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Redactioneel

Dit nummer, dat ook wordt toegezonden aan de relaties van de Rijn-
landse Molenstichting, maakt de zesde jaargang vol. In totaal zijn er
nu 66 nummers verschenen. In dit 66e nummer is het hoofdartikel ge-
wijd aan de korenmolen De Eendracht in Alphen a/d Rijn, de laatste
aflevering van een serie van drie. Voor de Vriezekoopse molens bij Lei-
muiden viel in 1918 het doek. Onderaards bleven de oude funderin-
gen nog zitten. Jan Hofstra kan u, dankzij het slopen van de fundering
van een van deze molens, in woord en beeld informeren over de on-
dergrondse constructie. Het is een technisch getint verhaal, maar het
maakt dan ook wel duidelijk wat de problemen zijn bij een molenfun-
dering en ook dat het niet altijd vlekkeloos verliep.
Verder treffen de meeste abonnees/donateurs van de Molenwereld
in dit nummer een nota met acceptgiroformulier aan voor de voort-
zetting van het abonnement in 2004. Dat geldt uiteraard niet voor de
donateurs van de Rijnlandse Molenstichting die rechtstreeks door de
stichting worden benaderd. 
De tarieven blijven voor 2004 ongewijzigd. Dat is gelukkig mogelijk
dankzij de gestage stroom aan nieuwe abonnees waardoor de kos-
ten lager worden zodat prijsstijgingen opgevangen kunnen worden.
Die zijn er wel degelijk, met name de verzendkosten. Die zijn sinds het
uitkomen van het blad in 1998 met zo’n veertig procent gestegen.
Door de groei konden we ook in het blad investeren. Telde de eerste
jaargang 268 pagina’s, deze komt op 372 uit; nog weer meer pagi-
na’s dan vorig jaar. Omdat de tarieven voor volgend jaar gelijk blijven
betekent dit dat in zeven jaar de prijs met slecht e 3,25 is gestegen.
Door de stijging van het aantal pagina’s en het aantal abonnees is
het blad in werkelijkheid alleen maar goedkoper geworden. Zo willen
we eigenlijk ook in de toekomst goedkoper worden en natuurlijk een
blad blijven dat waar voor zijn geld geeft.

N.B. Bij dit nummer van de Molenwereld treffen de meeste abonnees
ingesloten hun factuur voor het abonnementsjaar 2004 aan. 
Wilt u s.v.p. voor tijdige betaling zorg dragen? Daarmee bespaart u de
administratie veel werk en daarmee tijd.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het januarinummer 2004 van de
Molen wereld: 4 december 2003. In verband met de feestdagen is de
deadline voor het volgende nummer vroeger dan gebruikelijk.

Bij de omslag voorzijde: De verplaatsing van de Bosmolen naar
zijn nieuwe standplaats in de Lagenwaardsepolder was een specta-
culaire onderneming die hoge eisen stelde aan mensen, molen en
materieel (foto Bart Dooren). De molen gaat hier langs het water
waarop hij zal uitmalen.

Bij de omslag achterzijde: De omstreeks 1860 gebouwde korenmo-
len De Witten in het Achterhoekse Etten, die meer dan een eeuw
eigendom van de familie Te Boekhorst is geweest en nu onderge-
bracht is in een stichting. Een bijzonderheid van deze molen is dat
de maalzolder meer dan een meter boven de belt ligt, zodat men
via een trapje van de zolder naar de belt of omgekeerd moet (foto
G.H. Varwijk sr).
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Bescherming nieuwe rijksmonu-
menten op een laag pitje

Bij Monumentenzorg is er een grote werk-
achterstand. Om die weg te werken zullen
volgend jaar weinig nieuwe rijksmonumen-
ten worden aangewezen. Tevens wil Mo-
numentenzorg een nieuw selectiebeleid
ontwikkelen. Er zijn nu 55.000 rijksmonumen-
ten en het aantal groeit gestaag. Helaas
geldt dat laatste niet voor de ervoor ver-
eiste pecunia. Staatssecretaris Van der
Laan wil nu kritisch gaan selecteren, te
meer ook daar men ook het ‘mobiele erf-
goed’ als treinen, schepen, vliegtuigen en,
niet te vergeten, de naoorlogs bouwpro-
ductie in ogenschouw wil nemen. Verder
wil de staatssecretaris organisaties die zich
bezig houden met het steunen van kunst
en cultuur meer korten dan organisaties die
zich rechtstreeks bezig houden met kunst
en cultuur. De eerstgenoemde groep
wordt met 10% gekort, de andere met
2,5%. Het komt in feite neer op meer doen
(in de breedte) met minder geld. 

Bezwaren tegen bescherming 
molenrompen 

In de afgelopen zomer kregen tientallen ei-
genaren van niet-beschermde molens,
molenrompen en molenrestanten schrijven
dat hun molen of wat daarvan over was
werd voorgedragen voor plaatsing op de
Rijksmonumentenlijst. Inmiddels hebben
meerdere eigenaren al te kennen gege-
ven dat zij zoveel beperkingen vreesden
dat mogelijke voordelen niet opwogen te-
gen de nadelen en dat zij daarom plaat-
sing op de rijkslijst afwezen. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de onderbouw van De
Toekomst in Dedemsvaart met de aange-
bouwde zagerij waarin een paltrokrestant;
voor de ondertoren van de achtermolen
van de polder Bruinsdel en Hoog-Leerbroek
in Leerdam; de romp van de molen van de

De achtermolen van de polder Bruinsdel en Hoog Leerbroek in Leerdam, is een
van de molenrestanten waarvan de eigenaren wars zijn van plaatsing op de rijks -
monumentenlijst. De molen ontleent zijn waarde niet alleen aan zichzelf, maar
meer nog aan de combinatie met de nog bestaande voormolen bij de Lingedijk, 
zie De Molenaar; 1989-34-1125, afl. 25 rubriek ‘Van rompen en stompen’.

Kostverlorenpolder bij ‘t Veld (NH) en voor
de onttakelde romp van de korenmolen
van Zevenbergschenhoek. In het laatste
geval nam de gemeente Moerdijk het be-
zwaar over en bracht een negatief advies
uit aan Monumentenzorg. De provincie
Noord-Brabant staat wel positief tegenover
bescherming. Ook het gemeentebestuur
van Niedorp vindt dat de molenromp van
de molen van de Kostverlorenpolder geen
plaats op de rijksmonumentenlijst verdient
vanwege de gewijzigde waterstaatkun-
dige structuur. Bovendien zijn er betere
voorbeelden van dergelijke (complete)
molens in de omgeving te vinden.
In de gemeente Sluis draagt Monumen-
tenzorg drie molenrompen voor om op
de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Ook
hier zijn de eigenaren erop tegen en het
gemeentebestuur wil niet verder gaan
dan alleen die van Nieuwvliet te onder-
steunen, omdat deze molenromp zo
beeldbepalend is.

Examinator Vellekoop neemt 
afscheid

Op 31 oktober werden in Zuidzande exa-
mens afgelegd voor het diploma vrijwillige
molenaar. Het was deze keer niet alleen een
mijlpaal voor de kandidaten, maar ook voor
examinator Leen Vellekoop, die voor de

laatste maal examens afnam. Na ruim 25
jaar; tientallen examens en honderden kan-
didaten zet hij er nu een punt achter. Tijdens
de jaarlijkse contactdag voor de afdelings-
besturen van het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars in Hulshorst werd officieel afscheid van
hem genomen. Zijn staat van dienst in de
molenwereld is dan ook buitengewoon
groot; niet alleen beroepsmatig als molen-
consulent van het Zuid-Hollandse provincie-
bestuur heeft hij enorm veel betekend, maar
ook daarbuiten. Zijn optreden als examina-
tor is er maar één voorbeeld van. Tijdens de
jaarvergadering van De Hollandsche Molen
in 2002 kreeg hij voor zijn 25-jarig examinator-
schap de erepenning van de vereniging.
Vellekoop had als examinator een geheel
eigen, rechtstreekse, stijl van benaderen, die
niet altijd goed onderkend werd en daar-
door ook niet altijd gewaardeerd, maar dat
ten onrechte. Cruciaal was altijd: heeft de
kandidaat de molen in zijn macht of de mo-
len hem. En zo hoort het ook.

Malen in de avond met pannen-
koeken in Noorderhoogebrug
succes 

Zaterdag 25 oktober was het voor de
tweede keer zover, korenmolen Wilhelmina
te Noorderhoogebrug ging ‘s avonds ma-
len. Het jaar hiervoor was het voor het eerst
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op deze molen georganiseerd en een
groot succes. 
Aangezien er het jaar er voor een dusdanig
aantal bezoekers was is er besloten de
openingstijden met een uur te vervroegen,
de deuren gingen om 18.00 uur i.p.v. 19.00
uur open. Gelijk zat de loop er goed in, dit
ondanks de buien die met enige regel-
maat naar beneden kwamen vallen. Er
stond voldoende wind om te draaien al-
leen niet voldoende om te malen. Ook de
pannekoeken gingen er met smaak in,
maar dat kwam door drie ‘professionele’
pannenkoekenbakkers te weten : Herman
Sangers met zwager en Petro van Doorne.
Maar ook in de rest van de molen hadden
we gelukkig assistentie van Joyce Beneker,
Roy Jansen, Jan Knegt en Hans Vink. Mede
dankzij hun hulp kon ook deze avond weer
een groot succes genoemd worden. De
schatting is ook dat er ongeveer 300 men-
sen zijn geweest.
Het succes van deze twee keer heeft ons
dan ook doen besluiten er een terugke-
rend evenement van te maken en wel op
de laatste zaterdag van oktober. Dus voor
degene die zegt, ik wil wel een komen kij-
ken: 30 oktober 2004 is er een nieuwe gele-
genheid, maar eerder mag natuurlijk ook,
er wordt dan alleen niet ‘s avonds gema-
len. Mieke Berghuis-Beneker.

Eet gort, dan krijg je verstand

Het eens zo populaire volksvoedsel gort
dreigt in de vergetelheid te raken. Buiten
karnemelkse gortenpap zal gepelde gerst
als voedsel bij het gros van de mensen on-

Koren- en pelmolen Ceres in Spijk, de
molen waar het Groninger pelproject
van start is gegaan (foto H. Noot).

bekend en onbemind zijn. Zowel de gort-
productie als gortconsumptie heeft zich in
Groningen lang staande weten te houden.
De pelwerken in veel Groninger korenmo-
lens herinneren er nog aan. Vrijwillige mole-
naars van deze koren- en pelmolens die-
nen te weten waar het om gaat en als het
even kan ermee omgaan. Daarom heeft
de Stichting De Groninger Molen een les-
brief samengesteld, waarvan het eerste
exemplaar op 23 oktober in de koren- en
pelmolen Ceres in Spijk werd overhandigd
aan wethouder Jan Huisman van Delfzijl.
Helaas stond er te weinig wind om daad-
werkelijk tot pellen over te gaan. Op 25 no-
vember was er een bijeenkomst van de af-
deling Groningen van het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars te Haren. Hier werd meer
bekend gemaakt worden over de bijbeho-
rende cursus, waarvoor alle vrijwillige mole-
naars (gediplomeerd of in opleiding) zich
voor kunnen opgeven. 

Prioriteit voor restauratie molen
Ten Boer

De gemeente Ten Boer heeft de restauratie
van de Widde Meuln aldaar als eerste op-
gevoerd op haar prioriteitenlijst voor het
restauratieprogramma gezet, waardoor de
kans op restauratie van de in 1839 ge-
bouwde molen aanzienlijk is vergroot. In
1935 gingen de roeden uit de molen en

De molen van Ten Boer met de nieuwe balie; nu de rest nog (foto H. Noot).

werd de balie gesloopt, terwijl het jaar erop
de kap eraf ging. Sinds 1976 (!) wordt er ge-
praat over restauratie van de mooi gele-
gen molen bij het Damsterdiep. Op 16 ok-
tober 1978 werd de romp op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst, maar het tempo van
vorderingen bleef laag. Hoe het nu uitpakt
valt nog niet te zeggen. In 1998 droeg de
gemeenteraad de molen ook al voor op
de prioriteitenlijst (zie Molenwereld 1998-12-
243), terwijl de molen ook voor kwam op
het provinciale restauratieprogramma uit
2001 (zie Molenwereld 2001-6-148). Het jaar
ervoor werd wel een nieuwe balie aange-
bracht, maar daarna stagneerden de
plannen. De Stichting Groninger Molen-
vrienden hing daarop de molenharp aan
de wilgen, maar de Stichting Widde Meuln
heeft dit jaar een nieuwe impuls aan de
plannen gegeven. De restauratiekosten
worden geschat op 350.000 euro. Hopelijk
worden nu de plannen uit 1976 tot een
goed einde gebracht.

Trouwen in De Goliath

De gemeente Eemsmond heeft de molen
Goliath in Uithuizermeeden bij de Eemsha-
ven aangewezen als trouwlocatie. Daar-
door kunnen echtparen in het huwelijk tre-
den in deze molen, waarvoor de eerste zol-
der wordt gebruikt. Voor een klein gezel-
schap is dat wel mogelijk, voor een groter is
er eenvoudigweg geen plaats. Op vrijdag
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31 oktober vond er de eerste huwelijksslui-
ting plaats en wel tussen Jan Vink en Mi-
randa Paantjens. Ter gelegenheid hiervan
was de molen met vlaggen versierd en ook
op de dijk stonden vlaggen.

Vonken malen redt molen De
Leeuw in Zeerijp

Op dinsdagavond 18 november j.l. ont-
snapte de in 1865 gebouwde. koren- en
pelmolen De Leeuw aan het vuur. Aan het
begin van de avond brak een uitslaande
brand uit in een woonhuis met café aan de
Borgweg in Zeerijp in de nabijheid van de
genoemde molen. De harde wind wak-
kerde het vuur aan en overwaaiende von-
ken bedreigden de met riet gedekte mo-
len, te vergelijken met de situatie in Kol-
ham, waar in juni 2000 overslaand vuur van
een varkensmesterij de molen Entreprise in
volle vlam zette. De gewaarschuwde vrij-
willige molenaar greep terug op het oude,
beproefde middel van het vonken malen.
Ook hier bleek het middel doeltreffend en
de molen doorstond de brand ongeschon-
den. 
Korf vertelde dat de politie hem er niet
door wou laten bij de wegafzetting. Toen hij
bekend maakte dat hij de molenaar was,

Het aanbrengen van de nieuw spruiten
op de molen van Aalden (foto R. Kooi-
ker).

lieten ze hem aarzelend toch maar doorrij-
den.
Bij de molen aangekomen wilden de
brandweerlieden en de omwonenden
hem niet in de molen laten.
Wat heel dom was van de brandweer en
de omwonenden, is dat ze de grote inrij-
deuren wagenwijd opengezet hadden.
Het laat zich raden wat voor effect dit zou
hebben als er daadwerkelijk brand was uit-
gebroken. 
Uiteindelijk heeft Jacques stiekem de ach-
terdeur weten te bereiken, en had hij bin-
nen vijf minuten de molen aan het draaien.
Hij had alle zwichtlijnen losgelaten, achteraf
gezien had de lange vast moeten zitten,
want van deze lijnen was niet veel meer
over. Het pluis van de touwen zat nog op
het rietdek. Op het rietdek van het acht-
kant zijn duidelijk brandsporen zichtbaar.
Hij had overigens maar twee zeilen ervoor
gelegd, want er was voldoende wind om
de wieken snel rond te laten gaan. Alle om-
standers keken wel raar op dat de molen
ging draaien, iedereen die er geen ver-
stand van had, verklaarde hem voor gek,
zelfs de brandweerlieden die dus nu weer
wat hebben geleerd. Harmannus Noot.

Geen molenbeschermingszone
voor molen De Lelie in Ommen

De molen De Lelie in Ommen is dankzij mo-
lenaar Anton Wolters veelvuldig in bedrijf,
een der weinige ambachtelijke molens in
Overijssel. Recent heeft de windvang van
deze molen op het spel gestaan door wo-
ningbouw in het plan De Drieslag (zie Mo-
lenwereld 2003-4-106). De Stichting Ommer
Molens wil om problemen te voorkomen in
het bestemmingsplan Ommen Kom een
molenbeschermingszone opgenomen
heb ben, waardoor aanslagen op de wind
van de molen voorkomen worden. Het ge-
meentebestuur van Ommen weigert dit
om reden dat de geldende bepalingen
voor het plangebied al de mogelijkheid
van een bebouwing uitsluit die zo hoog is
dat die het werken van de molen onmo-
gelijk maakt. Dat het de gemeente daarbij
ernst is blijkt wel uit het recent afwijzen van
een bouwplan op de hoek van de Schu-
rinkstraat en de Van Raaltestraat. Het plan
ging uit van een bouwblok van ruim negen
meter hoog. Vanwege de nabijheid van
de molen De Lelie mocht er evenwel niet
hoger dan zes à acht meter worden ge-
bouwd. Het was een van de redenen om
het plan af te wijzen.

Nieuwe spruiten voor Jantina
Helling

Woensdag 13 augustus j.l. heeft molenbou-
wer Molema uit Heiligerlee de staartbalk en
de schoren van molen Jantina Helling in
Aalden (Dr.) gedemonteerd, zodat de
korte en lange spruit uit de kap kon worden
gehaald. Deze twee eikenhouten spruiten
waren in 1981 met de restauratie van de
molen nieuw geplaatst. Met de restauratie
van 1981 waren de schoren van bilinga ge-

Jacques Korf wijst naar brandsporen op
het rietdek van de molen in Zeerijp.

maakt. De staartbalk werd toen gehand-
haafd, die bleek in perfecte staat te zijn.
Deze staartbalk is vermoedelijk tijdens de
restauratie van 1952 door molenbouwer
Roemeling uit Eext aangebracht. In 1981
heeft molenbouwer Molema de restauratie
uitgevoerd, en is sindsdien verantwoordelijk
voor het jaarlijks onderhoud. Zowel Monu-
mentenwacht Drenthe en de molenmaker
gaven in 2000 aan, dat het wenselijk zou
zijn, dat de spruiten op termijn zouden wor-
den vervangen. De gemeente Coevorden
besloot dat dit in 2003 kon worden uitge-
voerd. 
Dinsdag 16 september kwamen de molen-
makers met de twee nieuwe spruiten naar
de molen. Ook de schoren, staartbalk, wip-
stok en vlaggenmast waren op 13 augustus
mee naar de werkplaats in Heiligerlee ge-
gaan. Al deze molenonderdelen werden in
de werkplaats op zwakke plekken geïn-
specteerd, en bij goedkeuring voorzien
van een nieuwe verf laag, zodat ze kon-
den worden herplaatst. Aan het eind van
de dag zaten alle onderdelen op hun
plaats, en kon de molen op zaterdag
daarop na een maand rust weer draaien. 
Roelof Kooiker.

