tevens di-
rectie op het werk tijdens de restauratie.
Een compleet nieuw houten gevlucht,
nieuwe bovenas en staartwerk zal vanuit
Nederland worden geleverd alsmede in-
stallatie van het gevlucht en het weer ge-
heel maalvaardig maken van de molen na
dertig jaar stilstand.
-Op kantoor zijn we ook bezig met de voor-
bereidingen voor het maalvaardig maken
van de Doeshofmolen.

De Bouwhofmolen in Apeldoorn-
Ugchelen. De typische droogluiken op
de zolder van de eigenlijke molen her-
inneren aan het papiermakersbedrijf, al
is dit hier al in meer dan een eeuw niet
meer uitgeoefend. Van 1883 tot 1979
werd de molen geëxploiteerd als wasse-
rij. In zijn totaliteit is het complex van
de Bouwhofmolen één groot geschie-
denisboek.
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De molen 
van de
dorpspolder 
Enspijk

Naar aanleiding van de ‘Zoeker’ uit Molen-
wereld 2003-6 en de reacties hierop in Mo-
lenwereld 2003-7 wil ik trachten ook mijn vi-
sie op een en ander te geven. Jan Hofstra
heeft het bij het juiste eind, dat genoemde
‘Zoeker’ dezelfde molen is als de foto van
de molen in afbraak. Maar ook de derde
foto op de bladzijde 194 van het juninum-
mer is dezelfde molen!
Dus driemaal de Enspijkse achtkant op een
pagina. In de database (nr 5) van verdwe-
nen molens staat onder nr. 2064 bij Gelder-
land dezelfde ‘Zoeker’ als de Enspijkse mo-
len aangegeven. Hoewel Hofstra het voor-
barig vond om in de database de molen
als ‘Enspijk’ te betitelen kan ik bevestigen
dat dit juist is, evenals de tweede foto in
diezelfde database van deze molen uit de
collectie van Jan Knegt. In de laatste foto is
te zien dat dezelfde heklatten ontbreken
als in de sloopfoto. Er zitten er nog wat meer
in, dus is Jan Knegts foto wat eerder voor de
sloop genomen. Het kan niet missen.

Net voor de oorlog, rond 1936-1938 was de
Rijksweg 15 al gereed, doch nog niet in ge-
bruik; nog niet met andere snelwegen ver-
bonden. Voor mij was dit een snelle fiets-
route van m’n woonplaats in Gorkum via
deze snelweg zonder verkeer! Geen won-
der dat ik nog al eens de Hellouwse en
Haaftense molens bezocht, als ze maal-
den. Vanaf de Spijkse Dijk bij Gorkum kon je
aan de verre horizon zien of de Hellouwse
molens maalden. (Bij stilstand ging ik er niet
heen.) Vanaf de Haaftense Wip kon je de
toen al circa zes à acht jaar stilstaande En-
spijkse molen in noordelijke richting zien en
ook bereiken. Hij heeft zeker zo’n twintig
jaar staan te verkommeren. In september
1951 werd de sloopvergunning verleend. Ik
weet niet of de sloop nog in hetzelfde jaar
plaatsvond, of in 1952.

Van verschillende kanten 
bekeken

Aan de hand van de ‘Zoeker’- afbeelding,
met het gemaal en het polderbestuur en
de sloopfoto, waarop nog net de hoek van
het gemaal is te zien, plus de foto van Jan
Knegt, waarop ook nog net het gemaaltje
is te zien, heb ik een reconstructietekening
kunnen samenstellen. Met behulp van de
diverse schaduwzijden en de door de zon
beschenen zijden van het achtkant is zo
goed mogelijk de stand van de molen
t.o.v. de kompasroos gereconstrueerd. 
Met een geijkt peilkompas uit onze zeil-pe-
riode heb ik op 11 juli 2003 elk uur de zon-
stand in graden opgenomen en deze in de
tekening met uur en graden in de cirkel
rond de molen aangegeven. Met behulp

van deze zonstanden kon zo goed moge-
lijk worden vastgesteld uit welke richting de
vier foto’s zijn geschoten. Combinatie van
deze uitkomsten geven dan de uiteinde-
lijke stand van de molen. Ook de foto-
graafposities zijn in de terkening aangege-
ven, evenals de bij elke foto behorende
zonstand in graden.
De mening van Erwin Esselink aangaande
de plaats van het scheprad is juist, zoals na-
der uitgewerkt in Molenwereld 2003-9. Voor
bewoning was de molen vanwege deze
opstelling dan ook ongeschikt. Hoewel ik
de molen alleen gekend heb in zeer ver-
waarloosde toestand, was het toch een
fraai model; vrij robuust met de doorlo-
pende achtkantstijlen op een laag tafel-
ment op 8 poeren. Ongetwijfeld een
vroege achtkant. De achtkanten in de
streek met rond 1700 als bouwjaar hadden

Situatie van de 
Enspijkse Molen 
met gemaal op basis
van de zonnestanden
op de foto’s. >

< Situatie van de 
Enspijkse Molen met
gemaal ten opzichte
van de Linge.

