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Redactioneel

Allereerst en allermeest wenst de redactie en het bestuur van de
Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van het eerste nummer van
de zevende jaargang een gezegend, voorspoedig 2004 toe.
Als u dit nummer ontvangt en alles volgens plan verlopen is dan heeft
de korenmolen De Jonge Sophia bij Groot-Ammers weer kap en wie-
ken; onderdelen die hij al zo’n drie-kwart eeuw mist. Deze Sophia is
een intrigerende dame, die al heel wat molenmensen voor raadsels
heeft gesteld. Nico Jurgens zet in dit nummer een aantal zaken op
een rij en we verklappen u alvast dat daar in een volgend nummer op
wordt gereageerd.
Over reacties gesproken. Een van de lezers van ons blad bleek nauw
verwant te zijn met de molenaarsfamilie Walraven. Dat leverde een
schat van aanvullende bijzonderheden op die de heer Kenbeek ten
dele al in het vorige nummer kon verwerken. In dit nummer wordt
vooral terug gekomen op de familie Walraven en de molens van
Meeuwen en Nieuwendijk, terwijl een koopovereenkomst over de
koren molen van Aarlanderveen uit 1856 een fraaie biotoop-bescher-
ming avant la lettre bevat.
Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der regering,
zo staat er in de Nederlandse grondwet. Metselwerk is een voorwerp
van aanhoudende zorg voor molenbeheerders zou er een variant op
kunnen zijn. Vandaar, dat in dit nummer een facet van die zorg wordt
uitgediept.
Een boekbespreking van een (Duits) boek over Bilau sluit dit nummer
af. We hebben een speciale constructie bedacht om dit boek zo
voordelig mogelijk te kunnen verwerven. U leest er meer over in de
bespreking. 
In de jaren 1998/1999 is er in Molenwereld een discussie gevoerd over
‘Molenherstel of monumentenzorg?’ Die discussie is eigenlijk wegens
ruimtegebrek afgesloten, maar heeft aan actualiteit niets ingeboet.
Vandaar, dat we nu een vervolg op deze discussie plaatsen. Het staat
op zichzelf zodat het probleemloos gelezen kan worden zonder voor-
kennis van de eerdere vijf afleveringen, die verschenen in Molenwe-
reld 1998- 5 (1); 1998-7/8 (2); 1998-9 (3); 1998-12 (4) en 1999-2 (5).
Verder telt dit nummer natuurlijk ook de gebruikelijke rubrieken. 
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Geen arend vloog met sneller vlucht.
In het vermetel ruime lucht.
Als dit jaar al weer is vervlogen.
Al met veel kommer en verdriet in het verleden is geschiet.
Daar het God ook behaagde.
Om je echtgenoot op te vragen.
Die naast u was gezeten.
Die ben ik ook nog niet vergeten.
Hoor ik ook niet op deze dag.
Daar ik in het verleden mijn wens toebracht.

Zo is mijn heil en zegenwens.

Daar gij ook zelf tientallen jaren telt.
Als vader en moeder nu zijt gesteld.
Dat gij u zult houden op Hem daarboven.
Die u lot al heeft beschoren.
Op dit aardse tranendal.
Daar zijn getuigenis niet mis.
Hij ook een Vader der weduwe en wezen is.

Dit is de wens van uw liefhebbende 
kleindochter Pietje Hoek.

Aan mijn eerwaarde grootmoeder

De schrijfster van deze nieuwjaarswens is Pietje Hoek, de 13-jarige dochter van Huig Hoek, in 1860 molenaar van de zevende molen op de
Nederwaard. Ze richt het schrijven aan haar oma, die in dat afgelopen jaar haar man, Kees Hoek, had verloren. Kees Hoek was peilmole-
naar op de vijfde molen van de Nederwaard van 1820 tot 1859. Kees Hoek werd na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jan, ook peil-
molenaar van Nederwaard. Molen No. 5 is vanaf 1820 tot nu toe en eerder tot 1766 vrijwel continu, in totaal twee eeuwen lang bemalen
door leden van de familie Hoek. De foto toont molen No.5 in de winter van het jaar 1895.

(foto en nieuwjaarswens coll. Arie Hoek Kinderdijk).

Nieuwjaarswens uit 1860Nieuwjaarswens uit 1860
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Bezwaren tegen bescherming
molenrompen (vervolg)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een selectieprocedure voor het
plaatsen op de rijksmonumentenlijst van
waardevolle molenrestanten. Zoals in het
vorige nummer al was te lezen begroet niet
iedere eigenaar deze plannen met ge-
juich, verre van dat. In hun bezwaren krij-
gen zij ook vaak het gemeentebestuur
mee. We noemenden in het vorige num-
mer de gemeente Sluis, waar de Rijksdienst
niet minder dan drie molens de status van
beschermde incomplete molen had toe-
gedacht: de rompen in Nieuwvliet,
Terhofste de en Breskens. Het gemeentebe-
stuur van Sluis wilde alleen de molen van
Nieuwvliet beschermd zien en ging met de
de bezwaren van de eigenaren van beide
ande re molenrompen mee. De gemeen-
teraad van Sluis volgt het collegevoorstel,
zodat het, als het aan de gemeente Sluis
ligt, alleen de molen van Nieuwvliet een re-
delijke kans krijgt om ooit weer een com-
plete molen te worden. Het is namelijk zo,
dat bescherming als incomplete molen
ook het herstel tot complete molen subsi-
diabel maakt. Tot nog toe was het als regel
zo dat reconstructie van verdwenen delen
van een molen niet subsidiabel was. Was
een molenrestant rijksmonument, dan was
alleen de restauratie van het bestaande
restant voor het rijk subsidiabel; het weer
aanbrengen van kap en wieken dus niet.
Bij bescher ming als incomplete molen zoals
nu voorgesteld is dat wel het geval. In het
geval Sluis zou dus de restauratie van de
drie molenrompen tot volwaardige, com-
plete molens in zijn totaliteit subsidiabel zijn.
Als het aan Sluis ligt wil men zelfs die moge-
lijkheid niet eens open houden. Toch heeft
ook de eigenaar van de molen van Nieuw-
vliet bezwaar tegen beschermen en bij
hem speelt bovendien oud zeer. Toen hij in
1976 de molenromp kocht en subsidie

De molen van Terhofstede: Geen monument? Niet completeren?

vroeg werd dit afgewezen omdat de
molen romp geen waarde had. Het kwam
er dus op neer dat hij alles uit eigen zak
moest betalen. Nu zou het werk dus ineens
wel subsidiabel zijn! Bovendien vindt hij de
beper kingen die aan de status van be-
schermd monument zijn verbonden te ver
gaan. Vandaar, dat hij een advocaat in de
arm heeft genomen om, zo er tot aanwij-
zing wordt overgegaan, een planschade-
vergoeding te eisen.
In het Zuid-Hollandse Cromstrijen speelt
precies hetzelfde bij de molen Landzicht in
Numansdorp, de romp van een stenen
balie molen. Monumentenzorg wil ook deze
beschermen als incomplete molen en dat
zou ook hier de weg vrijmaken tot com-
pleet herstel. De eigenaar wil evenwel in
verband met de beperkingen van plaat-
sing op de rijkslijst niet weten en het
gemeen tebestuur neemt dit bezwaar over.
Herstel zou volgens het gemeentebestuur
vrijwel onmogelijk zijn. Door de gebouwen
rond de molen (die lager dan de balie zijn!)
zouden de wieken niet eens kunnen
draaien volgens de vroede vaderen van
Cromstrijen. 
In Leerdam volgde de gemeenteraad het
voorstel van B & W in een negatief advies

voor de bescherming van de ondertoren
van de achtermolen van Bruinsdel en
Hoog-Leerbroek (zie Molenwereld 2003-12-
335.) De gemeenteraad herkent in deze to-
ren nauwelijks meer een molen, zo is het
argu ment.
Het is gelukkig niet overal kommer en kwel.
Zo gaat de gemeente Dongen wel ak-
koord met de plaatsing van de romp van
de stenen beltmolen aldaar op de rijkslijst
(als molenromp; completering is hier dus
niet subsidiabel). Dat geldt ook voor de
romp van De Verwachting in Tholen, als in-
complete molen, waarbij completering dus
weer wel subsidiabel is. De bescherming
van De Verwachting komt precies op het
juiste moment, want de eigenaar had
plannen om de bovenste tien meter van
de romp te slopen vanwege de slechte
staat waarin dit bovenste deel verkeerde.
Dankzij de bescherming en de er uit voort
vloeiende subsidiemogelijkheden lijkt deze
ampu tatie nu afgewend. 
Het zal ook geen verbazing wekken dat de
gemeente Wymbritseradiel zonder slag of
stoot gaat met de plaatsing van Doris’
Mooltsje bij Oudega op de rijkslijst als waar-
borg voor zijn behoud.
In Delfland gaan zowel de gemeente als
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de eigenaar, het Hoogheemraadschap
van Delfland akkoord met de bescherming
van de stomp van de Droogmaking in de
Oude Polder van Pijnacker, ooit een kolos-
sale vijzelmolen met dertig meter vlucht.
Wel eist het Hoogheemraadschap de
waarborg dat de stomp als gemaal dienst
kan blijven doen. Het zou mooi zijn als dat
kon op een manier als bij de Gaasper -
molen...
In het februarinummer hopen we uitvoerig
terug te komen op de molens en molen-
rompen die door de Rijksdienst voor
bescher ming zijn voorgedragen.

Prijs voor Overijsselse molenaar

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
heeft de Stichting De Overijsselse Molen
een prijs ingesteld voor iemand die zich bij-
zonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
het Overijsselse molenleven (zie Molenwe-
reld 2003-9-237). Deze prijs, Strijder voor Mo-
lens in Overijssel, is toegekend aan Henny
Natter die sinds 1990 als vrijwilliger is betrok-
ken bij de Oostendorper Molen in Haaks-
bergen. In die tijd ging hij met vervroegd
pensioen en zocht wat om om handen te
hebben. Zo kwam hij als vrijwilliger op deze
molen terecht. Het ging daarbij niet alleen
om het laten draaien van de molen, maar
ook om technische werkzaamheden, die
hij niet alleen helpt uitvoeren, maar waar-
van hij ook de coördinator is. Als men weet
dat bij de Haaksberger molens een grote
groep vrijwilligers betrokken is dan komt er
bij die coördinatie heel wat kijken. 
Natter raakte ook betrokken bij de restau-
ratie van de molen van Oele bij Hengelo,
maar ook bij de Haarmühle in Alstätte, net
over de grens. Natters grote betrokkenheid
en inzet bij de Haaksberger molen komt tot
uiting in het grote aantal uren dat hij in de
molens maakt. Hij heeft tijden gekend van
gemiddeld 32 uur per week. Nu doet hij het
wat rustiger aan, maar is nog altijd twee à
drie dagen per week in de molen in de
weer. Al met al reden genoeg voor De
Overijsselse Molen om hem de prijs toe te
kennen.

Vraagtekens bij kappen bomen
rond molen in Usselo

De standerdmolen van Usselo is een unieke
molen. Hij is de laatste van Twente en hij is
dan ook de enige molen die nog de ken-
merken van deze streek draagt. Verder
heeft hij drie zolders en ook dat is voor een
standerdmolen uitzonderlijk evenals drie
koppel stenen. Het is dan ook eenmolen
om heel zuinig op te zijn. 
Na een voor de molen niet altijd even pret-
tig verlopen ‘oponthoud’ op het Buurser-
zand in Haaksbergen staat de molen sinds
1981 weer op zijn historische locatie waar hij
tot 1921 ook stond; als een soort verloren
zoon onder de molens. De fraai in het land-
schap staande molen wordt bemalen door
vrijwilligers. Wel zijn er toenemende proble-
men met opgroeiend geboomte dat voor
toenemende windbelemmering zorgt. Dat
heeft geleid dat een zorgvuldig opgesteld
kap- en snoeiplan (zie Molenwereld 2003-6-
170. Het was voorspelbaar dat dit plan niet
door iedereen in dank zou worden afgeno-
men. Zo heeft de Stichting Natuur- en Mi-
lieuraad bezwaar aangetekend tegen het
plan dat voorziet in het laten verdwijnen
van 37 eiken langs de Helmer- en de Haaks-
bergerstraat. Een van de argumenten van
de raad is dat de molenstichting de argu-
mentatie voor het kappen van de bomen
heeft verstrekt en als beheerder van de mo-
len belanghebbend en mogelijk zelfs be-
vooroordeeld is. Daarom wil de Natuur- en
Milieuraad een onafhankelijk deskundig on-
derzoek naar de invloed van zowel de al
dan niet verstoorde wind op de constructie
van de molen als de invloed van de bomen
op het draaien van de molen. 

Restauratie van de Middelste
Molen in Apeldoorn-Loenen

De Middelste Molen in Loenen op de Voor-
sterbeek bij het Apeldoorns Kanaal spreekt
als waterpapiermolen niet zo erg tot de
verbeelding als bijvoorbeeld zijn door wind

De standerdmolen van Usselo 
(foto H. Noot).