Biotoop Passiebloem in discussie

Op 20 oktober besprak de gemeente-
raadscommissie Ruimte de bestemmings-
planprocedure voor de bouw van een
multifunctioneel stadioncomplex voor FC
Zwolle. Een van de heikele punten is de bi-
otoop van de molen De Passiebloem. Deze
wordt aangetast door de bouw van een
hotel dat maar liefst twaalf meter (!) hoger
moet worden dan de aangegeven maxi-
mumhoogte in eerdere afspraken. De
meerderheid van de commissie was hier
niet over te spreken, te meer daar het voor-
ontwerp voor de bouwplannen om tijdsre-
denen gelijktijdig vrijgegeven werd voor in-
spraak. Dat was dus eigenlijk volgens de
commissie vragen om bezwaarschriften
met alle eruit voortvloeiende procedurele
vertraging van de bouw. 
Wethouder Hagedoorn stelde dat hij ook
moest voldoen aan de eis van de ge-
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meenteraad ten aanzien van de financiële
haalbaarheid. De bouw van een lager ho-
tel zou daar naar schatting een miljoen
euro afbreuk aan doen. 
Als uitweg uit de impasse verwees wethou-
der Hagedoorn naar een toetsing van de
molenbiotoop met een schaalmodel in
een windtunnel uit te voeren via de Vereni-
ging De Hollandsche Molen. Bovendien
staat volgens Hagedoorn het hotel binnen
het complex het verst van de molen van-
daan en waait het uit die (oostelijke) rich-
ting maar zelden.
Blijft de vraag wat de consequenties van
een dergelijk onderzoek zijn, niet alleen
voor De Passiebloem zelf, maar ook in al-
gemene zin. In theo rie moet dan, afhanke-
lijk van de uitkomst, misschien de 1 op 100-
regel wel op de helling.

De roedenspecialisten van Vaags;
v.l.n.r.: Martijn Vaags, Geo Dunnewold
en Erik Klomps (foto: A.Nibbelink).

VAAGS molentechniek: 
2 kilometer roeden afgeleverd

Op donderdag 13 november heeft VAAGS
molentechniek te Aalten twee roeden af-
geleverd waarmee de 2-kilometergrens
werd gepasseerd. Het betreft hier de roe-
den voor de molen ‘G’ te Sint Maartens-
brug (Zijpe), welke momenteel wordt ge-
restaureerd door de fa. J.K.Poland te Broek
op Langedijk.
Momenteel wordt er gewerkt aan de roe-
den voor de molen De Jonge Sophia te
Groot-Ammers met de nummerrs 101 en
102.
De complete roedenlijst kan men vinden
op de website www.vaags.nl 
André Nibbelink.

Weer functie voor Waarden-
burgse watermolen

De poldermolen van Waardenburg gaat
weer voor het inmalen van het komgron-
denreservaat zorgen. Al jarenlang werd vol-
staan met de elektrische pomp bij de mo-
len. Nu, in een tijd van bezuinigen, is men
steil achterover geslagen van de energie-
kosten van deze pomp, terwijl de molen in
circuit maalde. Nu worden alle afsluiters
weer gangbaar gemaakt en is de vrijwillige

molenaar, in dienst van Staatsbosbeheer,
opgedragen zoveel als mogelijk (onder
werktijd) met de molen te malen. Jan Knegt.

Boek over molen IJsselstein

Op vrijdag 28 november werd in het oude
Stadhuis van IJsselstein het eerste exem-
plaar gepresenteerd van het door Hans El-
lenbroek geschreven boek ‘Gang is alles;
zes eeuwen IJsselsteins korenmolenbedrijf’,
gewijd aan de korenmolen De Windotter in
IJsselstein. Het boek telt 144 pagina’s met
meer dan honderd illustraties, geheel in
kleur en is een uitgave van de Stichting
Vrienden van de Windotter. De winkelprijs
bedraagt e19,50 en het is te verkrijgen aan
de molen. Het kan ook besteld worden via
e-mail: meel@windotter.nl 

Biotoopprijs voor gemeente
Montfoort

Het is al meer dan een halve eeuw gele-
den dat de molen van Montfoort zich kon
spiegelen in de stadsgracht. De gracht
werd gedempt voor de aanleg van de
provinciale weg en naast de molen ver-
scheen een garage. Na de sloop ervan is
op diens plaats een supermarkt gebouwd,
maar die zou aanvankelijk te hoog wor-
den. Na overleg tussen de betrokkenen is
de winkel minder hoog geworden. Verder
zorgden hoge populieren in het stadspark
voor windbelemmering die uiteraard door
de groei van de bomen steeds meer werd.
De gemeente heet deze bomen een paar
jaar geleden laten kappen en ook legde
de gemeente beperkingen op aan de
hoogte van een te bouwen
appartementen complex aan de Juliana-
laan. Al met al was dit de reden voor het
Gilde van Vrijwillige Molenaars om de Evert
Smit-biotooprijs dit jaar toe te kennen aan
de gemeente Montfoort. Aan de prijs is een
geldbedrag van 1500 euro verbonden. Het
gemeente bestuur wil dit bedrag schenken
aan de Stichting Molen De Valk, zodat het
aan de molen ten goede komt.

Buurtbewoners Nieuwe Molen
Veenendaal zijn vertrouwen kwijt

Op 9 maart vorig jaar verongelukte De
Nieuwe Molen in Veenendaal (zie Molen-
wereld 2002-4-116,117). Persoonlijke onge-
lukken deden zich wonder boven wonder
niet voor, maar de schade was enorm, niet
alleen aan de molen, maar ook aan het
oude molenhuis naast de molen. De molen
zelf is bijna ‘genezen’, want de nieuwe kap
is klaar en werd op maandag 3 november
in onderdelen van de werkplaats van mo-
lenmaker Verbij in Hoogmade vervoerd
naar Veenendaal. De wonden, figuurlijk al-
thans, zijn dat bij de buurtbewoners nog
niet. Op 20 oktober hield de Stichting De
Utrechtse Molens in Veenendaal een hoor-
zitting om de bezwaren en angstgevoelens
bij de omwonenden weg te nemen. Voor-
zitter Slok van de molenstichting probeerde

duidelijk te maken dat het ongeluk een on-
gelukkige samenloop van omstandighe-
den was en de kans op herhaling minimaal
klein. Het plan van de molenstichting om
de molen weer gewoon te laten draaien
als voor 9 maart 2002 viel niet in goede
aarde. Het vertrouwen bij de vijftien aan-
wezige buurtbewoners bleek zoek en po-
gingen dit vertrouwen te herstellen haal-
den niet veel uit: de schrik zat er nog flink in.

De wind voor De Otter bij de
Raad van State

Maandag 27 oktober 2003 was één van de
belangrijkste dagen uit de geschiedenis
van houtzaagmolen De Otter in Amster-
dam. Toen behandelde de Raad van State
de bezwaren tegen het bestemmingsplan
voor de Marcantitoren. Van de uitspraak
van de Raad van State hangt de toekomst
van de Otter af; Wordt ‘t ‘n wrak of blijft ‘t
de monumentale, eeuwenlang stug door-
werkende zaagmolen?
De Raad van State had zich -in technische
zin- laten voorlichten en wel door de Stich-
ting Advisering Bestuursrechtspraak die ook
had vastgesteld dat er het nodige rammelt
aan deze zaak. 
Voorafgaand aan de zitting werd op artis-
tieke wijze de aandacht gevestigd op de
effecten die een Marcanti-toren zal heb-
ben op de windvang voor De Otter. Be-
geleid door de zingende zaag (Taco
Kooistra), verbeeldden De Engel (Zjuul
Burgering) en Michiel De Ruyter (Johan
Sturm) het probleem (Marcanti-toren) en
de oplossing (géén Marcantitoren!).
Na deze voorstelling was iedereen volledig
in de stemming en was het aan de Raad
van State om vóór- en tegenargumenten
te horen inzake het bestemmingsplan voor
de Marcanti-toren.
De door de Vereniging De Hollandsche
Molen ingeschakelde winddeskundige van
de TU Delft, Gerard van Bussel, gaf in een
verkort college klip en klaar aan dat de ge-

De Nieuwe Molen in Veenendaal na 
het ongeluk op 9 maart 2002 
(foto B. Dooren).
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volgen voor De Otter ,veroorzaakt door de
geplande woontoren, desastreus zullen zijn.
De advocaat van De Hollandsche Molen
nam de procedurele gang van zaken voor
z’n rekening. Hierna konden de provincie
en het stadsdeel hun visie op de zaak ge-
ven, waarbij het stadsdeel zowaar een
nieuw leugentje uit de hoed toverde: fi-
nanciële steun die door het stadsdeel zou
zijn aangeboden bij het vinden van meer
molenaars voor De Otter (hetgeen juist ca-
tegorisch was geweigerd!). Tenslotte ging
het college door het stellen van nadere
vragen aan de wederzijdse deskundigen
dieper op sommige aspecten in en werd
de zitting gesloten.
Al met al denken we dat de Raad van
State zich in deze procedure een goed en
onafhankelijk oordeel moet kunnen vor-
men. We zien uit naar de uitspraak over
enige weken. Zodra die bekend is vindt u
die natuurlijk op de site van De Otter!
Paul Rijkers.

De Noletmolen zoals hij worden moet, gezien van over de Buitenhaven met het
distilleerderijcomplex van Nolet.

Heropening Molenmuseum Koog

Het Molenmuseum in Koog a/d Zaan is het
oudste molenmuseum van Nederland en
mogelijk zelfs ter wereld. Het werd op 24
mei 1928 ge opend door ZKH Prins Hendrik
en is dus nu 75 jaar oud. Toch is de uitstra-
ling van het museum ondanks die 75 jaar
moderner dan nooit, nu de uitbreiding van
het museum is voltooid en het museum op
donderdag 9 oktober officieel is heropend
door burgemeester R. Vreeman van Zaan-
stad. De vernieuwing betreft niet alleen het
voor het molenbeluste museumpubliek
toegankelijke deel, waar de modellenzaal
opnieuw is ingericht met daaraan toege-
voegd het ‘sprekend portret van Jacob
Kuiper en een nieuwe entree met keuken
en garderobe. In de uitbreiding is nu ook

De Otter, super-monument van Am-
sterdams rijke zaagmolenverleden (foto
K. Tanger)

het kantoor van de Vereniging gevestigd
met een presentatieruimte voor groepsont-
vangst (‘t Voorend). In de kelder onder het
gebouwd wordt de collectie plus het ar-
chief van de Vereniging bewaard ‘naar de
eischen des tijds’, zodat het duurzaam be-
houd van deze unieke collectie maximaal
is gewaarborgd. 
Bij de opening van het museum ontving
burgemeester Vreeman het eerste exem-
plaar van het boek: Frans Mars, een leven
in De Zaansche Molen. Frans Mars is een
van de ‘founding fathers’ van zowel de
Vereniging De Zaansche Molen als van het
molenmuseum. Het is dan ook een goede
gedachte geweest om de openingsten-
toonstelling aan Frans Mars te wijden, te
meer daar het dit jaar precies een eeuw
geleden is dat hij werd geboren. Het boek
is te bestellen via de website van de ver-
eniging: www.zaansemolen.nl

Geld voor Schermermolens

De Groene Long is de regio tussen Alkmaar,
Zaanstad, Amsterdam en Hoorn. In het Pro-
jectbureau De Groene Long participeren
zes overheden, waaronder de provincie
Noord-Holland, enige gemeenten en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier. Dit bureau stimuleert projecten die
bijdragen tot de instandhouding van dit
gebied. In oktober heeft het Projectbureau
36 projecten goedgekeurd en subsidies
verstrekt voor in totaal bijna vier miljoen
euro. Twee projecten hebben direct te ma-
ken met de Schermermolens. De Schermer
was verdeeld in veertien polders die elk
met een eigen molen afmaalden op de
Noorder en de Zuidervaart. Na het over-
stappen om mechanische bemaling verlo-
ren de molens hun functie en vervielen de
verbindingen tussen die molens en de ge-
noemde vaarten op een enkele uitzonde-
ring na. Om de overgebleven molens weer
daadwerkelijk malend te kunnen maken
(zie Molenwereld 2002-11) moeten die ver-
bindingen hersteld worden. Het Projectbu-
reau Groene Long stelt nu 535.000 euro be-
schikbaar voor het weer herstellen van de
voorboezems voor de molens van de pol-
ders D, E, en M. De vergrote waterberging
in de polder is een bijkomend voordeel er-
van. Verder is er ook 258.855 euro beschik-

baar gesteld voor de eerste fase van de
Ecologische Verbindingszone Molentocht
aan de noordoostkant van de Schermer,
waarbij de watergangen van het groot-
deels gesloopte molencomplex tussen Ur-
sem en Schermerhorn (de Noordkust) zul-
len worden gereconstrueerd naar de situ-
atie omstreeks 1900.

Bezwaarschriften tegen bouw 
recreatiewoning afgewezen

Diverse organisaties als De Hollandsche
Molen, de Rijnlandse Molenstichting, het
Gilde van Vrijwilliger Molenaars en de Stich-
ting Oud Leimuiden hadden bezwaar aan-
getekend tegen de bouw van een grotere
recreatiewoning bij de Grote Heiligegeest-
molen aan de Braassemermeer onder Lei-
muiden (zie Molenwereld 2003-9-242). Het
gemeentebestuur van Jacobswoude
heeft deze bezwaarschriften afgewezen;
daarmee het advies van de commissie be-
zwaar- en beroepsschriften opvolgend. Het
argument van het gemeentebestuur is ge-
baseerd op de vorm van de bezwaar-
schriften. Die richten zich tegen de bouw
van de woning, maar dat is nog niet aan
de orde: eerst moet het bestemmingsplan
worden gewijzigd, pas daarna komt de
bouw om de hoek kijken. Dan kan men als-
nog bezwaar maken. of dat zin heeft na
een aangepast bestemmingsplan is een
tweede. Wanneer immers een bouwplan
voldoet aan het bestemmingsplan dan
moet men wel met heel goede argumen-
ten komen.

Bezwaarschriften tegen bouw
Noletmolen afgewezen

Binnenkort verrijst aan de Hoofdstraat in
Schiedam bij distilleerderij Nolet de hoogste
molen ter wereld: een combinatie van tra-
ditionele en moderne molenbouw. Natuur-
lijk moet de bouw aan de wettelijke bepa-
lingen voldoen en dat betekent dat de ver-
gunningen in orde moeten zijn. Dat bete-
kent weer de mogelijkheid van bezwaar-
schriften indienen en bewoners van de
Hoofdstraat hebben er gebruik van ge-
maakt, ook al is de fundering inmiddels ge-
reed. De bezwaren hadden een voorspel-
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De Kilsdonkse Molen op Beugt in Dinther
(gemeente Bernheze) is een uniek com-
plex met grote landschappelijke waarde.
Bouwhistorisch, waterstaatkundig en ar-
chiefonderzoek onderzoek en onderzoek
naar de waterstaatkundige en landschap-
pelijke situatie van de omgeving heeft heb-
ben dit bevestigd. 

Bovendien hebben dit bouwhistorisch
onder zoek en onderzoeken naar de water-
staatkundige en landschappelijke situatie
van de omgeving voldoende gegevens
opgeleverd om het molencomplex verant-
woord te kunnen reconstrueren. Met een
restauratie neemt de waarde van de Kils-
donkse Molen als een van de meest bijzon-
dere molencomplexen van Nederland nog
verder toe. 

Basis

Het huidige complex bestaat uit twee ge-
bouwen, te weten een restant van een wa-
teroliemolen en van een watervluchtmo-
len, een verdwenen type molen waarbij de
maalstenen zowel met wind- als water-
kracht konden worden aangedreven. 
In september 2003 is stichting De Kilsdonkse
Molen opgericht, met als doel het complex
De Kilsdonkse Molen volledig in zijn oude
luister te restaureren tot als maalvaardige
molens in hun natuurlijke omgeving te her-
stellen.
De Vereniging De Hollandsche Molen, ver-
eniging tot behoud van molens in Neder-
land, ondersteunt het initiatief van Stichting
De Kilsdonkse Molen volledig. Ook de eige-
naars van het molencomplex en de omlig-

gende gronden werken mee. Waterschap
de Aa is momenteel bezig met de herin-
richting van het Aa-dal, waardoor de Kils-
donkse Molen weer maalvaardig gemaakt
kan worden. Verder is medewerking en
finan ciële steun nodig van bestuurlijke
instan ties op gemeentelijk, provinciaal en
landelijk niveau om dit ambitieuze, maar
haalbare doel te realiseren. De Sponsor-
Bingo Loterij heeft via Vereniging De Hol-
landsche Molen met een substantiële
finan ciële bijdrage vijftigduizend gulden de
start van de Stichting De Kilsdonkse Molen
een grote stimu lans gegeven.

Stichting voor 
De Kilsdonkse Molen
opgericht

Het Kilsdonkse molencomplex vanuit
de lucht omstreeks 1950. Links de
voormalige oliemolen, rechts de voor-
malige watervluchtkorenmolen. De
windmolen is dan al zeer vervallen: 
een deel van de balie is weg, de 
kapbedekking is kapot voorboden van
de (gedeeltelijke) sloop in 1954. In de 
oliemolen staat, aan de uitlaat te zien,
een dieselmotor.

Het Kilsdonkse Molencomplex anno 2003.

baar karakter: geluidsoverlast en hinderlijke
schaduwwerking van de draaiende wie-
ken. Bovendien beperkte de kolossale
romp het uitzicht en zorgde ook voor verlies
aan daglicht. Zes bewoners van de Hoofd-
straat dienden bezwaren in, waarvan er
vier het hunne later weer introkken. Nolet
heeft laten uitrekenen, wat de te verwach-
ten geluidsopbrengst is. Dat blijkt te gaan
om 44 decibel, terwijl de wet een maxi-
mum van 50 dB toestaat voor omgevings-
geluid in bewoond gebied. Het Schie-
damse gemeentebestuur verstrekt dan ook
de milieu vergunning omdat aan de eisen is
voldaan. Uiteraard konden de bezwaar -
makers hier tegen bezwaar aantekenen en
in beroep gaan.

Europese subsidie voor molens in
Zeeland en Vlaanderen

Acht wind- en watermolens in de Euregio
Scheldemond profiteren van een Interreg-
subsidie van de Europese Unie voor de pro-
motie van molens als cultuurhistorische en
toeristische landschapselementen. Daar-
voor is een bedrag van 300.000 euro
beschik baar gesteld, bestemd voor twee
molens in Zeeland, twee molens in de Bel-
gische provincie West-Vlaanderen en vier
in Oost-Vlaanderen. In Zeeland gaat er
geld naar de molen van Haamstede, de
bekende ‘pannenkoekenmolen’ en naar
de standerdmolen van Retranchement. Bij
de laatste molen komt een bezoekerscen-
trum en wordt de toegankelijkheid beter
en veiliger.

Zilveren scherphamer voor Ko
Cappon

De familie Cappon is een bekende Zeeuws-
  Vlaamse molenaarsfamilie. In 1857 kocht
Jan Arie Cappon de in 1844 gebouwde
standerdmolen op het bolwerk Zierikzee in
Axel. In 1863 liet hij deze vervangen door
een stenen beltmolen, De Korenaar. In
1898 wordt zoon Charel Cappon de eige-
naar en vervolgens in 1923 diens zoon Jan
Arie. Drie van diens zoons werden ook ook
molenaar. Charel tot 1957 op de Oranje-
molen in Vlissingen, Ko neemt in 1956 de

Drie generaties Cappon op de Stads-
molen in Axel, links Ko Cappon, zoon
Jan Arie en diens zoon (foto J.L.J. Ter-
steeg).
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Plan 

De stichting heeft een introductieplan
opge steld, waarin de belangrijkste facet-
ten van de restauratie worden gepresen-
teerd. Het plan omvat daar naast onder
andere het verbinden van de oude Aa-
tak ken door de molenloop en het creëren
van een beheerderswoning. Deze beheer-
derswoning zorgt er voor dat toezicht op
het molencomplex gewaarborgd is. Bij uit-
voering van het plan neemt ook de recre-
atieve waarde en de natuurwaarde van
de omgeving toe. Mensen kunnen dan
fietsen, wandelen en vissen in dit recreatie -
gebied.
Jan Nelissen, voorzitter van Stichting De Kils-
donkse Molen: ‘De restauratie van dit
bijzon dere molencomplex is een prachtige
doelstelling. Als we dit, mét de steun van
overheidsinstanties, particulieren en het
bedrijfsleven, voor elkaar weten te krijgen,
komt dit prachtjuweel weer helemaal tot
zijn recht. Het zal bovendien van grote be-
tekenis zijn voor de Gemeente Bernheze en
omgeving, waar ook de inwoners van kun-
nen genieten.’
Op vrijdag 24 oktober is het introductieplan
tijdens een officiële bijeenkomst overhan-
digd aan de heer H.A.J. Tuerlings, wethou-
der van de gemeente Bernheze. 
Op zaterdag 25 oktober is er in de Kils-
donkse Molen een Open Dag gehouden
voor alle belangstellenden. Molendeskun-
dige Nico Jurgens heeft een presentatie en
een rondleiding door het complex gege-
ven. De belangstelling was groot en dat
kon ook van het enthousiasme gezegd
worden. We hopen in Molenwereld nog uit-
voerig op dit wel heel bijzondere molen-
complex terug te komen. 