Ing. Jan den Besten
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hoge poeren met veldmuren er tussen, zo-
als Deil, Zuilichem en de Oude Doorn. En-
spijk schat ik dan ook ouder; voor 1700. (In-
derdaad, de molen zou in 1607 zijn ge-
bouwd, zie Molenwereld 2003-9-256. jsb.)
Met behulp van een waterstaatskaart
anno 1882, schaal 1 : 50.000 is door vergro-
ten hiervan de situatie van getekend op
terrein-schaal 1 : 8200. Daarop is de plaats
van de molen aangegeven. Om een dui-
delijker beeld te verkrijgen zijn molen en ge-
maal echter op een grotere schaal van 1 :
500 getekend. Het later rond circa 1930?
gebouwde gemaal is aan de hand van de
tekeningen, kaarten en foto’s aangege-
ven, evenals de molen. De nieuwe water-
gangen van het gemaaltje zijn grijs ge-
streept. De voorgoot met het stukje naar
noord gebogen boezem van de molen
werd na de bouw van het gemaal ge-
dempt.

Ruilverkaveling

Dan betreffende de Ruilverkaveling Tieler-
waard. In 1946-1947 was ik werkzaam bij
Rijkswaterstaat, directie wegen, bij de voor-
breiding en later uitvoering van de bouw
van de beide viaducten de ‘Slagenbrug’
1946 en de ‘Paplandbrug’ bij Gorkum. In
1947 hadden we een kantoor in Gorkum,
waarin wegens het toen nog gebrek aan
kantoorruimte ook ingenieursbureau Van
der Mast was gevestigd, die toen bezig wa-
ren met het ontwerp voor de Ruilverkave-
ling Tielerwaard, waarvan de uitvoering
vanaf 1950 tot na 1960 plaatsvond. Hier-
door kwamen de Hellouwse molens buiten
dienst. Het was op dit kantoor dat we uit de
eerste hand het afbranden van de Haaf-
tense Wipmolen vernamen in 1947. ‘En-
spik’, zoals de streektaal was, en ook de
vermelding op de oude topografische
kaarten; bestond toen nog in zeer geram-
poneerde toestand.
Tot slot: Bij de zogenaamde Pompmolen
van de polder Neder-Boeicop, een wipwa-
termolen, had een schepradaandrijving,
met de wateras onder het schaarbint door,
doch hier zat het scheprad buiten de mo-
len. Arti Enkelaar beschreef deze molen uit-
voerig met zeer mooie schetsen in ‘De Mo-
lens van de Alblasserwaard en de Vijfhee-
renlanden’1993. 
Dan nog een vergroot stukje van de Wa-

De molen van Enspijk bij de oplevering of ingebruikstelling van het nieuwe gemaal
(foto coll. R.J. Nauta).

terstaatskaart Ao. 1882 nabij de ‘Enspikse
achtkant’
Thans is de situatie totaal anders. Ook het
gemaaltje is met de ruilverkaveling verd-
wenen en op de lokatie van molen en ge-
maal is nu een slipschool van de Rijkspolitie
gevestigd.
Zes dagen na het schrijven van dit stuk, be-
zocht Jan Knegt ons en deze bracht het
orgineel van de database-foto mee,
waarop veel meer staat dan op het exem-
plaar in de database. We plaatsen hem
hierbij als: ‘De molen met gemaal in 1949’.
Op deze foto zijn de achterwaterlopen met
inlaten van molen en gemaal te zien. Direct
rechts naast het gemaal zien we ver weg
de stompe toren van Beesd. (Zie de pijl op
het kaartje naar deze toren.) Achteraf was
dit dus de bevestiging dat onze hypothese
over de situering van molen en gemaal
maar al te waar blijken te zijn! Ook vertel-
den de molenaars van de achtkant van
Waardenburg nog aan Jan Knegt, dat zij in
hun jeugd, in de jaren zestig van de vorige
eeuw dikwijls hadden gevist in het water bij
het gemaaltje van Enspik, dat toen nog be-
stond, voordat ook hier de ruilverkaveling
het gemaal overbodig maakte. De laatste
machinist was toen Arie (Aai) de Heus, ge-
huwd met Jantje Pippel, een molenaars -
dochter uit Geldermalsen. We hopen dat
hiermee na diverse zoektochten op papier
het ‘Enspikse raadsel’ is opgelost.

Wiekstanden op de foto’s :

Foto ‘Zoeker’nr. 6 - 2003: ZZO.
Foto links onder idem.: NO.
Foto rechts onder idem.: ZW.
Foto coll. Jan Knegt 1949.: OZO.