De Oostendorper Molen bij Haaksbergen; het domein van Henny Natter.

gedreven vakbroeder De Schoolmeester in
Westzaan. De Loenense molen mist ook de
romantische ligging van veel andere door
waterkracht gedreven molens. Toch heeft
ook deze Veluwse papiermolen indrukwek-
kende papieren en is een levend tijdsdo-
cument. Zijn geschiedenis gaat verder te-
rug dan die van de in 1692 gebouwde
Schoolmeester. De Middelste Molen werd
al in 1664 gebouwd bij het Erve Deelsum.
Het was oorspronkelijk een dubbele molen,
op iedere beekoever een molen, maar na
een brand op 26 juli 1886 werd er alleen op
de linker oever een nieuwe molen ge-
bouwd, uiteraard naar de inzichten van die
tijd. De nieuwe molen kreeg twee boven-
slagraderen, het bovenste rad diende voor
het aandrijven van de kollergang en de
walsen, het onderste drewef een langzeef-
papiermachine aan. Later werd het werk
van het bovenste rad overgenomen door
een stoommachine. In 1955 werd de pro-
ductie gestaakt na het overlijden van de
toenmalige papierfabrikant Bomhoff, maar
de stilstand duurde niet lang. De Cartonfa-
briek Wed. J.W. Schut N.V. was al sinds 1944
eigenaar van de papierfabriek die daarna
weer in bedrijf kwam als practicum voor de
leerlingen van de Papiertechnische School.
In 1958 werd de molen vrij ingrijpend gewij-
zigd. Het onderkomen onderste rad werd
gesloopt en voortaan dreef het bovenste
rad de papiermachine aan. Verder kwam
er een nieuwe (gebruikte) stoommachine
die de overige machinerie aandreef zoals
twee hollanders plus een pomp die het wa-
ter uit de onderbeek terugpompte in de
molenloop, aangezien de beek zelf te wei-
nig water leverde. Zo ontstond dus ook een
soort rondmaalcircuit, zij het van totaal an-
dere aard dan bij poldermolens in het wes-
ten van het land. In 1969 werd het fabriekje
stilgelegd: de kosten werden te hoog, al
werd De Middelste Molen met de beek in
1993 zo hersteld dat hij weer kon werken. In
september 2003 werd begonnen met een
nieuwe restauratie. Machinerieën werden
gedemonteerd of uit de molen getakeld
en voor revisie overgebracht naar machi-
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nefabriek FME in Loenen. Verder wordt ook
het eigenlijke molengebouw grondig aan-
gepakt. Als alles volgens plan verloopt ko-
men de kollergang en de hollanders deze
maand terug. Met het herstel is een be-
drag van 560.000 euro gemoeid.

Molen Alverna aan het vuur 
ontsnapt

Zaterdagmorgen, 29 november 2003, is er
rond een uur of vijf in een loods, pal naast
korenmolen Schoonoord in Alverna bij Wij-
chen een grote brand uitgebroken, (De af-
stand tussen gevlucht en loods, wanneer
deze over het zuidwesten staat, is onge-
veer 2,5 meter). In deze loods bevonden
zich diverse auto’s, gasflessen, etc. De mo-
len, op dat moment staande op het noord-
westen, liep door deze brand schade op.
Dankzij de inzet van de brandweer is de
molen behouden gebleven. De schade
omvat met name het dak van de toog, op
enkele plaatsen losse stenen (door de
hitte), het gevlucht en staart. De
Schoonoord is een stenen beltmolen; als hij
een (met riet gedekte) achtkante molen
was geweest dan zou het waarschijnlijk
heel anders afgelopen zijn. Gelukkig stond
de molen op het Noord-Westen en niet op
het Zuid-Westen. Daardoor stonden zowel
gevlucht als staart zover mogelijk van de
brandhaard. De loods is volledig uitge-
brand De gasflessen zijn ontploft en de au-
to’s zijn verloren gegaan. Vooralsnog kan,
en mag de molen niet meer draaien. 
De Alvernase molen heeft al met al warme
belangstelling van de rode haan. Hij werd
in 1887 gebouwd met onderdelen van een
molen uit Zieuwent bij Lichtenvoorde na
het afbranden van zijn voorganger, een

De Middelste Molen van Apeldoorn-
Loenen in 1976 (foto P.  Grund).

De molen van Alverna omstreeks 1960.

standerdmolen. In 1890 werd de nieuwe
molen weer door brand getroffen. Volgens
het jaarboekje van De Hollandsche Molen
zou de molen bij de beruchte storm van 14
november 1940 op hol geslagen en uitge-
brand zijn. Nadat de molen in 1943 was her-
steld zou de molen volgens het Gelders
Molenboek in 1944 weer door brand zijn
getroffen en in 2003 werd de molen ook al
eerder getroffen door brand. Toen kwam
hij er goed vanaf.

Eerherstel voor de Eerbeekse of
Coldenhovense beek

Eerbeek is een van de Veluwse plaatsen
met vanouds papierindustrie. Die industrie
gaat, zoals zo vaak terug op molens, in dit
geval op waterradmolens. Op de Eer-
beekse beek in de gemeente Brummen la-
gen niet minder dan negen waterradmo-
lens, waarvan zeven molens die voor kor-
tere of langere tijd papiermolen waren. 
De beek was niet alleen de leverancier van
energie voor de molens, maar ook van de
onmisbare hulpstof water voor het maken
van papier en vooral schoon water. Toen
de papiermolens plaats maakten voor mo-
derne fabrieken veranderde de beek van
karakter: van leverancier van schoon wa-
ter veranderde hij in een afvoerriool voor
vuil water. Dat is gelukkig verleden tijd,
maar op veel plaatsen is de beek over-
kluisd en zo aan het oog onttrokken. 
Afgezien van wat nauwelijks herkenbare
restanten is de oliemolen in Eerbeek de
enige molen die nog compleet is met een
rad. Deze oliemolen is in de problemen ge-
raakt door onderspoeling met als resultaat
verzakkingen (zie Molenwereld 2003-1-5 en
2003-2-38). De bovenloop van de beek
blijkt flink water door te laten.
Een en ander is voor het waterschap Ve-
luwe de aanleiding om de beek flink onder
handen te nemen. Men wil hem in Eerbeek
weer geheel zichtbaar maken en tevens

repareren waardoor de oorzaak van de
problemen bij de oliemolen verholpen is.
Het zal in meer dan een opzicht een aan-
winst zijn.

Ruimtegebrek voor de 
Daamsmolen in Vaassen 

Tientallen jaren was de in 1870 gebouwde
Daamsmolen in Vaassen een kale romp. In
1932 werd hij onttakeld en raakte vervol-
gens steeds verder in verval. Omstreeks
1984 begon men ter plaatse te werken aan
het herstel. In 1988 werd het oude achtkant
gesloopt, waarna molenmaker Groot
Roessink een nieuw maakte. Uiteindelijk
werd de molen aan de Jan Mulderstraat
op 11 mei 1990 met een groot feest in ge-
bruik genomen.
Sinds kort is er een prachtig model van de
molen, schaal 1 op 10, te bewonderen in
het Centrum voor Molinologie aan de Vin-
centiusstraat in Roosendaal. Het werd door
de heer J. Korting in Apeldoorn gemaakt, in
dezelfde tijd waarin de echte molen in
Vaassen tot stand kwam. Alleen heeft de
heer Korting er zo’n tien jaar aan gewerkt.
Het klopt dan ook allemaal tot in de klein-
ste details. De Stichting Levende Molens is
dan ook aangenaam verrast met deze
modelmolen, maar aanvankelijk zag het er
naar uit dat er in het centrum geen ruimte
was voor de drie meter hoge molen. Dank-
zij de medewerking van de zusters Francis-
canessen van het klooster Mariadal kwam
er een extra lokaal beschikbaar en zo is de
molen nu de blikvanger in het bezoekers-
centrum van Levende Molens.
Zo was het ruimtegebrek voor de Daams-
molen in Roosendaal dan weliswaar opge-
lost, maar voor de echte molen in Vaassen
dreigt ruimtgebrek; in die zin, dat de be-
schikbare ruimte meer en meer dreigt vol-
gebouwd te worden met uiteraard gevol-
gen voor de windvang.
Een kapperszaak wil aan de Jan Mulder-
straat in de directe nabijheid van de molen
een nieuw pand bouwen, bestaande uit
een winkel met daarboven enige wonin-
gen. Dit pand zou in totaal 12,5 m hoog
worden, terwijl de baliehoogte van de mo-
len 6,20 m is en zou dus zo’n zes meter bo-
ven de balie van de nabijgelegen molen
uitsteken en dat aan de westkant. Het in-
gediende plan is door het gemeentebe-
stuur aan de indieners geretourneerd op
grond van onvolkomenheden en daar-
door nog niet in behandeling genomen.
Als het aangevulde plan weer wordt inge-
diend en in behandeling wordt genomen
dan zullen de Stichting Vaassens Molen en
de Vereniging Vrienden van de Daamsmo-
len het plan bij gelijkblijvende hoogte aan-
vechten, als het moet tot aan de Raad van
State toe. Biotoopaangelegenheden: het
blijft dweilen met de kraan open.

Negatieve uitspraak Raad van
State over De Otter in Amsterdam

De uitspraak van de Raad van State op 3
december 2003 is een bittere tegenvaller
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voor ieder die het wel meent met de hout-
zaagmolen De Otter in Amsterdam.
De procedure was door de Vereniging De
Hollandsche Molen aangespannen tegen
de wijziging van het bestemmingsplan voor
het zogenaamde Marcanti-eiland, waar-
door de bouw van een 55 meter hoge
woontoren ten zuid-westen van de molen
mogelijk wordt gemaakt. De Raad van
State heeft in haar uitspraak alle aange-
voerde bezwaren ongegrond verklaard.
Ronduit verbijsterend is het dat de Raad
van State ook de meest onzinnige argu-
menten van het stadsdeel Westerpark klak-
keloos heeft overgenomen. Zo negeert zij
de wetenschappelijk onderbouwde kritiek
op het door het stadsdeel uitgevoerde win-
donderzoek, waarmee zij de conclusies
van haar eigen adviescommissie (de Stich-
ting Advisering Bestuursrechtspraak) naast
zich neer legt. 
Verder stelt zij dat het verlies aan wind ge-
compenseerd zou kunnen worden door
het aanstellen van meer molenaars en dat
de molen gebruikt zou kunnen worden
voor het opleiden van leerlingmolenaars.
Dit laatste is een contradictio in terminis:

De Daamsmolen in Vaassen tijdens de herbouw.

Een molen die geen wind meer vangt zal
nooit een molenaar bereid vinden om ‘m
te laten draaien, want hij draait niet. En wat
zou een leerling molenaar moeten leren op
een stilstaande molen??
De uitspraak heeft waarschijnlijk grote ge-
volgen voor alle overige hoogbouwplan-
nen rond de molen: het stadsdeel zal –ge-
sterkt door deze procedure- die plannen
willen uitvoeren. Wanneer alle hoogbouw is
gerealiseerd zal De Otter rondom zijn afge-
schermd van de wind, waardoor hij ver-
sneld zal vervallen tot een wrak.
De beste oplossing voor dit belangrijke mo-
nument is verplaatsing naar een andere
plek waar voldoende wind is. Voor Amster-
dam echter blijft het een enorm verlies:
haar allereerste en tevens allerlaatste hout-
zaagmolen is dan van z’n oorspronkelijke
plaats verdwenen. Het was juist de combi-
natie van dit bijzondere monument met z’n
eigen locatie in de stad die het z’n uitzon-
derlijke monumentale waarde gaf.
Nu het windverlies in de nabije toekomst
een gegeven is, zijn de direct belangheb-
benden weer aan zet:
De eigenaar van de molen, de Stichting De kolossale Dijkmolen bij Maasland.

Houtzaagmolen De Otter zal zich gaan be-
raden wat de meest juiste beslissing is. Kan
de molen worden verplaatst? Welke loca-
tie? Kan Amsterdam voor de kosten hiervan
aansprakelijk worden gesteld?
De molenaar zal ook z’n keuzes maken;
welke werkzaamheden zijn nu nog zinvol?
Tot nu toe werd er op windstille vrijdagen
gewerkt aan de molen zodat er een steeds
beter zaagprodukt kon worden geleverd.
Nu de molen steeds vaker zal stilstaan bij
gebrek aan wind lijken deze investeringen
voor de toekomst (waar ook veel geld mee
gemoeid zou zijn) verspilde moeite. Ander-
zijds moet de molen zoveel mogelijk in con-
ditie worden gehouden om het verval door
stilstand zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe
deze keuzes ook zullen uitpakken, het einde
van De Otter als werkend monument in
stadsdeel Westerpark wordt met deze uit-
spraak in feite aangekondigd. Paul Rijkers.

Geen villa’s bij Dijkmolen in
Maasland

De Dijkmolen bij Maasland had tientallen
jaren de reputatie de molen met de groot-
ste vlucht van Nederland te zijn. Die is niet
minder dan 29,20 m. In 1984 werd hij ont-
troond door molen 2 van de Overwaard in
Kinderdijk, die bij de herbouw na brand
door een meetfoutje een vlucht van 29,56
m kreeg. De Maaslandse molen is niet al-
leen een indrukwekkend grote kast, maar
vormt met de nabij staande korenmolen
De Drie Lelies en fraai duo in een land-
schappelijk vrij ongerepte omgeving. Dat
laatste dreigde aangetast te worden door
de bouw van een viertal villa’s door de VEK
Adviesgroep aan de Molenweide, even
ten zuidwesten van de molen. De VEK Ad-
viesgroep had hiervoor wel de steun van
het College van B & W gekregen, maar
vervolgens werd het plan in de raadscom-
missie van tafel geveegd. Diverse inspre-
kers en raadsfracties keurden het plan af
omdat het niet alleen de omgeving van de
Dijkmolen aantastte, maar ook in strijd was
met het beschermd gebied van Midden-
Delfland.
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Restauratieplannen voor de 
korenmolen van Monster 

Op het eerste gezicht ziet de korenmolen
van Monster, eigendom van de gemeente,
er uit om door een ringetje te halen. Dat is
maar schijn, want ook hier heeft de ‘stenen
molenziekte’ toegeslagen. Zo moet niet al-
leen de stenen romp op zich aangepakt
worden. Ook de zolderbalken hebben te lij-
den gekregen. Ballkoppen zijn verrot en
ook het knagend ongedierte heeft de weg
weten te vinden. Niet minder dan 39 zol-
derbalken zijn aangetast. De gemeente
Monster heeft vooralsnog 150.000 euro uit-
getrokken voor een opknapbeurt. Het is al-
leen de vraag of dit voldoende is, want
doorgaans vallen dit soort werkzaam -
heden alleen maar tegen. Verder wil de
gemeente de molen in de schijnwerpers
zetten en daar is ook nog een bedrag van
30.000 euro mee gemoeid.