Stichting De Kilsdonkse Molen.

Voor meer informatie over Stichting De
Kilsdonkse Molen: 
website: www.kilsdonksemolen.nl
e-mail:   info@kilsdonksemolen.nl

maalderij van Haak aan de Axelsestraat in
Zaamslag over, welke is voortgekomen uit
een in 1908 gesloopte standerdmolen en
Piet bleef in Axel op de molen van zijn va-
der die helaas in februari 1960 instortte,
bijna honderd jaar oud. Piet en Ko stichtten
later een modern bedrijf in Axelsche Sas-
sing aan het zijkanaal van het kanaal van
Gent naar Terneuzen. Het leek wel alsof het
windmolentijdperk voor de familie Cappon
niet meer dan familiegeschiedenis was ge-
worden. In Axel-Spui hield oud-eigenaar
Van Dixhoorn de gerestaureerde molen
Eben-Haëzer draaiend. Omstreeks 1980
moet hij daar om gezondheidsredenen
mee stoppen. Ko Cappon, gaat dan met
de molen malen en daarmee is de wind-
molen na goed 25 jaar weer terug in de fa-
milie! Met grote inzet laat hij de molen re-
gelmatig malen. Het molenaarsbloed kruipt
blijkbaar waar het niet gaan kan. Ko en zijn
zoon Jan-Arie raken hoek nauw betrokken
bij de restauratie van de Stadsmolen in Axel
(zie Molenwereld 2001- 9), de molen die nu
door Jan-Arie wordt bemalen, terwijl vader
Ko in Spui actief blijft. Al met al is Ko Cap-
pon nu weer zo’n 25 jaar als windmolenaar
actief en dat was dan ook de reden voor
de Vereniging De Zeeuwse Molen om hem
tijdens de jaarvergadering in Goes op 7 no-
vember het onderscheidingsteken van de
vereniging, De Zilveren Scherphamer, toe te
kennen voor zijn grote inzet voor de molens
van Axel en Spui.

Bestrijding knaagkever standerd-
molen Sint Annaland afgerond

De standerdmolen van Sint Annaland heeft
twee maanden in plastic gepakt gestaan
voor een bestrijdingsbeurt tegen onge-
dierte door het bedrijf Eco2 uit Numands-
dorp. In de ingepakte molen kon van bui-
tenaf nauwelijks meer lucht binnenkomen,
terwijl er zuurstofarme lucht in de molen
werd geblazen. De werd temperatuur ver-
hoogd tot 52 graden. Door gebrek aan
zuurstof en de hitte legden de schadelijke
insecten het loodje. Aanvankelijk zou het
proces drie weken duren, maar doordat
de molen minder luchtdicht zat dan ge-
wenst duurde het proces langer.

Groter eventgehalte voor Borg-
vlietse Molen?

Hoe ‘zet je een molen op de kaart’? Is het
voldoende om hem alleen te laten
draaien? Of moet je met theater en spek-
takel van de molen een publiekstrekker
maken? In Bergen op Zoom is het ge-
meentebestuur bezig met het ontwikkelen
van een toekomstvisie voor de wijk Borg-
vliet, de wijk waar de molen De Twee Vrien-
den staat, eigendom van de gemeente en
in beheer bij vrijwillige molenaars. Op 4 no-
vember was er een buurtgesprek in het za-
lencentrum Den Ronden, waarbij de plan-
nen voor de molen op tafel kwamen. Vol-
gens het gemeentebestuur kan er meer
met de molen, waarbij men denkt in de
sfeer van toerisme-recreatie en onderwijs.

Men spiegelt zich daarbij aan de bekende
Bakkersmolen in het Vlaamse Essen-Wildert,
net over de grens, die een echte toeristi-
sche trekpleister is. De vrijwillige molenaars
zagen dit niet zitten en vreesden onder
meer een aantasting van het monumen-
tale karakter van de molen. Buurtbewoners
vreesden door de grotere toeloop aantas-
ting van hun privacy. Ook de vergroting
van het molenterrein ten dienste van de
plannen stuitte op weerstand.

Verbetering biotoop molen 
Milheeze

Op 27 oktober kwam tijdens de maande-
lijkse vergadering van Dorpsoverleg de ver-
betering van de biotoop van de molen
Laurentia in Milheeze in bespreking. Deze
molen is in de loop der jaren meer en meer
verstikt geraakt door opgroeiend ge-
boomte. De gemeente wil nu uiterlijk 2005
de hoge bomen rond de molen kappen of
verplaatsen, zodat de molen meer ‘lucht’
krijgt. In plaats ervan moet er een bloemen-
of struikenweide komen plus een picknick-
plaats. Niet alle aanwezigen waren ge-
charmeerd van het plan. Voor hen hoeven
die bomen niet te verdwijnen voor die ene
keer in de week dat de molen draait. Kan
er niet volstaan worden met een flinke
snoeibeurt?

Biotoop molen Princenhage voor
Raad van State

De Raad van State, Nederlands hoogste
rechtscollege, moet zich nogal eens met
molenkwesties bezig houden; in oktober

Molen Laurentia in Milheeze.
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zelfs op twee achtereenvolgende dagen.
Op maandag 27 oktober diende de zaak
van de Amsterdamse paltrok De Otter, een
der ergste ‘biotoopslachtoffers’, van Ne-
derland, terwijl op dinsdag 28 oktober de
biotoop van de molen van Princenhage,
gemeente Breda aan de orde was. In ver-
gelijking met de Amsterdamse molen is de
positie van de molen in Princenhage riant
en eigenaar ir. J.B. Hof-Sanders wil dat
graag zou houden en daarom vastleggen
in een molenbeschermingszone in het be-
stemmingsplan. Het gemeentebestuur
vindt dit overbodig omdat in het geldende
bestemmingsplan in het gebied rond de
molen toch niet hoger gebouwd mag wor-
den dan dertig meter. Het echtpaar Hof-
Sanders wil de restauratie van de molen
niet voltooien voordat er zekerheid is om-
trent de molenbiotoop door middel van
het vastleggen ervan in het bestemmings-
plan. De Raad verbaasde zich over de stel-
lingname van de gemeente: Wat is er op
tegen om die zone rond de molen daad-
werkelijk vast te leggen als het nauwelijks
iets uitmaakt ten opzichte van het gel-
dende bestemmingsplan? De uitspraak
wordt half november verwacht.

Molen Duffhues in Rosmalen 
verbouwd tot woning

In 1902 kreeg Rosmalen een tweede koren-
molen. Zoals zo vaak in Brabant die tijd
kwam de molen van elders. Hij was in 1716
gebouwd als korenmolen aan het Molen-
eind in Drachten als opvolger van een in
1695 gebouwde standerdmolen. Lange tijd
was de familie Durksz eigenaar, maar die
nam in 1902 afscheid van de molen. P.St.
Duffhues liet de molen als korenmolen in
Rosmalen aan de Deken Fritsenstraat her-
bouwen, waar hij tot na de oorlog in bedrijf
bleef. In 1937 verving molenmaker Van As-
pert uit Heeswijk de houten onderbouw
van de molen door een gemetselde ste-
nen voet. Op 22 oktober 1944 werd de mo-
len door oorlogsgeweld beschadigd. Zoals
zoveel Brabantse molens kwam de molen
in Rosmalen in de jaren vijftig buiten bedrijf
en in 1959 volgde sloop tot op de stenen
onderbouw uit 1937. Deze bleef dienst
doen als opslagruimte, maar werd vorig

jaar verbouwd tot woning. Daartoe werd
die voorzien van een rieten dak, waardoor
het lijkt alsof er nog een deel van een hou-
ten achtkant op staat.

Opknapbeurt voor  molenromp
Roermond

Sinds 1929 is de Kapelse Molen aan de Her-
kenbosscherweg in Roermond een kale
romp. Tot 1991 was er in de molen nog een
molenaarsbedrijf gevestigd. Sloopplannen
leidden tot het oprichten van de Stichting
De Kepelse Meule die zich ging inspannen
voor het behoud van de molen, sinds 1995
eigendom van de gemeente Roermond.
Het leidde ertoe dat de molen in oktober
2001 op de rijksmonumentenlijst werd ge-
plaatst. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om de
molen weer geheel als windmolen te com-
pleteren (zie Molenwereld 1999-7-155,156).
Dit plan heeft de stichting laten varen. Men
wil de molen restaureren zoals in de motor-
tijd, zodat men een beeld krijgt van hoe in
dergelijke molens werd gewerkt als over-
gang van windmolen naar veevoederfa-

briek. Met restauratie van de molen in de
onttakelde staat waarin hij nu verkeert zou
toch een bedrag van een miljoen euro zijn
gemoeid (!). Vooruitlopend op dit herstel
heeft de gemeente Roermond nu geld be-
schikbaar gesteld voor klein onderhoud
aan de molenromp en het opknappen
van de molenomgeving.

Symposium ‘Blauwe Stroom in
perspectief’ in Sittard

Op 6 november werd de Ophovenermolen
in Sittard officieel in gebruik gesteld. De res-
tauratie en ombouw van deze molen tot
een kleinschalige waterkrachtcentrale voor
de productie van natuurstroom, is een suc-
cesvol voorbeeld van een win-win situatie
voor alle betrokkenen. Het succes van het
project is het gevolg van een constructief
overleg tussen vele betrokkenen met soms
conflicterende belangen. We noemen dan
zaken als waterbeheer, exploitatie van wa-
terrechten, behoud van industrieel erfgoed
en de productie van groene stroom. 
In het verleden was dat constructieve over-
leg niet altijd mogelijk. Exploitatie van wa-
termolens en waterbeheer stonden soms
op gespannen voet. De levering van klein-
schalig opgewekte elektrische energie aan
elektriciteitsnet tegen een reële prijs was
niet vanzelfsprekend. Die zaken waren tien
jaar geleden de reden dat een aantal ex-
ploitanten van watermolens een stichting
hebben opgericht die hun belangen kon
behartigen. De Stichting Belangenbeharti-
ging Watermolenexploitanten. Het tienjarig
bestaan van de stichting en de ingebruik-
stelling van de Ophovenermolen waren de
aanleiding om op 6 september in het res-
taurant De Ophovener Molen een sympo-
sium te houden over het thema ‘Blauwe
stroom in perspectief’ Het openingswoord
werd uitgesproken door de heer C. Spelt,
de voorzitter van de stichting. De sprekers
over het thema waren:
dr. W.F.A. Heemskerk, internationaal water-
jurist en erelid van de SBW over ‘Historische
Molen en stuwrechten’;
dhr. J. Claessens van het waterschap Roer
en Overmaas over ‘Waterbeheer en mo-
lens’.
drs. P. Nijhof van de RDMZ over ‘Molens en
monumenten’.
ir. D. Snikkers, productiemanager Duurzame
energie van NUON.
Na afloop van het symposium werd de Op-
hovener molen officieel in bedrijf gesteld
door gedeputeerde H. Evers van de pro-
vincie Limburg. De molen draait nu con-
tinu, 24 uur per dag, en zo levert de elektri-
citeitsopwekkingsinstallatie Natuurstroom
aan het net van NUON. De exploitatie
wordt verzorgd door het Bureau Aange-
paste Technologie. Een computer regis-
treert en bewaakt het hele proces. 

Ruilbeurs Dordrecht

Op zaterdag 6 maart 2004 wordt een
molen ruil beurs gehou den in de molen De
Kyck over den Dyck, Noordendijk 144 Dor-

De onderbouw van de molen van Duf-
fhues in Rosmalen voor de verbouwing
tot woning (foto H. van Steenbergen).

De tot woning verbouwde onderbouw
van de molen van Duffhues in 
Rosmalen; een stomp  (foto H. van
Steenbergen).

De onttakelde Kapelse Molen in Roer-
mond, een tot beltmolen verhoogde
grondzeiler, waarvan de belt is afgegra-
ven, maar de toog bewaard is gebleven.
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MOLENSACTUEEL

De vereniging De Westbrabantse Molens bestaat tien jaar.
Ter gelegenheid daarvan hebben wij het boekje De Westbrabantse
Molenrestanten, met zeventien pente keningen van Henk van Vel-
zen, samengesteld. Dit boekje werd op 26 oktober 2003 aan leden
en belangstellenden gepresenteerd in molen Fleur te Zevenbergen.
Wij willen molenvrienden de gelegenheid geven dit boekje te be-
stellen.
Reeds eerder verschenen publicaties over molens in ons werkge-
bied welke serie wij met regelmaat willen uitbreiden.

No. 1: Korenmolen De Vos te Heense Molen, in historisch en tech-
nisch perspectief bekeken.

No. 2: Standerdmolen De Hoop te Roosendaal, in historisch en
technisch perspectief bekeken.

No. 3: Korenmolen De Hoop te Den Hout, in historisch en technisch
perspectief bekeken. 

Publicatie no. 4 is in voorbereiding en zal gaan over korenmolen De
Twee Gebroeders te Roosendaal.

Alle verschenen uitgaven zijn te bestellen door overmaking van e 3,-
per stuk (incl. verzendkosten) op postgiro 1138065 t.n.v. H. van Vel-
zen, Assumburgstraat 38, 4834 KP Breda, onder vermelding van het
gewenste. De netto opbrengst komt ten goede aan onze vereni-
ging. Vereniging De Westbrabantse Molens.

Publicaties van de Vereniging 
De Westbrabantse Molens

Papiermolen

drecht. Daar kunnen verzame laars op
molenge bied hun foto’s, ansicht kaarten,
boe ken, stickers, dia’s, postzegels en wat
niet al ruilen. De ruil beurs begint om 10.00
uur en is om 15.00 uur afgelopen. 
De molen is te bereiken met buslijn 20
vanaf het station. Deze bus stopt voor de
molen. Verder kan men gratis parkeren op
het terrein van Eneco, naast de molen.
Voor nadere informatie: de heer H. van
Steenbergen, Kardeel 133, 4941 LR Raams-
donksveer , tel. 078-6164297.

In ‘t kort

� Op 11 november kreeg de Witte Molen
bij Glimmen zijn kap en wieken weer terug
(zie Molenwereld 2003-7-203, 204).
� In oktober vierden Marianne en Geert
Hebels het feit, dat zij 25 jaar lang het be-
heer over de Mallumse Molen in Eibergen
hebben.

� Op 10 oktober zijn de roeden gestoken in
De Zwarte Ruiter te Aalsmeer. Uitwendig is
dus weer sprake van een complete molen.
� Op 17 november zijn door molenmaker
Poland uit Broek op Langedijk de roeden
gestoken in de molen van de afd. Noorder
G van de Zijpe- en Hazepolder bij Sint
Maartensbrug. Rond de kerst moet de mo-
len weer maalvaardig zijn.
� Als alles volgens plan verloopt, dan
wordt op zaterdag 27 december de kap
geplaatst op De Jonge Sophia in Groot-
Ammers, gevolgd door het steken van de
roeden.
� Op 10 november overleed op 75 jarige
leeftijd Geert van den Boomen, één van
de drijvende krachten achter het specta-
culaire herstel van de ooit ten dode opge-
schreven Holten’s Molen in Deurne en tot
voor kort voorzitter van de Stichting Hol-
ten’s Molen.
� Het gemeentebestuur van Geldrop heeft
besloten de molen aan de Molenakker
een opknapbeurt ten bedrage van 19.000
euro te geven. Zo wordt de molen o.a. op-
nieuw geverfd.
� Het Steenbergse dakdekkersbedrijf Madri
voorziet de korenmolen Assumburg in
Nieuw Vossemeer.
� De bouw van het landbouwmuseum an-
nex pannenkoekenhuis bij de standerd -
molen Prins Bernhard in Melick-Herken-
bosch is in volle gang. Als alles volgens plan
verloopt wordt het gebouw in april 2004
opgeleverd.
� Op 25 oktober vierde Mieke van de Win-

kel-Creemers in Stramproy haar honderd-
ste verjaardag. Zij was de echtgenote van
Lei van de Winkel, de bekende molenaar
van de standerdmolen Sint Jan, die in 1980
overleed.

Molenkalender

6 maart 2004: ruilbeurs Dordrecht
tot 25 januari: tentoonstelling Molens van
Overschie in Museum Oud Overschie te
Rotterdam-Overschie.
26 en 27 juni: Brabants Molenweekend.

Het plaatsen van de kap op de Witte
Molen in Glimmen (foto H. Noot). 

De Zwarte Ruiter bij Aalsmeer heeft
weer een compleet wiekenkruis na
meer dan zeventig jaar zonder te 
hebben gestaan (foto J.L.J. Tersteeg).
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Niedersachsen

Duitsland

Gemeente Groflefehn presen-
teert zich met ambachten

Maak je sterk met waar je goed in bent, zo
lijkt men in de Oost-Friese gemeente
Großefehn te zeggen. Twaalf ambachte-
lijke bedrijven van uiteenlopende aard
hebben zich verenigd als ‘Oostfreesk
Handwark’. Op die manier hoopt men zich
meer en beter naar buiten toe te presente-
ren. Men rekent zo meer naamsbekend-
heid te krijgen en dat moet dan de aan-
gesloten bedrijven ten goede komen.
Großefehn presenteert zich als ‘5-molen-
land’ en zodoende is ook molenaar
Theodor Steenblock van de partij een der
laatste Oost-Friese molens waar nog op de
wind daadwerkelijk wordt gemalen. Ook
allerlei andere soorten bedrijven zijn van de
partij als een bierbrouwerij (Ostfriesen-
Braü), een distilleerderij, een pottenbakke-
rij,een klokkenmaker enz.

Molen Südcoldinne weer in 
bedrijf gesteld

Südcoldinne ligt ongeveer 40 km ten
noordoosten van Delfzijl in de gemeente
Großheide. De korenmolen aldaar is een
grondzeiler en zeer jong. Hij werd in 1901 als

watermolen in Augustfehn gebouwd en
deed daar nog geen twintig jaar dienst. In
1922 verhuisde de molen naar Südcoldinne
om daar dienst te gaan doen als korenmo-
len. De molen bleef daar lang in bedrijf, tot
omstreeks 1970. De laatste molenaar was
Hermann Tjaden. In 1976 kocht de ge-
meente Großheide de molen en liet die in
fasen restaureren. De molen onderging
ook in het afgelopen jaar een grote restau-
ratie, welke uitgevoerd werd door molen-
maker Helmut Hafl uit Norden. Vooral het
kruiwerk eiste voorzieningen, want voor de
restauratie kon de molen alleen met be-
hulp van een trekker gekruid worden! Ook
de kap en het gevlucht werden onder han-
den genomen. Op 22 oktober werd de
molen opgeleverd. Met de restauratie was
een bedrag van 153.600 euro gemoeid, en
daarmee flink onder de raming van
164.000 euro. Daarvan kwam 75.000 euro
van de EU, de deelstaat nedersaksen en
de bondsregering, terwijl 50.000 euro uit de
Mühlenpool van de kreis Aurich kwam en
ongeveer 28.000 euro van de gemeente
Großheide. De molen is toevertrouwd aan
‘Hobby müller’ Helmut Kröger.