Fragment van de Waterstaats-
kaart uit 1882 met de polder
Enspijk.

Rechts: De situatie nu, na de
ruilverkaveling.

De Enspijkse Molen in 1948
(foto coll. Jan Knegt).
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Schepraderen in het Land van Heusden 
en Altena ing. Jan den Besten

Na lezing van het artikel over de Enspijkse
molen in Molenwereld 2003-9 wil ik graag
even ingaan op de schepraddiameter van
de ‘Enspijkse Molen’. 
Bij 25,20 m vlucht en diameter van 6,22 en
breedte van 37 cm lijkt dit abnormaal zoals
gezegd in het artikel. Echter bij m’n ge-
boortestreek in het rivierengebied met sterk
wisselende rivierstanden, was het vrij nor-
maal dat de molenbouwers kozen voor
schepraderen van grote diameter, die smal
waren. Hierdoor kon men ook bij een hoge
rivierstand nog vrij lang doormalen. Veel
molens hadden echter naast de molen
een sluisje, de ‘blaffert’, waardoor bij erg
lage rivierstand het meermalen voorkwam,
dat men vrij kon lozen, zonder malen! De ri-
vierstand was dan lager dan het polder-
peil! De Hellouwse molens hadden dit en
ook in Altena bij de Veense molen en de
Andelse molen. (Na 1890 stoom- en later ru-
wolie-motorgemaal; met mijn oom en
tante in de machinistenwoning ernaast)
hadden er naast een vrije lozings-blaffert. 
Ter illustratie hierna nog wat molens, alle
wipmolens, met kleinere vlucht en grote
schepraddiameters in Altena:

vlucht diameter breedte opvoerh.
scheprad scheprad

Werkense molen 25,20 m 6,15 m 39 cm 1,63 m
Honswijkse molen 25,85 m 6,02 m 37 cm 1,44 m
Oude Banse molen 25,85 m 6,10 m 46 cm 1,03 m 
Nieuwe Banse molen 25,85 m 6,10 m 46 cm 1,12 m 
Opandelse molen 25,00 m 5,96 m 48 cm 0,58 m
Meeuwense molen 23,25 m 5,96 m 40 cm 1,30 m 
Emmikhovense molen 24,50 m 5,74 m 42 cm 1,28 m 
Het Eendeveld 23,60 m 5,70 m 33,5 cm 1,28 m 
2e Noordeveldse M. 26,40 m 6,36 m 38 cm 1,22 m 
Pompveldse molen 24,80 m 5,70 m 35 cm 1,18 m 

De grotere molens van rond 26,50 m vlucht
of daaromtrend hadden schepraderen
van rond 6,40 m en c.a 40 cm breed. 
De genoemde opvoerhoogten waren de
meest in de winter voorkomende. Opvoer-
hoogten van 0,50 m en veel lagere kwa-
men ook voor! 
Dit ter illustratie dat het in het oostelijk rivie-
ren-delta gebied weer anders lag dan in
de grote hoogheemraadschappen met
een meer regelmatig boezempeil.

De in 1891 gebouwde stenen molen
van de polder Veen, Wijk, De Slagen en
Zwaansheuvel bij Andel. In 1932 werd
de molen tot op de kapzolder ges-
loopt. De rest van de romp bestaat
nog. Links van de molen de ‘blaffert’,
het uitwateringssluisje voor vrije lo-
zing. 

Het gemaal van de Opperste polder
van Andel als motorgemaal. Tot 1890
stond hier een wipmolen die in dat
jaar werd vervangen door een stoom-
scheprad gemaal. In 1932 werd dit ver-
bouwd tot motorgemaal. Goof van An-
del is toen als machinist benoemd en
hij heeft het gemaal tot de buitenge-
bruikstelling in 1963 bemalen. Op de
foto zit hij met zijn vrouw Jansje in
het bootje. De Andelse molen verloor
in 1854 tijdens een windhoos zijn bo-
venhuis. De Derde Duilse Molen over-
kwam die dag hetzelfde lot. De eerst-
genoemde molen werd hersteld, de an-
dere niet. Het in 1890 gebouwde
stoomgemaal was het tweede in het
Land van Heusden en Altena. Tot 1888
werd het hele gebied louter en alleen
door windmolens bemalen! De grote
klap viel tussen de wereldoorlogen.

‘ t  betere werk



Bij de omslag voorzijde: De watermo-
len van Bels in Mander, jarenlang het
boegbeeld van de jubilerende Stichting
De Overijsselse Molen

Bij de omslag achterzijde: Zonsonder-
gang bij de Deelsmolen bij het Friese
Vegelinsoord tussen Akkrum en Heer-
enveen (foto Popke Timmermans).

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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