Gemeentebestuur Rijnwoude wil
van molens af

Rijnwoude is een molenrijke gemeente. Er
staan niet minder dan acht windmolens,
waarvan er twee eigendom zijn van de ge-
meente, beide komend uit de ‘boedel’
van de opgeheven gemeente Hazers-
woude. In 1962 kocht deze gemeente de
vervallen wipkorenmolen Nieuw Leven in
het dorp van molenaar Verheul en liet die
in 1964 restaureren. In 1965 kocht men als
tweede molen de Rijnenburger Molen in
Rijndijk, die in 1979-1980 een kostbare res-
tauratie onderging en sindsdien dienst
doet voor de waterverversing in de nabij-
gelegen woonwijk. De korenmolen in het

dorp wordt al weer heel wat jaren bema-
len door Jaap van de Akerboom, terwijl de
Rijnenburger Molen sinds de restauratie tot
aan zijn overlijden in december 2002 werd
bemalen door Willem Rademaker. Sinds-
dien bemaalt Teun Waltman de molen tij-
delijk. De gemeente Rijnwoude wil even-
wel van beide molens af uit bezuinigings-
overwegingen en heeft hierover de ge-
meenteraad geônformeerd bij de begro-
tingsbehandeling in december. Om die re-
den is er ook nog geen opvolger aange-
steld voor Willem Rademaker.

Prijs voor vrijwillige molenaars
Geldrop

Vrijwillige molenaar: roeping of hobby?
Daar kan men een boom over opzetten,
maar één ding is zeker: qua beloning hoort
het onder de noemer liefdewerk-oud pa-
pier. Er zijn molenbeheerders die zich op het
standpunt stellen dat de vrijwillige mole-
naar hen dankbaar moet zijn dat ze hun
hobby mogen uitoefenen. Gelukkig laten
de meesten hun waardering beter tot ui-
ting komen. Soms krijgt dat een extra tintje.
De laatste tijd krijgt vrijwilligerswerk, op welk
terrein dan ook, in veel gemeenten waar-
dering in de vorm van een prijs, meestal
bestaande uit een oorkonde en bedrag als
erkenning voor hun vaak jarenlange belan-
geloze inzet. De gemeente Geldrop is daar
geen uitzondering op en heeft haar ‘Duur-
zaamheidsprijs’, vergezeld van een bedrag
van 1250 euro, voor 2003 toegekend aan
de vrijwillige molenaars van de Geldropse
korenmolen, Hans Tielemans en Frans Tulle-
mans. Hans Tielemans is al zo’n twintig jaar
actief op de Geldropse molen en heeft
sinds ruim tien jaar Frans Tullemans als col-
lega. Zij zorgen ervoor, dat de Geldropse
molen iedere zaterdag en dinsdagavond
draait. Beide zitten ook in het bestuur van
de afdeling Noord-Brabant van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars en leiden zelf ook
vrijwillige molenaars op.

Watermolen naar waterschap

De Nederlandse waterschappen hebben
op grote schaal hun watermolens afgesto-
ten, al kwamen de meeste gelukkig in
goede handen terecht, meestal van stich-
tingen en soms van particulieren. Het om-
gekeerde komt nauwelijks voor: een molen
die de weg terug gaat. Dat overkomt de
Zwartenbergse Molen bij Etten-Leur. In 1721
werd op de plaats waar nu de stenen mo-
len staat een achtkant gebouwd voor de
bemaling van de 385 ha grote Zwarten-
bergse polder, het driehoekige gebied tus-
sen de Mark, de Halsche Viet en de Leur-
sche Haven. Deze molen brandde in 1889
na blikseminslag af en werd herbouwd, nu
als stenen molen. In 1940 werd de molen,
als eerste poldermolen, verbusseld. Twee
jaar later, in 1942, ging de Zwartenbergse
polder op in het waterschap De Haagsche
Beemden, bestaande uit de Zwarten-
bergse polder en een nog veel groter ge-
bied aan de oostkant van de Halsche Vliet

en de Leursche Haven; in totaal 1152 ha,
nu bemalen door het elektrische gemaal
aan het einde van de Halsche Vliet, waar
die uitkomt op de Mark. Desondanks bleef
de molen nog in bedrijf tot 1950. In 1963
droeg het waterschap de molen over aan
de gemeente Etten-Leur die daarna de
molen liet herstellen, waarbij helaas het
wieksysteem Van Bussel werd weggeres-
taureerd. Een tien jaar later werd de molen
opnieuw gerestaureerd, nu maalvaardig.
Een echte maalfunctie was moeilijk van-
wege het verlaagde polderpeil. Nu lag net
buiten de Zwartenbergse polder een ge-
bied met een hoger peil met het natuurre-
servaat De Berk. De molen ging dit gebied
nu bemalen, maar dat leverde problemen
op met de waterstand in De Berk als er te
veel water aan onttrokken werd. Er werd in
1997 een oplossing gevonden door de
voorboezem bij de Leursche Haven afsluit-
baar te maken en een terugloop vanuit de
voorboezem naar de achterboezem te
maken, waardoor een rondmaalcircuit is
ontstaan. Verder kan de molen ook nog
dienst doen als noodgemaal voor de pol-
der als het gemaal Halle het laat afweten.
Zo zijn er dus drie maaalmogelijkheden: be-
maling van De Berk; het rondmaalcircuit en
noodbemaling. Of het laatste nog effectief
is vanwege de tasting van het scheprad is
een tweede, maar dat is op te lossen zoals
recent meerdere malen in Zuid-Holland is
bewezen. Zodoende is het waterschap
Mark en Weerijs, de rechtsopvolger van De
Haagsche Beemden, nog steeds betrok-
ken bij de molen. Per 1 januari 2004 is dat
opgegaan in het nieuwe waterschap 
Brabants Delta dat het hele gebied tussen
Bergen op Zoom en Tilburg omvat. In de
nieuwe constellatie wil men weer de be-
schikking hebben over de molen voor edu-

Korenmolen De Vier Winden in 
Monster. 

De korenmolen van Hazerswoude-
dorp.
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catieve doeleinden voor de hele regio.
Daarom wil het waterschap de molen
overnemen van de gemeente, terwijl de
gemeente er graag vanaf wil vanwege de
hoge onderhoudskosten. De prijs is er dan
ook naar: 15.000 euro ofwel de boek-
waarde.
Het streven van het waterschap om meer
met de molen te doen is dan ook loffelijk, te
meer omdat dit niet alleen de enige com-
plete watermolen is op het vasteland van
Noord-Brabant, maar zelfs de enige in de
hele provincie die nog een bemalingstaak
kan vervullen. De overige complete water-
molens, alle in het Land van Heusden van
Heusden en Altena, zijn immers van het bui-
tenwater afgesneden en kunnen zo nooit
meer dienst doen voor het doel waarvoor
ze zijn gebouwd.
Sinds 1990 wordt de Zwartenbergse molen
bemalen door vrijwillig molenaar Minus van
den Broek uit Sprundel. 

Nederlands Molenrestanten -
bestand

Sinds 1 november 2003 kunt u het Neder-
lands Molenrestantenbestand gratis down-
loaden en eventueel uitprinten (totaal 27
pagina’s). Het bestand is bijgewerkt tot en
met 31 oktober 2003. Het boekje wordt niet
meer gedrukt te koop aangeboden i.v.m.
de vele bijkomende werkzaamheden. zie:
http://www.molendatabase.nl/verdwe-
nen. Nelly Sonneveld.

In ‘t kort

� Op 27 november werd de binnenroede
weer gestoken in de Agneta in Ruurlo. Op
7 januari was deze uit de molen gehaald
voor een opknapbeurt en de vernieuwing
van het Ten Have-systeem. 
� Het gemeentebestuur van Gouda heeft
het restauratieprogramma voor de jaren
2004 - 2009 vastgesteld. Voor De Roode
Leeuw staat een bedrag van 141.937 euro
verdeeld over de jaren 2006-2008. Als het
goed is, dan zijn na 2008 de enorme pro-
blemen met vochtdoorslag definitief verle-
den tijd. 
� Op 21 november werd het hoogste punt
bereikt nij de restauratie van de getijdemo-
len aan de Oude Vissershaven in Bergen
op Zoom. De nu voltooide kap is spitser dan
de vorige, maar is overeenkomstig met het
oorspronkelijke model.

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.

‘Oorlogstijd is windmolentijd’ meldde een tijdschrift in september 1940 ter gelegenheid van de verbusseling van de Zwarten-
bergse Molen. De juistheid van deze woorden zou vooral in het laatste oorlogsjaar bewaarheid worden.

De Zwartenbergse Molen in de
sneeuw, een symphonie in zwart en
wit.
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Molenaars aan Rijn en Gouwe (4)  

Walraven 
De familie
Walraven 
en haar molens

D. Kenbeek 

Na het verschijnen van het eerste deel van ‘Molenaars aan Rijn en Gouwe’ werd een 
uitgebreide reactie ontvangen van de heer M.A. de Jong uit Delft, kleinzoon van Gijs 

Walraven van de Eendracht te Alphen aan den Rijn. Een deel hiervan is verwerkt in het
derde deel. Daarnaast heeft de heer De Jong onderzoek gedaan naar de oorsprong van de 
familie Walraven en naar de geschiedenis van De Witte Molen in Meeuwen. Ook deze 

informatie willen we u niet onthouden. Tenslotte wordt getoond hoe men bij de korenmolen
in Aarlanderveen er blijvend voor zorgde dat er geen windbelemmering kon ontstaan.

Hieronder volgt de bijdrage van de heer De Jong.

Geschiedenis van De Witte 
Molen in vogelvlucht

1740
Bouw van de ronde stenen korenmolen te
Meeuwen, in opdracht van het geslacht
van Bleiswijk, eigenaars van de Heerlijkheid
Eethen en Meeuwen.

18 oktober 1832
Verkoop van de Heerlijkheid Eethen en
Meeuwen door de erven van Bleiswijk aan
Gerard Vermeulen te Waspik voor 32.000
gulden. De korenmolen wordt als 21e koop
voor 3.600 gulden verkocht aan de huur-
der, Cornelis Rombout (1791-1851). Reeds
bij zijn huwelijk in 1819 was hij korenmole-
naar, wonende te Meeuwen. Bij zijn overlij-
den was hij bouwman (= landbouwer) te
Babilonienbroek.

De acte geeft onder andere een opsom-
ming van de verplichting van de huurder:

Éen en twintigste koop
Een steenen koorn windmolen met mole -
naarswoning, erf en hof groot veertien roe-
den, staande en gelegen te Meeuwen in
het Hablok aan den Broekschen Boezem
met en benevens acht roeden bouwland
en griend, gelegen over den weg aldaar.
Welke parceelen zijn in huur bij Cor nelis
Rombout, koornmolenaar te Meeu wen
voor twee honderd veertig gulden ‘s jaars,

tot en met twintigste Mei achttien honderd
vijf en dertig, te betalen van drie tot drie
maanden.

Den huurder moet leveren en onderhou-
den:
1e. De zeilen en het smeer, en de molen

behoorlijk in smeer houden.
2e. De wind-, reep- en praamtouwen.
3e. De schalen en het gewigt, hij moet bij -

boeten kammen, staven, borden, zo-
men en hekscheiden, nieuwe moe-
tende gestoken wordende is dit voor re-
kening van den ei genaar of verhuurder.

Hij moet den molen zelfs bemalen of door
een bekwamen knecht doen bemalen, in-
tijds zwigten, en is aansprakelijk voor scha-
den en nadeelen door eigen verzuim of
onachtzaam heid veroorzaakt.

Indien ten oorzake van oorlog of door-
braak niemand ter molen konde komen of
dat de molen wegens te doene reparatien
langer dan veertien dagen moest stilstaan,
zal hem voor die langere stilstand, billijke
vergoe ding op de huur gegeven worden.
De navolgende voorwerpen in de molen
en in het woonhuis, door den huurder aan-
gebragt zijnde, worden in de verkoop niet
be grepen, doch kunnen overgenomen
worden voor vijf en veertig gulden, als:
eene ijzere ket ting aan de staart, de zak-
kenbank, twaalf ijzere duimen aan de drui-
venwijngaard, de planken van de zolder in

het achterhuis, de betimmering in de paar-
den en koestal en karnmolen.