Molenfeest in Warsingsfehn

Halverwege tussen Aurich en Leer ligt War-
singsfehn, zoals uit de naam blijkt, wat wij in
Nederland zouden noemen, een veenko-
loniaal dorp. De in 1886 door molenmaker
Jürgen Mönck uit Großefehn gebouwde
molen was tot omstreeks 1968 in bedrijf.
Toen volgde onttakeling: de roeden gin-
gen uit de molen, de windroos verdween,
evenals de balie. Al vrij snel, in 1988, keerde
het tij. Toen werd de Mühlebverein War-
singsfehn e.V. opgericht, die de mooie en
mooi gelegen molen wilde restaureren.
Stapje voor stapje is dat gelukt. Op 14 sep-
tember was het molenfeest in Warsings-
fehn. De molen draaide weer na 35 jaar
onttakeld te hebben gestaan en ziet er
weer uit zoals een Oost-Friese korenmolen
be taamt: met zelfzwichting en windroos.

De molen van Südcoldinne in 2002 aan
de vooravond van de nu voltooide res-
tauratie (foto H. Noot).

De molen van Warsingsfehn zoals hij er
in 1976 bij stond.

Het molencomplex van Warsingsfehn in
2003 (foto H. Noot)

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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Z O E K E R
De heer Van Hoorn uit Spaarndam

schrijft over de Zoeker uit het novem-
bernummer: ‘Het is naar zeer grote waar-
schijnlijkheid de Slopkopmolen bij Spaarn-
dam, eigen dom van De Hollandsche Mo-
len. Het tellen van de heklatten op een end
gaf echter de zekerheid niet. De foto geeft
33 heklatten op een end. De huidige situ-
atie is 32 latten per end, terwijl de verwafe-
ling van het hek niet is veranderd. De ach-
terbaard is identiek. De beplanting op de
voorgrond is volgens mij liguster, die inmid-
dels is uitgegroeid tot een hoge haag.
Aangezien ik de molen nooit met vier ge-
klampte zeilen heb gezien, ga ik er van uit
dat de foto rond 1970 gemaakt moet zijn. 
Momenteel is de molen niet meer draai-
vaardig; de Schuitema-roeden van 26 me-
ter uit 1964 zijn er slecht aan toe. In 2002
heb ik, in overleg met de heer Van Run (hij
bewoont met zijn familie deze molen), de
roeden beklopt. Mijn bevindingen over de
slechte kwaliteit van deze roeden werden
dit jaar bevestigd door Nico Jurgens, tech-
nisch medewerker van De Hollandsche
Molen. Biotooptechnisch gezien staat de
molen nogal in het groen. Een situatie
waarvoor De Hollandsche Molen zich
eigen lijk moet schamen.....’ 

Helaas is er een stoorzender. De ‘Zoeker’
heeft een vlaggenstok en dat is voor
Noord-Hollandse (water)molens zeer uit-
zonderlijk. Op de mij (jsb) bekende foto’s
van de Slokop komt dan ook geen vlag-
genstok voor.
De heren Esselink uit Delft Keunen (RDMZ en
Siebert jr. uit Benthuizen vermoeden dat de
molen niet De Slokop, maar de Broekzijdse
Molen bij Abcoude is. Toch is ook hier
sprake van een ‘stoorzender’, namelijk de
afwezigheid van een achterbaard die
onze ‘Zoeker’ wel, maar de Broekzijdse Mo-
len niet heeft. De heer Keunen deelt
daarop mee, dat de Broekzijdse molen op
tamelijk oude foto’s inderdaad toch een
achterbaard heeft.
De heer Esselink uit Delft komt ook terug op
de onbekende molen in De Molenaar,
1992-41, herhaald in nummer 45. Daar
‘stond een onbekende molen, waarvan ik
eerder het vermoeden uitte dat het de
molen van Hierden zou zijn. Ik ben pas op
de Veluwe geweest en heb de situatie ter
plekke vergeleken met de onbekende mo-
len en dat klopt precies. De foto is vanuit
het oosten gemaakt en de zandweg is de
huidige Watervalweg, thans verhard. De
molen maalt op het westen. Achter de mo-
len zijn bosschages te zien, die toen ook al
voor de nodige windbelemmering zorgden
en het einde van de molen bespoedigd
hebben (zie ook de geschiedenis van de
molen in Molenwereld 2002-11). Inmiddels is
dit groen tot een flink bos uitgegroeid. Ook
alle details van de molen kloppen. De be-

bouwing bij de molen is in de loop der jaren
gewijzigd. Het gebouw van de stoommaal-
derij, dat ook al bij de voorganger van de
molen bestond, is verdwenen. Mijn conclu-
sie is dus dat het inderdaad de molen van
Hierden betreft’.

De nieuwe ‘Zoeker’ is een duo van twee
koren molens, zeer zeker met een Duitse
achtergrond, maar hoe en wat?

Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: jsbakker@cistron.nl
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Bedrijf en techniek

Voeten en wroeten
in Vriezekoop Jan Hofstra

Bij Leimuiden, tussen de Drecht en de 
Westeinderplas ligt de drooggemaakte Griet-en 
Vriesekoopschepolder. In 1742 werd begonnen

met het droogmaken van de uitgeveende plassen,
door het bouwen van twee grote vijzelmolens, 

aan de Drecht nabij Bilderdam. 
Een paar jaar later kwam daarbij molen nr. 3 of 

de Grietmolen, aan de andere kant van Leimuiden. 
Doordat het dorp Leimuiden onverveend bleef,

werd de Grietpolder dus van de 
Vriesekoopschepolder gescheiden. 

Via een duiker onder de Herenweg en de dijksloot
hadden beide polders toch contact en vormden 

zo een waterstaatkundige eenheid. Volgens 
Gevers van Endegeest (1860) 

hadden de molens een vlucht van 27,62 m en 
een opvoerhoogte van ruim vier meter. 

Hoewel deze molens degelijk waren ge-
bouwd, is het ontwerp van de fundering

niet helemaal goed geweest, want in 1851
is er groot herstel nodig aan molen nr. 2. De
molen was scheefgezakt en in dat jaar
wordt de molen weer rechtgezet. Tevens
worden er 78 palen bijgeslagen en worden
er vier steunberen aan de funderingsmuren
toegevoegd. Ook is het nodig om de vijzel-
kom te vernieuwen. Rond 1900 krijgt molen
nr. 1, de molen die het dichtst bij Bilderdam
stond, met dezelfde kwaal te maken. Aan-
gezien de molen eerst heel scheef ging
zakken en later weer wat rechter, werd de
conclusie getrokken dat de molen door zijn
fundering was gezakt. In 1904 werden er 72
palen bijgeslagen, werd de vijzelkom ver-
nieuwd en de molen rechtgezet.

Einde windmolens

In 1918 wordt besloten om over te gaan op
elektrische bemaling. Molen nr. 2 werd
daartoe afgebroken tot het maaiveld en
op de fundering werd een nieuw gemaal

De aanblik van de vijzelruimte, zoals
dat de laatste jaren viel te zien, nu 
echter zonder huis.

De fundering van de molen blootgelegd.

opgetrokken, bestaande uit een machinis-
tenwoning, transformatorruimte en pomp-
kamer. Op de plaats van de vijzel komt de
zuigbuis van de centrifugaalpomp te lig-
gen. Nadat bij molen nr. 2 een nieuw ge-
maal is gebouwd koopt de machinist, Piet

Schering, het oude gemaal op de molen-
fundering. Hij heeft helaas gelijk de pomp
en de bijzondere motor direct verwijderd.
Zelfs de achterwaterloop wil hij dicht-
gooien omdat daar wel eens wat kroos op
een hoop drijft. De zuigbuis, die in de vijzel-
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gang ligt, is nog aanwezig. Molen nr. 3 of
de Grietmolen wordt verkocht aan de mo-
lenaar en daarop afgeknot tot op de eer-
ste legering. De vijzelgang is ook bij nr. 3
nog intact.
Molen nr. 1 wordt achter de hand gehou-
den om desnoods bij te springen. Op 4 de-
cember 1919 wordt de Stommeermolen te
Aalsmeer door de bliksem getroffen, waar -
op deze molen in vlammen op gaat. Het
bestuur van de Stommeerpolder biedt
daarop f 3500,- voor molen nr. 1, die
daarop wordt verkocht en naar Aalsmeer
verhuisd. Molenaar Piet van Harten wordt
daardoor dakloos. Hij koopt vervolgens de

onderliggende grond en tevens de aan de
overkant van de Drecht staande machinis-
tenwoning. Deze woning werd in 1878 ge-
bouwd ten behoeve van de machinist van
het stoomgemaal van de Wassenaarse -
polder. Na elektrificatie, biedt het voorma-

De molenfundering: let op de hoek -
verzwaringen die op niets uitlopen.

De bovenzijde van het gewelf was 
afgedekt met hout. Hier zat voorheen
waarschijnlijk de stoep.

lige stoomgemaal ruimte genoeg voor de
machinist en komt de machinistenwoning
vrij. Dit huis wordt in onderdelen overgeva-
ren en wordt op de oude molenfundering
herbouwd.

Sloop openbaart

In de loop van 2001 wordt dit huis verkocht
en de nieuwe eigenaren zijn van plan om
dit huis af te breken en te vervangen door
een nieuwe woning. Omdat hiervoor
nieuwe palen zijn voorzien, is het nodig om
de gehele molenfundering te verwijderen.

Toen mij dit ter ore kwam, ben ik regelma-
tig gaan kijken, want ik was toch wel be-
nieuwd hoe de molenfundering er uit zou
zien en waarom hij was bezweken. Ik wist
dat de fundering er nog aanwezig was,
want aan de achterzijde van het huis was
nog altijd de vijzelkom met het bijhorende
gewelf te zien.
Het huis lag in één dag plat maar het slo-
pen van de molenfundering heeft bijna
twee weken in beslag genomen. Ondanks
het feit dat de stenen met een (tras)kalk-
mortel waren gemetseld, kon de kraan
geen steen loskrijgen. De fundering werd in
grote brokken gebroken en daarna afge-
voerd. De kwaliteit van de vijzelmuren was
daarentegen een stuk slechter. Doorlek-
kend grond- en regenwater zullen hierin
wel een grote rol hebben gespeeld. Er zijn
thans dan ook niet veel soortgelijke molens
te vinden waar niet flink aan deze muren is
gerepareerd.
Bij het scheefzakken van de molen zal de
vijzelkom wel van de molen zijn afge-
scheurd. Bij de sloop van het bovenste ge-
deelte van de vijzelkom kwamen er grote
U-ijzers te voorschijn. Deze waren in de zij-
muren van de vijzelkom gemetseld en
dienden er waarschijnlijk voor om de vijzel-
kom met het opgaande werk aan de mo-
len te verankeren. 

Vijzelkom

Ook was mooi te zien hoe de vijzelkom was
gemaakt. Eerst werden vanuit de fundering
de beide evenwijdige vijzelmuren gemet-
seld. Tussen deze muren werd een gewelf
geslagen, in de lengterichting evenwijdig
met de vijzel. De holle ruimte onder dit ge-
welf werd eerst gevuld met grond en deze
grond zal tevens hebben gediend als on-
dersteuning van het gewelf. Boven dit ge-
welf werd de vijzelkom gemetseld. Er wer-
den dus eigenlijk twee bogen boven elkaar
gemetseld; de onderste met de kruin om-
hoog en de bovenste (de vijzelkom) met
de kruin naar beneden. De ruimte tussen
de bogen werd gevuld met platte lagen
metselwerk. Tussen de toppen van de bo-
gen zaten maar een paar lagen steen. Op
deze manier kon er flink op stenen en ge-
wicht worden bespaard, daar men anders
de gehele ruimte onder de vijzelkom vol
had moeten metselen. Uit een bouwteke-
ning van een molen van de Nieuwkoopse-
en Zevenhovense droogmakerij blijkt dat

de vijzelkommen daar ook zo werden ge-
maakt. De vijzelkom van de Putmolen te
Aarlanderveen blijkt thans ook op deze
manier gemaakt te zijn. 
In het molenboek van Krook worden ook
spaarbogen onder de vijzelkom getekend,
maar die staan dwars op de nu gevonden
constructie. De manier van Krook kost meer
stenen en de kans op scheurvorming lijkt
mij groter.
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Wat verder opviel aan de fundering, was
dat op de hoeken lichte steunberen zaten
die reeds onder het maaiveld op niets uit-
liepen. Ik kon weinig verschil zien tussen de
stenen van deze steunberen en het de ver-
dere fundering; maar ze zullen toch wel la-
ter zijn aangebracht. De veldmuren waren
onder 4 stenen dik (78 cm) en boven 3 ste-
nen (60 cm). De versnijding zat aan de bui-
tenzijde. De muren waren hellend gemet-
seld met een helling van ongeveer 10 cm
op de meter.

Ondiepe fundering

Voor een vijzelmolen met een dergelijke
grote opvoerhoogte zat de houten funde-
ring opvallend ondiep; slechts 2.90 m onder
het maaiveld. Zo te zien lag dit maaiveld
minimaal een halve meter boven de kruin
van de dijk en de hoogte van deze dijk zal
toch minimaal op NAP zijn gelegen. Het
huidige polderpeil ligt gemiddeld 5.25 on-
der NAP, zodat het funderingshout thans
meer dan 21⁄2 m boven het grondwater
staat. Het is niet voor te stellen dat dit hout
bij de bouw wel onder polderpeil was ge-
legen. Thans is de opvoerhoogte 4.65 m en
op een lijst van het hoogheemraadschap
van Rijnland uit 1811, dus 70 jaar na de
bouw, wordt een opvoerhoogte van 4.15
m opgegeven. Teixeira de Mattos geeft
rond 1900 een opvoerhoogte op van 4.20,

a. b.

De Griet- en Vriezekoopsepolder; fragment uit de kaart van Rijnland
van Melchior Bolstra uit 1746. 
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De vijzelkom afgebroken. De hoekverzwaringen zijn hier beter te zien.

a. De vijzelkom is van hardere steen gemetseld. Meestal steekt de rollaag die de
kom afsluit een halve steen binnen het opgaande werk. Bij molen nr. 1 en ook bij
nr. 2 (nog steeds zichtbaar) was dit merkwaardig genoeg niet zo. Wellicht dat het
opgaande werk later eens versterkt is.

b. Net als bij de Stommeermolen zit er in dit gewelf een knik. Hier is een 
stroomlaag gemetseld.

c. De vijzelkom was hier dichtge metseld, waarschijnlijk als extra kering voor het
boezemwater.b. c.

zodat de conclusie kan worden getrokken
dat de fundering van de molen niet door
peilverlagingen droog is komen te staan,
maar altijd al te ondiep heeft gezeten.
Nu komt de vraag op hoe het toch moge-
lijk is dat men toen zo’n grote fout kon ma-
ken en dat nog wel door vakmensen die

verder in staat waren een prima molen te
maken. Het is mogelijk dat men vertrouwde
op het verhang van de grondwaterlijn in
de kade. De molen stond namelijk halver-
wege de kade en wanneer het water in de
Drecht op 60 cm onder NAP staat en het
water in de bermsloot op bijvoorbeeld 500

Het muurwerk met hoekverzwaringen.
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cm onder NAP, dan mag men veronder-
stellen dat het grondwater halverwege de
kade hier ergens tussenin zal gaan staan.
Dit is echter wel een gevaarlijke uitgangs-
punt, want door het rijverkeer zal de kade
direct langs de Drecht dichter worden ge-
reden, waardoor de verhanglijn niet meer
recht zal zijn maar hol. Wanneer de achter-
waterloop van de molen niet volkomen
dicht in een schermwand staat, dan gaat
zo’n waterloop als drainage werken en zal
het grondwater ter plaatse van de molen
flink dalen. Voor alle zekerheid is het
daarom beter om de aanleg van een mo-
len flink onder polderpeil te leggen. In alle
molenboeken wordt hier dan ook van uit-
gegaan. Een praktisch probleem is dan wel
om tegen zo’n uitgeveende waterplas een
droge bouwput te maken van die diepte.
Gezien de problemen met de Betuwelijn
en de Haagse Tramtunnel valt dat zelfs
anno 2001 nog niet mee. 
Omdat de bouwbestekken in het archief
van het Hoogheemraadschap van Rijn-
land ontbreken, is het moeilijk te achterha-
len wat de beweegredenen zijn geweest
voor een dergelijke fundering. Een andere
mogelijkheid is dat men niet uitging van
een paalfundering, maar van een funde-
ring op staal. Indien op die diepte een
draagkrachtig laag aanwezig was, dan
zou er niets op tegen zijn om daar een der-
gelijke fundering te leggen. Gezien het feit
dat deze laag dan hoger zou zitten dan de
bodem van de voormalige veenplas en
gezien de wijze waarop deze molen is
scheefgezakt, is dit geen waarschijnlijke
optie.
We weten nu in ieder geval waarom molen
nr. 1 en waarschijnlijk ook nr. 2 zijn gaan zak-
ken. De vraag is nu waarom molen nr. 3 dit
niet heeft gedaan, ligt de fundering van
deze iets later gebouwde molen wel vol-
doende diep, of gaat dit alsnog gebeuren.
Ik hoop voor de bewoners van deze mo-
lenromp dat dit laatste niet het geval is.

Doorsnede van een vijzelmolen uit:
D.J. Storm Buysing: Waterbouwkunde
(Breda 1864).

In het gat links in het midden van de muur, zat een 
stalen bint gemetseld.

De spaarboog die onder de vijzelkom zat, wordt hier zichtbaar.
Op de voorgrond de stalen binten die in de wanden van de 
vijzelkom zaten gemetseld.



3516de jaargang 2003 nr. 12 351

R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Molens
op weg naar 
een betere

toekomst

Molens
op weg naar 
een betere

toekomst
Voor de Bosmolen gold

dit onlangs letterlijk:
op zaterdag 27 septem-
ber verhuisde de Bosmo-
len van de werkplaats van

molenmaker Verbij in
Hoogmade naar zijn

nieuwe standplaats in de
Lagenwaardse polder tus-
sen Hoogmade en Wou-
brugge. Een fotoreportage

met foto’s van Bart
Dooren, Joop Vendrig en
Luc Verbij geeft een in-

druk van dit spectaculaire
transport, uitgevoerd door
het Goudse bedrijf Neder-
hoff in samenwerking met
molenmaker Verbij uit
Hoogmade die van een
‘dode’ Bosmolen een ‘le-
vende’ Lagenwaardse

Molen maakt.