In de verkoop is niet begrepen de schalen
en het gewigt, de zeilen en het touwwerk
buiten de molen, de slijpsteen en toebeho -
ren, het hekken tusschen de molen en het
huis en de varkenskooij, een ijzere haal-
boom met duim, eene bedstede in het
voorhuis, benevens de houte en ijze re sluit-
boomen en duimen voor de veng sters en
blinden.

De koornmolen is voor brandschade ver -
zekerd tot eene somma van zes duizend
gulden tegen twee en een vierde per dui-
zend jaarlijksch.

Het woonhuis voor vijftien honderd gulden
tegen een en een half per duizend, tegen
teruggaaf van het voorschot, kan deze
waarborg, ten behoe ven van den kooper
overgaan.

De kooper moet de bestaande huur ge-
stand doen, en treed in het genot der huur-
penningen, te rekenen van twintig februarij
acht tien honderd drie en dertig.
Ingezet door Cornelis Rombout koornmo -
lenaar wonende te Meeuwen voor drie
duizend zes honderd gulden ƒ3600,- .
En heeft na voorlezing geteekend.
C. Rombout
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De Witte Molen in Meeuwen omstreeks
1950.

De Witte Molen omstreeks 1965 vanuit
de lucht. Het oude molenhuis is het
rechter deel van het dubbele zadeldak
in het fabriekscomplex.

Den een en twintigste koop tot hoger
somme afgehangen zijnde is niet gemijnd
en verbleven aan den inzetter Cornelis
Rombout koornmolenaar wonende te
Meeuwen voor drie duizend zes honderd
gulden. ƒ 3600. -.

En heeft deze koop geaccepteerd en na
voorlezing geteekend.
C. Rombout

25 september 1844
Verkoop van de Heerlijkheid Eethen en
Meeuwen door Catharina Johanna van
Heusden, weduwe van Gerrit Vermeulen,
aan Hendrik Willem Bosch, koopman te ‘s
Hertogenbosch voor 32.000 gulden.

30 juni 1849
Verkoop van de molen door Hendrik Willem
Bosch aan Cornelis Walraven voor ƒ 3.600.-
(kennelijk is de molen tussen 1832 en 1849
van eigenaar gewisseld).

De molenaarsfamilie Walraven 
in Brabant

De oorsprong van de familie Walraven is te
vinden in het dorp Nieuwendijk, destijds ge-
meente Emmikhoven, in het Land van Al-
tena. Hier was een groot gebied door de
Sint-Elisabethvloed in 1421 verdwenen. In
1461 werd in noord-zuid richting de eerste
dijk aangelegd. In 1640 werd ten westen
hiervan weer een dijk aangelegd om

nieuwe gebieden in te polderen.  Aan
deze nieuwe dijk ontstond een dorp dat la-
ter de naam Nieuwendijk zou krijgen.
Hier vestigde zich aan het eind van de 18e
eeuw Otto Walraven (1752-1835). Hij was
gehuwd met Dingena van de Walle (1751-
1836). Zijn beroep was herbergier, ook wel
tapper genoemd. Zijn zoon Abraham
(1783-1864) die gehuwd was met Lijntje
Groeneveld (1779-1850) was eveneens
tapper, maar ook bakker. In een acte d.d.
14 mei 1814 wordt hij aangeduid als ‘Mr
Broodbakker, wonende aan den Nieuwen-
dijk onder Emmichoven’. Deze Abraham

had twee zoons die molenaar werden, na-
melijk Cornelis (zie verder onder Meeuwen)
en Dingeman te Nieuwendijk.

Nieuwendijk

Dingeman Walraven, geboren 1 april 1815
te Emmikhoven, overleden 19 augustus
1887, trouwt 26 juni 1840 met Otje van Dru-
nen, geboren 1814, overleden 22 augustus
1887.
Hij is in 1840 molenaar, maar het is niet be-
kend of hij toen al eigenaar was van de
molen in Nieuwendijk. Uit het bevolkingsre-
gister blijkt verder dat er omstreeks het jaar
1850 een inwonend molenaarsknecht was
namelijk Peter Rombout, geboren te Meeu-
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wen in 1821. Hij was een zoon van Cornelis
Rombout die molenaar is geweest op de
Witte Molen te Meeuwen. Peter Rombout is
op 3 augustus 1857 met zijn gezin (hij had in-
middels twee kinderen) vertrokken naar De
Werken. Op 10 augustus 1857 komt er een
nieuwe knecht inwonen te weten Arie Lit-
tooy, geboren in 1834 te Klundert.
Van het leven van Dingeman Walraven is
niet veel bekend, echter wel van zijn
nalaten schap. Bij testament d.d. 21 sep-
tember 1886 legateert hij aan zijn zoon Pie-
ter (geboren 21 juni 1844): een korenmolen,
twee huizen met erven en tuinen, staande
en gelegen in de gemeente Almkerk aan
den Nieuwendijk, in de kadastrale ge-
meente Emmikhoven sectie D no. 691, 692
en 693 groot 9 aren 70 centiaren, waarvoor
deze in de nalatenschap 11.500 gulden
moet inbrengen.
Uit de erfdeling d.d. 20 oktober 1887 blijkt
verder dat dochter Lijntje Klazina (geboren
6 juli 1841) gehuwd is met Arie Littooy, die
dan predikant is van de Christelijk Gerefor-
meerde Gemeente te Middelburg. Zij ont-
vangt o.a. 3 percelen grond, in. totaal bijna
4 ha.
Dochter Helena Cornelia (geboren 15
maart 1850) ontvangt o.a. 2,6 ha grond in
de Uppelsche polder. Deze weilanden had
Dingeman in 1879 gekocht van zijn broer
Cornelis. Uit een en ander blijkt dat Dinge-
man een vermogend man geweest moet
zijn.

Pieter Walraven trouwt op 19 oktober 1876
te Almkerk met Elisabeth Thiele, geboren 27
november 1853 te Sprang-Capelle. Zij krij-
gen 5 kinderen:

-Cornelis Abraham, geboren 15 april 1878,
gehuwd met Adriana Klazina Koekkoek;
-Adriana Ottolina, geboren 27 november
1879, gehuwd met Adriaan Govert Koek-
koek
-Ottolina Dingena, geboren 27 juli 1881, ge-
huwd met Marinus Jacobus Mouthaan
-Dingena Antonia, geboren 19 februari
1883, gehuwd met Helenius de Bruyn
-Adriaan, geboren 20 februari 1885, ge-
huwd met Cornelia Keller

Deze tak van de familie heeft nog vele na-
komelingen. De gebroeders Cornelis en
Adriaan Walraven zetten het molenaarsbe-
drijf voort. Later worden zij graanhandelaar.
De molen die aan het Eind van het dorp
stond, is in juli 1911 tijdens een zwaar on-
weer verbrand. Ter plaatse is een graan-
maalderij met motor gebouwd.
De molenaarsknecht Hannes Brandershorst
die toen ongeveer dertig jaar oud was, is in
dit bedrijf met de nieuwe techniek meege-
groeid. Hij was een bekende figuur in het
dorp want hij reed met paard en wagen

Op 17 juni 1987 werd de romp van De
Witte Molen in zijn geheel verplaatst
over een afstand van 800 m om zo 
beter op de wind te staan. De Witte
Molen is een van de weinige grond -
zeilers met dubbele inrijdeuren.

langs de huizen en boerderijen om meel en
graan te bezorgen en zo mogelijk het geld
hiervoor te innen. Later kwam er concur-
rentie op de dijk want een nieuwe land-
bouwcoöperatie ging ook met een meel-
wagen rijden.

Meeuwen

Cornelis Walraven werd op 30 december
1810 geboren te Emmikhoven. Volgens het
bevolkingsregister van Emmikhoven be-
treffende de periode 1826-1835 woonde hij
met zijn ouders, broers en zusters aan de
Nieuwendijk no. 3. In het huis Nieuwendijk
no. 4 woonden zijn grootouders Otto Wal-
raven en Dingena van de Walle met zijn
oudste broer Otto (1806-1851). Deze laatste
was bakker en zal ongetwijfeld mede in het
familiebedrijf hebben gewerkt. Hij is onge-
huwd gebleven.
Cornelis wordt in april 1828 op 18-jarige
leeftijd uitgeschreven naar Raamsdonk. Hij
werkt daar een jaar als molenaarsknecht
bij Cornelis Knaap. Deze was gehuwd met
Cornelia Holster, een dochter uit een Bra-

bants molenaarsgeslacht. Zij had van haar
vader de standerdmolen aan de Raad-
huisstraat in Raamsdonk geërfd.
Op 1 mei 1829 wordt Cornelis weer inge-
schreven in de gemeente Emmikhoven
aan de Nieuwendijk no. 3.

Op 6 maart 1845 trouwt hij te Genderen
met Petronella van den Heuvel, geboren 4
januari 1814 te Eethen en overleden op 6
september 1874. Zij krijgen 3 kinderen:

Abraham, geboren 17 september 1845
Pieter, geboren 25 februari 1849
Lijntje, geboren 14 mei 1856. Zij was onge-
huwd en is overleden op 28 juni 1904 te
Meeuwen.

Cornelis koopt op 30 juni 1849 van Hendrik
Willem Bosch, koopman te ‘s-Hertogen-
bosch:

“zeven roeden tachtig ellen bouwland, vier
roeden tachtig ellen wilgenbosch, een huis
en erf groot dertien roeden tachtig ellen en
een graanmolen en erf acht roeden ze-
ventig ellen te Meeuwen voor ƒ 3.600”
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Aldus de acte voor notaris D. Middelkoop
te Dussen.

In 1851 koopt Cornelis Walraven nog een
stukje moeras of waterpoel bij de korenmo-
len. In 1853 wordt hij genoemd als diaken
van de Gereformeerde respectievelijk
Hervor mde Gemeente van Meeuwen.
Omstreeks 1854 woont Abraham Baas als
molenaarsknecht bij hem in. Deze was in
1828 in Dussen geboren. In het bevolkings-
register staat hij ingeschreven met de aan-
tekening ‘tijdelijk verblijf’. Op 1 februari 1855
wordt hij opgevolgd door de eveneens in-
wonende molenaar Pieter van Vuren, ge-
boren te Dordrecht omstreeks 1830. Deze
vertrekt op 8 oktober 1855 naar Ginneken.
Op 23 oktober 1875 koopt hij de korenmo-
len van Aarlanderveen van Willem Brouwer
voor ƒ 6.000.-. Zijn zoon Abraham gaat daar
naar toe met vrouw en vier kinderen. Dit is
het begin van de Zuid- Hollandse tak van
de familie Walraven (zie deel 1 van Mole-
naars aan Rijn en Gouwe)

Gevelsteen van De Witte Molen met een tekst in het Latijn. Johannes Mauritius van
Hemert heeft dus de eerste steen gelegd voor de molen en Didericus de laatste. Een
Johannes Mauritius van Hemert was vrijheer van Eethen en Meeuwen. Een dochter
van Dirk (verlatiniseerd: Didericus) van Hemert, ook vrijheer van Eethen en 
Meeuwen en Heer van Babiloniënbroek was getrouwd met Abraham van Bleyswijk,
waardoor de genoemde heerlijkheden mogelijk in deze familie terecht gekomen zijn.

De in 1911 afgebrande molen van Nieuwendijk.

Na het overlijden van Petronella van den
Heuvel vindt op 3 juni 1879 de erfdeling
plaats. De waarde van de graanmolen
c.a. wordt door drie deskundigen vastge-
steld op ƒ 6.500.-. Aangezien ze in ge-
meenschap van goederen waren ge-
trouwd komt aan Cornelis 5/8 deel toe en
aan zijn zoon Pieter 3/8.
Op 16 juni 1879 laat Cornelis een testament
opmaken waarbij hij o.a. legateert:

1. Aan zijn zoon Abraham: de korenmolen
c.a. te Aarlanderveen voor ƒ 10.638,- 

2. Aan zijn zoon Pieter: 5/8 in de korenmo-
len te Meeuwen voor ƒ 4.062,50

Op 6 mei 1893 wijzigt hij dit in een nieuw tes-
tament als volgt: Zijn zoon Pieter krijgt het
vruchtgebruik van de molen en zijn klein-
zoon Arie het eigendom. Zijn dochter Lijntje
krijgt het recht van bewoning van een ka-
mertje, thans reeds door haar bewoond.
Cornelis Walraven is op 14 april 1895 te
Meeuwen overleden, 84 jaar oud. 
Bij de scheiding en verdeling van goederen
die enkele maanden later plaats vond, ga-
ven de komparanten vooraf te kennen dat
zij de waarde van de windkorenmolen c.a.
te Aarlanderveen voor de tegenwoordige
tijd te hoog achtten en die brengen op
8.638 gulden.

Pieter Walraven, geboren 25 februari 1849
te Meeuwen en overleden 11 februari 1901
was op 29 december 1875 gehuwd met
Cornelia de Graaff. Pieter was behalve
molenaar ook koetsier. Zondags ging hij do-
minees uit andere plaatsen halen. Hij had
een zoon, Arie, geboren 20 juli 1876 te
Meeuwen.
Arie Walraven zette het bedrijf van zijn va-
der voort. Hij was gehuwd met Pieternella
Adriana van Loon uit Drimmelen. Ter
plaatse werd hij ‘Aaike’ genoemd en zijn

vrouw ‘Tante Pietje’. Aaike had in 1922 zijn
schaapjes op het droge en de molen werd
publiek verkocht. J.K. Vos, een boer uit Ba-
biloniënbroek, is er min of meer aan blijven
hangen. Die werd dus molenaar en hij
heeft later nog astma gekregen van het
stof.