De Bosmolen stond van 1836 tot december
vorig jaar aan de Does in de gemeente Lei-
derdorp, bij de brug voor de provinciale
weg over dit riviertje. Echt malen kon hij al
bijna een halve eeuw niet meer: in 1955
kwam hij buiten bedrijf en werd gedeeltelijk
uitgesloopt. De redding van de molen is in
eerste instantie te danken aan de ge-
meente Leiderdorp die de molen in 1963
kocht en liet restaureren. Daarna draaide
de molen wel weer en zo was hij een der

1. De opgebokte Bosmolen staat bij de
werkplaats van Verbij klaar voor het
transport. Alle foto’s, tenzij anders ver-
meld, Bart Dooren.
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blikvangers langs de A4, de ‘molensnelweg
van Nederland’. De aanleg van de HSL
maakte het handhaven van de molen op
zijn historische locatie helaas ongewenst,
zo niet onhoudbaar. Verplaatsing moest
een oplossing bieden. Binnen de grenzen
van de gemeente Leiderdorp bleek een
geschikte locatie niet te vinden en zo
kwam men terecht in de naburige Lagen-
waardsepolder. Deze polder kon boven-
dien versterking van de bemaling gebrui-
ken en zo vonden het nodige, het nuttige
en het aangename elkaar. In december
2002 werd de molen in twee delen ver-
voerd naar de werkplaats van molenma-
ker Verbij in Hoogmade en aldaar vervol-
gens geheel gerestaureerd, terwijl op de
beoogde standplaats voor de molen een
nieuwe fundering werd gereed gemaakt. 
Het bleek niet mogelijk om de molen in
twee delen naar zijn nieuwe plaats te bren-
gen omdat die onbereikbaar was voor een
voldoende zware hijskraan. Daarom werd
besloten de molen in zijn geheel over te

2. De plateauwagen van Nederhoff heeft de molen van zijn pootjes getild.
3. Het is nog donker als het bijzondere transport het terrein van Verbij verlaat.
4. Op de provinciale weg, richting Woubrugge, is er nog ruimte.

5. Een molenstoet door de Grospolder (foto Luc Verbij).

6. Het laatste stuk voerde langs de Ofwegerwatering over een griezelig smalle
polderkade, waar slechts wagens met een breedte van 2,20 m en een asdruk 
van 4,8 toen toegestaan waren.

2.

4.

6.
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brengen. Het zo verplaatsen over de weg
van een wipmolen van die grootte is nog
nooit gebeurd. Het hield natuurlijk ook een
vergroot risico in. Het bovenhuis is een ton-
nenzware kast die op de punt van een
pira mide staat. De koker die beide verbindt
zorgt wel voor stabiliteit, meer toch... Na-
tuurlijk moest alles tot in de puntjes voorbe-
reid worden voor een dergelijk zwaar en
volumineus transport. Obstakels als ver-
keersborden en overhangende boomtak-
ken moesten verwijderd worden; het weg-
dek, waar nodig verzwaard en/of ver-
breed. De route voerde van de werkplaats
van Verbij langs de Does naar de provin-
ciale weg richting Woubrugge. Daarbij
passeerde de Bosmolen de Gros- en de
Vlietmolen. Het moeilijkste deel was het
laatste traject langs de Ofwegerwatering.
Dat ging over een griezelig smal dijkje en
moest bovendien achteruit bereden wor-
den. Gelukkig bereikte de molen veilig het
einddoel, waar hij veilig op zijn pootjes te-

7. Zowel aan de water-
als aan de landkant
steekt de molen ver uit
buiten de kade. Lanta-
renpalen zijn scheef 
gezet en zo gaat het
achteruit naar het doel.

8. De buitenste wielen
van de wagen vallen
buiten het wegdek.

9. Het doel bereikt: de
pootjes waar de molen
(tijdelijk) op moet 
komen te rusten staan
klaar.

10. Het doel bereikt.

3.

7.

8.

9.

10.
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BON
Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren. Wij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laa
t 
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weer 
malen

!

‘ t  P o e l t j e
Voor deze molen van de Klaas Hennepoel-
polder tussen Warmond en Oegstgeest
leek helemaal geen toekomst meer te
hebben. Hij is ongetwijfeld een van de mo-
lens in Rijnland die het dichtst langs de af-
grond is gemarcheerd. Haast letterlijk, want
het instortingsgevaar was beslist niet denk-

beeldig. Inmiddels is dit dreigend diepte-
punt voor de molen gepasseerd en is ook
hij op weg naar een betere toekomst. Mo-
lenmaker Verbij geeft deze wankelaar op
dit moment betere voeten in de vorm van
een nieuwe fundering en daarna zal de
romp weer kaarsrecht komen te staan. Ver-
volgens zal Verbij het gehele metselwerk
van de romp restaureren, maar dan is het
al 2004. De redding van dit bijkans redde-

De Doeshofmolen 
Wie nu het parmantige Doeshofmolentje
aan de Does in Leiderdorp, niet ver van de
A4, ziet kan zich nauwelijks voorstellen dat
de molen een veertig jaar geleden er niet
zo heel veel beter aan toe was dan tot
voor kort ‘t Poeltje. Het was een haveloze
ruïne met twee wieken. De Rijnlandse Mo-

lenstichting kocht de molen in 1962 en liet
hem restaureren. Voor ‘t oog is maakt dat
nauwelijks uit en draaien is geen enkel pro-
bleem. Het gemis van zijn inwendig orga-
nisme maakt malen onmogelijk. Het is dus
spelemalen, de molenvariant van speleva-
ren. Daar is niets mee mis, maar daarvoor is
die molen niet gebouwd. Wil de molen als
monument tot zijn recht komen en als hulp-
gemaal een nuttige toekomst hebben dan

moet hij echt malen. Dat zal ook binnenkort
gebeuren, want molenmaker Verbij heeft
het hout binnen en gaat nu aan de slag
om van de Doeshofmolen weer een echte,
levende molen te maken, die zijn steentje
ertoe bijdraagt om overtollig water uit de
polder in de Does te malen. En zo hoort het.
We verwachten dat de molen in mei 2004
gereed is. Ook dit is alleen mogelijk gewor-
den dankzij veel steun van buitenaf.

loze molentje is alleen mogelijk dankzij de
genereuze steun van het Fonds 1818 uit
Den Haag, de provincie Zuid-Holland en
andere gulle gevers. Zonder dat was dit
sierlijke en bijzondere molentje echt exit ge-
weest. We gaan nu op weg om de midde-
len te vinden voor het herstel van de kap
en de wieken etc. Het zou toch mooi zijn
dat we dat in 2004 zouden kunnen klaren!

recht kwam! Imiddels zitten de roeden al in
de molen en als alles volgens plan verloopt
heeft Rijnland er binnenkort weer een echt
werkende, een levende molen bij. Door het
vertrek uit Leiderdorp kon die gemeente
geen eigenaar blijven en daarom wordt
de Bosmolen overgedragen aan de Rijn-
landse Molenstichting, die uiteraard er alles
aan zal doen om de molen in alle opzich-
ten tot zijn recht te laten komen. Al met al is
de verplaatsing van de Bosmolen een hu-
zarenstukje van samenwerking op bestuur-
lijk en technisch gebied.

11. Op 14 oktober staat de molen op
zijn definitieve onderbouw, zijn de roe-
den gestoken en wordt er geheid voor
de voorwaterloop (foto Joop Vendrig).
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De duizendste molenas

van De Prins van Oranje

Op grond van het meeleveren van
twee taatsen en keertaatsen en de

gelijktijdige vervanging van het scheprad
nam ik aan, dat de duizendste molenas
van de Haagse gieterij De Prins van Oranje
(zie Molen wereld 2002-12-238,239 en 2003-
9-250), bestemd voor de Meerkreuk bij
Roelof arendsveen geen bovenas, maar
een water as was. Erik Stoop uit Woerden
toont aan dat dit niet zo was en schrijft het
volgende:

‘In het Rijnlandkatern in Molenwereld num-
mer 9 van september 2003 wordt vermeld
dat de 1000ste as van de Prins van Oranje
naar de Meerkreukmolen ging en dat dit
waarschijnlijk een wateras was. Uit het pol-
derarchief van Weijland en de Bree (num-
mer 19) blijkt echter dat dit een bovenas
moet zijn geweest.
Gieterij De Prins van Oranje heeft in 1875
veel assen gegoten en daarmee ook de
nodige pech gehad. Zo bestelt het polder-
bestuur van de polder Weijland en de Bree
onder Bodegraven in juni 1875 een wateras
met een lengte van 5,42 m, die binnen vier
weken moet worden geleverd. In augustus
meldt de gieterij echter dat bij het gieten
van een molenas voor molen F in de Zijpe
de boven- en onderkast niet goed op el-
kaar sloten, waardoor slechts de helft van
de as is volgelopen. Erger, door de persing
van het ontwijkende metaal is de boven-
kast tot splinters verbrijzeld. Gelukkig zijn er
geen slachtoffers, maar de duizenden kilo’s
zware vormkast is verloren gegaan. Deze
vormkast werd zowel voor boven- als voor
waterassen gebruikt en er gaan een aantal
weken verloren voor er opnieuw gegoten
kan worden. In december trekt het polder-
bestuur aan de bel met de vraag waar hun
wateras blijft. De gieterij denkt nog veertien
dagen tijd nodig te hebben voor tot afle-
vering kan worden overgegaan. 
In dezelfde brief wordt het volgende ver-
haald: Wanneer UEd. welligt in de dagbla-
den leest, dat wij woensdag ll. onze 1000e
molenas goten, en UEd. ziet het nummer
dezer as, hetwelk 1001 is, zult UEd. natuurlijk
de waarheid van bovenstaand in twijfel

trekken, en zijn wij UEd. dus de opheldering
schuldig, dat de as 1001 en 1002 zijnde
water assen gegoten werden voor No 1000
gemaakt werd, daar wij aan het wateras-
sen gieten waren en er prijs op stelde dat
No 1000 eene bovenas was; wij sloegen
dus dit nummer over.
De conclusie kan dus duidelijk zijn: as num-
mer 1000 was een bovenas.
De as voor Weijland en de Bree kan echter
nog steeds niet snel geleverd worden, want
de draaibank was ruim drie weken bezet
door het 8000 kilo zware drijfwiel voor het
stoomgemaal te Hekelingen. Bovendien
kan de as niet vervoerd worden door het
‘besloten water’ (klaarblijkelijk had het hard
gevroren) en ten tweede door het treurige
feit, dat Schipper Borsboom, dien UEd. zeker
wel gekend hebt, met 3 molenassen van
den Beemster in den jongsten storm is om-
geslagen, en zijn dood in het water vond.
Uiteindelijk wordt de wateras, die in juli 1875
geleverd had moeten worden, pas op 13
januari 1876 afgeleverd. Het polderbestuur
heeft toch nog voldoende vertrouwen in
De Prins van Oranje, want voor dezelfde

polder wordt op 20 april 1876 bovenas
nummer 1014 met de formidabele lengte
van 7,255 meter afgeleverd. De molen van
Weijland en de Bree was een enorme mo-
len met een vlucht van 29,24!’

Er ging blijkbaar wel eens meer wat mis met
het verladen en verschepen van assen,
want verslag van een vergelijkbaar onge-
val, nauwelijks een jaar later vond ik in het
archief vond de polder Nieuwland in een
brief van De Prins van Oranje van 19 sep-
tember 1876, waarbij de gieterij zich ook
excu seert voor te late levering van wat as
1025 zal worden. Toen is een schuit met een
as en een schep rad omgeslagen in de
Konings haven in Rotterdam. Wel wordt er
zonder details gerefereerd aan het eer-
dere ongeluk, nog geen jaar tevoren. De
zoon van schipper Bosboom, die zijn vader
opvolgt kan het gelukkig wel navertellen.
Het schip dat voor het vervoer van de as-
sen is gebruikt zal wel een zeilschip zijn ge-
weest. Als dat wat ver overhelt en een mo-
lenas gaat schuiven dan is er geen houden
meer aan. Of dit de oorzaak is geweest
weet ik niet.
De in de brief uit 1875 genoemde assen
voor de Beemstermolens kunnen nooit
lang dienst hebben gedaan. In 1877 sticht
deze polder haar eerste stoomgemaal, in
1880 en 1885 het tweede en het derde.
Blijkbaar had men in 1875 nog geen vast
omlijnde plannen om over te schakelen op
stoombemaling. De beruchte regenjaren
met weinig wind van 1876-1877 zullen in het
besluit wel een rol gespeeld hebben.
Mooi is dat de draaibank het voor de
Nieuwlandse as ook moet ontgelden, nu
voor een pelligger (???) van een oliemolen
aan de Zaan waar men zes weken draai-
werk aan had en waardoor ‘... ons terrein
met ongedraaide molenassen als bedekt
is...’). Nu was 1876 wel een topjaar voor De
Prins van Oranje, want men heeft er toen
een tachtig molenassen gegoten. Dat
toen het terrein met ongedraaide molen-
assen als bedekt is zal toch wel overdreven
zijn geweest. jsb.

Het draaien van een molenas. De as zou nog geen jaar dienst doen, want na een
blikseminslag in de Aarlanderveense molen, gevolgd door brand op 24 september
1990 werd hij afgekeurd.

Factuur voor de duizendste molenas in het archief van de ‘Drooggemaakte Veender
en Lijkerpolder Buitenbedijking onder Alkemade’.

‘t Betere werk
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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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De werkzaamheden aan de Collse water-
molen te Eindhoven zijn afgerond. Het
oude oliemolengebouw is gerestaureerd,
en in het gebouw is een compleet nieuw
oliewerk gemonteerd. Op de romp van de
korenmolen Rust na Arbeid in Zelderheide
is de gerestaureerde kap weer terugge-
plaatst en inmiddels is ook een nieuw
staartwerk gemonteerd. momenteel zijn
we bezig met de beltdeuren, de zolders en
het gangwerk. Onderhoudswerkzaamhe-
den werden uitgevoerd aan de drie stan-
derdmolens te Heusden, de stellingmolen
te Nieuwkuijk, de Bovenste Plasmolen te
Plasmolen, de standerdmolen Zeldenrust te
Geffen, de twee bergkorenmolens te Zee-
land en de watermolen te Elsloo. In de
werkplaats wordt een nieuwe balustrade
voor standerdmolen De Ster te Wanroij ge-
maakt. In Duitsland vordert het werk aan
de Braunsmühle in Buttgen gestaag, de
roeden zijn gestoken en opgehekt en het
nieuwe staartwerk is gemonteerd. In de
werkplaats wordt gewerkt aan een nieuw
spoorwiel en ronsel. In Burscheid is het werk
aan de Lambertsmühle afgerond, een

nieuwe goot naar het bovenslagrad is ge-
monteerd en binnen is een koppel stenen
maalvaardig gemaakt. Momenteel wer-
ken we aan de kap van de Singendonkse
Mühle te Kevelaer/Achterhoek, de kap zal
voorzien worden van nieuwe schaliën.
(Zie ook onze website www.beijk.biz)
Binnenkort volgt er een update van onze
website.

De afgelopen tijd zijn onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd aan diverse mo-
lens in de regio en in Duitsland. 
Aan de Lindese molen in de buurtschap
Linde bij Vorden zijn de roeden doorge-
haald, het gehele gevlucht nagezien en
geschilderd. Zo is ook het gevlucht van de
Teunismolen in De Heurne bij Dinxperlo ge-
schilderd en zijn de Ten Have kleppen na-
gezien. Van de Zwiepse molen in Zwiep bij
Lochem is het gevlucht nagezien en zijn
windborden en fokken gerepareerd. Van
de Hollicher Mühle te Steinfurt in Duitsland is
het gevlucht weer vastgezet in de askop
en is het gehele gaande werk hersteld. Het
gevlucht van de rechtsom draaiende sten-
derkast in het Freilichtmuseum te Münster is
weer gemonteerd en er zijn tevens enkele
kleinere onderhoudswerkzaamheden ver-
richt. Aan de Langenrader Mühle bij Plön
(Duitsland) zijn de windroosbladen gemon-
teerd en enkele gegoten tandwielen van
de overbrenging vervangen. Bij de Pieper-
molen te Rekken zijn een nieuwe staart en
een korte schoor aangebracht. Voor de
molen in Lindaumühlenholz (Schleswig- Hol-
stein) werd een roe geleverd aan een
Duitse molenmaker. Voor een Noordelijke
collega werd een roede gemaakt voor de
poldermolen in het Groningse Hoeksmeer.

Half oktober zijn we begonnen met groot
onderhoud molen ‘t Vliegend Hert te
Brielle. De werkzaamheden omvatten: het
opstempelen van de kast, polymeerche-
misch herstel van de steenbalk en het aan-
brengen van trekankers op de steenlijsten,
het vernieuwen van de gietijzeren pet van
de bovenas. Ook moeten de voorbetim-
mering en de stormluiken vernieuwd wor-
den. Verder moest het bovenwiel afgehan-
gen worden, van de voormolen de stenen
afgesteld worden en een zonneblok ver-
nieuwd worden. De werkzaamheden kun-
nen ook gevolgd worden op de site van de
molenstichting. (Deze is bekroond met de
diamond reward); het adres is: www.vlie-
gendhert.homepage.nu Eind oktober zijn
we gestart met groot onderhoud op molen

De Hoop te Rozenburg. De werkzaam -
heden omvatten: de roeden eruit, op-
nieuw ophekken en weer steken , het ver-
nieuwen van de staartbalk en de korte
schoren. Verder zullen we de vulstukken
van de boven as vernieuwen . 

In de werkplaats werd gewerkt aan de kap
van de molen in het Duitse Dinklage. Te-
vens is er aan het waterrad van de
Bouwhof molen in Apeldoorn-Ugchelen ge-
werkt. Aan molen De Zwaan in Moriaans-
hoofd werden de laatste werkzaamheden
uitgevoerd en de molen is opgeleverd.
Voor de Hazewind in Gieten werd gewerkt
aan de nieuwe fokwieken. Molen de Kroon
in Arnhem werd bezocht voor diverse on-
derhoudswerkzaamheden. 
Tevens willen wij graag van de gelegen-
heid gebruikmaken om iedereen alvast
prettige feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar toe te wensen.

Het nieuwe waterrad voor de Lam-
bertsmühle in Burscheid. (foto Beijk
Molenbouw B.V.).

NVVM-molenmakers actief

Groot onderhoud aan ‘t Vliegend Hert
in Brielle (foto W. Herrewijnen).

Door de kap van de molen in Dinklage
voorzichtig van zijn basis af te halen
kan die zo weer gebruikt worden (foto
Vaags Molenwerken). 
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Molenaars aan Rijn en Gouwe (3)  

Walraven 
en Dam

De families
Walraven 
en Dam
en hun molens  

Advertentie in De Molenaar, 1922-40-
638, voor de veiling van De Eendracht
op 18 en 25 oktober 1922.

D. Kenbeek 

De vorige aflevering stond in het teken van de bouw van
de nieuwe molen, De Eendracht, en de familie Dam. In

1922 maakt die plaats voor de Walravens, die de molen als
laatsten beroepsmatig zullen bemalen.  