Het huisje van Aaike dat in 1922 was ge-
bouwd is in de oorlog verwoest. Zijn vrouw
is in 1945 overleden en Aaike is bij J.K. Vos

Advertentie in De Molenaar, 1911, 
no. 33, waarin de Gebr. Walraven
onder delen van de afgebrande molen 
te koop aanbieden.
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ingetrokken. Hij had een heel vriendschap-
pelijke band met de familie Vos en is bij hen
blijven wonen tot zijn dood op 17 mei 1955.
Hij was toen ruim 78 jaar. Aangezien hij
geen kinderen had is deze tak van de fa-
milie uitgestorven.

Zorg voor de molenbiotoop in
Aarlanderveen

Vóór 1870 was de Aarlanderveense koren-
molen een grondzeiler waar gemakkelijk
windbelemmering zou kunnen optreden. In
Aarlanderveen had men daar wat op ge-
vonden zoals blijkt uit een acte van ver-
koop gesloten op 26 juni 1856:

Heden den zes en twintigsten Juny des
jaars Een duizend acht honderd zes en vijf-
tig, verschenen voor ons Joannes Abra-
ham van der Lee, Notaris in het Arrondisse-
ment Leiden, provincie Zuid-Holland, resi-
derende te Aarlanderveen, in
tegenwoordig heid van de twee na te noe-
men en aan ons Notaris bekende ge tuigen
De Heer Paulus van Ede, korenmolenaar
wonende te Zeist, ter eener en
De Heer Willem Brouwer, korenmolenaar
wonende te Aarlander veen, ter andere
zijde,
zijnde de comparanten aan ons Notaris
bekend.

En verklaarde de comparant ter eener te
hebben verkocht en in volkomen eigen-
dom af te staan aan den comparant ter
andere zijde, die bekende gekocht te heb-
ben en in eigendom aan te nemen:
Nommer Een. Een achtkante wind-koren-
molen en erf, staande en gelegen aan de
Westzijde in het Noordeinde te Aarlander -
veen, strekkende uit de wetering tot den
teen des dijkgronds van Arie Dam, belend
ten Zuiden de Heer Willem Eliza Rijnbende
en ten Noorden Arie Dam, op den kada-
strale legger der gemeente Aarlanderveen
voorkomende onder Sectie A nommers

833, 834 en 835, te zamen ter grootte van
dertien roeden en veertig ellen.
De Eigenaar (hans Arie Dam) van den dijk-
grond gelegen ach ter en terzijden van ge-
melden molen, en strekkende van den dijk-
grond van de Heer Rijnbende tot dien van
Martinus Stig ter, alsmede van de twee tui-
nen ten noorden van dien molen gelegen,
zal noch de genen welke in het vervolg
van tijd in zijne rechten zullen optreden, im-
mer de bevoegdheid hebben eenige be-
plantingen van opgaande of andere soor-
ten van boomen te doen, of iets anders
daar te stellen op genoemden dijk grond
en daarachter gelegen landen, welke ge-
zegde molen in het malen zoude hinderlijk
zijn, en de tuinen met geen andere dan
vruchtboomen en lage knotstoven mogen
beplanten, doch daarentegen zal ook de
kooper van dit perceel en zijn recht -
verkrijgenden voor nu en altijd een behoor-
lijk drijf- uit - op- en overpad moeten geven

De korenmolen van Aarlanderveen kort na 1910.

aan voornoemden eigenaar Arie Dam en
zijne opvolgers in der tijd over het hoofde,
de draai, het erf en den dam voor en ach-
ter den molen gelegen, mits het vee nooit
los maar aan een touw of holster te leiden,
op pane (poene = boete) van zestig cents,
ten behoeve van den Armen van Aar -
landerveen, voor ieder beest dat daarover
los mogt worden gedreven.
Het maken en onderhouden van gezegd
hoofd en draai zoo wel als het op den dam
geplaatste hek, zal voor rekening van den
kooper komen.

Nommer 2 betreft het even verderop
staande huis. Molen en huis te samen wis-
selden voor ƒ 8000.- van eigenaar. Getui-
gen waren Bernardus Zeegelaar, kantoor-
klerk, en Bartholomeus van ‘t Riet, wagen-
maker.

Het bovenstaande lijkt een typisch geval
van ‘voor wat, hoort wat’. De een geen
windbelemmering, de ander het recht van
overpad. Aangenomen mag worden dat
het gewerkt heeft. Of deze bepaling ook
nog in verkoopaktes opgenomen is toen
de molen herbouwd was als stellingmolen
is ons niet bekend.

Het gezin van Abraham Walraven 
poseert voor de molen van Aarlander-
veen; waarschijnlijk op 7 mei 1899. Te
zien zijn: Abraham Walraven (geboren
17 september 1845) en zijn tweede
echtgenote Adriana Mans (geboren 29
december 1847) en verder de kinderen:
Petronella (2e van links, geboren 4 juli
1871); Cornelus Paulus (1e van links,
geboren 14 mei 1882); Paulus Cornelis
(2e van rechts, geboren 25 oktober
1885); Jan (3e van links, geboren 23
september 1886), Pieter (geheel links,
geboren 16 augustus 1891), Janneke
(links van Adriana Walraven-Mans, 
geboren op 21 juli 1892).
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ZOEKER
Bij het ter perse gaan van dit nummer was
er nog geen reactie binnen op de ‘Zoeker’
uit het decembernummer.

De nieuwe ‘Zoeker’ zou de ‘Molen van Grif-
fioen’ zijn, waarschijnlijk in de buurt van Mij -
drecht. Wie weet er meer van?
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

O P R O E P
Gevraagd: een molenaar in de omgeving
van de Drechtsteden om onze zoon van 13
jaar die op een speciale school zit een
stage adres te kunnen bieden voor één of
twee ochtenden en (of) middagen in de
week te begeleiden. Hij weet heel veel van
molens af en hij is daarin ook goed te stu-
ren. Hij zal door deze belangrijke stage be-
ter op de wereld kunnen staan. Het is zijn
lust en zijn leven. Zijn naam is: Robert van 
‘t Geloof  Fr. Lebretstraat 15  3343 DV 
Hendrik Ido Ambacht  Tel. 078-6821186.
Reageren kan op dit adres; bij voorbaat
dank!

De ouders van Robert.
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Hoeveel lentes telt 

De Jonge Sophia?

Portret

Nico Jurgens

De gewezen Ottolandse 
korenmolen De Jonge 

Sophia ondergaat in Groot-
Ammers nu een verjon-

gingskuur, maar hoe oud is
ze nu eigenlijk? Ze ziet er
zo jeugdig uit dat twijfel
rees aan de veronderstelde
ouderdom. Het past een
heer echter niet om een
dame naar haar leeftijd te
vragen (*). Maar door eens
goed te kijken is wel iets
over die leeftijd te zeggen.
Aangenomen werd dat De
Jonge Sophia in 1773 het 
levenslicht zag. Een plausi-

bele gedachte; Sophia
Koome naar wie de molen
waarschijnlijk genoemd

werd, was toen vijf jaar. In
het metselwerk van de 

molen zat een steentje dat
het jaar 1856 vermeldt. 

Kennelijk gebeurde er iets in
dat jaar. Er is wel geopperd
dat toen een houten onder-
bouw vervangen werd door
het latere stenen exemplaar.
Maar misschien was deze
verbouwing toch wat 
ingrijpender. Het zou 

kunnen dat de gehele molen
toen door een nieuw 

exemplaar werd vervangen.

Het hout van het achtkant verkeert in zeer
goede staat. Het is Europees grenen, mes-
kant bezaagd. Hoewel er na het zagen
kennelijk een schaaf over het hout werd
gehaald, zijn de groeven van het zagen op
veel plaatsen te zien. Het zagen kan met
een molen of met een zaagmachine ge-
beurd zijn. Het achtkant heeft gebogen stij-
len. Om te ‘figuurzagen’ moet de stam tij-
dens het zagen telkens op de slede ver-
legd worden. Dat is dan ook goed te zien
aan de achtkantstijlen: waar de stam ver-
legd werd zit telkens een klein sprongetje in
het oppervlak van het hout.
Bij het aftekenen van de houtverbindingen
gebruikte de molenmaker een potlood.
Dat is een relatief jonge ontwikkeling; vóór
het midden van de negentiende eeuw

werden verbindingen afgetekend met een
kraspen. Ook de wijze van verbinden van
stijlen, legeringsbalken en korbeels kan een
aanwijzing geven over de bouwtijd; hier is
het meest moderne systeem toegepast. En
tenslotte: nergens zijn sporen van een con-
structie voor het openleggen van de ste-
nen met een steenreep. Wel zijn er klampen
die versterkt zijn met ankers die in verband
kunnen worden gebracht met een steen-
kraan. De plaats klopt precies: als de steen-
kraan juist naast deze klamp stond kon de
steen van zijn plaats gedraaid worden zon-
der dat de kraan vastliep op andere on-
derdelen. Steenkranen kwamen pas tijdens
de tweede helft van de negentiende eeuw
in zwang. Tot nu toe heeft de Kilsdonkse Mo-
len op Beugt de oudst bekende vermelding

Opmetingstekening van de romp van De Jonge Sophia met in stippellijn de veron-
derstelde oorspronkelijke situatie (tekening N. Jurgens).
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Jonge Sophia, onderste bintlaag. De
losse bintbalken functioneren als 
ijzerbalken van de staakijzers. Het
blokje dat in het midden zichtbaar is,
sluit de kast af waarin de neuten zitten.
Op de hoekstijlen en onderste korbeels
van één van de vaste binten zijn klam-
pen aangebracht die verankerd zijn aan
de stijlen. Als De Jonge Sophia steen -
kranen heeft gehad, dan zitten deze
klampen daarvoor precies op de goede
plaats. 

van een steenkraan: 1877. Al deze kenmer-
ken wijzen op een bouwjaar n· 1850. De
oudste inscriptie in de molen is van 1880
hetgeen ook niet op hoge ouderdom wijst.
Het is zelfs niet zeker dat het jaartalsteentje
duidt op de heroprichting of dat dit uit een
voorgaande molen afkomstig is.
De kadastrale legger vermeldt ‘herbouwd
1885’. Omdat gegevens in het kadaster
pas achteraf werden ingeschreven zou dit
betekenen dat de molen waarschijnlijk zou
dateren uit 1884. Welke betekenis heeft het
jaartalsteentje? En hoe kan er een inscriptie
uit 1880 in de molen staan? Wat werd er
herbouwd in 1884?

Waarom een halve zolder?

In de Molenwereld van november 2001 en
januari 2002 vergeleek Johan Bakker de
bouw van De Jonge Sophia met die van
een wipkorenmolen. Dat was in de Alblas-
serwaard eeuwenlang het dominante ko-
renmolentype. De overeenkomst zou met
name zitten in de hoge plaatsing van twee
deuren, gecombineerd met een derde
deur op de begane grond. Hier kan een
kanttekening bij geplaatst worden. De wei-
nige voorbeelden die bekend zijn van wip-
korenmolens met hoge deuren zijn wellicht
opgevijzelde molens. Aan De Kievit in
Meerkerk is dat zelfs goed te zien aan de
stroomlagen onder het ondertafelment.
Een stroomlaag is een rij schuin geplaatste
bakstenen om een goede aansluiting te
krijgen onder een reeds aanwezige balk.
Meestal kwam men dan niet goed uit met
de baksteenlagen en dan was er nauwe-

Plattegrond van De Jonge Sophia met
halve zolder en twee koppel stenen 
(tekening N. Jurgens).

lijks een andere oplossing mogelijk. Bij de
opgevijzelde molens waren de deuren, die
aanvankelijk laag zaten, mee omhoog ge-
gaan. Het was eenvoudiger die gewoon te
laten zitten dan ze te vervangen door ra-
men of luiken. De hoge deuren hoeven dus
niet persé een deel van het ontwerp te zijn.
De overeenkomst tussen De Jonge Sophia
en de wipkorenmolens zit hem daarmee
niet in typologische kenmerken, maar in
kenmerken die op een verhoging wijzen. Is
De Jonge Sophia dan verhoogd? De
slanke vorm van het molentje lijkt daar in-
derdaad op te wijzen. Die vorm is vooral
het gevolg van de hoge veldmuren; het
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houten achtkant zelf heeft heel normale
verhoudingen. Als gevolg van het afgra-
ven van de grond rondom de molen en
het verwijderen van de vloer waren deze
veldmuren zelfs nog ongeveer 30 cm hoger
geworden. Dit was te zien aan het metsel-
werk rond de oostelijke deur. Dit sloot over
het grootste gedeelte met een keurig
hoekverband aan op het deurkozijn. Het
onderste gedeelte was echter zichtbaar
uitgebroken. Daarbij valt het overigens op
dat de kap relatief wijd en laag was. Toch
is het zeer onwaarschijnlijk dat de molen is
opgevijzeld. De molenstenen lagen op een
halve zolder. Daar moeten ze ook vanaf de
bouw hebben gelegen. Nergens anders in
de molen zijn sporen die op de vroegere
aanwezigheid van stenen wijzen en zonder
halve zolder is er eenvoudig geen plaats
voor de stenen. Het is natuurlijk nog denk-
baar dat het achtkant tweedehands was
en van een watermolen afkomstig was.
Maar gezien de betrekkelijk lichte bouw is
dat niet erg aannemelijk.
De meest gebruikelijke oplossing bij toepas-
sing van een halve zolder is dat twee deu-
ren op de begane grond niet tegenover el-
kaar, maar twee velden van elkaar af wor-
den geplaatst. In De Jonge Sophia zouden
de deuren dan in het zuidoostelijke en
noordoostelijke veld hebben gezeten.
Maar dat is kennelijk nooit het geval ge-
weest; alle drie deuren lijken oorspronkelijk
te zijn. De ene lage deur op het oosten is
daar direct bij de bouw aangebracht: het
hoekverband van het inmiddels verdwe-
nen metselwerk is daar een bewijs van en
in het ondertafelment waren geen andere
onderbrekingen voor deuren.

Klein spoorwiel

Opmerkelijk is de kleine maat van het
spoorwiel. In de losse legeringsbalken van
de onderste laag zijn de kasten te zien
waar de neuten van de staakijzers gezeten
hebben. De hartafstand daarvan be-
draagt circa 1,83 m. 
Bij een overbrengverhouding van circa 3
op 1 van spoorwiel op rondsels zou de
steekcirkel van het spoorwiel ongeveer 1,37
m hebben bedragen. In het geval de spil
draaide op een kalf tussen twee schaarstij-
len kan het spoorwiel ook niet groter ge-
weest zijn dan de hiervoor genoemde
maat. Voor een bovenkruier uitzonderlijk
klein, maar bijvoorbeeld in de standerdmo-
len van Alphen bevindt zich een spoorwiel
met een steekcirkeldiameter van 1,32 m en
in de voormalige standerdmolen van Sint
Anna ter Muiden zaten twee spoorwielen
met een steekcirkeldiameter van ongeveer
80 cm. Ook de lengte van de staakijzers
van de molen van Ottoland was betrekke-
lijk gering zodat het gaande werk op de
halve zolder een erg compacte bouw had;
vergelijkbaar met dat van de Oud Strijder in
Tienhoven. Hier rijst de vraag of een deel
van het gaande werk van De Jonge Sop-
hia afkomstig was uit een wipkorenmolen;
misschien een voorganger? Van de molens
van Mijnsheerenland en Bergambacht is
bekend dat het gaande werk uit een voor-

Den Oever, steentakel. Deze molen heeft nooit steenkranen gehad. In De Jonge
Sophia zijn geen sporen herkenbaar die van een steentakel zijn geweest.

ganger, vermoedelijk een wipmolen komt.
De spoorwielen van die molens hebben
steekcirkels van 1,45 m resp. 1,18 m. Als het
gaande werk van de molen van Ottoland
ook uit een oudere molen afkomstig is, dan
zullen de staakijzers voor een belangrijk
deel de hoogte tussen de halve zolder en
de legeringsbalken hebben bepaald.

Onderlager van de spil

Het is nog niet duidelijk op welke hoogte de
spil gelagerd was. Er is een maalsteen be-
houden die een doorsnede heeft van 1,40
m. Als de meelringen 15 cm breed waren,
resteert er een afstand van 13 cm tussen
de twee ringen. Het is onwaarschijnlijk dat
de spil daartussen gedraaid heeft. Er kan
een kalf tussen twee schaarstijlen zijn ge-
weest zoals bijvoorbeeld de korenmolens

van Oude Niedorp en Waardenburg dat
hebben. Behalve een paar zware ge-
smede spijkers en klampen zijn er vage af-
drukken op de vaste legeringsbalken. Als er
schaarstijlen geweest zijn, kunnen die ech-
ter ook geplaatst zijn om de ingekorte halve
zolder stabiliteit te geven op het tijdstip dat
er ruimte gemaakt werd voor een hamer-
molen. Tenslotte is het zelfs denkbaar dat er
een draagbalk vrijwel direct onder de lege-
ringsbalken is geweest als er in plaats van
rondsels kleine sterwielen zijn geweest. Als
het gaande werk afkomstig is van een wip-
molen, dan heeft de spil waarschijnlijk de
hoogte tussen de bovenas en de halve zol-
der bepaald en zou dan de aanleiding ge-
weest zijn om de halve zolder relatief hoog
te leggen. Voor de betrouwbaarheid van
de reconstructie is het dus wel heel belang-
rijk meer over de voorgeschiedenis van de
molen te weten te komen!
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Oude Niedorp, De Hoop, de halve zolder met de maalstenen. De koning rust op een
kalf tussen twee schaarstijlen. Op de achtkantstijlen zijn tekeningen van een standerd-
molen en een wipmolen ingekerfd. Het is mogelijk dat het gaande werk uit een wip-
korenmolen afkomstig is zoals in De Arend in Bergambacht. Enkele zware spijkers in
één van de vaste bintbalken in De Jonge Sophia roepen de vraag op of deze molen
dezelfde constructie met schaarstijlen en kalf had. Op de tegenoverliggende bintbalk
zijn echter geen spijkers; alleen een paar klampen aan de onderzijde.

Eerdere molen in Ottoland

Op een kaart van 1690 staat al een koren-
molen aangegeven op de oude stek van
De Jonge Sophia. Over het type tasten we
vooralsnog in het duister. Het is daarom te
meer te betreuren dat het niet mogelijk
was nog enig archeologisch en bouwhisto-
risch onderzoek te verrichten. Het oude
fundament kon wellicht duidelijkheid ge-
ven over het vroegere molentype. De
rechte doorsnede van de veldmuren van
het achtkant juist boven het fundament
bedraagt circa 6,50 m. Voor een achtkant
is dat wat weinig, voor een wipmolen een

normale maat. Er is in het achtkant geen
enkel onderdeel te vinden dat afkomstig is
uit een andere molen. Van het gaande
werk is echter niets anders na te gaan dan
de posities. Om alle raadsels nog groter te
maken geeft de kadastrale kaart van 1832
een rond symbool aan op de plaats van
De Jonge Sophia. Hoewel de molen gedu-
rende de hele negentiende eeuw bezit
was van de familie Kooiman kan met enig
geluk ook belangrijke informatie gevonden
worden in het notarieel archief, bijvoor-
beeld bij verkoop aan een jongere gene-
ratie of boedelbeschrijving bij overlijden
van één van de eigenaars.

Toch een luiwerk?

Volgens knecht Jan de Kreij zaliger was er
geen luiwerk. Johan Bakker veronderstelt
dat bij de wipkorenmolens en De Jonge
Sophia graantransport direct van de kar
door de hoge deuren plaatsvond. Bij de
opgevijzelde wipmolens was wellicht van
de nood een deugd gemaakt. Daar was
hoe dan ook erg weinig ruimte voor intern
graantransport. Maar in Ottoland was dat
anders. Naast de stenen was nauwelijks
plaats voor opslag. Gebruikelijk was toch
om een kar geheel te lossen en niet zak
voor zak in het tempo van de maalstenen. 
Om een beter inzicht te krijgen in het
graantransport moet eerst de vraag wor-
den beantwoord hoe hoog de halve zol-
der was. Doordat het oude metselwerk niet
gedocumenteerd kon worden ontbreekt
elke aanwijzing. Stellig lag de halve zolder
gelijk met het ondertafelment (of muur-
plaat, zo men wil). Hoger kan nauwelijks,
dan was er te weinig hoogte om de meel-
kuipen met toebehoren een plaats te ge-
ven. Lager ligt niet voor de hand: je gaat
als je op de halve zolder bent niet eerst een
paar traptreden omhoog om buiten weer
zes of zeven treden naar beneden te gaan
als er een paar meter verderop een deur zit
die je met vier traptreden omlaag kunt be-
reiken. Het meest waarschijnlijk is dat de
halve zolder rustte op twee of drie zware
balken in de richting noord-zuid met
daarop baddingen die zo geplaatst waren
dat het vloerhout met de bovenkant gelijk
lag met de bovenkant van het ondertafel-
ment. Je hoeft dan niet over de door het
tafelment gevormde rand te stappen met
het risico Ottoland in vogelvlucht te zien.
Dat de vloer op die hoogte gezeten heeft
wordt alleen bevestigd door een inscriptie
op een korbeel, circa anderhalve meter
boven het ondertafelment. De hoogte bo-
ven de halve zolder tot aan de vaste lege-
ringsbalken zou dan een goede twee me-
ter zijn geweest.
De begane grond lag op het niveau van
de aarden wal, westelijk zal de halve zolder
hebben aangesloten op het tafelment.
Anders had daar ook een lage deur kun-
nen zitten. Aan de oostkant was dus mooi
plaats voor een luiwerk. 

Stapelzolder

Als zakken via de hoge deuren naar binnen
gingen kwamen ze op de vloer van de
halve zolder terecht en dan moesten ze
nog omhoog het kaar in. Maar veel bewe-
gingsvrijheid voor zulke krachttoeren was er
niet naast korbeel en veldkruis en dan
vraagt het wel erg veel oefening van de
molenaarsknecht om te voorkomen dat
het kaar bij het uitstorten van de zak een
salto mortale maakt en zijn inhoud over
hem uitstort. Ook de richting waarin de
lage deur stond, wijzend naar het mole-
naarshuis waar een graanzolder was, be-
vestigt dat het meeste graan via die deur
naar binnen ging. Niet alleen de molenaar,
maar ongetwijfeld ook het graan dat daar
opgeslagen was volgde als het kon de
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kortste weg. En waarom moeilijk doen als
het gemakkelijk kan?
Op de onderste legeringsbalken van het
achtkant heeft blijkens de nog aanwezige
ribben een vloer gelegen. Kepen van losse
kinderbintjes in legeringsbalken en ribben
ter weerszijden van de staakijzers lijken erop
te wijzen dat deze vloer er altijd al geweest
is. Je legt alleen een vloer als je die nodig
hebt. Heel waarschijnlijk werd deze zolder
gebruikt als stapel- en stortzolder en vond
het graan via kokers zijn weg naar de karen
boven de stenen. Al met al lijkt de vroegere
aanwezigheid van een luiwerk wel heel
aannemelijk. Mogelijk was de luias gela-
gerd op de bovenste legering en de veld -
regel op die hoogte.
Blijkens kleine restanten zijn er afscherm-
planken geweest ter weerszijden van het
spoorwiel: aan de westzijde voor de trap
naar boven, aan de andere zijde voor het
luiwerk. Vrijwel zeker is er later een elevator
geplaatst die het luiwerk overbodig
maakte. De herinnering van Jan de Kreij
gaat niet verder terug dan 1903; er kan
toen al een elevator zijn geweest.

Heeft de ‘vermomde wip’ 
bestaan?

Met de hypothese omtrent het luiwerk
wordt de combinatie van een lage en
twee hoge deuren alleen maar raadsel-
achtiger. Misschien moeten we toch con-
cluderen dat De Jonge Sophia niet zo heel
intelligent was ontworpen, maar dat deze
molen het product is van een gaande werk
dat afkomstig was uit een wipkorenmolen,

Den Oever, de koning met het spoorwiel. De koning gaat door tot op de halve zolder. 

gecombineerd met een nieuw achtkant.
Dat hergebruik nodigt uit tot een zolderin-
deling als bij de gekannibaliseerde molen.
Daarmee is de overeenkomst met een wip-
korenmolen verklaarbaar. Dat betekent
echter niet dat de molen ontworpen is
door een molenmaker die alleen maar ver-
trouwd was met wipkorenmolens. De
vraag of De Jonge Sophia een ‘vermomde
wip’ is, verwordt daarmee tot een filosofi-
sche kwestie.
In de tijd die verstreek tussen het schrijven

van dit artikel en de plaatsing daarvan
kwam een aantal nieuwe gegevens aan
het licht. Ik heb deze gegevens zoveel mo-
gelijk verwerkt. Voor deze gegevens gaat
mijn dank uit naar Arie Hoek en Bram Verzijl
en naar Johan Bakker als intermediair.
(*) Eerlijk gezegd: grenenhout laat zich nog
niet dateren. Het dendrochronologisch on-
derzoek van grenenhout begint thans re-
sultaat te krijgen zodat een dergelijke da-
tering van De Jonge Sophia binnenkort
wellicht mogelijk is.