In 1920 wordt De Eendracht gekocht door
Dirk van Geel, een ver familielid van Mat-
thijs Willem Dam. Daarmee werd door de
familie Dam een periode van tenminste
honderd jaar molenaarsschap op de mo-
len van Gouwsluis afgesloten. Matthijs Dam
en zijn vrouw vertrekken op 17 september
1923 uit de gemeente en vestigen zich op
Pieters kerkgracht 6 in Leiden.  
Van Dirk van Geel was in Oude Wetering
een pakhuis verbrand, waarna de verze-
kering 72.000 gulden uitbetaalde. Van dit
bedrag moest de molen gekocht en op-
geknapt worden. De nog houten roeden
werden vervangen door ingekorte, twee-
dehands ijzeren roeden van molenmaker
Boot uit Oude Wetering. Deze waren veel
te zwaar en zullen wel van een poldermo-
len met grotere vlucht afkomstig zijn ge-
weest. Ook het van oudere afbeeldingen
beken de afwijkende stellinghek met rond
gedraai de stijlen werd in deze tijd aange-
bracht. Deze waren afkomstig uit een
Amster damse schouwburg maar omdat
men niet voldoende ronde stijlen had werd
na elke twee ronde een vierkante stijl ge-
plaatst.  Het spoorwiel werd eveneens
vervangen en wel door één afkomstig uit
de voormalige stoommeelfabriek van Piet
Engel te Rotterdam-Katendrecht. Dit spoor-
wiel had vier koppels stenen aangedreven
door middel van een stoommachine van
100 pk. Het moest dus hecht en sterk zijn en

was daarom uitgevoerd met een dubbele
rij kammen (88 kammen per rij), wat voor
een korenmolen zeer ongebruikelijk is.
Nieuw had het spoorwiel 2300 gulden ge-
kost, nu moest er 400 gulden voor betaald
worden. Het werd aangebracht door
molen maker Van den Berg uit Waddinx-
veen. Het oude spoorwiel bleef nog een
tijdje bij de molen liggen. Volgens Walraven
was het groter met dikkere kammen (zie
hierover Molenwereld 2003-9-257)

De Walravens in Alphen  

Iedereen dacht dat het wel goed zat met
geld, maar toen er voor zo’n 38.000 gulden
aan de molen vertimmerd was bleek het
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De Eendracht omstreeks 1927. De
schoorsteen herinnert dan nog aan de
stoommaalderij, die toen al ter ziele
was. Elektromotoren hadden de taak
van de stoommachine al enige jaren
overgenomen. De kap is nog met riet
gedekt. Op de foto v.l.n.r.: Gijs Walra-
ven jr.; Gijs Walraven sr.; een chauffeur;
Martijntje Walraven; Ingetje Walraven-
Rodenburg; Adriana Martijntje de
Jong-Walraven en ervoor Margaretha
de Jong, geboren op 18 april 1922. Op
de balie Bram Walraven.

geld op te zijn en liep iedereen weg. Er
werd gepraat over speelschulden. In 1922
wordt De Eendracht geveild in het toen-
dertijd in Alphen zeer bekende hotel De

De Eendracht tussen 1930 en 193.... Hij heet dan nog steeds Stoom- en Windgraan-
molen De Eendracht, maar de schoorsteenpijp is dan ook al herinnering geworden.

Vergulde Wagen (afgebroken begin vijf -
 tiger jaren). De molen wordt ingezet op
26.000 gulden en voor 28.200 gulden ge-
kocht door Gijsbert Walraven. Deze bood
200 gulden meer dan een Noord-Hollandse
molenaar. Met notariskosten kwam het to-
tale bedrag op zo’n 31.000 gulden. Nog in
het zelfde jaar, om precies te zijn op 25
okto ber 1922, gaat De Eendracht voor de
familie Walraven aan het werk. Volgens
Bram Walraven werd vanuit Ouderkerk aan
de IJssel ook aan Alphense afnemers gele-
verd zodat er al een klantenkring bestond.
Eerst is alleen vader Gijs op de molen, maar
op 20 april 1923 verhuist het hele gezin van
Ouderkerk naar Alphen. 
De tocht wordt per schip gemaakt. Rond

acht uur vertrekt men en na de Mallegat-
sluis in Gouda gepasseerd te zijn arriveert
men rond tien uur in Alphen. Bij de inschrij-
ving in het register van Alphen a/d Rijn op
19 april 1923 worden vader Gijs en zoons
Bram, Martien en Gijs jr. allen vermeldt als
korenmolenaar. Martien was echter hoofd-
zakelijk de chauffeur, die met de Ford naar
de bakkers en de boeren reed. Zo heeft hij
ook zijn vrouw Francien Fokker leren ken-
nen, een boerendochter uit het Rietveld.
Gijs Jr. was ook molenaar, tot hij in 1937
trouwde met Gré Boer uit Boskoop. Zij was
apothekersassistente en begon een drogis-
terij aan de Wilhelminalaan in Alphen. Gijs
Jr werkte af en toe nog in de molen, maar
werd al gauw drogist. Hij heeft aan het
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zware werk op de molen (sommige balen
wogen 100 kg) een rugaandoening over-
gehouden, die zich later manifesteerde.
 Alleen de oudste zoon, Bram, die onge-
huwd was, is echt molenaar gebleven bij
zijn vader in de zaak. In ieder geval had
men een drukke en bloeiende zaak opge-
bouwd.

Een tragische gebeurtenis

In 1929 echter wordt het gezin wel heel
zwaar getroffen. Op 17 februari overlijdt
moeder Ingetje Rodenburg, drie-envijftig
jaar oud en een dag later, op 18 februari,
dochter Martijntje Ingetje op de leeftijd van
negentien jaar. Dankzij de heer Meindert
de Jong uit Delft, een kleinzoon van Gijs-
bert Walraven, weten we na bijna 75 jaar
wat zich toentertijd afgespeeld heeft. In
deze zeer strenge winter, waarin onder an-
dere het Leidse stadhuis vrijwel volledig af-
brandde, vroor het zo hard dat de gaslei-
ding onder het huis kapot sprong. Daar-
door stroomde er gas in de zogenaamde
zomerkamer op de begane grond. Hier lag
de jongste dochter Martijntje (Tina) ziek in
de bedstee en haar moeder was bij haar
gebleven om haar te helpen als dat nodig
was. Beiden zijn toen om het leven geko-
men.
Bram van Dam, die een fietsenzaak schuin
tegenover de molen had en getrouwd was
met een nicht van Walraven zijn vrouw, is
toen helemaal naar Oegstgeest gefietst
om het slechte nieuws te vertellen aan de
oudste dochter, Jana Walraven, die ge-
trouwd was met Piet de Jong. Toen zij hem
voor de deur zagen staan, begrepen ze

Bram Walraven op de steen, links Gijs
Walraven jr.

Abraham Walraven.

Gijsbert Walraven sr. 

gelijk dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn.
Voor Gijs Walraven was het een enorme
klap. Dat wordt wellicht het beste aange-
geven door de aanhef in de overlijdensad-
vertentie: ‘Tot onze onuitsprekelijke smart
geven wij U kennis dat God ons zwaar
heeft bezocht door twee innig geliefden
onzer plotseling uit ons midden te nemen,
door voor ons onvoorziene omstandighe-
den’. Ook in het toen betrekkelijk kleine en
dorpse Alphen aan den Rijn maakte dit
een diepe indruk. Het verslag van de be-
grafenis in de Rijnbode zegt hierover:
‘Hoezeer de burgerij met het tragisch over-
lijden van mej. W. en haar dochter mede-
leeft, bleek Donderdagmiddag toen het
stoffelijk overschot der slachtoffers van een
noodlottige gasvergiftiging achter de
Schoolstraat werd ter aarde besteld. Het
kerkhof zag zwart van belangstellenden
die in diep zwijgen de afscheidswoorden
van Ds. Stehouwer, van weth. Vlasman, die
de gemeente vertegenwoordigde en van

De Eendracht kort voor 1930 vanaf de
Rijnkant met het ‘oude pakhuis’.
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den heer Zuidam namens de gymnastiek
vereeniging Hou-Vast, waarvan het meisje
bestuurslid was, aanhoorden. Namens de
familie dankte de heer De Jong uit
Nieuwveen. Ontroerd verlieten allen den
doo d en  akker.’
Gedurende twee jaar houdt men het gezin
draaiende met behulp van huishoudsters,
maar in 1931 hertrouwt Gijsbert Walraven
met Lena Maria Rodenburg, een nicht van
zijn vrouw en zus van genoemde Bram van
Dam, geboren op 12 juni 1887 te Mijdrecht.
Het huwelijk wordt voltrokken op 21 juli 1931
in Apeldoorn, de woonplaats van de bruid.  

De Eendracht met het molenaarshuis,
gefotografeerd op 22 maart 1935, kort
na de voltooide verdekkering.

De dynamische jaren dertig 

Behalve de windkracht had men ook hier
hulpaandrijving in de vorm van een elek-
tromotor. Deze was nog door Dirk van Geel
aangebracht en door de Walravens mee
overgenomen. Volgens contract moest er
per jaar minstens 45.000 kwh afgenomen
worden. Tot 30.000 was de kwh-prijs 6 cent,
van 30.000 tot 40.000 kwh 5,5 cent en daar-
boven 5 cent. In de goede jaren was dit
geen probleem; er werd dan 70.000 tot
75.000 kwh afgenomen. Maar toen de cri-
sisjaren zich deden gelden daalde de af-
name tot zo’n 20.000 à 25.000 kwh. Omdat
het contract niet meer nagekomen kon
worden werd in 1934 een 60 pk Industrie-
diesel aangeschaft. Deze kon op de be-
gane grond drie koppels stenen op een
maalstoel aandrijven. De motor bevindt
zich nog steeds in de molen.
Gijs Walraven, behalve molenaar ook
graanhandelaar, was een voor uitstrevend
man die het bedrijf steeds heeft uitgebreid
en gemoderniseerd. Zo liet hij er in 1930 een
groot pakhuis bijbouwen met twee verdie-
pingen voor een bedrag van 10.000 gul-
den. Vanaf die tijd sprak men altijd van het

Vader Gijs en zoon Bram Walraven bij het kruirad van De Eendracht. Let op het
bijzondere baliehek dat helaas bij de grote restauratie van 1974 vervangen werd oor
een ‘gelijkgeschakeld’ hek.

‘oude’ en het ‘nieuwe’ pakhuis. Het pak-
huis werd ontworpen door zijn schoonzoon
Pieter Gerrit de Jong die bouwkundige
was. Het bestek is nog steeds in bezit van
zijn zoon Meindert.
In het zelfde jaar werden de in 1922 aan-
gebrachte tweedehands roeden vervan-
gen door nieuwe van de bekende firma
Pot uit Kinderdijk, nummers respectievelijk
2656 (buitenroede) en 2657 (binnenroede).
De roeden kostten 650 gulden per stuk. Te-
vens leverde de firma Pot een ijzeren wind-
peluw à raison van 300 gulden. Dit doet
nog steeds dienst. In de molen en de pak-
huizen was verder een uitgekiend tran -
sport  systeem aanwezig van silo’s, transport-
kokers, glijgoten, jacobsladders enz., wat
veel mankracht uitspaarde.
Er werd tarwe, rogge, mais en gerst gema-
len. Meel werd geleverd aan de bakkers
en veevoeder aan de boeren.
In de molen stond ook een koekenbreker.
De veekoeken, die werden aangevoerd
als grijsachtige plakken van ongeveer 40 x
60 cm en 2 cm dik, werden hierin ‘ge-
kraakt’ door ze tussen twee cilindervormige
ijzeren rollen met punten door te voeren.
Dit was een levensgevaarlijk apparaat
(handen!), waar iedereen ver vandaan
moest blijven als hij in bedrijf was. 
De nieuwe roeden werden in 1934 verdek-
kerd. De verdekkering wordt uitgevoerd
door molenmaker Piet van Beek en zijn
broer. Deze waren van moeders kant fami-
lie van Adriaan Dekker. Door de stroomlijn
kon de molen de windkracht efficiënter be-
nutten. Ook hieruit blijkt weer dat de Walra-
vens hun molen als maalwerktuig in ere
hielden.
Al deze verbeteringen trokken ook de aan-
dacht van anderen. Zo werd er op 31 mei
1938 door leden van de in Brugge geves-
tigde afdeling West-Vlaanderen van de
Belgische Molenaarsbond ‘Red U Zelf’ een
bezoek aan de molen gebracht. Als dank
werd een op die dag door de Belgen ge-
maakte foto ontvangen die nog in het be-

zit van de heer De Jong is. Omstreeks 1935
is het gebeurd dat één der stenen, terwijl
de molen zeer snel maalde, scheurde
waarbij de vier brokken in alle richtingen
werden weggeslingerd. Hierdoor werd een
grote ravage aangericht en werd één van
de achtkantstijlen kompleet van zijn plaats
gedrukt. Enkele jaren later, in 1938, werd
met het oog op de brandverzekering de
rieten kapbedekking vervangen door zin-
ken leien. Dat scheelde f 4,50 per week. In
1940 bewees dit zijn nut toen bij een nabu-
rige brand stukken brandend papier op de
kap terecht kwamen zonder brand te ver-
oorzaken.

Incident

Op een hete zomerdag in de 30-er jaren
kwam er een schuit met graan voor de wal.
Deze moest gelost worden en het graan
opgeslagen in het oude pakhuis. Dat ge-
beurde als volgt: In de schuit werd het
graan in zakken geschept, die omhoog
werden getrokken door aan een touw te
trekken, dat een motortje in werking stelde.
De zakken gleden over een brede houten
plank met zijschotten tot op de tweede
verdieping. Gijs Walraven Sr bediende zelf
het touw want dat was gevoels werk. Als je
het touw te lang vasthield schoot de zak
door naar het plafond. Zijn kleinzoon Gijs de
Jong (1924), die elke zomer wekenlang zijn
schoolvakantie doorbracht aan de molen,
mocht aan de wand het aantal zakken tur-
ven. Van hem is dit verhaal dan ook af-
komstig.
Deze keer werd de schuit niet gelost. Er was
iets mis met de kwaliteit. Op de werf voor
de molen werd het mondeling uitgevoch-
ten. De Amsterdamse schipper zou de sim-
pele dorps molenaar wel even de oren
wassen. Bram was het met zijn vader eens,
maar was nu eenmaal niet zo goed van de
tongriem gesneden. Op een gegeven mo-
ment zei de schipper dat er procesverbaal
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zou worden opgemaakt. Dat was voor va-
der Gijs en Bram een dreigend woord en er
werd weer beraadslaagd. De affaire werd
bijgelegd en de schuit werd gelost onder
bepaalde voorwaarden.
Na afloop werden een paar biertjes ge-
dronken. Dat was gebruikelijk bij zo’n afle-
vering maar altijd op aandringen van de
schippers, want de Walravens waren niet
zo voor alcohol. Met twee glaasjes boeren-
jongens op een verjaardag hield het op.
Het was een warme dag met verhitte ge-
moederen. 

De jaren veertig

In 1940 ontving het bedrijf een certificaat
van de vereniging De Hollandsche Molen
‘als blijk van waardering voor bet gebrui-
ken van den wind als drijfkracht en het in
stand houden van den Oud-Hollandschen
Windmolen’ en in het hoek ‘Molenleven in

Rijnland’ uit 1946 noemt de bekende publi-
cist en molenkenner A. Bicker Caarten: ‘de
verdekkerde en met leien bedekte acht-
kante molen met stelling van Walraven te
Alphen a/d Rijn een prachtig windmaalbe-
drijf dat geheel aan de eischen des tijds is
aangepast’. 
In de oorlogsjaren was er niet veel te ma-
len. Er waren wel particulieren die een
zakje graan bemachtigd hadden en dat
naar de molen brachten om te laten ma-
len. Dit gebeurde ook nog na de oorlog. Er
werden zakjes gebracht variërend van 2
tot 60 kg die nauwkeurig gewogen werden
en uiteraard hing er een naamkaartje aan.
Als alles gemalen was lagen er op de
maalzolder tientallen zakjes meel, die weer
één voor één naar beneden moesten. Het
was een bewerkelijk karwei, maar men
wilde de bevolking graag ter wille zijn. En
dan waren er nog mensen, die verlangden
dat zij exact het meel van hun eigen graan
terug kregen. Dat was bij die kleine hoeveel -

De verdekkerde molen van Gouwsluis
in optima forma.

De Eendracht begint na 1960 te 
vervallen: verveloos en een plaat van de
verdekkering is verdwenen. Naast het
‘oude’ pakhuis staat links ‘het nieuwe’. 

heden natuurlijk praktisch onmogelijk, maar
toch deden de Walravens hun best om zelfs
dat zo goed mogelijk te benaderen.
Enkele jaren na de oorlog werd het
‘nieuwe’ pakhuis verhuurd aan de veevoe-
derhandel firma Van der Vaart, die ook een
kantoortje mocht inrichten in de achter -
kamer van het huis. Toen kwam er ook een
telefoon aansluiting. Er werd ook gemalen
voor deze firma waarvoor Bram het liefst de
windkracht gebruikte. één van de firman-
ten heeft mij eens verteld dat Bram bij
windstilte echt aangespoord moest wor-
den om de diesel te gebruiken. In 1952
nam Abraham Walraven de molen over
van zijn vader. Hij was een harde werker die
als volgt door zijn neef Meindert de Jong
beschreven wordt: Bram was een vakkun-
dig molenaar die alle facetten van het vak
beheerste, zoals het malen, zakken naaien,
onderhoud aan de molen (onder andere
de balie carbolineren), werken met de
diesel motor en het scherpen van de
molen stenen (er waren zes koppels).
Dagen lang zat hij te ‘billen’, zo als dat heet,
met z’n knieën op een dubbelgevouwen
meelzak, een veiligheids bril op tegen de
splinters en de bilhamer in beide handen
om de waaiervormige groeven precies te
volgen. Echt vakwerk. Verder zorgde hij
voor de kippen, de poes (die er natuurlijk
was om muizen te vangen) en zijn trouwe
hond Polly. Hij maaide het gras van het
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bleekveld nog ouderwets met de zeis en hij
verzorgde de moestuin. Bram had dus heel
wat om handen maar liet zich niet opja-
gen. Hij wist al wat onthaasten was en
deed alles in zijn eigen tempo en dan
kwam het netjes op tijd klaar. Doordat hij
zijn hele leven zware zakken had gesjouwd,
was hij helemaal krom gegroeid. Maar ja, in
zijn tijd was er nog geen Arbo-wet.

Achteruitgang

Tot 1955 werd nog op windkracht gemalen
maar daarna nam de motor het definitief
over. Een aantal jaren kon men het wieken-
kruis nog wel eens zien rondgaan, echter al-
leen om het luiwerk aan te drijven. In 1960
kwam hieraan ook een einde. Op 23 april
1958 overleed vader Gijsbert op 86-jarige
leeftijd. Daarmee viel weer een windmul-
der van het oude stempel weg die zijn mo-
len altijd met zorg had omringd. Hij was een
godvruchtig en rechtschapen man, die
hechtte aan oude normen en waarden.
De familie Walraven had een eenvoudige
en zuinige levensstijl. Tenslotte overleed zijn
tweede vrouw op 17 oktober 1967. 
Na 1960 begint de molen langzaam ach-
teruit te gaan. Eind zestiger jaren wordt de
verdekkering verwijderd en de roeden kaal
gezet vanwege de slechte staat hiervan.
Ook Walraven ontgaat dit niet maar finan-
cieel ontbreken de middelen om dit op te
vangen. De gemeente dient zich aan en is
kandidaat voor overname maar men kan
het nog niet snel eens worden over de prijs.
Begin 1970 doet de gemeente een bod
van 55.000 gulden, maar dit vindt Walraven

te weinig voor dit grote complex met pak-
huizen en een vrijstaande woning. ‘Volgens
de boekhouder is alleen de grond dat al
waard’, zei hij mij later. Daarbij kwam nog
dat Walraven kort tevoren een bod van
120.000 gulden had gekregen van een
dochter van een bloembollenhandelaar
uit Rijnsburg. Hierop had hij gereageerd
met: ‘Ga eerst maar eens aan de burge-
meester vragen of je er in mag gaan wo-
nen’. Oktober 1971 wordt men het eens op
een bedrag van 105.000 gulden. Enigszins
schoorvoetend gaat de gemeenteraad
hiermee akkoord. Voor Walraven is dit een
grote zorg minder. In de Rijn en Gouwe van
15 maart 1973 vinden we een artikel over
De Eendracht waarin Walraven zegt: ‘Voor
de belastingen is het mijn molen, maar als
je er wat aan wilt veranderen is hij ineens
van de gemeenschap’. 