Oude ansichtkaart van De Jonge Sophia, nog in Ottoland, en in vol bedrijf.
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Papiermolen
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Het wieksysteem Bilau is in Nederland be-
kend, een dertiental molens zijn er hier te
lande mee uitgerust geweest; in totaal in
Europa evenwel tussen de 150 en de 200,
vrijwel alle in Duitsland.
Over de achtergrond van het Bilausysteem
is veel minder bekend; ook het bekende
boek van Gerrit Pouw over wieksystemen
schiet daarin te kort; buiten de techniek
wordt men er niet veel wijzer van.
Gelukkig is er recent in Duitsland een boek
uitgekomen dat in deze leemte voorziet:
Kurt Bilau, Annäherung an einen Visionär,
geschreven door Uwe Karstens en uitgege-
ven door de Verein zur Erhaltung der Wind-
und Wassermühlen in Schleswig-Holstein
und Hamburg e.V. Karstens schreef het
boek naar aanleiding van de renovatie
van het Bilau-systeem aan de molen van
Kogel in Sleeswijk-Holstein (zie hierover een
artikel in Molenwereld 2002-12).
Het is de grote verdienste van Karstens dat
hij zich niet verliest in technische en aero-
dynamische details, maar heel helder dui-
delijk maakt welk spoor Bilau met zijn wiek-
systeem door de molenwereld heeft ge-
trokken. 
De Nederlandse ‘wiekverbeteraars’ zijn, op
Fauël na, vrijwel zonder uitzondering men-
sen van de praktijk: Dekker (polderopzich-
ter); Ten Have (molenmaker); Van Bussel
(molenaarsachtergrond). Bilau was dit niet.
Hij had een militaire achtergrond. Van-
wege zijn bemoeienis met molenwieken
sprak men dan ook van de ‘Flügelmajor’.
Eigenlijk begint zijn bemoeienis met molen-
wieken met het werk van de Deense pro-
fessor Poul la Cour (1846-1908) van de ho-
geschool van Askov. Die probeert een
ideale wiekvorm te vinden in combinatie
met elektriciteitsopwekking. Bilau gaat ook
in die richting denken en komt zo tot de uit-
vinding van de Ventimotor, die wel wat
weg heeft van een moderne windturbine.
Het lukt hem niet de Duitse industrie ervoor

te interesseren en het wordt daardoor een
mislukking die Bilau een vermogen kost. Bi-
lau’s werk heeft dan nog niets met klas-
sieke molens uit te staan, maar trekt wel de
aandacht van Paul Eckardt, molenaar in
Gallen (Saksen). Die gaat naar Bilau in Ber-
lijn en oppert de mogelijkheid om zijn pal-
trok met een voor dit type molen passend
systeem uit te rusten. Zo krijgt deze molen in
1930 stroomlijnneuzen (Ventikanten) die
qua vorm dicht bij het Van Bussel-systeem
staan. Later komt daar in 1931 het Dreh-
heck bij, de zelfzwichtende klep. Molens
met alleen Ventikanten hebben in Neder-
land niet bestaan, alleen in combinatie
met het Drehheck.
Karstens beschrijft dan de opmars van het
Bilausysteem in Duitsland, vooral geba-
seerd op ervaringen en voorvallen uit de
praktijk. Ook de lotgevallen van enige mo-
lens worden voor het voetlicht gehaald. In
het kielzog daarvan wordt soms bijzondere
informatie geleverd zoals over de
Windmühlenaktion in Rijnland. Verder be-
nadrukt Bilau ook het belang van een de-
centrale meelproductie in oorlogstijd. Wan-
neer in Duitsland na de oorlog zich ook het
einde van het windmolentijdperk begint af
te tekenen, dan begint ook de terugtocht
van de Bilauwieken. Ze verdwijnen met de
molens of worden ‘weggerestaureerd’.
Ook in Duitsland is maar een handvol mo-
lens meer met het Bilausysteem, en buiten
Duitsland is waarschijnlijk die in Norg de
enig overgeblevene. 
Karstens besteedt ook aandacht aan het
Bilau-systeem in Nederland, al zijn er een
paar oneffenheidjes. Zo waren niet Rijnen-
berg en Wijnveen licentiehouders van Bi-
lau, maar alleen Rijnenberg, Wijnveen
voerde als molenmaker het werk uit. 
Het tweede deel van het boek is gevuld
met reproducties van allerlei historisch ma-

teriaal, zoals patenten, brieven, prijslijsten
enz. Een lijst van alle molens, waarvan be-
kend is dat zij Bilau-wieken hebben gehad
(152 stuks) sluit het boek af. Voor Nederland
worden er dertien genoemd, waarvan het
twijfelachtig is of de molen van Oldebroek
daadwerkelijk Bilauwieken heeft gehad,
terwijl de molen van Coops in Halle ont-
breekt. Deze kreeg in 1941 als laatste in Ne-
derland (op één roede) Bilau en werd in
1945 na oorlogsschade onttakeld om in
1998 geheel ten onder te gaan.
Verrassend was het kennis nemen van het
patent van Bilau van 3 november 1932. De
stroomlijnneus lijkt bijzonder veel op die van
Van Bussel. Altijd heb ik aangenomen dat
Van Bussel het patent werd geweigerd op
grond van het octrooi van Dekker. Dat
vond ik vreemd omdat het Van Bussel-sys-
teem nogal fors verschilt van dat van Dek-
ker. Het lijkt mij nu meer in de rede dat dit
door het patent van Bilau op de Ventikan-
ten kwam. 
Al met al lost het boek veel vragen op over
het systeem van Bilau en Karstens plaatst
dit ook uitstekend in de tijd. Echt diep-
gaand is het niet, zeker niet in technisch
opzicht, maar dat kan ook moeilijk gelet op
de omvang. Het boek telt 80 pagina’s, is
gebrocheerd en bevat veel illustraties.

De prijs bedraagt E 9,-. Om problemen met
buitenlandse bankoverschrijvingen etc. te
voorkomen kan het boek besteld worden
via de Molenwereld. U dient dan E 9,- te
vermeerderen met E 2,60 porto; in totaal 
E 11,60 over te maken op postbankreke-
ning 4506935 of bankrekening 3750.30.867
t.n.v. Stichting Molenwereld te Moerkapelle
o.v.v. ‘Bilau’. U krijgt dan vervolgens het
boekje uit Duitsland toegestuurd. jsb.

BILAU

‘Ventikant’ volgens het
patent van 3 november
1932. De gelijkenis met
het Van Busselsysteem 
is groot.
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 

0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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NVVM-molenmakers actief

Antwerpen

België

De nieuwe kap van De Jonge Sophia te
Groot-Ammers is nagenoeg gereed. In het
nieuwe jaar wordt de molen, nadat de kap
is geplaatst, verder afgewerkt met het aan-
brengen van het staartwerk en het afron-
den van het gevlucht. 
De Jan van Arkel, eigendom van de Stich-

ting tot Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
(SIMAV), kreeg een nieuwe stalen staart-
balk, twee nieuwe lange scharen en wer-
den de korte scharen aangescherfd.
Het jaarlijks onderhoudswerk aan de an-
dere SIMAV-molens is nagenoeg gereed.
De werkzaamheden varieerden van repa-
raties aan gevluchten en schilderbeurten
tot vervangen van vulstukken op de bove-
nas.
Aan molen No. 2 van de molenviergang te
Zevenhuizen werd onderhoudswerk ge-
daan. Molen no. 3 kreeg een nieuw onder-
schijf en in de kap werden diverse repara-
ties uitgevoerd.
De eerste fase van de restauratie van de
Westmolen te Gorinchem kwam gereed.
Verder werd onderhoudswerk verricht aan
de Nieuwe Veenmolen in Den Haag, mo-
len De Vlieger in Voorburg en de Dijkmolen
in Maasland.

De Westmolen in Gorinchem.

Brug bedreigt Laarmolen

De Laarmolen op de Mark bij Hoogstraten,
net over de grens was ten dode opge-
schreven. Toch lukte het de VZW De Laer-
molen om de vrijwel zekere ondergang
van deze molen af te wenden en is er met
de restauratie begonnen (zie Molenwereld
2003-10-286). Zoals zo vaak loopt bij de
Laarmolen een weg over het riviertje. In de
restauratieplannen voor de molen was op-
genomen de stenen brug uit 1930 over de
Mark te vervangen door een houten, bij de
molen passend exemplaar zoals er voor
1930 lag. Deze nieuwe brug zou alleen ge-
bruikt mogen worden door wandelaars en
fietsers zodat doorgaand autoverkeer on-

mogelijk was. Dit was mede gedaan om
schade aan het molengebouw te voorko-
men daar bleek dat de ondergrond van
de molen bepaald niet stabiel was. Tot ont-
zetting van de VZW besloot de gemeente-
raad onlangs om de brug toch te vervan-
gen door een betonnen brug. Het ge-
meentebestuur was omgegaan onder
aandrang van landbouwers die de brug
willen blijven gebruiken en modern agra-
risch materieel ligt er om gewicht ook niet
om. Verder wil het gemeentebestuur de
Molenstraat kunnen blijven gebruiken voor

omleidingsroutes, zodat er ook weer zwaar
vrachtverkeer langs de molen komt. De
VZW De Laermolen laat het er niet bij zitten
en probeert het genomen besluit terug te
laten draaien omdat men vreest dat an-
ders de inspanningen voor het behoud van
de molen vergeefs zijn geweest.

De Laarmolen bij Hoogstraten voor
het begin van de restauratie met de te
vervangen brug over de Mark (foto
Verpaalen).
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Vooronderzoek 
bij 

metselwerkherstel 
dr.ir. C. Groot en J. Gunneweg*

Het belang van een gedegen vooronderzoek als eerste stap in
een restauratieproces bij een door vochtproblemen 
geteisterde stenen molen of een ander in vollewand 

metselwerk opgetrokken zwaar vochtbelast monument, 
wordt algemeen onderkend.

Scheur met losse schil in de langsrichting van het metselwerk, zichtbaar geworden
door inboetwerkzaamheden.

Toch is tijdens de afgesloten eerste fase
van het onderzoeksproject gebleken dat
er bij de bestudeerde molens (voornamelijk
staande in het westen van het land) maar
in spaarzame gevallen iets werd gedaan
aan materiaalkundig en bouwfysisch voor-
onderzoek. En in de gevallen waar dit wel
gebeurde, was dit weinig gericht op daad-
werkelijke keuzen in het restauratieproces.
Dit bevreemdt enigszins daar in de nota
‘Vochtproblemen bij stenen windmolens’
(RDMZ oktober 1988) de noodzaak om dit
als eerste stap in het proces te doen, al
wordt benadrukt. Ook wordt in dit stuk een
nauwkeurige beschrijving gegeven van de
proeven ter bepaling van vochtgehalte
(vochtprofielen over de dwarsdoorsnede

van de romp), zoutgehalte (via externe of
interne bronnen) en pH-factor (zoutzuur) in
metselwerk.
Bij de papers van het op 12 december
1995, door RDMZ in samenwerking met De
Hollandsche Molen in Zeist georganiseerde
symposium ‘Stenen molens en vochtpro-
blematiek’, bevindt zich een stuk van de
hand van R. Crèvecoeur van het Centraal
Laboratorium, inmiddels deel uitmakend
van het ICN (Instituut Collectie Nederland)
waarin deze boodschap ook wordt gege-
ven. Er wordt tevens een adressenlijst bijge-
voegd van een aantal instituten en labora-
toria, waar men voor zulk een vooronder-
zoek terecht kan.

Boodschap

Ondanks meermalen hameren op het-
zelfde aambeeld, is de boodschap dus
niet overgekomen. Men vond het lastig, te
duur of men stond er te vreemd tegenover
en zag er het nut niet van in. Ook hebben
kennelijk de subsidiërende instanties bij de
toetsing van plannen in het kader van de
subsidieverlening, in het ontbreken van een
post ‘vooronderzoek’ geen aanleiding ge-
zien er op aan te dringen hier alsnog in te
voorzien.
Het huidige onderzoekstraject herbevestigt
de noodzaak tot het verrichten van dit
vooronderzoek.
Het vervolgonderzoek kan een handvat
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Molen De Haas in Benthuizen in 
februari 1984 aan de vooravond van de
restauratie: grote langsscheuren en de
stenen komen sls schillen los; veel 
stenen zijn doormidden gebroken 
(foto jsb).

bieden om een krachtige implementatie
van dit noodzakelijke onderdeel van het
voorbereidingstraject te bewerkstelligen.

Opzet bouwfysisch en materiaal-
kundig vooronderzoek 

1. Vastleggen van de bestaande situatie
De eerste stap bij vooronderzoek is het
vastleggen van de bestaande situatie. Dit
begint met een visuele inspectie van de
molen. Het beste kan dit gebeuren aan de
hand van een checklist. Vervolgens is het
bijzonder nuttig gesprekken te voeren over
de toestand van de molen met de gebrui-
ker(s) en degenen die verantwoordelijk zijn
voor het onderhoud. Naast de huidige toe-

stand dient dan ook de restauratiegeschie-
denis van de molen te worden behandeld.
Een overzicht van de aspecten die gedu-
rende deze fase aan de orde dienen te ko-
men ziet er als volgt uit.
- Beschrijving onderhoudsgeschiedenis: 
in het bijzonder vochtwering/bestrijdings-
maatregelen

- Beschrijving vochtoverlast: 
plekken en mate van de lekkages, bij
welke weerssituaties; houtaantasting, etc.

- Inspectie toestand van de molen(zo no-
dig met behulp van een hoogwerker):
metselwerkkarakteristieken
kwaliteit metsel- en voegwerk
schaden (vorst, zouten etc.)
binnenklimaatomstandigheden
scheuren (dwars en schil)
alg, mos, andere aanslag

- Vastleggen en beschrijven toestand
Bijvoorbeeld met diverse arceringen op
een ‘uitslag’ van binnen en buitenzijde
(handig is, buitenzijde op transparant af-
drukken, om over binnenzijde te kunnen
leggen en zo de verbanden te kunnen
zichtbaar maken) 

Voorbeeld: fysische scheuren - losse 
schilvorming of lateraalscheuren

Met lateraalscheuren worden scheuren
parallel aan het muuroppervlak - in de
langsrichting - bedoeld. Naast de scheur
ontstaat vaak een losse schil van metsel-
werk.
Bij restauratiewerkzaamheden, in het bij-
zonder bij inboeten, worden deze scheuren
en schillen met regelmaat in de molen-
romp aangetroffen. De oorzaak hiervan is
niet geheel duidelijk. Verondersteld wordt
dat verhinderde zwelling en krimp in com-
binatie met vorstwerking de oorzaak van
dit type scheur- en schilvorming zou kun-
nen zijn.

De redenering is hierbij als volgt. Door
vocht- en temperatuurveranderingen in
het metselwerk kunnen zwelling en krimp
ontstaan. Bij plaatselijke opwarming/afkoe-
ling van de buitenzijde van de romp (be-
zonde -west- zijde, waardoor een tempera-
tuurverschil ontstaat in de dikte van de
muur) ontstaat uitzetting/krimp ten op-
zichte van het achterliggende metselwerk.
Hierdoor zouden door vermoeiing micro-
scheurtjes in de langsrichting van het met-
selwerk ontstaan, vooral in vaak slecht ge-
vulde verticale voegen. De microscheurtjes
worden bij regen opgevuld met water.
Vorst direct volgend op een periode van
regen kan vorstschade tot gevolg hebben,
daar het aanwezige water in de micro-
scheurtjes bevriest. Ook ontstaat blijvende
vervorming door de zwelling die in de zich
met vocht opvullende poriën ontstaat en

die zich bij droging maar gedeeltelijk weer
herstelt. Hierdoor verbinden zich de micro-
scheurtjes en ontstaan na verloop van tijd
de langsscheuren. Dit gaat jaar in jaar uit zo
door en de verwijding van de langsscheu-
ren kan zulke proporties aannemen dat er
hele “losse schillen’’ ontstaan met daar-
achter een “spouw’’ van centimeters
breed! Die, door de geleidelijkheid van het
proces en de elasticiteit van de kalkmortel,
aan de buitenzijde vaak ook nog niet eens
zichtbaar zijn.
De invloed van deze langsscheuren op de
vochtoverlast in molens en andere in volle-
wand metselwerk opgetrokken monumen-
ten is groot. Vaak komt dit tot uiting door
het ontstaan van een lopende straal vanuit
een zwakke plek in het metselwerk, die bij
regen gevoed wordt vanuit de langs-
scheur. 

2. Detectie
Het onderzoek door middel van het gebrui-
kelijke ‘afkloppen’ is te beperkt om een
goede indicatie te geven over met name
de breedte van de ‘spouwen’, de holle
ruimten achter de schillen, hetgeen voor
succesvol injecteren -wat een vaak toege-
paste methode is- van groot belang is. In-
middels zijn er verschillende non-destruc-
tieve onderzoeksmethoden ontwikkeld om
dit soort schadebeelden in metselwerk en
natuursteen op te sporen (radar, thermo-
grafie, ulttrageluid). Met name met ultra-
geluid zijn er goede resultaten bereikt. De
voor het opsporen van ‘losse schillen’
meest effectieve detectie-wijze zal in de
tweede fase van het onderzoeksproject
nader worden onderzocht, mede door
deze technieken op een of twee proefob-
jecten waar veel ‘losse schillen’ worden
vermoed experimenteel in te zetten en ver-
volgens voor de meest bruikbare methode
een gebruikshandleiding te schrijven. 

3. Analyse van de gegevens
Na analyse van de bestaande situatie ont-
staan vermoedens ten aan zien van de
oorzaken van de vochtoverlast. Meestal is
de uitgevoerde visuele inspectie en de be-
studering van de restauratiegeschiedenis
niet voldoende om achter de oorzaken
van de vochtoverlast te komen en is nader
onderzoek noodzakelijk. Het is van wezen-
lijk belang om achter de oorzaken van de
vochtoverlast te komen om te kunnen be-
sluiten tot adequate reparatiemaatrege-
len. In de praktijk worden vaak herstel-
maatregelen getroffen op grond van ver-
moedens, die niet onderbouwd zijn door
nader onderzoek. De gevolgen zijn dan re-
gelmatig: schade na korte tijd, terugkeer
van dezelfde problemen als vóór de ge-
troffen maatregelen.

4. Experimenteel onderzoek 
De keuze van de te verrichten proeven
hangt af van de situatie maar omvat
meestal het nemen van 
a) met langzaam draaiende boor geno-
men poedermonsters (voor vocht-, zoutge-
halte en pH bepalingen en mortelsamen-
stelling), 
b) één of meerdere boorkernen (voor
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voegonderzoek en absorptiegedrag van
de stenen en hydrofobeerindringing). De
kosten voor deze experimenten zijn be-
perkt en met de resultaten van dit onder-
zoek is het meestal mogelijk achter de oor-
zaken van de problemen te komen (feiten
in plaats van speculaties).
In bijzondere gevallen kan ook speciaal on-
derzoek noodzakelijk zijn. Voorbeelden
hiervan: bepaling van de beweging in
scheuren; het vóórkomen van losse schil-
vorming in het metselwerk (zie kaderver-
haal); bepaling van vochtgehalte en aan-
tasting houtwerk.

5. Restauratie- advies
Op basis van kennis over de oorzaken van
de problemen kan vervolgens een restau-
ratie-advies worden opgesteld. 

*Dr ir C. Groot en J. Gunneweg van de
Technische Universiteit Delft faculteit CiTG,
zijn onderzoekers en auteurs van ‘Onder-
zoek Vochtproblematiek Stenen Molens 1e

Fase’. 
e-mail: c.groot@citg.tudelft.nl

Rapport Onderzoek Vochtproblematiek    
Stenen Molens - 1e fase (2 banden) 

Prijs e 48,- (incl. verzendkosten)

B e s t e l l i n g e n :

TU Delft
CiTG sectie Gebouwen en Bouwtechniek
t.a.v. mw. A. Kool
Postbus 5048  2600 GA Delft

per e-mail: Anneke.Kool@citg.tudelft.nl

Het metselwerk van de Benthuizer molen, gezien DOOR (!) de windpeluw. Het is goed te zien hoe het metselwerk als een schil
loskomt (foto jsb).

Een ‘geschilde’ Pauwmolen bij Delft. De toestand van het metselwerk is desastreus;
niet alleen de pleisterlaag is losgekomen, maar ook de laag baksteen eronder. Voor
De Haas was er nog redding, voor een nauwelijks slechtere Pauwmolen niet. In no-
vember 2000 moest De Pauw zijn laatste veren laten (foto jsb).
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Behoud

Molenherstel of monumentenzorg (6)

MONUMENTENZORG, 
QUO  VAD I S ?

A.N. Peereboom

De discussie, in mei 1998 aangezwengeld door de heer 
IJzerman, over de fundamentele aspecten van molenbehoud 
en -restauratie, heeft al enkele belangrijke opinies opgeleverd.

In het februarinummer van 1999 roerde Bart Slooten 
zijdelings een invalshoek aan die ik tot dan toe nauwelijks
had gesigna leerd. Het betreft een conflict dat mij vanaf mijn
leertijd in de jaren ‘70 als een schijnbaar onvermijdelijk 
antagonisme boeit, namelijk het conflict tussen esthetiek 

en utiliteit!

Het zijn de kleine dingen die ‘t hem doen; molen van Hoogendoorn, Woerden, februari 1973 (foto jsb).

Heftige discussies werden er in de vooroor-
logse jaren gevoerd tussen voor- en tegen-
standers van het behoud van ‘den oud-
hollandschen windmolen’. En relatief nieuw
en zeer gevoe  lig argument werd met

verve gehanteerd: zijn schoonheid! Het
economisch nut (de utiliteit) was tanende,
de waardering voor zijn uitstraling, zijn
‘boerse’ karakter groeide.
Is het nu, tachtig jaar na de oprichting van

de Vereniging ‘De Hollandsche Mo len’, ge-
waagd te stellen dat nauwelijks 5% van ons
totale molenbestand nog echt ‘nuttig’ is
overeenkom stig zijn oorspronkelijke func-
ties, zoals voor de waterbeheer  sing en de
graanmaalderij? Vanuit dit oogpunt bezien
heeft de totale ‘molenzorg’ zo’n 1000 mo-
lens behouden! Immers, wat nutteloos
werd, was niet ver van verdwijning.....

Visie

Dat de ‘molenbeschermer’ heel anders
naar een molen kijkt dan een (beroeps-)
molenaar voor wie het gewoon een krach-
tig onberekenbaar werkpaard is, laat zich
raden. Ooit waren molens echter louter
werkpaarden en pakezels. Zo goed als alles
wat daarmee samenhing werd bepaald
door het utiliteitsprincipe; door bedrijfs -
econom ische- c.q. waterbeheersings -
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motieven. Slechts zijdelings maar vaker nog
nauwelijks te bespeuren, was er ruimte voor
verfraaiing, voor luxe. De rauwe strijd om
het bestaan en om droge voeten verdroeg
geen sentiment. Het moest werken en niet
te veel kosten!
Paradoxaal genoeg zijn het nu juist de ge-
volgen van die eeu wenlange fundamen-
tele instelling, die dreigen ten onder te
gaan aan wat ik noem de ‘esthetische’ be-
nadering van het molenbehoud.
Waar een molen, en met name een koren-
molen, niet langer een maalfunctie vervult
eindigt het op utiliteit gerichte gebruik. Ver-
volgens treedt er conservering op van de
bestaande toe  stand, hoewel zelfs dan al,
zeker als er reparaties nodig zijn, andere
dan (respect voor) utiliteitsmotieven gaan
mee  spelen. Het is immers niet langer de
gebruiker die betaalt en bepaalt.
Het ‘andere heren, andere wetten’ doet
geleidelijk opgang. Is er aanvankelijk nog
een zekere affiniteit met het voormalige
gebruik, gaandeweg verjaart dat en gaan
in een hobbyistische omgeving andere,
voor de (koren-)molen wezensvreemde
motieven een toenemende rol spelen in
zijn verschijning. Bij grote molenbouwkun-
dige ingrepen zijn, in tegenstelling tot bij
kleinere restauraties, vaak utiliteitsoverwe-
gingen nog wel aanwezig. Bij het instand-
en gaande houden, krijgen romanti sche
overwegingen een steeds grotere plaats.

Apenliefde

Hiermee komt sluipend maar onstuitbaar
als de iepziekte, een wezenlij ke verande-
ring in het typisch eigene van de molen.
Hetgeen zo luid werd bejubeld om zijn har-
monische eenvoud en ongezochte
schoonheid, wordt door apenliefde ver-
stikt! Wat overblijft is een zielloos gebouw,
onnatuurlijk fraai aan de buitenkant, in-
wendig steriel leeg.
Enigszins overdreven gezegd ontstaat hier-

door een nieuwe categorie molens, verge-
lijkbaar met het pseudo ‘Volendam mer-
kostuum’ van Frau Antje, beiden hebben
met het wezen van de zaak weinig meer
vandoen.
Een oplossing is echter zo maar niet voor
handen. Maar zonder diagnose geen the-
rapie. De vraag is: wat voor en welke mo-
lens willen wij aan ons nageslacht doorge-
ven? Bij ongewijzigd beleid worden de res-
terende molens al meer een karikatuur van
hun oorspronkelijke wezen en een kloon
zonder eigen identi teit!

Luxe molens? 

Voortbordurend op Bart Slootens opmerkin-
gen zou er, mijns in  ziens, in iedere molen en
in elk molenrestant een grondig historisch
onderzoek dienen plaats te vinden. Dit dos-
sier kan dan als uitgangspunt dienen voor
restauratie en conservering. Nog steeds zijn
er molens in bedrijf, in zwaar verval af en
toe draaiend of onbemind en ande re juist
uitermate populair.
Kortom binnen het Nederlandse molenbe-
stand komen allerlei gradaties voor tussen
verwaarlozen en doodknuffelen.
Hoewel de variatie duidelijk aan erosie on-
derhevig is, zijn er nog voldoende gelegen-
heden een geschakeerd en oorspronkelijk
molenbestand voor ons nageslacht te con-
serveren.
In dit verband kan moeilijk de betekenis
voor het totale molenbehoud worden
overschat van de nog steeds in bedrijf
zijnde molens. Zij vormen een onmisbaar re-
ferentiekader! Bij hen is de utiliteit uiteraard
met zijn tijd meegaand, nog steeds de ba-
sis  voor hun aanwezigheid!
Voorkomen dient te worden dat waar het
oorspronkelijke (economische) nut verdwe-
nen is, er steeds meer molens ‘ontstaan’,
waarover alleen nog in oude aktes te 
‘lezen’ is over hun werkzaam bestaan!

In sommige korenmolens is de losse
inventaris vrijwel tot nul gereduceerd,
en minstens zo erg, hebben
‘wezensvreem de’ voorwerpen een
plaats gekregen. Sommige molens 
lijken zo wel een uitdragerij en hebben
daardoor weinig van doen met het
maalwerktuig van weleer. Het aantal
korenmolens waar het steentakel nog
op zijn plaats hangt zoalks hier in De
Zwaan in Ouddorp is niet zo groot.
Dat is trouwens toch een molen die
heel sterk zijn echte karakter heeft 
weten te bewaren, ook al is hij niet
meer in bedrijf zoals vroeger (foto jsb).
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Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op
de Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

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

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

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2005.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�

Bij de omslag voorzijde: Bij de geboorte
van de dochter van prinses Máxima en
prins Willem Alexander hebben veel 
molens in de vreugd gestaan, zoals hier
De Vriendschap in Veenendaal. De molen
zelf werd na jaren onttakeld te hebben
gestaan, gerestaureerd en in bedrijf gesteld
op 19 december 1995 door prins Claus
(foto Hans de Kroon). 

Bij de omslag achterzijde: De Schloß -
mühle in Darfeld veertig kilometer ten
oosten van Winterswijk is door vele ver-
bouwingen gewijzigd. Slechts de molen -
kelders en het waterrad zijn bewaard 
gebleven. De molen werd in 1987 geres-
taureerd. De molen ligt bij het met
grachten omringde slot Darfeld in Rosen-
dahl/ Darfeld. (Foto Bernhard Friesche.)