Restauratie 

Als volgende stap wordt de restauratie
voorbereid. Midden 1973 wordt deze be-
groot op een ton, maar de financiële mid-
delen bij Monumentenzorg laten voorals-
nog geen directe aanvang van de werk-

De Eendracht in restauratie in 1974.
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zaamheden toe. In 1976 moet men nog
maar eens terugkomen is de boodschap.
Gelukkig brengt het Fonds Aankoop en
Onderhoud Molens van de Vereniging De
Hollandsche Molen uitkomst. Uit dit fonds,
dat onder andere een belangrijke gift van
de RABO bank beheert, wordt de restau-
ratie voorgefinancierd. De Eendracht is in
feite de eerste molen die met behulp van
dit fonds groot herstel ondergaat. Eind
1973 wordt hiermee aangevangen. Het
molenmakerswerk wordt uitgevoerd door
de firma P. van Beek & Zoon uit Rijnsaters-
woude, dezelfde Piet van Beek die in 1934
de molen verdekkerde. Tijdens de restau-
ratie komen nog een aantal onvoorziene
zaken aan het licht die de kosten doen op-
lopen tot zo’n 185.000 gulden. Daarvoor
wordt dan ook veel gedaan: Verschillende
achtkantstijlen en zolderbalken worden
aangescherfd. Het ondertafelement
wordt gedeeltelijk, en de bedekking met
leien geheel vernieuwd evenals de korte
spruit, een lange schoor en een roede. Op
vrijdag 4 oktober 1974 wordt de molen op
een winderige en regenachtige dag offi-
cieel geopend door de heer G. van der
Zande, lid van Gedeputeerde Staten en
voorzitter van de Provinciale Molencom-
missie. Burgemeester Gallas gaat daarbij in
op de geschiedenis van aankoop en res-
tauratie. De gemeente had eerst getracht
de destijds al verwaarloosde molen voor
het symbolische bedrag van f 1.- aan te
kopen ‘maar dat leverde grote problemen
op met de eigenaar. We hebben toen als
gemeenteraad diep ademgehaald en de
molen aangekocht voor een bedrag
waarvoor we alleen maar met diepe
schaamte vervuld kunnen worden’. Deze
opmerking schetst in feite een bijna klas-
sieke tegenstelling tussen moleneigenaar
en gemeente: De moleneigenaar bezit
een molen met pakhuizen en woning,
staande op een aanzienlijke hoeveelheid
grond dat alles bij elkaar voor hem, mis-
schien gevoelsmatig, nog een behoorlijk
bedrijfskapitaal vertegenwoordigd. De ge-
meente wil een toch wel verwaarloosd
monument aankopen, waarvoor bij res-
tauratie ook nog een aanzienlijk bedrag
op tafel gelegd moet worden. Achteraf
moeten we wellicht concluderen dat het
door Walraven gevraagde bedrag toch
niet zo onredelijk was en dat de gemeente
er goed aan heeft gedaan de molen te
kopen. In ieder geval tonen bij de opening
alle sprekers zich verheugd met het be-
haalde resultaat. Abraham Walraven
overlijdt op 24 juli 1978 op achtenzeventig
jarige leeftijd. Direct na het bekend wor-
den van zijn overlijden worden de wieken
van ‘zijn’ molen in de rouw gezet. Met hem
is de laatste windmolenaar uit het geslacht
Walraven heengegaan. Bij alle discussie
rond de aankoop van De Eendracht moet
bedacht worden dat het aan de zorg van
de familie Walraven en hun voorliefde voor
de windkracht te danken is dat Gouwsluis
en Alphen aan den Rijn nog steeds een ko-
renmolen bezitten. Vele andere gemeen-
ten in de omtrek hebben hun korenmolen
door afbraak verloren zien gaan en missen
thans zo’n markant bouwwerk.  

De ingebruikstelling van de gerestaureerde Eendracht op 4 oktober 1974. Molenaar
Jan van Beek (l) geeft het vangtouw aan gedeputeerde van der Zande; rechts (met
hoed) burgemeester Gallas. Tussen kruirad en vangtouw de heer L. Vellekoop van de
provincie Zuid-Holland. Links van de gedeputeerde de heer Korpershoek van 
Monumentenzorg.

Hoe het De Eendracht verder
verging 

Bij de opening heeft de gemeente inmid-
dels een beheerder gevonden in de per-
soon van molenaar Jan van Beek uit Woer-
den (geen familie van de molenmaker).
Dat beheer bestaat uit het regelmatig la-
ten draaien van de molen. Spoedig ont-
staat de wens om ook daadwerkelijk met
de molen te gaan malen. Na verloop van
tijd komt dit van de grond. De tarwe wordt
geleverd door Van Rijs uit Zevenhuizen en
vanaf 1977 door Kruyt uit Ameide.
Aanvankelijk maalt men alleen kleine hoe-
veelheden voor particulieren, zo’n 200 kilo
per week. De rest, zo’n 800 kilo, wordt terug
geleverd aan de meelfabriek uit Ameide.
Molenaar Van Beek krijgt daarbij hulp van
de jonge molenenthousiast Marcel Gordijn

uit Hazerswoude die bij deze bekwame
molenaar het vak leert. De productie be-
draagt daarbij 50 tot 75 ton per jaar.  In
1979 komt het malen in gevaar door het
overlijden van de eigenaar van de meelfa-
briek. Gelukkig wordt hiervoor een oplos-
sing gevonden. Met ingang van 23 februari
1980 gaat de molen malen voor zes bak-
kers uit Alphen en omstreken, waarvan vijf
leden zijn van het Echte Bakkersgilde. Van
Beek trekt zich vanwege zijn leeftijd terug
als molenaar en wordt opgevolgd door
Marcel Gordijn, die spoedig assistentie krijgt
van Pieter Buikstra. Het malen voor de bak-
kers, circa 1000 kilo per week, vindt plaats
op zaterdag. Al gauw verzoekt de mole-
naar aan de Stichting Molen De Een-
dracht, die de molen beheert, om de mo-
gelijkheid van een volledige werkweek te
overwegen. Marcel Gordijn is er van over-
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tuigd dat het mogelijk is de molen op com-
merciële basis te exploiteren, zeker wan-
neer hij één dag per week mag reserveren
voor verkoopactiviteiten (Krijgt Eendracht
volle werkweek?, Rijn en Gouwe, 16 juni
1981). Dit wordt echter tegengehouden
door de Echte Bakkers, die niets blijken te
voelen voor verkoop van meel aan niet-le-
den. Als je op zaterdag maalt voor zowel
bakkers en particulieren kun je niet alleen
van de wind afhankelijk zijn. De molenaars
installeren dan ook een door een elektro-
motor aangedreven maalstoeltje. In een
bijgebouwtje staat echter nog steeds de
Industrie-diesel uit 1934, die op de begane
grond drie koppels stenen aandreef waar-
van er nog twee compleet zijn. De motor is
na vele jaren stilstand niet bedrijfsvaardig
en geld om de motor op te knappen is er
niet. Toch lukt het de motor weer in bedrijf
te krijgen. Vrijwilligers, waaronder oud-werk-
nemers van motorenfabriek De Industrie,
knappen de twee cilinder 60 pk-motor ge-
heel op. Dit stuk vakwerk loopt ondanks
vele jaren stilstand weer als een zonnetje.
Dankzij een aantal giften is het mogelijk ook
het maalwerk van de motorisch aangedre-
ven stenen weer in orde te maken. Het is
dan inmiddels eind 1983. Sindsdien kan
men de motor en stenen regelmatig in be-
drijf zien, waarbij de motor bedient wordt
door een groep vrijwilligers waaronder een
kleinzoon en naamgenoot van Gijsbert

Walraven! De motor wordt door hen ‘De
Ouwe Bram’ genoemd en het laat zich niet
moeilijk raden wie de naamgever is. 
Oktober 1992 bestaat de Stichting Molen
de Eendracht 121⁄2 jaar. Ter gelegenheid
daarvan krijgen de colleges van B & W van
de gemeentes waarin de deelnemende
Echte Bakkers gevestigd zijn een ontbijt
aangeboden. De molenaars en andere
vrijwilligers krijgen een brunch geserveerd.
In 1994 moet de nog aanwezige potroede
uit 1930 vervangen worden. Voor een be-
drag van 34.000 gulden steekt Van Beek
Molenmakerij b.v. een nieuwe binnen-
roede.

Strubbelingen

Eind 1994 ontstaan er een aantal strubbe-
lingen tussen gemeente en de molenaars
c.q. Stichting Molen De Eendracht. De ge-
meente kondigt namelijk aan de ver-
huurde en inmiddels leeggekomen voor-
malige molenaarswoning te willen verko-
pen aan een particulier. De Stichting verzet
zich hiertegen in een brief gedateerd 19
november 1994 met als argument ‘dat het
door de terreinindeling vrijwel niet mogelijk
is de bewoning van het huis en de activi-
teiten in en rondom de molen van elkaar te
scheiden. Zo bestaat het gevaar dat de
molenexploitatie (op den duur) aanleiding

zal geven tot problemen met de bewoner.
De stichting acht het gewenst dat het huis
bewoond wordt door iemand die zo dicht
mogelijk bij de molen betrokken is. Om de
invloed van de gemeente op de bewo-
ning zo groot mogelijk te doen zijn acht de
stichting het niet gewenst dat het pand
verkocht wordt’. 
Verder schrijft de stichting dat ‘de huidige
molenaar Marcel Gordijn belangstelling
heeft om een huurovereenkomst aan te
gaan’.
De gemeente blijkt niet gevoelig voor deze
argumenten en deelt begin januari 1995
mee dat het college van B & W besloten
heeft de woning op de vrije markt te ver-
kopen. Men stelt dat ‘in de overeenkomst
een voorwaarde opgenomen moet wor-
den dat de aan- en afvoer van goederen
voor de molen moet worden gedoogd,
evenals die zaken die nodig zijn voor het
functioneren van de molen’.
De molenaars reageren hierop door de
molen in de rouw te zetten en een brief op
poten naar het college van B & W te sturen
waarin zij onder andere stellen: ‘MAAK VAN
DE MOLEN GEEN DOOD MONUMENT!!!! Wij
zijn van mening dat dit huis eigendom van
de gemeente moet blijven en door men-
sen bewoond moet worden die de molen
een warm hart toedragen en dus enige
overlast voor lief nemen’.
Dit alles baat niet en de woning wordt bij in-
schrijving verkocht. Ook Marcel Gordijn is
één van de bieders maar zijn bod is niet
hoog genoeg. De woning verwisselt voor
een bedrag van 185.000 gulden van eige-
naar.
In de loop van 1996 ontstaan er nieuwe
problemen. De Stichting Molen De Een-
dracht functioneert eigenlijk niet meer, on-
der andere door het afvallen van een aan-
tal Echte Bakkers als klant waardoor de
productie aanzienlijk verminderd is. Boven-
dien is er een verontreiniging met graan -
klanders geconstateerd. 
Om weer op een verantwoorde wijze te
kunnen produceren moet de molen eerst
grondig gereinigd en de insekten passend
bestreden worden. Bovendien dient Super-
marktketen Hoogvliet zich aan als zeer wel-
kome nieuwe klant en in dat verband
wordt gesproken over een meer dan vrijblij-
vende houding van de molenaars en een
noodzakelijke professionele inzet. Dit leidt
tot grote verontwaardiging bij de mole-
naars en in een brief gedateerd 27 augus-
tus 1996 wijzen zij deze punten beslist af on-
der verwijzing naar hun inzet en houding
over een periode van 15 respectievelijk 22
jaar. Als consequentie delen zij mee onmid-
dellijk met hun activiteiten te stoppen.
Gelukkig wordt één en ander eind 1996 in
der minne geschikt. Er wordt een nieuwe
stichting opgericht die de exploitatie met
Hoogvliet als klant ter hand neemt en ook

Het spoorwiel met de dubbele rij 
kammen en de drie koppel stenen. Het
spoorwiel draait zeer laag boven de
zolder en de stenen liggen dicht bij 
elkaar (foto jsb; zie hierover Molen -
wereld 2003-9-257).
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de molenaars pakken de draad weer op.
In de loop van 1997 wordt de productie op-
nieuw ter hand genomen.
En passant blijkt de gemeente in 1996 in het
kader van bezuinigingen verkoop van de
molen aan de stichting onderzocht te heb-
ben. Men denkt een besparing van 60.000
gulden aan onderhoudskosten te kunnen
bereiken. Na onderzoek komt men tot de
conclusie dat dit geen reële optie is en ook
niet wenselijk uit het oogpunt van behoud
van cultuurhistorische panden.

Tot slot

In 1998, het jaar dat De Eendracht 100 jaar
bestaat, wordt er 57 ton graan gemalen
wat resulteert in een afdracht van 8.589
gulden ten behoeve van het onderhouds-
fonds. Aan het 100-jarig bestaan wordt in
november op bescheiden wijze aandacht
besteed.
In de jaren daarop wordt het nodige in de
molen geïnvesteerd. Voor het aanbrengen
van onder andere een stortsilo wordt in
1999 15.000 gulden uitgegeven. Het jaar
daarop wordt de stelling door molenmake-
rij Verbij grondig hersteld voor een bedrag
van 30.000 gulden. In maart 2001 slaat de
bliksem in maar de schade blijft beperkt tot
de elektrische installatie.
Daarna dient zich echter een groter pro-
bleem aan. De zolderbalken van de maal-
zolder blijken ernstig aangetast door de
boktor te zijn terwijl de stalen balken van de
steenzolder door zijn gaan buigen. Voor het
herstel tekent ook nu weer molenmakerij
Verbij. Alle maaltoebehoren moeten hier-
voor van hun plaats en na het herstel door
de vrijwilligers weer opgesteld worden.
Voor het in orde maken van de stenen
wordt de hulp van molenstenenspecialist
Hans Titulaer ingeroepen. Door al deze za-
ken is de molen het overgrote deel van
2002 buiten bedrijf maar in maart 2003
gaat de molen weer malen. De kosten zijn
aanzienlijk en de gemeente vraagt een

subsidie van 134.500 euro in de kosten aan. 
In 2000 heeft Marcel Gordijn het mole-
naarsschap na zo’n 25 jaar vaarwel ge-
zegd en is op de Veluwe een dierenpen-
sion begonnen. Oudgediende Pieter Buiks-
tra blijft echter, bijgestaan door een jonge
vrijwilliger in opleiding. Dat is een nogal
smalle basis en een punt van zorg voor de
stichting. Als gevolg van de plaatsing van
enkele advertenties, waaronder in dit blad,
hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers
aangemeld voor het werken op de molen. 
Zo heeft deze molen zijn plaats in Alphen
aan den Rijn en in het bijzonder de buurt-
schap Gouwsluis weer ingenomen. Elke za-
terdag is de molen in bedrijf. De gevreesde
problemen met bewoners van het mole-
naarshuis zijn uitgebleven. Integendeel, in
1998 signaleert de bewoonster met spijt dat
de molen in dat jaar voor de tweede maal
niet meegedaan heeft aan de Nationale
Molendag waardoor er bezoekers teleur-

gesteld moesten worden. Tevens biedt zij
aan actief mee te willen denken om de
molen weer leven in blazen.
Een wens is wel de omgeving passend te
houden. Hoewel de indertijd landelijke om-
geving inmiddels sterk verstedelijkt is domi-
neert De Eendracht nog steeds de klein-
schalige buurtschap Gouwsluis. Zodra men
de huidige bebouwing door hogere gaat
vervangen zal de belevingswaarde van de
molen sterk achteruit gaan. In 1989 heeft
een projectontwikkelaar al eens een bod
gedaan op een aantal percelen grond
met de opstallen om op die plaats luxe, vrij-
staande woningen te bouwen. Moge de
malende Eendracht zijn omgeving nog
lang domineren!

Naschrift

Hoewel het bij de Molenwereld niet gebrui-
kelijk is dat er bronnen vermeld worden wil
ik er toch enkele noemen. Zo heb ik graag
gebruik gemaakt van artikelen over de Al-
phense molens van de hand van de Al-
phense historicus wijlen de heer J.W. van
Zwieten die in verschillende regionale bla-
den verschenen zijn. De heer A.J.J. van ‘t
Riet uit Aarlanderveen heeft mij indertijd
een aantal gegevens over de korenmolen
aldaar ter beschikking gesteld. Uit recente
nummers van De Viersprong, het blad van
de Alphense Historische Vereniging, zijn ge-
gevens gebruikt over de oprichting van de
korenmolen van Oudshoorn. Tenslotte
heeft de heer Meindert de Jong uit Delft na
de publicatie van het eerste deel van ‘Mo-
lenaars aan Rijn en Gouwe’ een uitvoerige
reactie gestuurd met gegevens over de fa-
milie Walraven waarvan dankbaar gebruik
gemaakt is. De heer De Jong heeft als kind
heel wat uren op de molen van zijn groot-
vader Gijs Walraven doorgebracht en
heeft daar een levenslange liefde voor
molens en in het bijzonder de Eendracht
aan overgehouden.De 60 pk Industrie- dieselmotor bij De Eendracht. De fabriek bevond zich op een

steenworp afstand van de molen.

De Eendracht tijdens Nationale Molendag in 2003.
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Originele gevelsteen voor sarrieshut Uithuizen                     B.D. Poppen 179
Woning en uitwateringssluis bij de Goliath op Rijkslijst? 35
Trouwen in De Goliath 336
Herbouwplannen Molen van Bus in Veendam van de baan 168
Verhoging molen Edens Winschoten? 236
Geen verhoging voor molen Edens in Winschoten? 271
Vrijwilligersprijs voor Vrijwillig Molenaar uit Winsum 36
Familie Evenhuis blijft De Fram steunen 236
Vonken malen redt molen De Leeuw in Zeerijp 337
Restauratie molen Koningslaagte Zuidwolde aanstaande 36
Herstel molen Koningslaagte 168
Molenaarsdag in Fryslân 68
De Fryske Mole in zwaar weer 69
Oog voor Friese molennood 104
Breuk tussen Gilde en Gild 104
Evert Smit Biotoopprijs voor Stichting Molens Lege Midden 37
Somber restauratieperspectief molens De Fryske Mole 304
Verplaatsing Polslootmolen Akkrum een stap dichterbij 104
Optimisme over een oliemolen in Friesland 236
Herstel Amerikaan Deinum 37
Gemaal Echten weer stoomgemaal? 104
Huizen bij De Haan in Leeuwarden 104
‘Molenkasteel’ in Leeuwarden 169
Opening molenpad en overdracht Skarrenmoune 305
Windmotor en windmolen bij Workum in bedrijf gesteld 305
Drentse Molendag 2003 169
Nieuwe spruiten voor Jantina Helling 337
Verbetering biotoop van de molens in Vledder en Havelte 105
Molenaar Henk Ovinge Koninklijk Onderscheiden 105
Asser Molenstichting opgericht 105
Molen De Weert in Meppel rijksmonument 272
Nieuwe zelfzwichting voor de Sterrenberg                       Roelof Kooiker 248
Gemeente Noordenveld investeert in molens 236
Molenaar Jan Snijders overleden 236
Maalstoel met bijsmaak voor molen in Norg 105
Peizer molenaar en bakker overleden 237
Restauratie molen Zuidbarge begonnen 305
Werving vrijwillige molenaars in Overijssel en Drenthe 69
Stichting De Overijsselse Molen vijftig jaar 169
Overijsselse molendag in teken van SOM-jubileum 237
Een halve eeuw De Overijsselse Molen                                  J.S. Bakker 314
Actie bij De Star in Balkbrug                                              Bert de Ruiter 122
Molen De Star met website 237
Sloop molenonderbouw Borne 272
Jaarverslag 2002 Westermolen Dalfsen 135
Rietdekker Kleinjan overleden 237
Nieuwe werkplaats voor molenmaker Wintels 3
Wisseling van de wacht op de Bolwerksmolen 106
Bolwerksmolen in de rouw 136
Buurtvereniging voelt weinig voor overname molen 106
Kromme wegen in Dalfsen 4
Kromme wegen in Dalfsen rechtgebreid 37
Molen Hoonhorst op rijksmonumentenlijst 272
Molenromp Elsen ‘behouden’? 169
Stand van zaken rond molen Hoonhorst 136
Tjasker Kalenberg-Weerribben na vandalisme hersteld 69
Woningbouw bij molen Kampen roept vraagtekens op 135
Restauratie molen Massier Nieuwleusen dichterbij 136
Over twee jaar gerestaureerde molen Massier?          Ben Kloosterman 214
Terug naar Twickel 170
Besthemermolen blijft een loze molen 204
Besthemener Molen definitief niet compleet 238
Toch nog een hart voor de Besthemener Molen? 272
Deining in Ommen over verplaatsing van molen De Lelie 106
Geen molenbeschermingszone voor molen De Lelie in Ommen 337
Huizen of hotel op terrein molen Ootmarsum 273
Expositieruimte in maalderij Raalte 273
Windmotor Raalte weer geplaatst 136
Ingebruikstelling windmotor Raalte 205
Restauratie molen Reutum begonnen 37
Restauratie molen De Vier Winden in Reutum 136
Molen De Vier Winden in Reutum in gebruik gesteld 305
Vertraging voor herstel molen Staphorst 170
Gemeente Staphorst subsidieert herstel molen 306
Kapvergunning aangevraagd voor bomen bij molen Usselo 170
Korenmolen Wijhe drie eeuwen oud 205
Kantstenen Aloë 170
De Passiebloem slaat weer door.... 69
Passiebloem-biotoopprijs 70
Bescherming biotoop Passiebloem 205
Nieuwe aanval op biotoop Passiebloem Zwolle 306
Biotoop Passiebloem in discussie 337
Molendag Tielerwaard 238

Blijft herbouw watermolen Aalten een droom? 70
VAAGS molentechniek: 2 kilometer roeden afgeleverd 338
Veluwse bekenstichting naar papiermolen Loenen 137
Meer muziek in de molen (Alverna) 3
Molen Beneden-Leeuwen in de rouw 107
Molenfundering Culemborgse watermolen opgegraven 274
Dreigende sloop voor molenstomp Doornspijk 307
Veluwse molens in de rouw 138
Stagnatie restauratie Concordia Ede 138
Conservatie Concordia 306
Verzakkingen bij Eerbeekse molen 5
Rapport molen Eerbeek gepresenteerd 38
Papiermuseum in Eerbeek? 273
Eibergse molens onder eigen vlag? 4
Geen gelijk voor Eibergse horecaondernemers 38
Afbraak en herbouw schuur bij de Mallumse Molen 307
Elst: molensteen tegen ramkraak 238
Molen Epse nu woning 273
Start fondsenwerving herbouw molen De Koe Ermelo 274
Garderen, 150 jaar na de brand 138
Molen De Hoop in Garderen vierde feest 171
Jaarverslag 2002 molen De Ster in Geesteren (G) 106
Eeuwfeest molen Geesteren 171
Legpuzzels en trommeltjes in molen Geesteren (G) 238
Jubileum met herstel 171
Herstel voor molens gemeente Heumen 138
Herinrichting Molenweide Huissen 206
Kesteren 206
Molen Loerbeek op monumentenlijst 5
Moeilijk over snoeibeurt aan bomen bij molen Nieuw-Wehl 70
Teleurstellende plannen voor het Molenplein in Nijkerk 5
Nieuwe eigenaar Oostermolen Nijkerk 207
Subsidie voor restauratie molen Nijkerk-Appel 308
Nieuwe tonmolen bij stoomgemaal Nijkerk 238
Toch nog redding voor de korenmolen van Renkum? 38
Renkum: bezwaar tegen geweigerde monumentenvergunning 206
Herstel voor Kwadenoordse Molen in Renkum? 206
Brand in de Cannenburger Molen in Vaassen 108
Tentoonstelling Jan Langevoord in Heerde 5
Prijs voor molenstichting Vorden 171
Weer functie voor Waardenburgse watermolen 338
125-jarig bestaan molen Warken gevierd 171
De Oude Molen in Wijchen in floodlight 70
Gehandicaptenproject voor korenmolen Wijchen 273
Bataaf op rijkslijst 70
De Bataaf naar stichting 171
Schuur bij Venemans Molen geplaatst 207
Opening expositie in Venemansmolen te Winterswijk 307
Restauratie Buitenmolen Zevenaar voltooid 5
Stichting De Utrechtse Molens heeft financiële zorgen 307
Meer geld nodig voor molen Groenekan 109
Boek over molen IJsselstein 338
Gerrit en Eveline Pouw veertig jaar getrouwd 239
Biotoopprijs voor gemeente Montfoort 338
Verplaatsing ondertoren wipmolen Nieuwegein 207
Verloren zonen terug naar Oudewater? 111
De honderdste molenas de eerste 139
Buurtbewoners Nieuwe Molen Veenendaal zijn vertrouwen kwijt 338
Problemen met woningbouw bij De Vriendschap in Veenendaal 239
Vijf nieuwe Vaagsroeden voor Noord-Holland 208
Molenweekend Noord-Holland-zuid 139
Molenweekend Noord-Holland-zuid 275
Herstel weidemolens Waterland 275
Wisseling van de wacht in West-Friesland 39
Verzekeringspijn bij Stichting De Westfriese Molen 71
Nachtmalen met luilak 139
Boek en tentoonstelling over Frans Mars 208
Jaarvergadering Vereniging De Zaansche Molen 208
Herinneringen van een Zaanse molenmaker 208
Derde 24-uur van Aalsmeer wordt 48 139
De Oude Knegt herleeft 108
Herbouw Oude Knegt Akersloot vordert 209
De Oude Knegt weer in Akersloot 275
Bas Kruk halve eeuw molenaar 108
De Otter nog meer in de verdrukking? 171
De wind voor De Otter bij de Raad van State 338
Opening Gaaspermolen 172
Molen Barsingerhorn toch op rijkslijst 209
Molen De Haan Benningbroek woonmolen? 239
Verplaatsing molen Sijbekarspel gaat door 276
Herbouw zeskante molen in Blaricum een stap dichterbij? 71
Uitbreiding website Wimmenumermolen 209
Molens in feesttooi 240
Gastmolenaars voor De Adriaan gezocht 209
Herstel molentje Groenendaal 7
Kap geplaatst op molentje landgoed Groenendaal in Heemstede 109
Dick Prins maalt kwart eeuw met De Eersteling 173
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Sluismolen te Koedijk (NH) op 12 december 2002 geopend 39
Heropening Molenmuseum Koog 339
Weer een functie voor de wipmolen van de Weel en Braken? 39
Gemaal bij Kaagmolen gerestaureerd 6
Erepenning voor behoud gemaal (Oudendijk) 40
Verkoop molen Santpoort aan Hendrick de Keyser gaat niet door 109
Klaas de Leeuw bouwt nieuwe molen in Schagen 72
Restauratieproject Schermermolens begint 72
Glazen molen in de Schermer 110
Schermer beschermd dorpsgezicht 139
Restauratie Schermermolen G begonnen 209
Geld voor Schermermolens 339
Nieuw gemaal bij De Woudaap? 40
Trammelant over een schuur bij de Broeker Molen 6
Obligaties voor paltrok Uitgeest 7
De Slootgaardmolen heeft weer roeden 140
De Slootgaardmolen draait weer 307
Nieuwe eigenaar voor molen Waarland 240
‘t Haantje weer compleet 140
‘t Haantje kraait victorie 210
Speelmolen de Windhond verplaatst 308
De Bonte Hen: van olie- naar kaasmolen 308
Ongeluk op De Zoeker 7
Jaap Kaal overleden 240
Vorderingen bij Het Jonge Schaap 210
Brand in schuur molen de Held Jozua 308
Molenfeest in de Alblasserwaard 141
Kooiwijkse en Achtkante Molen in bedrijf gesteld 173
Rijnlandse Molendag 240
Westlandse Molendag 173
Nog meer twijfels over toekomst molen Souburg? 309
De Eendracht in Alphen aan den Rijn zoekt molenaar(s) 72
Jaarverslag 2002 molenaars ‘De Haas’ in Benthuizen 141
Tegenvaller bij molen De Vriendschap in Bleskensgraaf 140
Nog geen subsidie voor molen Bleskensgraaf 210
Molen De Arkduif Bodegraven stilgezet 40
Meningsverschil in gemeenteraad Bodegraven over molenbiotoop 171
Nieuwe toekomst voor korenmolen Bodegraven 210
Gemeente Brielle koopt Begijnhofkapel, ex maalderij 41
De Roos op het spoor 140
Tekening Hollandsche Tuyn voor Delfts gemeentearchief 10
Toekomst oudste bestaande stoomgemaal van Nederland ongewis 74
Bezwaar tegen ‘nieuwe huid’ voor De Roode Leeuw in Gouda 308
Geschil over restauratie Goudse molen 140
SponsorBingo Loterij schenkt een ton voor De Jonge Sophia 41
Completering van De Jonge Sophia in stroomversnelling 73
Ansichtkaarten voor De Jonge Sophia 141
Gieterij Hardinxveld failliet 73
Molenaar Rijnenburger Molen overleden 41
Babbersmolen op weg naar herstel 110
Babbersmolen nieuwe eigenaar en rijksmonument 174
Groter toeristisch aanbod in Kinderdijk 174
Verplaatsing Bosmolen van start 8
Munnikenmolen Leiderdorp in bedrijf gesteld 210
Herstel bovenmolen Driemanspolder 110
Molenaar Arie van den Bos overleden 276
Molen Zemelpolder compleet 174
Deining rond herbouw molen Zemelpolder 240
Molen Nieuwerkerk a/d IJssel dagactiviteitencentrum 141
Grote Europese subsidie voor molen Nieuwerkerk a/d IJssel 276
Gemeente Nootdorp legt herstel molen stil 74
Molenaar-trouwambtenaar in Nootdorp 276
Nieuwe roeden Oudenhofmolen Oegstgeest 141
Molen Oud-Alblas in de problemen 211
Gemaal Slingeland schuilplaats 241
Bezwaar tegen bouw recreatiewoning bij Heilige Geestmolen 242
Bezwaarschriften tegen bouw recreatiewoning afgewezen 339
Tentoonstelling Molens van Overschie 276
Van Speelman naar Speelman 241
Restauratie van De Drie Koornbloemen te Schiedam 142
Herstel Drie Koornbloemen Schiedam 277
Voortgang bouw molen Nolet in Schiedam 74
Film voor molen Nolet 174
Bezwaarschriften tegen bouw Noletmolen afgewezen 339
Het Grote Molenspel in Schiedam 277
Kinderen halen ‘alles uit de kast’ in De Palmboom 308
Bronsmotor terug naar molen Sommelsdijk? 41
Spijkenisse: theater om de molen 42
Statenvragen over verhoging molen Spijkenisse 74
Molenfundering Sluismolen Streefkerk uitgegraven 75
Bomen in Bonrepas 211
‘t Poeltje rijksmonument 242
Herstel aan Wateringse Molen 242
Uitbreiding molenwinkel Zoetermeer 277
Verplaatsingsplannen voor de Meerburgermolen 242
Europese subsidie voor molens in Zeeland en Vlaanderen 340
Afrekening molen Axel 10

Zilveren scherphamer voor Ko Cappon 340
Acties bij molens Heinkenszand 175
Restauratie voor molen of kerk in Oostkapelle 42
Molen Retranchement in bedrijf gesteld 211
Groot onderhoud aan De Pere in Souburg 42
Bezwaar tegen bouw zorgcentrum Sint Annaland niet gehonoreerd 174
Bestrijding knaagkever standerdmolen Sint Annaland afgerond 341
Boek over molen De Brak in Sluis 175
Windlust terug in stadsbeeld Terneuzen 310
Oranjemolen Vlissingen officieel in bedrijf gesteld 277
Geld voor molen Wemeldinge 43
Geldzorgen bij Molenstichting Land van Heusden en Altena 242
Ingebruikstelling korenmolen Wijk en Aalburg 277
Molen Aalst naar stichting? 111
Meersubsidie voor de molen van Aalst-Waalre? 310
Janus van Riel overleden 242
Betere toekomst voor molen Berghem? 74
Voortgang verplaatsing Boekelse standerdmolen 10
Bezwaar tegen verplaatsing Boekelse Molen 75
Nieuwe voorzitter voor Stichting Holten’s Molen Deurne 175
Stichting voor de Kilsdonkse Molen opgericht 340
Toch behoud molenrestant Dongen? 142
Collse Molen in Eindhoven-Tongelre weer oliemolen 278
Geld of wind voor De Lelie in Etten-Leur 10
Toch woningbouw bij De Lelie in Leur 43
Koningsvogel schieten in Geffen 243
Krakers moeten uit molenhuis Geldrop 243
Redding voor windmotor Genderen? 111
Stichting voor molen Halsteren 175
Geld voor de Sint Victor in Heeze 75
Weer een molen in ‘s-Hertogenbosch? 310
Nieuw aswiel voor molen Hilvarenbeek 10
Molen Hilvarenbeek draait weer 111
Eeuwfeest Liesselse molen 211
Molensteenmonument voor molen Maarheeze 142
Bedrijf molenaar Hermus uit molen Made 43
Verbetering biotoop molen Milheeze 341
Molenhuisje bij molen Borgvliet 175
Groter eventgehalte voor Borgvlietse Molen? 341
Roosje maakt bloem! (Nuenen) 43
Vrijwillig molenaar van de Roosdonck overleden. 76
Restauratie molenmonument Oerle 43
Vertraging herstel molen Oisterwijk 175
Biotoopzorgen bij De Zwaluw in Oss 278
Biotoop molen Princenhage voor Raad van State 341
Multifunctionele molen in Ravenstein 43
Herstel voor molen Roosendaal daagt 175
Molen Duffhues in Rosmalen verbouwd tot woning 342
Restauratie de Pegstukken te Schijndel 310
Opening voor onvangstruimte Spoordonkse Molen? 142
‘Herstel’ voor de Akkermolen in Zundert 176
Toch geen oud voor nieuw in Zundert 211
Speltproject in Limburg 142
Limburgse Molendag 243
Limburgse molen slachtoffer van gewijzigde subsidieregeling 243
Hoog water in De Grauwe Beer in Beesel 43
Herstel voor maalstoel molen Heythuysen 310
Nieuwe eigenaar voor Uffelse molen 278
Restauratieplan voor Baalsbrugger Molen in de maak 279
Culturele en horecafunctie voor Sint Anthoniusmolen in Laar? 112
Ontmoetingszaal in molen Maasbracht 243
Molen versus molen in Maasbracht 311
Landbouwwerktuigenmuseum bij molen Melick 10
De Eendracht Maakt Macht Meterik opnieuw gevoegd       Toon van As 50
Conflict rond de Fridesse Molen in Neer 279
Herstel molenromp en molenhuis Oirsbeek 76
Restauratie molenvijver Ronkenstein voltooid 311
Nog geen schot in restauratieplannen molen Rothem 311
Geen wieken voor de Kapelse Molen in Roermond? 112
Opknapbeurt voor molenromp Roermond 342
Symposium ‘Blauwe Stroom in perspectief’ in Sittard 342
Beweging in de Valkenburgse molens? 77
Oude Molen Valkenburg naar Hendrick de Keyser 311
In Australië maalt nu ook een Hollandse molen 243
Molen Foxton bijna voltooid 44
De Molen draait in Nieuw-Zeeland                           Nick Lambrechtsen 282
Molenruilbeurs 77
Molenruilbeurs 279
Nieuwe molenkaarten 77
Koninklijke onderscheidingen 167
Gewijzigde regelingen Monumentenzorg 167
FirePro de oplossing? 203
I.J. de Kramer-prijs 2004 211
Serie ansichtkaarten 212
Fotoserie verdwenen molens 243
Nieuwe molenkaarten van Van Steenbergen 244
Nieuwe molenkaarten van Van Steenbergen 280
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Molenaars aan Rijn en Gouwe (2)                                       D. Kenbeek 288
Molenaars aan Rijn en Gouwe (3)                                       D. Kenbeek 358

Van rompen en stompen
Het mirakel van Eerde (113)                                                     Bart Mols 158

Vragende Lezers
Platen op de askop 192
Nogmaals de Zaanse leugenkop 322

Zoeker
Molen polder Westerveer Spanbroek 15
Molen Zwartedijkspolder Akersloot 45
Houtzaagmolen te ??? 85
Molen Raaksmaatboezem 121
??? 153
Molen polder Enspijk 194
Korenmolen te Rossum (Ov) 225
Watermolens van de Schermer 253
Korenmolen te Buurmalsen 287
Broekzijdse Molen te Abcoude 317
??? 345

Molenkalender                                                             Henk van Velzen 280
Nieuwe molenkaarten                                                        Marcel Stroo 311
Ruilbeurs Dordrecht 342

Uit ‘t kijkgat
De roggerskop 128

Molens Rijnland
Redding voor hopeloze molen? 81
‘t Poeltje 82
Nieuw leven in Rijnlandse molens 181
Kostbare molens 249
Drie molens malen weer 251
‘t Poeltje: weggegooid geld??? 252
Molens op weg naar een betere toekomst 351

Papiermolen
Het geheim van Jaap de Olieslagersknecht                          J.S. Bakker 11
Mühlen in Groflefehn                                                              J.S. Bakker 27
Het Olieslagerscontract - oliemolens in de Zaanstreek 28
De stenenmolenziekte                                                            J.S. Bakker 29
Nieuwe toeristische molengidsen                                           J.S. Bakker 47
De molens van de Zuid-Hollandse eilanden                           J.S. Bakker 95
Derde deel Van Zadelsteen tot Zetelkruier is uit 127
Het Olieslagerscontract                                                          J.S. Bakker 127
‘Molens in Zeeland’ - magnifiek monument                                       jsb 195
De Heidenskipster molen fan ertiids                                     Bart Slooten 245
Bibliografie van de korenmolen in Europa                    Frank Houwaard 266
De Collse Molen te boek                                                                   Jsb 298
Publicaties van de Vereniging De Westbrabantse Molens 343

Portret
Vier meter molenlandschap                                                   J.S. Bakker 116
Achter de Achterhoek: de molen van Sinningen        Bernhard Fritsche 124
Molenaars aan Rijn en Gouwe (1)                                        D. Kenbeek 187
Het Fortuyn in het Openluchtmuseum(1)                                  L.H. Boot 218
Het Fortuyn in het Openluchtmuseum(2)                                 L.H. Boot 318
De molens van Hellouw: de laatste wipmolens van Gelderland 226
De Enspijkse molen: van ‘Zoeker’ naar ‘Raadsel’                    J.S. Bakker 254

T ouw t j e  d ’ r om ;  k l aa r  i s  K ee s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?

Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiksvriendelijk 
bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een vierrings-ringband; die keus laten we aan u.

Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften 
op A4-formaat (292 x 210 mm).

De prijs?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, niet- abonnees e 5,65 voor 1 set van 12 clips 
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt ont-
vangen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te ma-
ken op Post  bankrek.no. 4506935 of bankrek.no.
3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle.
Wilt u 2 sets dan 
e 10,-, 3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5 sets wilt dan 
betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan betaalt u het
gewenste aantal maal e 4,50. 
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-;
e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen. 
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te 
vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere 
portokosten.

N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkos ten voor de
ringbanden te hoog zijn.



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2004.

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

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

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

De

�




