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Redactioneel

Eind vorig jaar bereikte de Molenwereld een bijzondere mijlpaal: we
mochten de 750e abonnee noteren. Natuurlijk was er een verrassing
voor die 750e abonnee, maar we besloten ook om alle abonnees in
de feestvreugde te laten delen. Er is per slot geen 750e abonnee zon-
der de 749e enz. 
Het geval wil dat in diezelfde tijd Monumentenzorg naar buiten kwam
met het lang geleden toegezegde verhaal over nog te beschermen
molens en molenrestanten. Zo ontstond het idee om uit te komen met
een extra dik thema-nummer (meer dan twee keer zo dik: 88 pagi-
na’s!) over alle molens die door Monumentenzorg worden voorge-
dragen voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Daarbij is er ge-
streefd om van iedere molen een afbeelding op te nemen in com-
plete staat en een in de staat van nu. 
U krijgt hierdoor een indruk van het heden en verleden van desbe-
treffende molens en mogelijk ook van toekomstmogelijkheden, want
die zijn er ook.
Dit nummer kon alleen maar tot stand komen dankzij de welwillende
steun van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met name in de
persoon van de heer G. Keunen. Daarnaast is ook veel dank ver-
schuldigd aan mensen die voor dit nummer afbeeldingen beschik-
baar hebben gesteld. Zonder al hun medewerking zou dit nummer
nooit zijn ontstaan. We zijn er dan ook heel dankbaar voor.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het maartummer van de Molenwe-
reld: 6 februari 2004. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods een
weekje later.
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Special

Bij de omslag voorzijde: Op zaterdag 23 oktober 1999 maakte molen -
fotograaf Henk van Steenbergen deze foto van de korenmolen De
Jonge Sophia in Ottoland. Rond de molen werd druk gesloopt en de
eigenaar vertelde dat de molenromp binnen enkele dagen geveld zou
worden: brandhout. Van Steenbergen vertelde dit aan Arie Hoek uit
Kinderdijk en dat leverde een kettingreactie op. Molenvrienden in de
Alblasserwaard werden gemobiliseerd en men kreeg van de eigenaar
een week om te redden wat er nog te redden was. Met weinig meer
dan in het begin alleen goede wil bleek het inderdaad mogelijk de
romp veilig te stellen in Groot-Ammers bij het ooievaarscentrum
Liesveld. Nu draait de molen (bijna) weer!  

Bij de omslag achterzijde: Op 27 december kreeg De Jonge Sophia,
nu bij Groot-Ammers weer kap en wieken na bijna tachtig jaar zon-
der te zijn geweest. Monumentenzorg ziet in deze molen een rijks-
monument en draagt De Jonge Sophia dan ook als zodanig voor. De
Jonge Sophia is inderdaad een bijzondere dame, om niet te zeggen een
intrigerende tante. De manier waarop deze molen de ondergang voor-
bij geholpen werd maakt hem ook tot een monument, niet naar de
letter van de wet, maar wel, om het met een antieke term te zeggen,
van burgerzin. Een groep molenvrienden in de Alblasserwaard hebben
deze molen op het laatste nippertje gered, eigenlijk buiten het officiële
‘circuit’ om.
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Welkom

De werkzaamheden voor de Molenwereld zijn in de loop van het
bestaan van het blad alleen maar toegenomen. Meer en meer zijn
zich knelpunten gaan aftekenen voor de redactie, knelpunten die
steeds groter werden en op termijn zelfs een gevaar zouden zijn
voor het voortbestaan van het blad. Het doet ons daarom bijzon-
der deugd u een redacteur voor te kunnen stellen ten behoeve van
de rubriek ‘Molenwereld’ in de persoon van Bart Mols uit Almkerk. In
het verleden heeft u al meerdere malen bijdragen kunnen lezen
van zijn hand, met name over de molen die hij als vrijwillig molenaar
bemaalt, de Pegstukken in Schijndel. Uit dit laatste blijkt dat hij dus
ook met de praktijk van de molen vertrouwd is. 
Het is de bedoeling dat de heer Mols de rubriek ‘Molensactueel’
zelfstandig gaat behartigen. Daarom vragen wij u bijdragen voor
‘Molensactueel’ voortaan rechtstreeks aan hem toe te sturen: 
B.H.J .  Mols ,  Provincialeweg Zuid 42,  4286 LM Alm-
kerk;  
te l .  06-50283248,  e-mai l :  ba r t 6 8@p l ane t . n l
Bijdragen voor andere rubrieken blijven welkom op het bekende
adres in Moerkapelle. 
We hopen, dat hij aan het werk voor de Molenwereld veel genoe-
gen beleeft en dat u als lezer dat ook aan zijn werk heeft. Er zijn be-
slist nog meer mogelijkheden voor de uitbouw van het blad en we
hopen dat die zo in goede samenwerking tussen lezers en redactie
gestalte krijgt.

Bezwaren tegen bescherming molenrompen 
(vervolg)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is, zoals bekend, bezig met
een selectieproces voor het plaatsen op de rijksmonumentenlijst
van waardevolle molenrestanten. Zoals in eerdere nummers al was
te lezen begroet niet iedere eigenaar deze plannen met gejuich,
verre van dat. In hun bezwaren krijgen zij ook vaak het gemeente-
bestuur mee.
In Leerdam ging de gemeenteraad met de bezwaren van de eige -
naren voor de achtermolen van de polder Bruinsdel en Hoog- Leer-
broek (zie Molenwereld 2003-12-335) mee en bracht een negatief
advies uit. Volgens de gemeenteraad was in het molenrestant nau-
welijks meer een molen te herkennen. In de gemeente Vlist staat bij
Haastrecht een onttakelde stenen molenromp ook op de nomina-
tie, de laatste van de zeven molens die hier de Vlist afmaalden op
de Hollandsche IJssel. Het College van B&W ondersteunt het stre-
ven van Monumentenzorg en deed een voorstel in die zin aan de
raad. De eigenaar van de molenromp staat evenwel afwijzend te-

genover de plaatsing op de rijkslijst, ook al wil hij de molen zo goed
mogelijk blijven onderhouden. Op 23 december werd het voorstel
in de raad behandeld en die wees het voorstel van B&W af met het
argument dat het rijk onzorgvuldig is omgesprongen met de ge-
voelens van de eigenaar. 
Een week eerder ging het er in de gemeente Zevenhuizen- Moer-
kapelle heel anders aan toe. Monumentenzorg stelde voor twee
van de zeven molenrompen van de polder De Honderd Morgen of
Wilde Veenen bij Moerkapelle te beschermen: bovenmolen 5 van
de vijzelgang als molenrestant en ondermolen 6 als molenromp. De
gemeenteraad stelde evenwel dat de historische waarde van de
vijzelgang veel groter was dan in de redengevende omschrijving
werd aangegeven. Daarom ging men wel akkoord met de be-
scherming op zich, maar adviseerde de raad op voorstel van B&W
tevens een statusverhoging door de romp van de achtkante molen
te beschermen als ‘incomplete molen’ en de ondertoren van de
wipmolen als ‘molenromp’. Wel blijkt uit het raadsbesluit dat men
niet content is met de voor de bescherming gevolgde procedure.
De gemeente Zijpe adviseert positief over een plaats voor molen
De Hoop van de familie Zeeman in ‘t Zand op de rijksmonumen-

De molen van Elshof tijdens het herstel in de zomer van 2003
(foto G.H. Varwijk).

Bart Mols.
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tenlijst. Dit zou namelijk de plannen van Zeeman Vastgoed om de
molen te verplaatsen en te restaureren bevorderen. Herstel op de
plaats waar hij nu staat heeft niet veel zin vanwege de aanwezig-
heid van de gebouwen van de mengvoederfabriek.
De gemeente Hof van Twente alsmede eigenaar T&R Invest staan
achter de aanwijzing van de zo bijzondere molenromp van molen
Vreest Niet bij Markelo-Elsen als rijksmonument. Overeenstemming is
er ook tussen eigenaar en gemeentebestuur voor een positief ad-
vies betreffende de molens van Sint Oedenrode en De Blesse.

De gemeente Olst-Wijhe wil een positief advies uitbrengen voor de
genomineerde molens op het grondgebied van deze gemeente:
de molen voorheen van Swartjes in Elshof, De Jonge Gerrit in Wijhe
en de molen voorheen van Boks in Olst, alle drie complete rompen
en nog met kap! Voor de eigenaar van de molen in Elshof waren de
druiven wel zuur. Juist in het afgelopen jaar had de molen uitvoerig
herstel ondergaan, dat in de nieuwe situatie waarschijnlijk voor een
groot deel subsidiabel was geweest (zie Molenwereld 2003-9-
244/245).

Er is een hele rij ‘doodsoorzaken’ op te noemen voor een molen:
sloop, brand, verval, instorten, blikseminslag, kruiend ijs tot torpe-

dering aan toe. Omver gevaren kwam tot voor enige weken in het
rijtje niet voor. Dat veranderde op 9 januari. Een 85 m lang binnen-
vaartschip dat vanaf het Pikmeer het Prinses Margrietkanaal in
wilde varen liep uit de koers en ramde op de bakboordswal de mo-
len. Die werd finaal van zijn plaats geduwd en viel omver. De
schade aan molen en wal is uiteraard zeer groot.
Op 13 januari zijn de resten van de molen geborgen en overge-
bracht naar een opslagplaats van de provincie Friesland. 
De Haensmolen stond pontificaal bij de NW ingang van het Prinses
Margrietkanaal en werd daarom wel als baken voor de scheep-
vaart gebruikt. Deze bijzondere ligging dankt de molen aan het
graven van het kanaal. Kort voor de oorlog wilde men de scheep-
vaartroute Amsterdam-Groningen over Lemmer verbeteren door

het maken van een kanaal. Dat doorsneed het gebied ten noord-
oosten van Grouw, het latere waterschap De Bird. De westelijke punt
van dit gebied tussen het Pikmeer en het Biggemeer werd bemalen
door een paar kleine molens, met de Haensmole aan de zuidkant.
In 1941 werd de provincie Friesland eigenaar van de molen in ver-
band met het graven van het kanaal dat pal ten oosten van de mo-
len waardoor de molen op een soort landtong kwam te staan die
hem nu noodlottig geworden. De molen was eigendom van de pro-
vincie, maar werd beheerd door de Molenstichting de Lege Mid-
den. Vrijwillig molenaar was Rien van Schayck. Al eerder is geopperd
om de molen te verplaatsen en hem weer een functie te geven. 

Haensmole Grouw O M V E R  G E V A R E N

Boven: De Haensmole
werd compleet van zijn
klippen geduwd. De
kruipalen bungelen in de
lucht (foto H. Noot). 

Het schip ploegde zich
in de wal; rechts de 
molenvloer 
(foto P.  Timmermans).

Molen te water (foto P.  Timmermans).

M O L E N S A C T U E E L
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Afscheid Isebrand Nienhuis in Loppersum

De familie Nienhuis is een bekende Groninger molenaars- en bak-
kersfamilie. Isebrand Nienhuis van De Stormvogel in Loppersumbe-
hoorde tot de laatste actieve molenaars uit zijn geslacht. Hij is ge-
boren in Zoutkamp waar zijn vader molenaar was. In 1955 begon hij
voor zichzelf met het kopen van de molen De Stormvogel in Lop-
persum, een verlopen spul, dat hij toch nog nieuw leven wist in te
blazen. Maar de glorietijd van de Groninger mulders was toen in
feite al voorbij. Het onderhoud van de molen werd een blok aan
het been en in 1966 werd de molen verkocht aan de gemeente
Loppersum die hem daarna overdeed aan de Molenstichting Five-
lingo, de huidige eigenaar. Toch bleef Nienhuis de molenaar, tot
voor zeer kort. Hij is 87 jaar en dan gaat het allemaal niet zo mak-
kelijk meer. Op 19 december nam hij officieel afscheid van zijn mo-
len, na er bijna een halve molenaar te zijn geweest. Wethouder Jan
de Heer bedankte hem als voorzitter van de molenstichting voor de
bewezen diensten. Als molenaar wordt Nienhuis opgevoplgd door
de vrijwillige molenaar Roelof Bouwknecht. 

Friese Molenaarsdag 2004 

Op 27 maart wordt de zesde Friese molenaarsdag gehouden. Een
dag met een uitnodiging voor alle molenliefhebbers en molenaars.
Geen publieksdag (dat is in Fryslân in september), maar voor alle
aandacht voor de molenvrienden. De te bezoeken molens zijn dit
jaar: Kramer en Hoogland, de spinnenkoptweeling van Leeuwar-
den, poldermolen De Poelen van Dronrijp, boerenmolens Hatsum
en Kingmatille bij Dronrijp en de windmotor te Weidum. Alle molens
staan op zichtafstand van het Van Harinxmakanaal, de vaarweg
van Harlingen naar Leeuwarden. Er is een fietsroute mogelijk van 30
kilometer langs dit kanaal en de zijtak de Zwette om de molens te
bezoeken. Parkeermogelijkheden zijn er voor auto’s met fietsendra-
ger bij NS stations Deinum en Dronrijp en bij Campanile hotel te
Leeuwarden. Als men per auto de molens wil bezoeken moet men
rekenen dat bij de molens een eindje moet lopen. Voor de spin-
nenkopmolens en de windmotor zal worden gezorgd voor aanvul-
lend vervoer over het water. Het is een van eerste keren dat de
(nieuwe) Hooglandmolen in werking zal zijn. 
De molens zijn open van 10.00 - 16.00 uur. De organisatie wordt ver-
zorgd door de De Fryske Mole in samenwerking met Stichting Mo-
lens in Menaldumeradeel en Waterschap Fryslân. Inlichtingen: 0511-
474258 of s jerpdejong@chel lo.n l Sjerp de Jong.

Redding voor windmotor Weidum?

In de vorige eeuw werd bij Weidum de terp van Borniastate afge-
graven. Het afgegraven gebied, ongeveer anderhalve hectare,
kreeg een eigen bemaling in de vorm van een windmotor, merk Re-
cord type 8 (fabrikaat Bakker IJlst). De windmotor is op dit moment
defect en eigenaar Looijenga wil de molen dan ook vervangen
door een elektrisch pomp. Bovendien is de functie beperkt omdat
alleen bij hevige regenval bemaling noodzakelijk is. De windmotor
is de laatste vertegenwoordiger van het type Record-8. Mede
daarom wil de gemeente Littenseradiel en de vereniging It Pleatslik
Nut in Weidum de windmotor herstellen en zo behouden. Eigenaar
Looijenga heeft hier geen bezwaar tegen zo lang het hem maar
geen geld kost. De gemeente ziet als oplossing dat It Pleatslik Nut
de windmotor overneemt van Looijenga en met steun van buitenaf
de windmotor herstelt en beheert.

Herman Borgman overleden

Op zondag 28 december overleed na een ziekteperiode van een
half jaar op bijna 68-jarige leeftijd Johannes Hermanus Borgman,
oud-gemeentesecretaris, voorzitter en oprichter van de Molenstich-
ting Lattrop-Tilligte en de Vereniging Denekamper Molenvrienden.
Op 3 januari vond de begrafenis plaats op het R.K. kerkhof te De-
nekamp. De vier Denekamper molens stonden van 28 december
tot en met 3 januari in de rouw. Zonder Borgman had dat zelfs nooit
gekund.

Ooit was de gemeente Denekamp immers een ‘knekelhuis van mo-
lenrestení, althans op windmolengebied. De Sint Nicolaasmolen
was omstreeks 1980 vervallen tot een regelrechte ruíne; de Brande-
hofmolen een onttakelde, kale romp; de molen van Lattrop een bij
de kapzolder afgezaagd achtkant en de molen van Tilligte een half
achtkant. Alle vier deze molens zijn in goed twee decennia ge-
transformeerd in compleet maalvaardige molens en we zeggen
niets te veel met het stellen dat Herman Borgman, de ziel, de inspi-
rator van dit ‘wonder van Denekamp’ was. Zonder hem zou het
waarschijnlijk nooit zo ver gekomen zijn. Het wonder begon in 1981
met de oprichting van de Molenstichting. Zelfs als men alle moge-
lijke medewerking krijgt dan is dit herstel van de vier windmolens
een titanenklus. Die alle mogelijke medewerking was er niet. De pro-
cedure om de molen van Lattrop op de rijksmonumentenlijst te krij-
gen, bijvoorbeeld, werd gevoerd tot aan de Raad van State en he-
laas tevergeefs. Toch kwam alles voor elkaar. Dat is natuurlijk niet
het werk van Borgman alleen geweest, maar wel was hij de spil van
het hele gebeuren. Het heeft Denekamp, nu Dinkelland, nadrukke-
lijk op de Nederlandse windmolenkaart gezet, ook als inspirerend
voorbeeld. Wat dat betreft zou je in heel wat gemeenten ‘de geest
van Borgman’ willen zien. Dit ‘wonder van Denekamp’ moge de fa-
milie Borgman tot troost zijn en gemeenschap van Denekamp tot
dankbaarheid stemmen. ‘Hier is wat groots verricht’.

Opleiding molengidsen in Vilsteren

De Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen wil de korenmolen van
Vilsteren vaker openstellen voor bezichtiging. Daarom is er be-
hoefte aan mensen die als gids optreden en het bezoek uitleg ge-
ven en vertellen over de geschiedenis van de molen, ook wanneer
de molen niet draait. Natuurlijk moeten die gidsen ook weten waar
zij over praten of geacht worden over te praten. Daarom organi-
seert de stichting deze maand drie avonden voor de opleiding tot
molengids, zodat de gids zelfstandig bezoek kan rondleiden. De
eerste avond is een theorie-avond, gevolgd door praktijk en de af-
sluiting volgt met een toets plus getuigschrift. De korte cursus wordt
gegeven de moleninstructeurs Wim Ruiter en Jan Jansen.

Aanwinst voor Passiebloem

De oliemolen De Passiebloem heeft er een attractie bij in de vorm
van een prachtig en werkend schaalmodel van een stoomoliesla-
gerij uit Oudewater, in de volksmond de koekenfabriek genoemd.
Het is een model van de in 1880 aldaar gestichte bedrijf van H.W.
Verloop. Het was nog een klassieke fabriek, een olieslagerij in de
ware zin des woords, aangedreven door een stoommachine. In
1955 werd de inmiddels gemoderniseerde en uitgebreide fabriek
overgenomen door de margarinefabriek van Brinkers in Zoetermeer. 
De fabriekstimmerman van Verloop, Gerrit Stuart, overleden in 1970,
maakte een schitterend werkend model van de fabriek, schaal 1
op 10, aangedreven door een elektromotor. In 1980 schonk de di-

Het model van de olieslagerij in Oudewater met zijn maker
G. Stuart (foto coll. J. Vendrig).

M O L E N S A C T U E E L
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rectie van de fabriek het model aan de gemeente die het een
plaats gaf in de hal van het stadskantoor. Na verloop van een aan-
tal jaren wilde men er daar vanaf en verhuisde het naar de ge-
meentewerf, waar het historisch zeer waardevolle model een kwij-
nend schaduwbestaan leidde. Het kreeg jaren later weer de aan-
dacht die het verdiende door de plaatsing in het modelbouwmu-
seum in Leiden in de oude Zeevaartschool. Toen de gemeente Lei-
den de huur opzegde moest het museum verdwijnen en kreeg het
in mei 2002 tijdelijk onderdak bij het attractiepark Duinrell in Wasse-
naar. Voor het model van de olieslagerij duurde het bedrijf er niet
lang, want in op de valreep van het jaar 2003 kreeg het een model
een plaats in de oliemolen De Passiebloem in Zwolle, in een ‘na-
tuurlijke’ omgeving voor de olieslagerij. Het model geeft ongetwij-
feld het beste authentieke beeld van een echte vroege oliefabriek,
die duidelijk nog geworteld is in het oude molenbedrijf.

Verlies voor De Passiebloem

Dat de uitspraak van de Raad van State over De Otter in Amster-
dam (zie Molenwereld 2004-1-6) verstrekkende gevolgen zou heb-
ben liet zich raden. Dat geldt niet alleen de uitspraak op zich, maar
ook de gehanteerde methoden die voor De Otter zulke kwalijke
vruchten afwierp. Immers dankzij deze methode ontstaan er ‘harde
cijfers’ die aantonen dat het met het windverlies door bebouwing
in de omgeving van de molen nogal meevalt. Inmiddels kan er al
een slachtoffer worden toegevoegd: De Passiebloem in Zwolle (zie
Molenwereld 2003-12- 337). De projectontwikkelaar voor de bouw
van het stadion met aangehorigheden liet een onderzoek uitvoe-
ren op dezelfde manier (en door hetzelfde bureau) als voor De Ot-
ter. De uitkomst zal niet verbazend zijn. Het windverlies is minimaal.
Zo zou het aantal draaiuren in theorie dalen van 2206 naar 2168.
Het is begrijpelijk dat het Zwolse gemeentebestuur het effect van
de hoogbouw voor de molen ‘marginaal’ noemt. De uitkomst van
het onderzoek zette natuurlijk ook alle eerder gemaakte afspraken
onder druk, zodat waarschijnlijk de molen en zijn molenaars de
grote verliezers worden. Als men dan bedenkt dat er in den lande

op dit moment meer vergelijkbare kwesties spelen, die al meerdere
malen in deze rubriek de revue hebben gepasseerd dan kunnen
molenliefhebbers het hart vasthouden. 

Piet Leeuw overleden 

Op vrijdag 21 november overleed Piet Leeuw op tachtigjarige leef-
tijd in het ziekenhuis te Tiel. Op 26 november vond de crematie
plaats. Vele jaren, vanaf december 1974, was Piet Leeuw de mens
achter de molen in Buren. Dat was hij met grote betrokkenheid, zo-
wel in de richting van de molen als in de richting van het publiek.
Ook heeft hij als instructeur veel leerlingen opgeleid. Leeuw kreeg
landelijk bekendheid toen hij in 1986 voor een periode naar Berlijn
vertrok voor de opleiding van vrijwillige molenaars op de Britzer
Mühle. Die molen was een jaar tevoren gerestaureerd, maar de
kwaliteit liet te wensen over. Daarna werd de molen nog eens on-
derhanden genomen, nu door de Nederlandse molenmaker Groot
Wesseldijk. Vervolgens verbleef Leeuw samen met zijn vrouw twee
jaar in Berlijn en leidde er de molenaars op die de Britzer Mühle zou-
den gaan bemalen. In 1992 ging hij nog een keer terug voor het
examineren van tien vrijwillige molenaars. In december 1996 droeg
Piet Leeuw de molen over aan zijn opvolgers, Bert Smid en Hans Ver-
hoef. Het betekende geen definitief afscheid, want hij bleef regel-
matig op de molen komen, zelfs nog een week voor zijn overlijden.
Aan dit molenleven is nu een einde gekomen. Toch zal voor velen
de molen van Buren nog lang blijven voortleven als de molen van
Piet Leeuw.

Gemeentelijke herindeling en molenherstel

Lang niet altijd hebben gemeentelijke herindeling de molens in de
nieuwe gemeente goed gedaan. In sommige gevallen telde de
nieuwe gemeente zoveel molens, dat men ze welhaast als een blok
aan het been zag, al was het maar doordat het gemeentelijk res-
tauratiebudget niet toereikend was voor optimaal molenonder-
houd. In Giesbeek lijkt het de andere kant op te gaan. Koos van Hal
is daar al 22 jaar vrijwillig molenaar, maar de toestand van molen De
Hoop is nu zo twijfelachtig, met name voor wat betreft de kap
(windpeluw, voeghouten, spruiten) dat herstel dringend noodzake-
lijk is. De gemeente Angerlo laat het afweten: geen geld voor de
molen. Per 1 januari 2005 gaat Giesbeek over naar de gemeente
Zevenaar en die gemeente heeft al laten weten dat de molen dan
zijn noodzakelijke herstel krijgt.

Nooddak voor molen Renkum

Restauratieplannen raakten in het slop en een sloopvergunning
werd aangevraagd. Dat laatste werd de grote ommekeer voor
molen De Hoop in Renkum. Er ontstonden betere perspectieven
voor de molen: plaatsing op de rijksmonumentenlijst (zie elders in dit
blad) als opstap naar restauratie tot complete molen. Ook eige-
naar Roosenboom kan zich hier in vinden. Een snelle restauratie zit
er evenwel (nog) niet in vanwege lopende financiële toezeggin-
gen die uiteraard prioriteit krijgen. Vandaar dat men in Renkum ver-
wacht dat de restauratie niet eerder dan in 2011 plaats vindt. Om
verval van de molenromp tegen te gaan zal die voorzien worden
van een noodkap. De gemeente Renkum heeft hiervoor een subsi-
die van 4000 euro verstrekt.

Restauratiestop Utrechtse molens

Reeds eerder schreven we over de penibele financiële situatie bij
de Stichting De Utrechtse Molens (Molenwereld 2002-11- 307). Dat
heeft nu geleid tot een restauratiestop: de restauratie van alle mo-
lens is gestaakt. Op dit moment wordt er gewerkt aan vijf molens,
terwijl de plannen voor zes molens binnenkort tot uitvoering zouden
komen. Deze restauratiestop is niet alleen een enorme aanslag op
het functioneren van de stichting zelf en haar 22 molens, maar ui-
teraard ook voor de betrokken molenmakers. De Stichting wil nu
eerste alle zaken op een rijtje zetten en vervolgens prioriteiten stel-

De Prins van Oranje in Buren, gebouwd met onderdelen van
de Rotterdamse oliemolen De Reus.
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len. Verder hoopt men in overleg met het provinciebestuur tot een
structurele financiële oplossing te komen.
Lange tijd gold het Utrechtse molenbeleid als een schoolvoorbeeld
voor doeltreffend provinciaal molenbeleid. De stichting functio-
neerde, nauw gelieerd aan de provincie, als een efficiënt vangnet,
niet alleen in de directe opvang van molens die tussen wal en schip
dreigden te raken, maar ook in het beheer. Het is te hopen dat in
beide opzichten het ontspoorde karretje weer snel op de rails komt,
al was het maar om te voorkomen dat de winst van de laatste de-
cennia in de vorm van veel in uitstekende staat verkerende molens
wordt omgezet in verlies.

Herstel Vijfhuizer Molen

Op het einde van het jaar heeft de gemeente Haarlem nog geld
besteed aan het onderhoud van de Vijfhuizer molen bij. Begin de-
cember is begonnen met het vervangen van de karakteristieke ver-
ticale ‘weegdelen’. Ook worden raamkozijnen, raamluiken en een
toegangsdeur vervangen. De vervanging van alle houten onder-
delen van het gevlucht wordt uitgevoerd in de eerste maanden
van 2004. Het hout is in de afgelopen maanden bewerkt in de mo-
lenwerkplaats van de Stichting Molens Zuid- Kennemerland te Haar-
lem. Harry van Hoorn.

In memoriam Jan Kies 

In de nacht van zondag 18 op maandag 19 januari j.l. is in het Dijk-
zigt ziekenhuis te Rotterdam aan de gevolgen van een hersenbloe-
ding Jan Kies overleden, oud 43 jaar. Hij was vrijwillig molenaar van
De Noord te Schiedam, DB bestuurslid van Stichting de Schiedamse
Molens en voorzitter van Vereniging De Schiedamse molenvrijwilli-
gers.
Als 12-jarige jongen liep Jan al rond in en op de molens van Schie-
dam. Kijken bij de familie Kluit op de Walvisch, die toen in restaura-
tie was. Als vrijwilliger sloot hij zich al snel aan bij het kleine clubje en-
thousiastelingen die begonnen waren om rommel op te ruimen op
De Noord en De Vrijheid. Door zijn over-enthousiasme is hij zelfs nog
wel eens weggestuurd. Maar Jan zou Jan niet zijn geweest als hij het
daar bij liet zitten. Al snel hielp hij mee met Fré Kodde die net als be-
roepsmolenaar op De Vrijheid was begonnen en Jan zoog alle te
vergaren kennis in zich op, gaf zijn ogen goed de kost bij molenres-
tauraties en toen hij eenmaal de vaardigheden van molenaar on-
der de knie had werd hij al snel dé molenaar van De Noord.
Wat Jan alleen al op deze molen als vrijwilliger heeft gepresteerd is
haast niet te beschrijven. Door zijn vastberadenheid, waarnemings-
vermogen, feitenkennis en steeds toenemende ambachtelijke
handvaardigheid was hij niet alleen de molenaar maar ook de mo-
lenmaker op deze Schiedamse reus en heeft hij jaren haast al het
onderhoud en de aanvulling van de inrichting in zijn eentje uitge-
voerd.

Op bestuurlijk vlak groeide Jan uit tot een haast niet te vervangen
bestuurder van het Schiedamse molengebeuren. De afgelopen ja-
ren beet Jan zich vast in alle biotoopbedreigingen rond de molens
in Schiedam waarbij elke centimeter telde, verzorgde de bestekken
voor de restauraties, was de directie bij het jaarlijkse onderhoud en
de door hem tot op elk detail beschreven restauraties.
Als verzamelaar van molenkaarten en molenboeken was hij regel-
matig op diverse beurzen te vinden. Daarnaast was hij haast elke
zaterdag op de Noord die hij graag flink door liet lopen terwijl er
door hem en de laatste tijd samen met zijn zoon en soms zijn doch-
ter druk werd door getimmerd aan het onderhoud en het weer
compleet maken van de originele brandersinrichting van de molen.
Als voorzitter van Vereniging de Schiedamse Molenvrijwilligers orga-
niseerde hij zo af en toe diverse acties om wat grotere klussen door
de vrijwilligers te laten doen aan onze molens.
Jan was ook de drijvende kracht achter het op de monumentenlijst
krijgen van de romp van de Babbersmolen, het verwerven van
deze romp door de stichting en het voorbereiden van een gefa-
seerde restauratie van deze romp tot complete molen.
Met vooruitziende blik is er op zijn initiatief al hout ingekocht voor
moeilijk te verkrijgen delen om die zo de tijd te geven om te kunnen
drogen.

De op 9 maart 2002 verongelukte Nieuwe Molen in Veenendaal
is weer compleet. Op donderdag 11 december werd met een

buitengewoon grote kraan van het Goudse kraanbedrijf Nederhoff
de kap weer op de molen gezet. Dat had heel wat voeten in de
aarde, want het was niet mogelijk om de kap en de kraan vlak bij
de molen neer te zetten en de kap zo op de molen te zetten. Bo-

Veenendaalse molen weer met KAP, ROEDEN EN EEN STAART...

De kraan staat op vrij grote afstand van de molen met rechts
ervan de kap voor De Nieuwe Molen (foto B. Dooren). 

Jan Kies als jonge molenaar.
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Jan mag er niet aan verder, hetgeen voor ons nog niet is te bevat-
ten. Voor zijn vrouw en twee kinderen is dit verlies nog vele malen
zwaarder. Naar hen gaat mijn gedachte elk moment weer en ik
hoop dat zij, mede met steun uit de molenwereld, de kracht zullen
vinden om verder te gaan zonder Jan. We zullen Jan ontzettend
missen. Rob Batenburg.

Afsluiting tweede fase restauratie molen 
Sommelsdijk

Op 13 december werd de tweede fase van de restauratie van De
Korenbloem in Sommelsdijk feestelijk afgesloten in De Doele, Gede-
puteerde Van Heijningen de molen in bedrijf had gesteld. Dankzij
deze restauratie, uitgevoerd door molenmaker Herwijnen uit Spijke-
nisse is de molen weer geheel maalvaardig. De molen is sinds 1988
eigendom van de Molenstichting Goeree- Overflakkee, daarvoor
van de gemeente en nog eerder de uit Sint Philipsland afkomstige
molenaarsfamilie Meijer. De molen kreeg bij de nu voltooide restau-
ratie een nieuw koppel kunstenen. Verder is ook de buil en alles wat
dies meer zij in orde gebracht. De molen is nu weer net zo functio-
neel als in de tijd van de Gebr. Meijer. Het uitzien is nu naar de vol-

tooiing van de derde fase die hopelijk dit jaar wordt voltooid. Die
omvat herstel van het metselwerk van de romp en herstel van de
fundering. Verder hoopt men ook de 25 pk Bronsmotor uit 1908 die
in 1912 in de molen werd geplaatst en zich nu in Zwolle bevindt
weer terug te kunnen halen.

Planschadeverzoek voor molenstomp

Voor de raadsvergadering van 17 december van Zevenhuizen-
Moerkapelle waren zelfs twee agendapunten gewijd aan molens.
Het ene betrof de aanwijzing van twee Moerkapelse molens als rijks-
monument, het andere een planschadeverzoek van een eigenaar
van een van de twee molenstompen van de Eendragtspolder aan
het Zuideinde in Zevenhuizen. Aan de andere kant van het Kanaal
wordt aan de Onderweg een rioolgemaal gebouwd. De bouw van
dit gemaal zou een waardedaling van de molenstomp veroorza-
ken onder meer door scheuren die ontstaan zouden zijn vanwege
trillingen bij de bouw van het gemaal. De eigenaar schat de waar-
dedaling op niet minder dan 200.000 euro en diende daarom een
eis tor schadevergoeding in welke door de gemeenteraad werd af-
gewezen.

Veenendaalse molen weer met KAP, ROEDEN EN EEN STAART...

vendien loog het gewicht van de kap er niet om: 18 ton! Bij de
bouw van De Nieuwe Molen had men immers gebruik gemaakt
van de kap van een binnenkruier uit Noord-Holland, groot, wijd en
zwaar. De reikwijdte van de kraan moest dus enorm groot zijn en
dan gaat de hefboomwerking een woordje meespelen. Nederhoff
moest zeer zwaar materiaal uit de kast halen om de operatie tot

een goed einde te brenen: een mobiele kraan van 650 ton, de-
zelfde die in 1999 werd gebruikt voor de verplaatsing van de Hoop
doet Leven in Rijnsburg (zie Molenwereld 1999-10). Alleen zal de reik-
wijdte nu in de buurt van de veertig meter gelegen hebben. De
druk op één van de stempels liep dan ook op tot 150 ton... Nadat
de kap zijn plaats had gekregen volgde het steken van de roeden.
Alles had een prima verloop, waarna molenmaker Verbij verder kon
gaan met de afwerking.
Het ongeluk in maart 2002 heeft in Veenendaal voor veel onrust ge-
zorgd, zeker in de nabijheid van de molen. Nog zijn de gemoede-
ren niet bedaard en dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Veen-
endaal voor de molenmakerij ongebruikelijk hoge eisen is gaan stel-
len voor dit herstel en het, de facto achteraf, vergunningplichtig
heeft gesteld. Dit betekent dat alsnog tekeningen en nadere ge-
gevens over de constructie en de sterkte van de diverse delen
moet leveren. Uiteraard mag de molen niet draaien totdat de vra-
gen naar tevredenheid van de gemeente zijn beantwoord. Uiter-
aard hangt hier veel werk en ook een prijskaartje aan. Wat er niet
aanhangt is het besef in Veenendaal, dat de in 2002 gebroken as
vanaf 1868 wind en weer heeft doorstaan en de kapconstructie
misschien nog wel een eeuw zo niet eeuwen ouder is en dat dit al-
les probleemloos de tand des tijds heeft doorstaan tot die ongeluk-
kige zaterdag in 2002 die in feite een incident is geweest en zeker
geen grond is voor een maatstaf.

Een molenkap van 18.000 kilo (foto B. Dooren).

Voor het steken van de roeden was zowel een grote hoogte
als grote reikwijdte noodzakelijk (foto B. Dooren).
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Op zaterdag 27 december is de kap geplaatst en zijn de roeden
gestoken op de molen De Jonge Sophia in Groot-Ammers. Hier

geen enorm zware kap en geen extreem zwaar hijsmateriaal. De
kap woog ‘maar’ acht ton en was daarmee tien ton lichter dan de
kap van de Veenendaalse molen. Het plaatsen van de door mo-
lenmaker De Gelder gemaakte kap was om totaal andere reden
een vrijwel ongeëvenaarde prestatie. Er zijn weinig molens die zo
dicht langs de rand van de afgrond zijn gegaan als deze. In okto-
ber 1999 stonden in Ottoland, zijn vorige standplaats, bij wijze van
spreken de containers voor de afbraak al klaar. Door snel en doel-
treffend ingrijpen van molenliefhebbers in de Alblasserwaard kon
de molen toch behouden blijven en een nieuwe start maken in
Groot-Ammers. Voor het gebruikelijke circuit om de molen te red-
den was geen tijd. Dat betekent ook dat er geen geld was. Men
was dus aangewezen op de steun van bedrijven en particulieren,
zoals bijvoorbeeld het kraanbedrijf Boer uit Meerkerk en het gelijk-
namige transportbedrijf uit Nieuw-Lekkerland. 27 september was
dan ook voor alle betrokkenen een enorme mijlpaal, de kap op de
molen een kroon op het werk. Hier geen praat-, maar een daad-
circuit. Als alles volgens plan verloopt draait de molen een dezer
dagen weer! 
De vreugde van 27 december werd helaas snel overschaduwd. Bin-
nen een week stond de molen, nog met kale roeden, in de rouw. Op
2 januari overleed Kees Kooiman, nazaat van de laatste Ottolandse
molenaar. Met grote vreugde volgde hij de wonderbaarlijke redding
van de molen van zijn voorouders en was met zijn neef Andries Kooi-
man nog aanwezig bij het plaatsen van de kap. Daarna verslech-
terde zijn gezondheidstoestand snel en overleed hij op vrijdag 2 ja-
nuari.

De Jonge Sophia weer met kap en gevlucht, maar in de
rouw... (foto A. Schouten). 

KAP EN ROEDEN
voor 

De  J onge  Soph i a

Links: De Jonge Sophia krijgt haar kap.

Het steken van de buitenroede. De askop is van een voor Nederland merk-
waardig model. De as is dan ook afkomstig van een ingestorte Deense molen.
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Herbouw Amerikaan Medemblik

In 1630 werd octrooi verleend voor het droogmaken van vier kleine
meertjes bij Medemblik en zo ontstond de polder De Brake, Poel en
Wijmers en het Lichtewater. De polder werd bemalen door een wip-
molen welke in 1927 werd vervangen door een Amerikaanse wind-
motor met een vijzel van de Eerste Nederlandsche Windmotorenfa-
briek aan de huidige Brakeweg. De fabriek leverde de windmotor
voor 6000 gulden. Nadat de windmotor overbodig was geworden
door de stichting van een gemaal kon Jaap van Leverink, voorzitter
van de Stichting De Medemblikker Meelmolen verijdelen dat hij het
veld zou ruimen. Wel werd de windmotor enige jaren geleden ge-
demonteerd en vervoerd naar de werf van Dudink in Medemblik
waar de toren is gerestaureerd en deze zou begin januari weer zijn
plaats aan de Brakeweg hebben herkregen. Wat nog wel moet ge-
beuren dat is de restauratie van de staart en de windroos. Een groot
probleem is de vervanging van de gietijzeren tandwielen die totaal
versleten zijn. De Amerikaan valt nu onder de zorgen van de Stich-
ting De Medemblikker Meelmolen die er alles aan doet om de
windmotor weer compleet en in werkende staat te krijgen.

Wisseling van de wacht op de molen van Zuidland

Sinds 1976 bemaalt Adriaan Verrijp de molen De Arend in Zuidland.
Hij is van molenaarsafkomst: zijn vader was molenaar op de molen
De Zandweg in Rotterdam-Charlois en zijn grootvader op de molen
van Spijkenisse. Verrijp zelf trouwde met een dochter van de mole-
naar van Hekelingen en kwam daar in het bedrijf terecht. De ver-
stedelijking en industrialisering van Voorne en Putten betekenden
het einde van dit bedrijf en Verrijp verdiende vervolgens de kost als
chauffeur. In 1969 kocht de gemeente Zuidland de vervallen molen
De Arend en liet die in 1973-1975 restaureren. Na de restauratie
wilde men de molen weer laten draaien en zo kwam men bij Verrijp
terecht, die sinds 1976 de molenaar van deze molen is. Hij beperkte
zich niet tot het alleen maar laten draaien van de molen, maar er
wordt ook gemalen voor thuisbakkers en -baksters. Daartoe heeft hij
in samenwerking met zijn vrouw diverse mixen ontwikkeld, o.a. ook
voor pannenkoekenmeel. Verrijp is nu 76 jaar en die jaren gaan tel-
len. Daarom heeft hij op 5 januari de molensleutel overgedragen
aan zijn opvolger, John Wijnhoven. Bij die gelegenheid ontving Ver-
rijp uithanden van burgemeester Broekhuis de erepenning van de
gemeente Bernisse voor zijn jarenlange inzet.

Sjaak Herman neemt afscheid van molen 
IJzendijke

Op 28 december nam Sjaak Herman afscheid als molenaar van de
molen van IJzendijke. Hij heeft deze molen twintig jaar lang laten
draaien als opvolger van Frans Weemaes die voordien de molen liet
malen en bij wie Herman ook de opleiding volgde. Burgemeester Sala
van de gemeente Sluis dankte de heer Herman voor zijn langdurige
inzet op en voor de molen. De molen is dan ook een sieraad voor het
gewezen vestingstadje en het is nauwelijks voorstelbaar dat de molen
er van 1931 tot 1964 als kale romp bij heeft gestaan. In IJzendijke wordt
Sjaak herman als molenaar opgevolgd door Ton Koops.
Nadat in 1984 vrijwillig molenaar Hans Zoet tijdens de Nationale Mo-
lendag om het leven kwam in de molen van Cadzand zat men al-
daar zonder molenaar. Men vroeg toen de heer Herman om ook
die molen te gaan bemalen en dat is hij sindsdien blijven doen en
hoopt hier in de toekomst te blijven draaien.
Verder zet de heer herman zich ook actief in voor het behoud van
de molens in Zeeuws-Vlaanderen. Zo verdedigde hij onlangs het
plaatsen van drie molens op de rijksmonumentenlijst in de raads-
commissie van de gemeente Sluis (zie Molenwereld 2004-1- 4).

Raadsvragen over bouw woning bij molen

Bij de molen van Haamstede wordt een nieuwhuis gebouwd, zeer
tegen de zin van omwonenden. Bovendien veroorzaakt het nieuwe
huis windbelemmering voor de molen. Op 20 november oordeelde
de rechtbank van Middelburg dat de verlening van de bouwver-

gunning niet geheel volgens de spelregels was verlopen, waarop
de vergunning vernietigd werd. De gemeente liet desondanks de
bouw doorgaan en ging in hoger beroep. Het komt erop neer, dat
wanneer het hoger beroep dient het huis zo ongeveer klaar zal zijn.
In andere, gelijksoortige gevallen is de bouw stilgelegd. Deze gang
van zaken heeft de VVD-fractie nieuwsgierig gemaakt, ook van-
wege eventuele risicoís. Verder wil de VVD weten waren om men
geen rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van de mo-
len op ongeveer zeventig meter van het huis. 

Nieuwe voorzitter Molenstichting Noord-Brabant 

Met het begin van een nieuw jaar is ook de molenstichting Noord-
Brabant fris gestart met een nieuwe voorzitter. Per 12 januari is de
heer H.G.M. (Driek) van de Vondervoort uit Boekel de nieuwe voor-
zitter van deze club. Hij neemt de voorzittershamer over van Johan
Vos uit Dongen. Johan Vos volgde oprichter Carel van Herpt uit
Goirle op en zorgde ervoor dat de molenstichting uitgebouwd
werd. Hij zorgde voor een werkgroepenstructuur en bouwde de
contacten met de provincie uit. 
Menig vrij uurtje heeft Johan opgeofferd voor ‘zijn’ club en diverse
ideeen kwamen uit zijn koker zoals: het Brabants molenweekend,
de leskist, de molenkaart, en wijziging draaipremieregeling. We
danken Johan voor zijn tomeloze inzet en wensen hem nog veel
molengenoegen als mulder op de molen van Van Riel in Bavel. 
Met het benoemen van Van de Vondervoort heeft de molenstich-
ting wederom een voorzitter met goede contacten bij de provincie
en iemand die het molenhart op de goede plaats heeft. Hij is bur-
gemeester van Boekel en samen met zijn oud- gemeentesecretaris
en vrijwillig molenaar Martien van den Brand een felle voorstander
en vechter voor verplaatsing van de standerdmolen in het centrum

De molen van Zuidland in de begintijd van Verrijp 
(foto J.A. van Krimpen 1977).
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van Boekel. Verder is hij ‘besmet’ geraakt met het molenvirus tijdens
zijn wethouderschap in de gemeente Veldhoven. In zijn wethou-
derstijd werd de achtkante molen Sint Jan opgebouwd aan het
Hoogeind in het kerkdorp Oerle. Hij leerde hier wijlen NPM-voorman
Bert de Jongh en zijn zoon John de Jongh kennen. Vanaf het begin
van de molenstichting Noord-Brabant is John de Jongh ook werk-
zaam in het bestuur. 
Er liggen een hoop uitdagen voor de nieuwe voorzitter. Zo zullen de
contacten met de provincie en de monumentenwacht in Helvoirt
aangehaald moeten worden. Door het ook meedoen van de mo-
lens in eigendom van de gemeenten aan de draaipremieregeling
(sinds 2002) is het bedrag per omwenteling gedaald. Ook zal de in-
terne structuur verbeterd moeten worden. Extern zal het draagvlak
breder moeten worden in een grote provincie als Noord-Brabant!
Met het organiseren van het vijfde Brabants molenweekend op 26 &
27 juni a.s. proberen we hiermee een begin te maken. Op vrijdag-
middag 25 juni zal de nieuwe (tweede) Brabantse molenkaart wor-
den overhandigd op molen ‘De Korenbloem’ in Ulvenhout aan de
gedeputeerde van cultuur W. Luijendijk. Hiermee zal het Brabants
molenweekend geopend zijn en zullen op zaterdag en/of zondag
tussen 11.00 en 17.00 uur zo veel mogelijk wind- en watermolens aan
het draaien en malen zijn. Inmiddels is nu al, in januari, voor drier-
kwart van het molenbezit deelname toegezegd. Zie ook de spe-
ciale site: www.molens.net/molenweekend Bart Hoofs.

Verplaatsing standerdmolen Bergeijk

De gemeente wil het bedrijventerrein Het Stoom in Bergeijk op-
nieuw ontwikkelen. Dit bedrijven terrein bevindt zich in de nabijheid
van de standerdmolen aldaar. De aanwezigheid van de molen legt
flinke beperkingen op aan het gebruik van het terrein, met name

waar het gaat om de bebouwingshoogte. Om die reden over-
weegt men de standerdmolen te verplaatsen. Om hier helderheid
over te krijgen zal er eerst onderzoek worden verricht, zodat men
hierover helderheid heeft voor het begin van een grootscheepse
restauratie waar de molen op wacht.

Prijs voor moleneigenaren Spoordonkse molen 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oirschot kregen
de moleneigenaar en vrijwillig molenaar Emile van Esch en zijn part-
ner Jeanne Dingemans de culturele prijs van de gemeente. Emile
van Esch is een van de nazaten die al sinds 1900 deze onderslag
watermolen in beheer heeft. In 1984 was de molen dermate ver-
vallen dat Van Esch startte met een grote restauratie. Het gewezen
oliemolengebouw aan de linker zijde van de rivier de Beerze werd
omgetoverd tot het woonuis. Het interieur en rad waren al jaren
weg. Later werd in eigen beheer het rechter watermolengebouw
gerestaureerd. Emile deed ontzettend veel zelf en alles in zijn vrije
tijd en weekenden. 
De restauratie van het maalwerk en rad liet hij over aan molenma-
kerij Adriaens uit Weert. Onder leiding van Paul van de Bercken
werd het interieur met heel veel respect gerestaureerd. De oude
sfeer van weleer is uitstekend bewaard gebleven en dat is een
compliment aan het adres van Adriaens en Van Esch! Met hulp van
collega molenaars van molen Onvermoeid in Oisterwijk werden de
stenen weer gebild / gescherpt. Later heeft Hans Titulaer de twee
koppels nog helemaal gesteld. 
Burgemeester G. Speetjens roemde de inzet van Emile en Jeanne
en door hun inzet voor dit cultuurhistorisch monument hebben zij in
belangrijke mate bijgedragen aan het culturele leven in Oirschot.
Het comité Culturele Prijs Oirschot heeft de prijs van 500 euro plus
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een fraai gekalligrafeerde oorkonde van de hand van Cor van den
Nieuwenhuisen unaniem toegekend aan Van Esch en Dingemans. 
Niet alleen voor zijn eigen molen is Emile erg actief. Ook voor de
Molenstichting Noord-Brabant waar hij deel uitmaakt van het be-
stuur en de werkgroep pr & educatie is hij al jaren erg actief. Zo is hij
een van de gangmakers achter de Brabantse molenkaart en de
leskisten voor het basisonderwijs. Vele tips en ideeen van de leskist
kwamen uit de koker van zijn partner Jeanne, die zelf werkzaam is
in het onderwijs. Recent werd de leskist aangevuld met een cd-rom
waar leerlingen op kunnen zien hoe een molen werkt. Ook wordt
het werken van de watermolen uitgelegd, gefilmd op de Spoor-
donkse watermolen! Bart Hoofs.

Molen Oostkapelle stilgezet 

Wegens slechte onderhoudstoestand en uitblijven van restauratie-
gelden staat de molen d’Arke aan de Noordweg in Oostkapelle
momenteel definitief stil. De molen is eigendom van de gemeente
Veere. Onderdelen van het gaande werk, het staartwerk en de stel-
ling verkeren in slechte staat. Ook zijn er balkkoppen rot. De molen
was vrijwel iedere week in werking en werd druk bezocht door toe-
risten. Het besluit werd genomen door de molenaars, mede omdat
er sinds een restauratie in 1987/1988 weinig aan onderhoud ge-
daan is en het onverantwoord was om toeristen over de stelling te
laten lopen. De situatie is in mei 2003 opgenomen door een ge-
meenteopzichter doch er is nog niets tot daadwerkelijke uitvoering
gekomen. Ten gemeentehuize bestaat er nog steeds onduidelijk-
heid over het vrijkomen van restauratiegelden voor de molen, ge-
pland in 2004. Lennart van der Torren.

De molen van Oostkapelle met uitgenomen windborden en
afgehaalde zeilen (foto Dennis Bommeljé).

Wel molenbeschermingszone voor molen 
Princenhage

De zaken voor De Otter in Amsterdam en de molen De Hoop in Prin-
cenhage dienden op twee opeenvolgende dagen voor de Raad
van State, voor De Otter op 27 oktober, voor De Hoop op 28 okto-
ber. Oppervlakkig gezien draaide het om dezelfde kwestie, het vei-
lig stellen van de biotoop voor beide molens. Men zou dan ook de-
zelfde uitkomst verwachten, maar niets is minder waar. Voor De Ot-
ter was de ‘molenpartij’ de verliezer, bij De Hoop het tegenoverge-
stelde. Nu lag de zaak wel iets anders. Zo vond de gemeente Breda
een molenbeschermingszone overbodig omdat er toch genoeg
andere waarborgen waren. De Raad van State vond deze waar-
borgen zo onoverzichtelijk dat ze zelfs als rechtsonzeker moest wor-
den aangemerkt en opgrond daarvan werd de eigenaar van de
molen, het echtpaar Hof-Sanders in het gelijk gesteld: de ge-
meente Breda moet de molenbeschermingszone netjes op de be-
stemmingsplankaart aangeven. Deze uitspraak is voor de molenei-
genaar een dubbele felicitatie waard in het licht van de uitspraak
over De Otter. Aan de andere kant onderstreept de uitspraak over
de molen van Princenhage het feit dat het ontbreken van een mo-
lenbeschermingszone enorme onzekerheid oproept: in Zwolle en
Amsterdam weet men daar nu alles van.
Het echtpaar Hof heeft eerder gesteld de restauratie van de molen
niet te voltooien zonder zekerheid over de molenbeschermings-
zone. Die is nu eigenlijk zeker en het ligt daarom toch wel in de lijn
der verwachting dat binnen afzienbare tijd de molen van Princen-
hage zijn verloren positie als ‘grootste molen van Nederland’ weer
terug krijgt.

Drie Gennepse molens weer in orde

Maandag 12 januari zijn de nieuwe Derckx-roeden gestoken in mo-
len Rust na Arbeid in het Limburgse Ven-Zelderheide. De lange rust
na het stil zetten van de molen door de laatste beroepsmolenaar A.
Kock in 1969 wordt nu weer veranderd in een actief leven, maar
niet meer beroepsmatig. Kock kwam in 1943 vanuit Den Hout op de
molen. In West-Brabant waren de Kocks een bekend molenaarsge-
slacht. Zo werd de molen van Den Hout door een Piet Kock bema-
len. Met de hamermolen werden veevoeders gemaakt en de mo-
len werd nog regelmatig in bedrijf gezet voor het malen van rogge
e.d. Het gevlucht was verbusseld door Hub. Beijk. Zoon Harrie Beijk
uit het naburige Afferden voert nu deze restauratie uit. 
Na de verkoop van deze beltmolen in 1970 aan pottenbakker Ja-
cobs uit Ottersum ging het de verkeerde kant uit met deze fraaie
molen. De ligging aan de doorgaande weg van Kleve naar Gen-
nep was daar o.a. debet aan. De beide pakhuizen naast de toog
(uit 1930) werden nu door Jacobs gebruikt. Hij gooide ook een
prachtig koppel blauwe stenen uit de molen zodat er maar een kop-
pel kunststenen overbleef. Na ene Verhoeven en later verpleger
Lenssen kwam de inmiddels onttakelde molen in de goede handen
van de uit Duitsland afkomstige Ludger Pauls. Rond dezelfde tijd
kwam men tot inkeer in Gennep en besefte men ze drie prachtige
beltmolens hadden, maar alle in slechte staat. Ook draaiden ze zel-
den of niet. Naar ik meen was het molenmaker Harrie Beijk uit Affer-
den die een lans brak voor restauratie en het onderbrengen van de
molens in een beheerstichting. De Gerardamolen in Heijen was al
gemeente eigendom maar de molens van Ottersum (De Reus) en
Ven- Zelderheide (Rust na Arbeid) waren particulier bezit. Uiteinde-
lijke geschiedde dit en kwamen de particuliere molens in beheer bij
de stichting maar blijven ze particulier eigendom. 
Met het restaureren van de Rust na Arbeid van Ludger Pauls is het
molenbezit in de gemeente Gennep weer in prima conditie. Ook
het kleine plaatsje Ven-Zelderheide kan weer trots zijn op haar wie-
kendrager. De molen is wel rondom ingebouwd maar heeft nog
steeds een erg dominante positie vanaf de doorgaande weg. 
Nadat maandag 12 januari de roeden van Derckx uit Wessem zijn
gestoken zal molenmakerij Beijk het gevlucht weer afwerken. Ge-
lukkig komen de Van Busselneuzen terug en dit na een geweldige
lobby van eigenaar/molenaar Ludger Pauls. Overigens lijkt het wel
of er nu in Brabant een drang naar verbusseling is en dit ten koste
van fokwieken. Zo is bekend dat de molenmakers Harrie Beijk (mo-
len Afferden) en John de Jongh (molen Oerle en Veldhoven) hun

De Spoordonkse Molen in 1977.
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eigen molens uitgerust met fokwieken nu liever zouden verbusselen.
Dat heeft alles te maken met de goede ervaringen van de Van Bus-
selneuzen op Holtensmolen in Deurne, Zeelst en de molens in Beu-
gen, en Sint-Hubert.
Beijk restaureerde ook de gewezen Friese veenpoldermolen in He-
ijen, ook in de gemeente Gennep. De fraaie achtkante molen aan
de oude rijksweg Venlo-Nijmegen was erg bekend maar draaide al-
leen op nationale molendag en andere hoogtijdagen. Hier moest
erg veel gebeuren en met name aan staart en gevlucht. Nadat de
molen klaar was kon de net geslaagde vrijwillig molenaar Harrie
Kaak uit Gennep aan de slag met deze molen. Molenaar Leo Vaes
uit Moergestel ritselde oude katoenen zeilen in Hilvarenbeek zodat
de molen weer kon draaien. Momenteel is het wachten op nieuwe
zeilen.
De molen van de particuliere eigenaar J. Coopmans in Ottersum
kwam ook aan de beurt. Het was haast niet meer voor te stellen dat
hier zoín 25 jaar geleden instructie werd gegeven aan diverse (van
de huidige) molenaars in het Land van Cuijk. Het was instructeur
Niek Wortman uit Cuijk die diverse molenaars heeft opgeleid. 
In 1987 werd er nog een restauratie uitgevoerd aan de kap en krui-
vloer door Beijk maar draaien gebeurde toen maar sporadisch
meer. Het pakhuis was toen verbouwd tot antiekzaak. Sinds de laat-
ste restauratie draait de molen weer regelmatig door Jan Coop-
mans met hulp van Harrie Kaak en / of Ludger Pauls. Ook wordt er
geregeld een zakje veevoerder met het koppel stenen gemalen.
Wel is er aandacht geboden voor de biotoop. 
Wanneer de beltmolen in Ven-Zelderheide wordt geopend is mo-
menteel (nog) niet bekend. Diverse foto’s van de restauratie zijn te
zien op de site van molenmakerij Beijk: www.beijk.biz
Bart Hoofs.

Touwtrekken om verplaatsen molen

De standerdmolen van Kessel is in de loop der jaren te veel inge-
bouwd en ingegroeid om nog fatsoenlijk te kunnen draaien. Er is al
eerder sprake geweest van verplaatsing, maar dat is niet doorge-
gaan. In 1989 onderging de molen een grote restauratie, waarbij
de molen grotendeels werd gedemonteerd. Het was hét aange-
wezen moment om de molen een betere plaats met meer wind te
geven, te meer daar de kosten van verplaatsing minder dan 10%
van de restauratiekosten bedroegen. De gemeenteraad wees het
voorstel af: men wilde de molen houden waar hij stond. Wel werd
de molen op een lage molenberg gezet, maar dat bood niet veel
soelaas. Daardoor bleef de landschappelijke betekenis van de mo-
len minimaal en door het gebrek aan wind zijn beleving nog min-
der. En aangezien bomen groeien...
Vijftien jaar later zijn de rollen volledig omgedraaid. Nu wil de ge-
meente de molen verplaatsen omdat men in de omgeving van de
molen huizen wil bouwen en het handhaven van de molen op de
plaats waar hij nu staat legt dusdanige beperkingen op dat dit naar
schatting twintig woningen kost, omdat die woningen niet hoger
mogen worden dan 4,5 m.
Het is nu Monumentenzorg die de verplaatsing van de molen af-
keurt en vindt dat de molen op zijn historische locatie moet blijven,
terwijl de Molenstichting Limburg weer wel voor verplaatsing is. Het
laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.

Praktijkdag arbo-vrijwilligers

De Hollandsche Molen pakt de veiligheid op historische wind- en
watermolens structureel aan. Voor meer dan de helft van de mo-
lens in Nederland is inmiddels een door de vereniging ontwikkelde
RisicoInvetarisatie & Evaluatie met bijbehorend plan van aanpak in
de maak. Eigenaren kunnen nu samen met hun vrijwillige mole-
naars een landelijk geldende aanpak volgen en daarmee voldoen
aan de Arbo-wet. Een jaar geleden leek het er nog op dat molens
niet aan de hedendaagse normen konden voldoen. Dankzij deze
door De Hollandsche Molen ontwikkelde methode is dit nu voorko-
men. Voor de uitvoering van de RI&E’s heeft de vereniging ook een
aantal arbo-vrijwilligers opgelegd. Op 16 en 17 januari hebben zij
deze cursus met een praktijkdag op molen Rijn en Lek in Wijk bij
Duurstede voltooid.

De molenmakers van Beijk aan het werk aan de molen van
Ven Zelderheide (foto Beijk).

De Rust na Arbeid heeft zo jaren op betere tijden staan
wachten (foto H. Noot).
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Op verzoek van het molenveld heeft De Hollandsche Molen het af-
gelopen jaar benut om een branche-instrument op te stellen ten-
einde te voldoen aan de eisen van de Arbo-wet. Dit model RI&E
bestaat uit een speciale multomap met daarin een uitvoerige vra-
genlijst. Met een ingevulde lijst kan de eigenaar een plan van aan-
pak opstellen. In drie nieuwsbrieven zijn de eigenaren op de hoogte
gebracht van het project. Ook op de nieuwspaginaís van de web-
sites van de vereniging en het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd
aandacht besteed aan arbo en molens.
Naast deze informatieverspreiding is in de maanden september en
oktober van vorig jaar een zestal informatieavonden voor eigena-
ren en andere belangstellenden gehouden. Tijdens deze avonden
hield directeur Leo Endedijk een algemeen inleidend verhaal over
wet- en regelgeving, de aanpak van DHM en de door de eigenaar
te ondernemen stappen. Ingeborg Pouwels, projectleider van Arbo
en molens, liep vervolgens met de aanwezigen de map door en
beantwoordde vele vragen. Elke avond werd afgesloten met een
levendige discussie. De avonden waren zeer goed bezocht: in to-
taal lieten ongeveer 500 belangstellenden zich op deze wijze infor-
meren.
De eigenaar kan nu samen met zijn molenaar de vragenlijst invullen.
Hij kan ook anderen vragen voor hem de RI&E en plan van aanpak
te maken. Men kan (en moet in sommige gevallen) een beroep
doen op een erkende arbo-dienst. Maar ook de Monumenten-
wacht kan voor de eigenaar een RI&E en plan van aanpak opstel-
len. Deze wachters krijgen daarvoor een aanvullende opleiding. Zij
doen dit uitsluitend op basis van de map van DHM en in het kader
van de normale onderhoudsinspectie
Daarnaast worden speciale arbo-vrijwilligers opgeleid; De Holland-
sche Molen draagt hiervan de kosten. Na een dag cursus bij de ver-
eniging op 16 en 17 januari is met een praktijktraining bij molen Rijn
en Lek de opleiding afgesloten. De vrijwilligers kunnen straks voor
meerdere molens een RI&E opstellen. 
Het project Arbo en Molens was omvangrijk en heeft veel werk met
zich meegebracht. De eigenaren en molenaars hebben echter po-
sitief gereageerd; het project voorzag duidelijk in een behoefte. De
slotconclusie is dan ook positief: door het arboproject kan Neder-
land een veiliger molenland worden. En daar was het de vereniging
primair om te doen. Vereniging De Hollandsche Molen.

Nieuwe molenkaarten van Van Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer twee molenkaarten uitge-
geven; deze keer van standerdmolen III in Heusden en van molen 5
van de Overwaard in Kinderdijk.
De kaart kosten 0,50 per stuk, te vermeerderen met de porto (0,39
bij maximaal vijf stuks). Ze zijn te bestellen door het bedrag over te
maken op Postbankrekening 747404 van H. van Steenbergen, Kar-
deel 133, 4741 LR Raamsdonksveer (Let op, gewijzigd adres en
tel.nr.) onder vermelding van het gewenste (en bij overschrijving
vanaf een bankrekening: het adres). Voor nadere informatie: tel.
0162-516602.

In ‘t kort

� De stomp van de op 10 februari 1935 afgebrande molen van Of-
feringa in Kommerzijl blijkt, net als die te Emmen (zie Molenwereld
2002-4-105), omgebouwd te zijn tot kapsalon. Voor de nieuwe func-
tie zijn veel nieuwe ramen aangebracht, die het oorspronkelijke ka-
rakter van de molen wel hebben aangetast.
� Gedeputeerde Staten van Groningen hebben 8600,13 euro be-
schikbaar gesteld voor de restauratie van de Fraeylemamolen in
Slochteren, eigendom van de Slochter Molenstichting en 7494 euro
voor de restauratie van de molen van de Westerse Molenpolder bij
Nieuw-Scheemda, nu eigendom van de Molenstichting Oldambt.
� De in 1864 gebouwde molen van de Oudkerkerpolder bij Oud-
kerk kreeg op maandag 15 december een nieuwe vijzel.
� Bij molen De Star in Balkbrug zijn een tweetal nieuwe folders ver-
krijgbaar, één gewijd aan de molen zelf, terwijl de andere, naast bij-
zonderheden over de molen zelf ook twee ‘molenpaden’ geeft,
wandelroutes, de Reestdalroute en een naar de Ommerschans (zie
ook www.molendestar.nl).

� Op 29 november werd de molen in park Groendaal in Heem-
stede (zie elders in dit blad), officieel in bedrijf gesteld door Me-
vrouw Van der Stroom, burgemeester van Heemstede en voorzitter
van de Provinciale Molencommissie van Noord- Holland.
� Half december heeft molenmaker Vaags het nieuwe scheprad in
de molen van de afdeling Noorder G van de Zijpe- en Hazepolder
bij Sint Maartensbrug gemonteerd en zal dus binnenkort weer func-
tioneel zijn. Deze molen was sinds 1958 uitgesloopt op het bovenwiel
na!

De tot kapperszaak verbouwde molen van Kommerzijl 
(foto H. Noot). 

Het nieuwe scheprad in de molen van Sint Maartensbrug
(foto A. Nibbelink).
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� Op 10 december is de molen van de polder Waarland, sinds 1965
eigendom van de gemeente, overgedragen aan de Stichting De
Westfriese Molens.
� De Stichting Molen Kortenoord heeft molenmaker Verbij uit
Hoogmade de opdracht gegeven voor de restauratie van de ko-
renmolen Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel. Nog deze maand
wordt met de werkzaamheden begonnen, die naar verwachting
een klein jaar in beslag zullen nemen. Dan heeft Nieuwerkerk na
een halve eeuw weer een echte korenmolen.
� Op 6 januari 2004 is molenmaker De Gelder begonnen aan groot
onderhoud van de Bonrepasmolen te Vlist. De werkzaamheden
omvatten onder meer vernieuwen van de roeden, de staart, het
klompenhok en dakbeschot, reparatie aan het bovenwiel en mo-
gelijk ook reparatiewerk aan de koker.
� De gemeente Heeze-Leende trekt 80.000 euro uit voor herstel van
de korenmolen Sint Victor in Heeze.
� Het uit 1758 daterende molenhuis met de aangebouwde schuur
aan Kasterensestraat 4 in Liempde is aangewezen als rijksmonu-
ment. De waterkorenmolen waar het huis bij hoorde is sedert lang
verdwenen.
� Op 8 december werd in de molen De Arend in Terheyden een
nieuwe buitenroede gestoken.
� De molen van Potters in Wouw heeft in december een nieuwe
staartbalk en een korte spruit gekregen. Dit jaar wordt het dakleer
op de kap vernieuwd en op het verlanglijstje prijkt nog het water-
dicht maken van de romp met als achtergrond de ‘stenenmolen-
ziekte’.

Molenkalender

6 maart 2004: ruilbeurs Dordrecht.
27 maart: Friese molenaarsdag.
26 juni: Elfde Westlandse Molendag.
26 en 27 juni: Brabants Molenweekend.

‘t Betere Werk

Geldropse molenaars

Bart Hoofs uit Hilvarenbeek wijst naar aanleiding van het bericht
in het januarinummer over de prijs voor de Geldropse mole-
naars op dat niet beide vrijwillige molenaars in het bestuur van
de afdeling Noord-Brabant van het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars zitten. Frans Tullemans is weliswaar de voorzitter van het
Gilde in Brabant, maar Hans Tielemans is bestuurlijk (al vele ja-
ren) actief in de Peellandse molenstichting als secretaris en als
organisator van de Peellandse molendag. Ook was hij de
mede-organisator van de Kempische molendag die enige ja-
ren geleden vanwege de overdosis Aan molendagen beëin-
digd is. Waarvan acte.

‘t Betere Werk

Verkeerd telefoonnummer
Abusievelijk werd in het decembernummer het oude tele-
foonnummer opgenomen van de heer H. van Steenbergen,
de organisator van de molenruilbeurs in Dordrecht. Het moet
Zijn: 0162-516602.

Bij De Hollandsche Molen, vereniging tot 
behoud van molens in Nederland, is de
vacature ontstaan van

MEDEWERKER TECHNIEK (M/V)
Taken:
� het geven van advies over onderhoud en restauratie
van molens;

� het opzetten en onderhouden van een provinciaal
netwerk;

� het zorg dragen voor het onderhoud van de molens
van de vereniging.

Functie-eisen:
opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur HTS-Bouwkunde;
in het bezit van het getuigschrift vrijwillig molenaar;
adviesvaardigheid.

Een uitgebreide functiebeschrijving is te vinden op
www.molens.n l tabblad Nieuws. 

Deze informatie kan ook toegezonden worden op 
telefonisch verzoek bij, 
Marion de Vries, tel. 020-6238703.
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Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Duitsland

Molen Hage wordt onttakeld
De molen van Hage, even ten oosten van Norden, behoort tot de
allergrootste molens van Duitsland en heeft niet minder dan vijf ver-
diepingen in de onderbouw. De molen is eigendom van de Beru-
mer Vermögensverwaltung, die de molendeskundige van de
Landkreis Aurich, Torsten Scheweling, gevraagd heeft rapport uit te
brengen over de toestand van de molen. Deze heeft nog borstroe-
den met een ijzeren borststuk en houten lassen. Deze lassen verke-
ren in slechte staat en daarom heeft Scheweling geadviseerd de
molen in afwachting van herstel maar te onttakelen. Ook de balie
is slecht en aan het inwendige moet ook het nodige gebeuren.

De Hüvener Mühle dringend aan herstel toe
De Hüvener Mühle bij Hüven, veertig kilometer ten oosten van Em-
men is bekend tot ver buiten Duitsland als molen die zowel door
wind-als water kan worden gedreven. Hij begon zijn bestaan als ge-
wone onderslagwatermolen, welke reeds in 1534 werd vermeld. De
bestaande watermolen werd gebouwd nadat zijn voorganger in
1801 door brand was vernield. In de vakwerkconstructie van de mo-
len staat: ‘Wenn der Herr diese Mühle nicht gebaut, So ist alles ums-
onst Die darinnen bauen- Johann Gert Müller und Anna Burken Ehe-
leute, Anno 1802 Den 21 Juni’; een verwijzing naar Psalm 127 : 1. Bo-
ven de deur staat nog een Bijbelse verwijzing: ‘Wer anklofet der wirt
aufgethan’, naar het Lukas-evangelie 11 : 5 - 13. Daarboven staat
weer de naam van de molenmaker: Meister Steffen Dierkes.
In 1812 kreeg eigenaar Gerd Müller toestemming om een pelsteen
te leggen. De watermolens van het Emsland waren afhankelijk van
de regenval en dat wilde wel eens problemen geven. Sommige
molenaars in de streek lieten een windkorenmolen bouwen en ga-
ven de watermolen een andere functie. Molenaar Abel Müller
wilde de waterkracht niet opgeven voor het malen van koren en
vroeg molenmaker Bernhard Dierkes, een zoon van de bouwer van
de molen om een oplossing. Die kwam met het plan om op de wa-
termolen een windmolen te zetten, zodat het maalwerk naar keuze
met wind of water aangedreven kon worden. In december 1850
werd met de bouw begonnen en in oktober 1851 was de molen
klaar. Er waren twee koppel stenen, een pelsteen en een buil. Ver-
der was er nog een olie- en een volwerk...
De molen was tot 1950 in bedrijf, maar raakte daarna in verval. Red-
ding daagde doordat de Heimatverein Aschendorf- Hümmling de
molen kocht, waarna in 1956/1957 molenmaker Mönck uit Ost-
groflefehn de molen restaureerde. Toch is de molen nu weer be-
dreigd, nu door knagend ongedierte en zwammen. En zoals zo
vaak geeft het water de molen niet alleen het leven, maar vormt
ook een bedreiging: onderspoeling. De eigenaar, de Heimatverein
is druk bezigmet de fondsenwerving, waarbij o.a. een beroep op
de Europese Unie is gedaan. De Hüvener Mühle in 1997 (foto Bernhard Fritsche).

De molen van Hage (foto H. Noot). 

G R E N S M O L E N S
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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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ZOEKER
De heer Keunen van Monumentenzorg deelt mee dat de ‘Zoe-

ker’ in het januarinummer een van de molens van het water-
schap De Ronde Venen bij Mijdrecht is.  Dit waterschap bestond uit
zes afzonderlijke polders, elk met een eigen molen. In 1924 scha-
kelde het waterschap De Ronde Venen over op mechanische be-
maling, waarna de molens buiten bedrijf werden gesteld en vervol-
gens geheel of gedeeltelijk gesloopt. De Aarlanderveense mole-
naar P. van den Bosch bevestigt dit en schrijft: ‘volgens mij is het de
Wilnisser molen aan de Kromme Mijdrecht. In het boek ‘De Ronde
Venen een omgekeerde wereld’ word het bouwjaar 1817 ge-
noemd, en is de molen in 1928 gesloopt. Volgens de huidige bewo-
ners van het huis wat op de plaats van de molen staat, zijn nog on-
derdelen van de fundatie zichtbaar. Zijn standplaats was ongeveer
1500 m. ten noorden van de Westveense molen te Woerdense Ver-
laat aan de oostzijde van de Kromme Mijdrecht’. De heer Esselink
uit Delft vult dit verder aan: ‘In Molenwereld 2003-7/8 schreef ik over
de molen van de Osdorper bovenpolder, waarvan Nard Griffioen
molenaar was. Hij kwam van Wilnis, waar zijn vader molenaar was
op de Wilnissermolen. Dat is nu de molen, die als ‘Zoeker’ in Molen-
wereld 2004-1 staat. Nard’s vader heette Geelof Griffioen (geboren
1840) en hij is met zijn vrouw Dirkje van der Heeden te zien op de
foto. Aan weerszijden van hen staat een aantal van hun kinderen.
Mogelijk is de foto gemaakt bij hun 50-jarig huwelijk in 1914. De mo-
len van de foto werd in 1817 gebouwd, nadat zijn voorganger op
27 april 1813 als gevolg van een hevig onweer in brand was gevlo-
gen. Toen in 1923 het elektrische gemaal De Ruiter aan de Dem-
meriksekade te Vinkeveen werd gebouwd werden zes molens over-
bodig, waaronder de Wilnissermolen. Ook J. Hofstra deelt mee dat
de molen de Wilnisser molen is.
De heer Meesters uit Breda los de ‘Zoeker’ uit het decembernum-

mer op en schrijft: ‘Het betreft hier twee korenmolens in het Duitse
Wustrow, een badplaats aan de Oostzee in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Van beide molens zijn zeer veel kaarten uitgegeven. Volgens
de Duitse molendatabase is er nog minstens één aanwezig, maar
helaas is deze tot woning verbouwd. Ook op alle andere kaarten in
mijn bezit heeft de ene een windroos en de andere een staart.’ De
heer Van den Berg uit Gouda onderschrijft dit.

De nieuwe ‘Zoeker’ is afkomstig uit een tijdschrift en toont links een
heel kleine wipmolen om niet te zeggen een weidemolen. Het on-
derschrift meldt dat de Haagsche Hengelaarsvereniging edelkar-
pers om uit te zetten heeft aangekocht bij de Nederlandsche Hei-
demaatschappij en dat men bezig is deze vis met zegen te vangen.
Waar is deze foto genomen en om welke molen gaat het. (Waar
kweekte de Heidemaatschappij karpers?)

Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de Molenwereld,
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303,
e-mail: jsbakker@cistron.nl
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Van 19 november 1986 tot 21 januari
1987 verscheen in De Molenaar

een serie van acht artikelen, getiteld ‘Van
rompen en stompen’. Daarin werd een
pleidooi gehouden voor een zorgvuldi-
ger omgaan met molenrestanten, omdat
de historisch en landschappelijke waarde
ervan groot kon zijn, ja zelfs die van
menige complete molen kon overstij-
gen. Na deze ‘basisreeks’ werd de serie
voortgezet en inmiddels zijn er meer
dan 110 afleveringen verschenen, eerst
in De Molenaar, vervolgens in de 
Molenwereld. In de meeste aflevering
betrof dit de lotgevallen van individuele
molenrestanten. Een aantal ervan is 
hersteld, velen zijn er verdwenen. De
onvrede in de kring van molen- en 
monumentenliefhebbers was groot, niet
alleen vanwege het verdwijnen of aan
hun lot overgelaten zijn van veel waar-
devolle molenrestanten, maar ook het
beleid wat er gevoerd werd. ‘(On)ver-
klaarbaar (on)beschermde molens’ was
de titel van een van de afleveringen. Het
beleid, volgens sommigen het ontbreken
van beleid, werd ook aan de orde gesteld
tijdens een contactdag van de Vereniging
De Hollandsche Molen op 25 november 1994 in Arnhem. Daar zegde de directeur van 
Monumentenzorg, de heer Asselbergs, geconfronteerd met deze onvrede, een nota toe over het
behoud/beschermen van molenrompen en stompen toe uiterlijk 1 juli 1996. Het uitblijven 
ervan leidde in Molenwereld 2003-6- 169 tot de opmerking dat de toegezegde opmerking 
‘’t geheim van Zeist’ was. Prompt bleek dat het verhaal onderweg was via de inmiddels 
verschenen Nieuwsbrief van de RDMZ van juli 2003, terwijl een lijst van 72 te beschermen
molens en molenrestanten gepubliceerd werd via de website van de RDMZ. Daarnaast werden
er gedurende de voorbereiding van deze nota een aantal molens en molenrestanten dat ‘in de
wachtkamer zat’ al daadwerkelijk beschermd. Als men deze molens of molenrestanten er bij op-
telt, dan komt men in totaal uit op 84 exemplaren. In dit speciale nummer van Molenwereld
worden deze 84 molens stuk voor stuk beschreven, voorafgegaan door onderstaande inleiding,
die wij dankzij de medewerking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hebben mogen
overnemen uit de bovengenoemde ‘Nieuwsbrief ’. 
In een volgend nummer van Molenwereld hopen we tot een wat meer inhoudelijke bespreking
van het onderwerp over te gaan.                                                                               jsb.

Tot voor kort konden landschappelijk en/of historisch waardevolle 
molenrompen vrijwel geruisloos verdwijnen. De molen van Stormink in
Twello is er één van. In september 1975 werd het achtkant voor sloop te
koop aangeboden en korte tijd later werd de molen tot op de onder-
bouw gesloopt, die inmiddels ook verdwenen zou zijn. Deze indrukwek-
kende molen verdiende een beter lot. Hopelijk komt zoiets nu niet meer
voor.

I N L E I D I N G
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Nationaal en internationaal gezien vormen de historische wind-
molens voor Nederland een markante, karakteristieke groep bin-

nen de collectie van rijks-beschermde mornimenten. Van de onge-
veer 55.000 bij wet beschermde monu menten betreft het ruim 1000
poldermolens, koren- en industriemolens. Behalve deze geheel of
nagenoeg maalvaardige, beschermde molens zijn er zon 500 niet-
beschermde restanten van windmolens in het land te vinden, in di-
verse soorten en maten en in uiteenlopende staat van onttakeling.
Daaronder bevindt zich een aantal min of meer complete molen-
rompen. Een deel daarvan is om uiteen lopende redenen als be-
schermenswaardig aan te merken. De RDMZ heeft, na een uitvoe-
rige inventarisatie en kwalificatie 72 molenrestanten voor bescher -
ming geselecteerd. De aanwijzingsprocedure gaat in juli van start.

I n v e n t a r i s a t i e

Om inhoudelijk en juridisch helderheid en eenduidigheid over de
monumentale waarde van het meer of minder fragmentarisch be-

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

waarde molen erfgoed te verkrijgen, hebben we de afgelopen ja-
ren een inventarisatie en selectie uitgevoerd van het volledige be-
stand van molenrestanten. Daarbij is uitgegaan van bestaande,
gepubliceerde en niet-gepubliceerde literatuur over het onder-
werp, van documen taire informatie, van eerdere inventarisaties
(voor de kenners: o.a. de inventarlsatles van P. Grund en N. Sonne-
veld-Riper), van informatie van externe deskundigen en van de bij
de RDMZ aanwezige kennis en informatie.

Vo o r s e l e c t i e

Een voorselectie leverde een mogelijk beschermenswaardig be-
stand van ongeveer 150 objecten op. Bij deze eerste selectie werd
getoetst op de volgende vragen:
� Is er sprake van substantiële restanten en rechtvaardigt de tech-
nische staat daarvan voorselectie?
� Vertegenwoordigen het object en zijn naaste omgeving tot op
zekere hoogte een ruimtelijk-visuele kwaliteit?

De molenstomp van de polder Bombay bij Doezum was een
unicum onder de Groninger watermolens: restant van een
groot schepradmolen van Zuid-Hollands kaliber; tot voor 

enkele jaren nog voorzien van een scheprad en de elektrische
bemalingsinstallatie. De biotoop was zowel in waterstaatkundig

als qua windbelemmering ideaal (foto jsb). 

Het ontbreken van adequate bescherming maakte in 1998 een
verbouwing mogelijk die de bijzondere historische waarde van
de molen vrijwel geheel vernietigde (foto H. Noot).

Voor de
Monumentenlijst
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� Is het object van betekenis uit een oogpunt van historische tech-
niek?
� Is er sprake van een in monumententermen waardevolle steden-
bouwkundige of landschappelijke context?
� Is er - voor objecten die in aanmerking zouden komen voor be-
scherming als (potentieel) draaiende molen - nog sprake van een
gunstige molenbiotoop, zodat goede windvang is gegarandeerd?
� Staan de huidige functie en bestemming behoud van cultuur-
waarden niet in ernstige, structurele mate in de weg?

E i n d s e l e c t i e

Op deze selectie volgde een eindselectie op monumentwaardig-
heid, op de moge lijkheid van behoud en herstel in relatie tot de be-
stemming van het object en op de technische herstelbaarheid.
Daartoe zijn alle objecten bezocht en beoordeeld op de volgende
aspecten en factoren:
� Hoe compleet is het exterieur (nadere kwalificatie van de bij de
eerste selectie vastgestelde drempelwaarde).
� De omgevingsfactor. De huidige betekenis van het object voor
het landschap of het stads- of dorpsbeeld waarin het positie heeft
en vice versa. Verder is de kwaliteit van de molenbiotoop hier punt
van afweging.
� (Bij poldermolens) De historisch-technische betekenis van het ob-
ject zelf en zijn waterstaatkundig-historische betekenis in de ontwik-
keling van de polder-bemaling in ons land.
� De overlevingsfactor. De technische staat waarin het object ver-
keert en de mate van structurele gaafheid.
� De cultuurhistorische factor. De mate waarin door het object

en/of zijn stand plaats een lokale/regionale historische ontwikkeling
wordt gemarkeerd (molen plaats vaak eeuwenoud).
� De zeldzaamheid. De zeldzaamheid van het object en zijn func-
tie(s).

Deze definitieve selectieronde leverde 72 objecten op die voor
aanwijzing als beschermd monument in aanmerking komen. Daar-
naast is een aantal al eerder tot complete maalvaardige molen
herstelde molenrestanten nu aangewezen als beschermde molen.
Tenslotte zijn alle al eerder beschermde molen-rompen en -restan-
ten aan dezelfde criteria getoetst op hun hoedanig  heid als be-
schermd monument.
De bij voor- en eindselectie afgevallen molenrestanten komen naar
het oordeel van de RDMZ niet in aanmerking voor aanwijzing. De
selectie is in enkele sessies besproken met de Bijzondere Commissie
Monumenten en Archeologie van de Raad voor Cultuur. Deze
heeft, na inhoudelijke beoordeling van de inventarisatie- en selec-
tiemethode en van de uiteindelijk voor aanwijzing geselecteerde
objecten, positief op de voorgesteld selectie geadviseerd. De Raad
voor Cultuur deed de aanbeveling om de aanwijzing conform te
laten plaatsvinden. De beschermde status is ook van betekenis voor
de mate waarin subsidie bij instandhouding en restauratie kan wor-
den toegekend. Kort gezegd geldt voor alle nu voorgedragen ob-
jecten dat bij inschrij ving als beschermd monument onderhoud vol-
gens de bestaande regeling (Brom) kan worden gesubsidieerd. Uit-
sluitend voor de categorie incomplete molens geldt bovendien dat
bij completering subsidie in het kader van de Brrm 1997 kan worden
verstrekt.

BEGRIPSOMSCHRIJVING EN HOEDANIGHEID OBJECTEN

Het betreft molenobjecten van verschillende categorie; de na-
volgende definities en begripsomschrijvingen maken duidelijk

wat onder de aanduidingen, zoals die in de beschrijvingen zijn op-
genomen, moet worden verstaan.

Molen: Ten minste uitwendig complete windmolen die in het ver-
leden niet als beschermd rijksmonument is aangewezen, maar die
nu, naar huidig inzicht, als beschermde molen in het register moet
worden opgenomen.
Incomplete molen: Onttakelde molen met of zonder kap waar-

voor om een aantal redenen (zoals belangrijke landschappelijke of
stedenbouwkundige, visuele betekenis; molenbiotoop) complete-
ring acceptabel kan zijn. Completering betekent in dit geval een
ondersteuning van de aanwezige monumentwaarden. Na com-
pletering kan de status wijzigen in die van beschermde molen. Voor
bescherming als incomplete molen komen die objecten in aan-
merking die als maalwerktuig bijzondere zeldzaamheid bezitten van
algemeen historische betekenis zijn en die vanwege de betekenis
van en voor de eigen omgeving waardevol moeten worden ge-
acht. Bij poldermolens kan hier het historisch/technische aspect
doorslaggevend zijn.
Molenromp: Onttakelde molen zonder kap, waarvan de romp tot

minimaal de kapzolder resteert, die in aanmerking komt voor be-
scherming in zijn huidige staat (in bepaalde gevallen kan comple-
tering acceptabel zijn; dit draagt echter niet bij aan de betekenis
als monument en vormt dan ook geen aanleiding voor opwaarde-
ring van status tot beschermde ‘molen’).
Molenrestant:Onttakelde molen waarvan de romp tot op laag ni-

veau - b.v. de eerste zolder of stellinghoogte - is afgebroken. Als
romp of restant verdienen die objecten bescherming die vooral
een historische ontwikkelingsgang markeren, die van bijzondere
landschappelijke betekenis zijn of die als overblijfsel van historische
polderbemaling in civieltechnisch opzicht markant zijn. Hun beteke-
nis is vooral gelegen in het ‘in herinnering houden en documente-
ren van genoemde waarden. Zij zijn in hun huidige onvol ledige
staat van betekenis; een betekenis die geen aanleiding vormt tot
completering als molen.

Molenrompen kunnen inwendig soms nog redelijk compleet
zijn of (sporen van) bijzondere constructies herbergen. Zo 
bezat de onttakelde molen van Bouwhuis van Holten nog een
groot deel van zijn binnenwerk, waaronder restanten van een
pelsteen, zeer uitzonderlijk in een grondzeiler. Molenliefheb-
bers droomden van een verplaatsing van de molen over een
verplaatsing van 500 m in zuidoostelijke richting naar de 
Loker Enk, dat een schitterend en ideaal molenlandschap zou
opleveren. Helaas draaide het definitief uit op sloop in januari
1983 (foto jsb).
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DE VOOR BESCHERMING VOORGEDRAGEN MOLENS 
EN MOLENRESTANTEN

J.S. Bakker

Aan de hand van de door de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg (RDMZ) gepubliceerde lijst met de voor bescherming voor-

gedragen molenrestanten treft u hieronder een korte beschrijving
van elk dezer molens aan. Er is naar gestreefd om van iedere mo-
len een foto van de huidige situatie op te nemen plus een foto van
de molen in complete staat.
De molens zijn gerangschikt naar: 
categorie (1. Molens, 2. Incomplete molens, 3. Molenrompen, 
4. Molen restanten). 
provincie (van Groningen tot Limburg, 1 tm 11), 
gemeente/plaats.
Bij de beschrijvingen is de nadruk gelegd op de historische compo-
nent: de levensloop van de molen. Voor de beschrijvingen is vooral
geput uit de documentatie van de auteur, met name uit de tijd-
schriften De Molenaar en Molenwereld. Dit betekent wel, dat er
soms grote verschillen zijn met de redengevende omschrijvingen
van Monumentenzorg. De verantwoordelijkheid voor de beschrij-
vingen berust dan ook bij de auteur en niet bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, ook al zijn de redengevende omschrijving wel
geraadpleegd; iets dat mogelijk was dankzij de welwillende mede-
werking van de dienst.
Daarnaast verschillen de beschrijvingen van de diverse molens on-
derling nog al in kwalitatief opzicht, hetgeen terug te voeren is op
de beschikbaarheid van gegevens. Van sommige molens is zo veel
bekend, dat een selectie van die gegevens moest plaats vinden;
van andere molens zo weinig dat er nauwelijks een behoorlijk ver-
haal van te maken is.
Er is bewust van afgezien om bij iedere molen aan te geven wat de
waarde van het object is om het molenrestant voor te dragen voor
bescherming, eensdeels om vruchteloze discussies te vermijden en
andersdeels om de schijn te vermijden van vereenzelviging van de
standpunten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de
Stichting Molenwereld. Immers de Rijksdienst is niet verantwoordelijk
voor deze beschrijvingen en de Stichting Molenwereld niet voor de
waardebepalingen. Door beide in één tekst te publiceren zou ge-
makkelijk verwarring kunnen ontstaan. 
Ook is vermeden om in details te treden bij de objectbeschrijving.
Veel laat zich afleiden uit de foto’s, terwijl er waarschijnlijk weinig le-
zers zitten te wachten op proza als ‘gemetselde bakstenen onder-
achtkant van een bovenkruier. Het onderachtkant is voorzien van
hoeklisenen. De uit drie bouwlagen bestaande....’ Natuurlijk zijn der-
gelijke beschrijvingen onmisbaar voor het doel waarvoor ze ge-
maakt zijn, maar buiten dit doel zegt een foto in zo’n verband min-
stens zo veel. Als er sprake is van voor de geschiedenis of het func-
tioneren van de molen belangrijke
technische details, dan zijn die onder-
gebracht onder het hoofd ‘verdere ge-
gevens’.

K w a n t i t a t i e f  o v e r z i c h t
De naaststaande tabel is een overzicht
van de aantallen voor bescherming
voorgedragen molens en molen -
restanten, gerangschikt naar categorie
en provincie. 

Provincie Molen Incomplete molen Molenromp Molenrestant Totaal 

Groningen - 1 - 1 2 
Friesland 2 1 - 1 4 
Drenthe 1 - - - 1
Overijssel - 8 4 - 12 
Gelderland 2 4 5 - 11 
Flevoland - - - - 0 
Utrecht - - 1 2 3 
Noord-Holland 4 2 5 - 11 
Zuid-Holland 1 6 4 9 20 
Zeeland - 4 2 - 6 
Noord-Brabant 1 5 5 - 11 
Limburg 1 1 1 - 3       

TOTAAL 12 32 27 13 84  

De Graankorrel in Delfshaven is ook een onttakelde molen
met een bijzondere constructie. De molen heeft ook als
bloemmolen gewerkt en uit die tijd dateert het tegen de 
molen aangebouwde ‘builhuis’, een ‘accessoire’ die men bij
complete molens niet veel tegenkomt.
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1 M O L E N S

1 . 0 2  F r i e s l a n d

1.02.1 Korenmolen De Mars te De Blesse

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: De Blesse
Naam: De Mars
Functie: korenmolen
Omschrijving: achtkante baliemolen met stenen onderbouw
Ligging: in de dorpskern, bij en ten westen van de weg Wol-

vega-Steenwijk, even te zuiden van de weg naar
Steggerda, Steenwijkerweg 48

G e s c h i e d e n i s :
Deze molen werd in 1834 gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van
Phi lips Schlecht. De voorganger van deze molen stond aan de an-
dere kant van de weg. Op de baard stond het jaartal 1834 met de
initialen C.B.B. Later was Roelof Schlecht (1865-1948) eigenaar. De
molen zou als grondzeiler zijn gebouwd die aan het einde van de
negentiende eeuw werd verhoogd tot baliemolen. In 1916 ging de
molen over in eigendom van de coöpe ratie, in dit geval de afde-
ling Steggerda van de ABTB. Schlecht bleef als zaak voerder voor de
coöperatie op de molen werken.
In 1919 gingen de wieken van de molen af en nadien werd er elek-
trisch gemalen. Een andere lezing vermeldt roedebreuk in
1924/1925, waarna de andere roede eruit ging en men elektrisch
ging malen. Later werd de coöperatie zelf standig, en zo was de
molen in 1943 eigenaar van de Coöpera tieve Aan- en Verkoopver-
eniging Mutua Fides (= Wederzijds Geloof) GA Blesse.
Omstreeks 1958 werd de molen tot op de onderbouw afgebroken
en de maalderij groeide uit tot een complete, zelfs flinke meng  voe-
derfabriek. De schaalvergroting in de mengvoederindustrie ging de
coöpera tie in De Blesse desondanks niet voorbij. De fabriek werd
stilgelegd. In 1985 kocht de heer J.A.M. Mars het com plex voor de
vestiging van zijn bedrijf. Langzamerhand rijpte bij hem het plan om
de molen weer in complete staat te her stellen. Hij nam contact op
met het gemeentebestuur van West stellingwerf, waarna het Col-
lege van B & W de molen, of wat daarvan over was in oktober 1996
met een bezoek vereerde. Daarna schreef Mars een brief waarin hij
zijn plannen ontvouw  de en met wethouder mevrouw Harder ver-
der sprak. De heer Mars sprak ook met Monumentenzorg, die tech-
nisch de mogelijkheid van herstel onderschreef.
De heer Mars werd getipt over een verkommerende watermole-
nachtkant in Het Bildt bij Zwarte Haan van de in 1877 gebouwde en
in of kort voor 1928 onttakelde molen van het waterschap Het Noor-

1. De molen van De Blesse omstreeks 1925 na het verdwijnen
van het gevlucht en de balie.

2. Omstreeks 1958 werd de eigenlijke molenromp gesloopt en
bleef alleen de onderbouw over.

den. Omdat daar voor die molen geen toekomst was bleek het wa-
terschap De Waadkant bereid om de molen af te staan aan de
heer Mars voor zijn plannen. In april 1997 volgde demontage van de
molenromp in Zwarte Haan. Mars voert de herbouw van de molen
in eigenbeheer uit, waarbij vooral de rol van Klaas Rodenburg niet
onvermeld mag blijven. In november 1997 werd het gerestaureerde
achtkant op de aangepaste onderbouw gezet. In juni 1999 wordt
de kap geplaatst, afkomstig van een Duitse molen (Neustadtgö-
dens- Wedelfeld), terwijl in november de roeden worden gestoken.
Op 8 september 2000 vindt de feestelijke ingebruikstelling van de
voltooide molen plaats die dan de naam De Mars krijgt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 18,20 m
Baliehoogte: 5,85 m
As: Gieterij Hardinxveld, 1999, no. 81
Roeden: fabrikaat Buurma, no. 352 en 353
Binnenwerk: 1 koppel vijftiender stenen op een halve zolder op de

baliezolder; luiwerk

1.02.2 Watermolen Doris Mooltsje bij Oudega

Gemeente: Wymbritseradiel
Plaats: Oudega
Naam: Doris Mooltsje
Functie: watermolen
Omschrijving: spinnenkopmolen met achtkantige ondertoren
Ligging: een kilometer ten noordwesten van Oudega, aan en

ten noorden van de Oudegaasterbrekken, 600m ten
westen van de Stasjonsleane

G e s c h i e d e n i s :
Getuige een inscriptie in de ondertoren bestond de molen al in 1790.
Daarmee is hij een van de oudste gedateerde watermolens van
Friesland. De molen bemaalde polder 34, en werd in het spraakge-
bruik Doris’ Mooltsje, genoemd naar de laatste eigenaar, Doris Hoek -
stra, die in 1908 eigenaar werd van de boerderij met de molen. Om-
streeks 1934 werd de molen gedeeltelijk gesloopt en bood daarna
onderdak aan een gemaal. Alleen het grootste deel van de onder-
toren bleef staan, gesloopt tot op de bovenste bindlaag. Dit gemaal
liep omstreeks 1990 in het kader van een ruilverkaveling op zijn laat-
ste benen en sloop dreig de. Het was Simon Jellema van zaagmolen

3. In de jaren 1997-2000 is de molen van De Blesse geheel ge-
restaureerd en is sindsdien weer een maalvaardige korenmolen
(foto G.H. Varwijk).

1
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De Rat in IJlst die in 1992 én het bijzondere karakter van deze molen
én de drei gende sloop onderkende. Hij wist in Oudega enthou-
siasme te ontketenen voor een beter perspectief: her stel. Zo kwam
de Stichting Doris Mooltsje tot stand. Het enthousiasme werkte aan-
stekelijk bij de gemeente, de ruilver kavelingscommissie en het wa-
terschap. De provincie Friesland liet het lelijk afweten met een wei-
gering om de molen op de provinciale monumenten lijst te plaat-
sen, een weigering die ook in beroep in stand bleef. Dat was niet al-
leen een miskenning van de kwaliteiten van deze molen, maar
sloeg ook een groot gat in het financie ringsplan waarvan de optel-
som toch altijd een bedrag van vier ton liet zien. Het leidde niet tot
een ‘dan maar niet’, wel tot het tegendeel. Omdat herstel langs re-
guliere weg via een molenmaker financieel onhaalbaar was ge-
worden besloot men om zelf de handen uit de mouwen te ste ken.
Jan Hofstra maakt een reconstructieplan en daarna gingen molen-
makers en anderen in hun vrije tijd aan het werk zoals de ge-

1. Dorismooltsje te Oudega voor de gedeeltelijke sloop 
omstreeks 1934.

noemde Jan Hofstra, Durk Posthumus en Simon Jellema. Op zater-
dag 13 juni 1998 volgde de kroon op het werk, toen de molen in be-
drijf gesteld werd door Jan Hofstra en Theodo ris Gunne weg, ach-
terkleinzoon van de naamgever van de molen.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 15,50 m en daarmee de grootste spinnenkopmolen

van Friesland
As: hout
Roeden: hout
Vijzel: hout; 3 gangen, spoed 96 cm, diameter 100 cm,

lengte beschoeping 5,30 m,hellingshoek 30 graden
Peil: polderpeil -2,10 m, boezempeil (gem.) -0,51 m
Overbrenging: asrad 43 kammen, bonkelaar 22 kammen (steek 11

cm); spilrad 40 kammen, schroefrad 37 kammen
overbrenging bijgevolg 1 : 2,11

De ondertoren is bedekt met leipannen. 

1 . 0 3  D r e n t h e  

1.03.1 Korenmolen De Weert in Meppel

Gemeente: Meppel
Plaats: Meppel
Naam: De Weert, vroeger ook wel De Reest of De Eekmolen
Functie: korenmolen, voorheen pel- en eekmolen, later ko-

ren- en eekmolen
Omschrijving: achtkante baliemolen 
Ligging: de molen staat aan de zuidwestrand van de oude

stad, aan en ten noordoosten van de Reest, bij de
brug in de Weerdstraat over deze rivier, Weerdstraat
78

G e s c h i e d e n i s :
De molen had een voorganger op de andere oever van de Reest
in de vorm van een standerdmolen welke al in 1766 bestond. De
nieuwe molen werd blijkens een gevelsteen in 1807 gebouwd. Hij
werd ingericht als pel- en eekmolen. Eek is gemalen eikeschors dat
vroeger gebruikt werd bij het looien van leer.
De Eekmolen verruilde het pellen van gerst voor het malen van

2. Friese molenliefhebbers ontmantelen het restant van 
Dorismooltsje van deze eerder ten dode opgeschreven molen:
het begin van de redding. Links de pomp op de achterwater-
loop (foto J. Hofstra).

3. De inbedrijfstelling van de gerestaureerde molen op 
13 juni 1998.
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graan zodat er sindsdien sprake is van een koren- en eekmolen. 
De bouw vond in 1807 voor rekening van Albert van Dassen plaats.
Later komen we als eigenaren tegen: wed. A. van Dassen (1853) en
Abraham Roelink. In de negentiger jaren van de 19e eeuw ver-
koopt Mr. W.Th. Eilerts de Haan de Eekmolen aan Lambertus Pas-
man en sindsdien staat de molen in Meppel bekend als de Molen
van Pasman.
Op 5 augustus 1908 werd de molen door de bliksem getroffen maar
bleef toch behouden. Het betekende uitstel van executie want in
1937 werd de molen in opdracht van Ewold P. Pasman tot op de on-
derbouw gesloopt omdat de verzekeringspremie te hoog werd ge-
acht voor de toen al jaren stilstaande molen. Molenmaker Bisschop
brak de molen die toen twee koppel stenen had in het voorjaar van
1937 af. De roeden gingen naar de molen van Fleringen.Later ver-
dwenen ook de bij de molen beorende schuren en bleef alleen de
kale onderbouw over.
Het betekende het einde voor één van de mooiste molencom-
plexen van Nederland, schitterend gelegen bij de Reestbrug in de
buurtschap Hesselingen.
In 1992 werd de Stichting Welzijn Meppel eigenaar van de onder-
bouw van de molen en gebruikte deze als opslagplaats voor de
jeugdactiviteiten in de zomermaanden. In 1993 onderzocht men de
mogelijkheid om de molenonderbouw in te richten tot oefenruimte
voor pop collectief Xodus. Maar het volledig ge  luidsdicht maken
van de romp bleek te kostbaar. Een alterna  tief was afbraak, maar
men kwam tot de conclusie dat het ook anders kan: wederop-
bouw. Op 10 juni 1994 presenteerde de Stichting Welzijn Meppel bij
monde van voorzitter Foppen haar idee om De Eekmolen te her-
bouwen door het overdragen van een uitgebreid herstelplan aan
wethouder Oldebesten. Dit plan is ontwikkeld door Henk Meije rink,
de beheerder van de SWM en Giska Eisma, studente bouw kunde in
Zwolle. Men acht de herbouw van de molen zeer goed mogelijk
vanwege de van diverse zijden aangeboden steun en men vindt
zelfs een passend achtkant, te weten dat van de Schuilen burger
Molen uit Hellendoorn.
De plannen kregen goed onthaal en op 8 juli 1998 werd het geres-
taureerde achtkant van de Schuilenburger Molen op de herstelde

onderbouw gezet. Het jaar erop kwam de molen gereed en op 13
mei 2000 werd de molen officieel in gebruik gesteld.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 20,80 m
Baliehoogte: circa 6 m
As: Gieterij Hardinxveld, nr. 75, gegoten in 1997
Roeden: fabrikaat Vaags, no. 20 en 21 uit 1998; fokwieken met

remkleppen
Binnenwerk: 1 koppel stenen; centrifugaalbuil

1 . 0 5  G e l d e r l a n d

1.05.1 Korenmolen te Gorssel

Gemeente: Gorssel-Eesterhoek
Plaats: Gorssel
Naam: Geertruida Cornelia
Functie: korenmolen
Omschrijving: ronde stenen grondzeiler
Ligging: de molen staat anderhalve kilometer ten zuiden van

Gorssel, ongeveer 750 m ten zuidwesten van de be-
graafplaats. Gorsselse Enkweg 2

G e s c h i e d e n i s :
Deze betrekkelijk kleine stenen grondzeiler met een vlucht van 21,5
m heeft tientallen jaren uitgesloopt en zonder kap gestaan. Hij is in
1893 gebouwd voor molenaar M.E. Dommerholt, die er op 28 maart

1. De Eekmolen in Meppel voor de sloop van 1937.

2. Het restant van de Eekmolen in 1980.

3. De onttakelde Schuilenburger Molen bij Hellendoorn in
1975 als onderdeel van een veevoederfabriek. Het achtkant
krijgt in 1998 een plaats op de onderbouw van de Eekmolen.

4. De malende Eekmolen tijdens de Drentse molendag in 2003
(foto H. Noot).

1. De onttakelde korenmolen van Gorssel met molenhuis en
maalderij in 1995 (foto Van Galen, RDMZ).
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1893 vergunning voor had gekregen. Dommerholt komt op 31 mei
1893 om het leven in de in aanbouw zijnde molen. In 1895 komt D.J.
Peerebolte en deze voltooit de molen. Er blijkt dan al niet alleen op
de wind, maar ook op de motor gemalen te worden, zodat de ge-
schiedenis van windmolen en motormaalderij min of meer gelijk op-
gaan, want al op 31 maart 1896 kreeg Peerebolte vergunning voor
het plaatsen van een 8 pk petroleummotor, gelet op het vermogen
duidelijk bedoeld als hulpkracht. In 1900 komt H.R. Veldhorst als mo-
lenaar. In 1906 doet deze zijn molen over aan Bernard Kreeftenberg,
die op zijn beurt de molen in 1918 overdraagt aan de C.A.V. Gors-
sel. Kreeftenberg bleef nog tot 1922 zaakvoerder voor de coöpera-
tie. In 1922 volgt Jan Luichies hem op. In 1921 werd de petroleum-
motor vervangen door een ruwoliemotor die een dubbele maal-
stoel aandreef. In 1933 wordt dan het nog bestaande maalderij-
pand gebouwd in de voor die tijd typische stijl. De windmolen is dan
uitgediend en wordt onttakeld.
Als zoveel kleine coöperaties wordt ook die aan de Gorsselse Enk-
weg in 1972 opgeheven.
In 1986 koopt het echtpaar Bertus en Trudy ten Have-van Issenho-
ven het molenaarshuis en later, in februari 1995, de molen. Dat is de

2. Molen Geertruida Cornelia na de voltooide restauratie 
(foto H. Van Steenbergen).

3. De molen van Eesterhoek; nog compleet, maar, te oordelen
aan de afgehaalde zeilen en de uitgenomen windborden, al niet
meer in bedrijf (foto coll. A. Nibbelink).

eerste aanzet voor de restauratie. Nog in hetzelfde jaar wordt de
Stichting Vrienden van de Gorsselse Molens opgericht, terwijl de
molen in september 1995 wordt ondergebracht in de Stichting Ko-
renmolen Eesterhoek. De plaatselijke Rabobank schenkt een start-
kapitaal van 5000 gulden. Ten Have heeft dan al maatregelen ge-
nomen om de molen te conserveren voor een betere toekomst.
Het enthousiasme ter plaatse is groot. Na het gebruikelijke traject
van planvoorbereiding en fondsenwerving kan molenmaker Groot
Wesseldijk aan de slag.
Alle inspanningen zijn met succes bekroond en zo kan burgemees-
ter Meerburg op 1 juli 2000 de vang lichten van de herboren molen.
Bij die gelegenheid ontvangt de molen de naam Geertruida Cor-
nelia, vernoemd naar mevrouw Ten Have.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 21,80 m
As: gietijzer, gegoten door De Muynck Keizer in Martens-

hoek in 1905, no. 129; afkomstig van de korenmolen
De Welvaart in Groessen

Roeden: staal, in 2000 gemaakt door Derckx Konstruktie, no.
914, 915

Binnenwerk: twee koppel stenen
De molen, het molenhuis en de maalderij worden als complex voor
bescherming voorgedragen.

1.05.2 Korenmolen De Hoop te Harderwijk

Gemeente: Harderwijk
Plaats: Harderwijk
Naam: De Hoop
Functie: korenmolen
Omschrijving: achtkante baliemolen
Ligging: de molen staat aan en ten noordoosten van de Vis-

sershaven tegenover het gemeentehuis; Havendijk 2

1. De op 25 oktober 1909 afgebrande korenmolen aan de 
Haven te Harderwijk. Bij de scheepswerf links werd in 
1995-1999 de nu bestaande molen gebouwd.
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G e s c h i e d e n i s :
De geschiedenis van de voorgangers van deze molen begint in
1621. Toen werd op het bolwerk Keelaft, op de plaats waar nu het
gemeentehuis staat, een standerdmolen gebouwd, die meerdere
malen is herbouwd. Laatstelijk stond hier een achtkante baliemolen,
vermoedelijk een gewezen Zuid- Hollandse watermolen, die op 25
oktober 1909 afbrandde. Op de noordoosthoek van de oude stad
werd toen in 1911 voor rekening van Willem van den Born een
nieuwe achtkante baliemolen gebouwd, de overgeplaatste koren-
molen De Hoop in Waddinxveen, aldaar gebouwd in 1900 met ge-
bruikmaking van een poldermolen. De nieuwe molen bleef tot na
de oorlog in gebruik. In 1952 werd de molen gerestaureerd en inge-
richt tot café-restaurant. In de nacht van 28 op 29 maart 1969
brandde de molen uit. Herbouwplannen mislukten aanvankelijk.
In 1992 werd de Harderwijkse Molenstichting opgericht toch weer
voor een molen in Harderwijk te zorgen. Men wist de hand te leggen
op de onttakelde romp van de molen van Reerink in Oldenzaal.
Deze molen was oorspronkelijk in 1693 in Weesp gebouwd en
heette aanvankelijk De Craemerse Molen, later De Vriendschap en
tenslotte Het Anker. In 1779 werd de molen na brand herbouwd.
Aanvankelijk werkte deze molen voor de Weesper jeneverindustrie;
in de tweede helft van de negentiende eeuw werd hij in gebruik
genomen als een gewone korenmolen. In 1913 verkocht eigenaar
R. Pfeiffer de molen aan B.E. Reerink te Oldenzaal. In de zomer van
1913 werd de molen gesloopt en vervolgens in Oldenzaal weer op-
gebouwd ter vervanging van een standerdmolen, de Bisschops-
molen. In 1928 werd de molen onttakeld en was laatstelijk als silo in

gebruik bij het veevoederbedijf van Reerink. Wegens de bedrijfssi-
tuatie moest de molen verdwijnen en begin september 1993 werd
het achtkant overgebracht naar Harderwijk. In 1995 werd met de
opbouw van de molen aan de Vissershaven begonnen. Op 18 sep-
tember 1999 werd de molen in bedrijf gesteld.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 26,30 m
Baliehoogte: 9,1 m
As: gietijzer; Gieterij Hardinxveld; 1997, nr. 77
Roeden: staal, fabrikaat Naaijer uit 1997; fokwieken met rem-

kleppen
Binnenwerk: 3 koppel stenen

1 . 0 7  N o o r d - H o l l a n d

1.07.1 Noord-Holland Amstelveen De Dikkert 
Amstelveen

Gemeente: Amstelveen
Plaats: Amstelveen
Naam: De Dikkert
Functie: restaurant, voorheen korenmolen
Omschrijving: achtkante baliemolen op vierkante onderbouw
Ligging: aan de noordkant van het oude dorpscentrum, 

Amsterdamseweg 104a

G e s c h i e d e n i s :
In de negentiende eeuw werd op deze plaats een stoommaalderij
gesticht. Deze werd omstreeks 1890 aangekocht door molenaar
G.J. van der Sluijs. Om op de brandstofkosten te besparen liet hij in
1896 bij de maalderij een windkorenmolen bouwen. Dat kwam wel
meer voor (‘s-Gravenzande, Winterswijk- Venemansmolen). Voor de
bouw werd gebruik gemaakt van de zaagmolen De Dikkert die in
Zaandam aan de westoever van de Zaan stond bij de Mallegat-
sloot, de scheiding tussen Zaandam en Koog a/d Zaan. Op het
naambord stond dan ook: Ik ben gebouwd door Godes zegen/Hier
aan de Zaan ben ik gelegen/ om alle soort van hout te zagen/Den
naam van Dikkert blijf ik dragen. Later werd dit gewijzigd: Des Dik-
kerts middel van bestaan/Is hout te zagen aan de Zaan. De Dikkert
bestond in ieder geval al in 1661, want op 17 februari werd een
kwart in de molen verkocht. In 1896 werd de molen in Zaandam ge-
sloopt om plaats te maken voor de oliefabriek Wilhelmina. De sloop
werd uitgevoerd door molenmaker Wijnhoven uit Venray die de
molen ook in Amstelveen als korenmolen herbouwde naast de

2. De in 1911 vanuit Waddinxveen overgeplaatste korenmolen
De Hoop in Harderwijk. De huizen op de foto links zijn de-
zelfde als op de foto van de in 1909 afgebrande molen rechts.

3. De molen van Reerink te Oldenzaal in 1972.

4. De nieuwe molen van Harderwijk is aan zijn derde leven
bezig. Zin voorganger had er ook drie achter de rug en diens
voorganger waarschijnlijk twee (foto E.G.M. Esselink).

1. De Dikkert in Zaandam, waarschijnlijk kort voor de 
sloop in 1896. Uit de afgehaalde zeilen en de uitgenomen
windborden is te leiden dat de molen al buiten bedrijf is 
(foto coll. RDMZ).
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2. De Dikkert in Amstelveen in gebruik als restaurant 
(foto G.H. Keunen).

stoommaalderij. De windmolen kreeg drie koppel stenen. De kap
werd met riet gedekt, de romp met hout bekleed, sommige velden
kregen daarover zinken platen, andere asfaltpapier. In 1929 kwam
de windmolen buiten bedrijf en werd er voortaan met een diesel-
motor gemalen in de maalderij naast de molen. De molen werd
voortaan gebruikt voor opslag. De roeden werden uit de molen ge-
haald en de lange schoren verwijderd. In 1939/1940 werd de ver-
vallen molen gerestaureerd dankzij steun van de gemeente Nieu-
wer-Amstel. Daardoor kon er in de oorlog weer op de wind worden
gemalen in verband met brandstofgebrek voor de motor. Na de
oorlog werd de molen weer stil gezet en trad weer verval in. Het bin-
nenwerk wordt uitgesloopt op het bovenwiel na. In augustus 1957
heeft de gemeente Nieuwer-Amstel de staart en de roeden laten
verwijderen wegens gevaar voor de omgeving. In 1966 werd de
molen uitwendig hersteld, waarbij de roeden werden gestoken van
de onttakelde korenmolen De Krijgsman in Blokker. De molen kreeg
nu een heel ander uiterlijk want ook de romp werd nu met riet ge-
dekt. Tevens kreeg de molen een horecafunctie. Eind juni 1984 werd
de molen voor de tweede keer onttakeld in opdracht van de ge-
meente vanwege de slechte staat van de roeden en windpeluw:
de roeden werden uit de molen gehaald en ook een deel van de
balie werd verwijderd. Aan het verval lag een conflict tussen eige-
naar en huurder over het onderhoud ten grondslag. Het was de
derde onttakeling binnen goed een halve eeuw.
In 1991 werd de molen uitwendig hersteld. 

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 22,10 m
As: gietijzer, fabrikaat L.I. Enthoven & Co, nr. 397 uit 1864,

gegoten voor molen No. 4 van de Starnmeer bij Spij-
kerboor (NH)

Roeden: fabrikaat Derckx Konstruktie, no. 689 en 690 uit 1991
Baliehoogte: 7,50 m
Overbrenging: bovenwiel 63 kammen, verder binnenwerk ont-

breekt

1.07.2 Molen landgoed Groenendaal Heemstede

Gemeente: Heemstede
Plaats: Heemstede
Naam: -
Functie: watermolen
Omschrijving: achtkante baliemolen met twee balies op deels ge-

metselde stenen, deels houten voet
Ligging: aan de zuidkant van Heemstede, bij de oostelijke in-

gang van het landgoed/park Groenendaal, Burg.
Van Rappardtlaan 1

G e s c h i e d e n i s :
Herstel molentje Groenendaal
Het kleine molentje bij de ingang van park Groenendaal in Heem-
stede lijkt een siermolentje. Een siermolentje mag het dan misschien
nu wel zijn, maar het is wel degelijk een functioneel watermolentje
geweest. In 1767 kocht de schatrijke bankier John Hope het land-
goed. Hope liet het landgoed verfraaien, onder andere door het
aanleggen van waterpartijen naar de mode van die tijd. De grond-
waterstand van het landgoed, gelegen aan de oostelijke duinrand,

1. De Groenendaalse Molen in Heemstede omstreeks 1785 met
rechts het in 1781 gebouwde stoomgemaal.

was daarvoor te laag. Vandaar, dat hij een kleine windvijzelmolen
liet bouwen die het water uit Rijnlands boezem in het landgoed
maalde. Hij betreurde het dat het molentje het juist tijdens de zo-
mermaanden liet afweten wegens windgebrek en dat in een tijd
dat men juist het meeste water nodig had. Hope liet nu in 1781 een
stoomgemaal bouwen naar ontwerp van Rinze Lieuwe Brouwer, het
tweede in Nederland en het eerste, geheel in Nederland ge-
bouwde. Het moet uitstekend hebben voldaan en is jarenlang een
bezienswaardigheid geweest. Toch wordt het na 1800 niet meer
vermeld. De laatsten resten van dit gemaal werden helaas kort na
1840 gesloopt, maar het molentje staat er nog steeds, al heeft het
sinds mensenheugenis alleen maar een sierfunctie. 
Merkwaardig is de aanwezigheid van twee balies. Mogelijk bleek al
snel na de bouw dat het opgroeiend geboomte van Groenendaal
te veel wind wegnam. Vervolgens heeft men dan de molen met
een vierkant houten tussenachtkant verhoogd, waarna men ge-
makshalve de oude balie liet zitten (voor het uitzicht?) en een
tweede balie aanbracht. Op een ets van omstreeks 1785 heeft het
molentje al twee balies.
In 1913 overleed de laatste particuliere eigenaar van het landgoed,
jhr. J.B. van Merlen. Om te voorkomen dat het landgoed zou worden
veranderd in bollenland kocht de gemeente Heemstede het land-
goed en werd daarmee ook eigenaar van het molentje. In 1989
werd het molentje gerestaureerd, waarna het beheer in 1990 door
de gemeente werd overgedragen aan de Stichting Molens Zuid-
Kennemerland. In 1997 gaven stichting en gemeente het molentje
weer een maalfunctie door het aanbrengen van een vijzel. Het op-
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gemalen water spoelt nu de vijvers van de nabijgelegen kinder-
boerderij in het park door. De vijzel kan ook elektrisch worden aan-
gedreven. In 2002/2003 heeft het opnieuw een grote herstelbeurt
ondergaan, waarbij het molenwerk werd uitgevoerd door de Stich-
ting Molens Zuid- Kennemerland. De dienst gemeentewerken van
Heemstede heeft de romp opgeknapt.

Ve r d e r  g e g e v e n s :
Vlucht: 8,20 m
Baliehoogte: onderste balie 4,8 m; bovenste balie 7,6 m
De molen heeft een vijzel.

1.07.3 Korenmolen De Herder te Medemblik

Gemeente: Medemblik
Plaats: Medemblik
Naam: De Herder
Functie: korenmolen
Omschrijving: achtkante baliemolen
Ligging: aan de westrand van de historische binnenstad, bij

de voormalige Westerpoort, Westerdijk 3

2. De Groenendaalse Molen in 2000.

1. De in of kort na 1946 gesloopte meelmolen van Medemblik.

G e s c h i e d e n i s :
Al op de stadskaart van Medemblik van Jacob van Deventer van
omstreeks 1560 staat bij de Westerpoort een standerdmolen. Deze
werd vervangen door een achtkante baliemolen op de Zuiderzee-
dijk, welke in ieder geval al in 1730 aanwezig was. Vanwege de
aanwezigheid van de molen was de Zuiderzeedijk ter hoogte van
de molen zelfs van ijsbrekers voorzien. De molen was een vrij zwaar
gebouwd met tachtig voet vlucht (ongeveer 24 m), drie koppel ste-
nen en een buil. In de jaren dertig van de vorige eeuw wordt de
Wieringermeer drooggemaakt. Daartoe werd niet ver van de mo-
len het elektrisch gemaal Lely gebouwd. De elektriciteitsleiding naar
dit gemaal leidde tot een conflict tussen het elektriciteitsbedrijf PEN
en molenaar Tuytel. Dit leidde tot het stilzetten van de molen, die
daarna in verval raakte. In 1946 werd een sloopvergunning ver-
leend, waarna spoedig sloop volgde.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw rijpte in Medem-
blik het plan om de verdwenen molen te reconstrueren. De plaaats
was nog steeds leeg en de fundering zat nog in de dijk. Zo werd in
1985 de Stichting De Medemblikker Meelmolen opgericht, die al vrij
snel daarna de onttakelde molen De Herder in Willeskop bij Oude-
water wist te verwerven. Dit was de gewezen Zaanse oliemolen De
Herder uit Wormer, waar de molen aan het Zwet, bij het dorp stond.
De windbrief voor deze molen werd op 3 maart 1695 verleend aan
Jan Maertensz. Mol. De molen was heel lang het eigendom van de
familie Wildschut. In 1903 liet de firma Wildschut & Co op de plaats
van haar oliemolen De Mol een stoomolieslagerij bouwen. Toen die
klaar was werd De Herder aan Jb. de Boer uit Oostzaan verkocht.
Die vond een nieuwe eigenaar voor de molen in het Utrechtse Wil-
leskop. De Herder werd in 1904 in Wormer gesloopt, waarbij nog een
dodelijk ongeval plaats vond. Nog in het zelfde jaar werd de molen
in Willeskop aan de Hollandsche IJssel als korenmolen opgebouwd
Jaap Rietveld uit Hoenkoop voor ene Corn. Van Dijk. De molen, die
de Zaanse naam hield, had 3 koppel stenen. Later kwam er onder
in de molen nog een dubbele maalstoel, eerst aangedreven door
een ruwolie-, later door een elektromotor. In 1927 verkocht Van Dijk
de molen voor ƒ 19.500,- aan C.J. van Vliet. In 1941 werd er voor het
laatst op de wind gemalen en kort na de oorlog werd de molen ont-
takeld door Ottevanger uit Moerkapelle. Daarbij viel de as kapot.
De onttakelde molen die zijn kap bleef houden werd nu ingericht
met silo’s. In 1971 werd het bedrijf van Van Vliet publiek verkocht,
waarbij A. Verweij eigenaar werd. De Herder moest voor de uitbrei-
ding van zijn bedrijf verdwijnen. Hij bood de molen vergeefs aan de
gemeente Oudewater aan om hem te herbouwen op de Molen-
wal waar tot 1925 de molen De Hoop had gestaan. De Stichting De
Medemblikker Meelmolen werd geattendeerd op het beschikbaar
zijn van De Herder, waarna in mei 1986 de sloop in Willeskop en de
verhuizing naar Medemblik volgde. In 1987 werd met de opbouw
van de molen in Medemblik begonnen. Aangezien het onderacht-
kant in zeer slechte staat verkeerde werd van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt het achtkant te veranderen, waardoor de vlucht
groter en de indeling gemakkelijker werd. Bovendien kreeg de mo-
len nu ongeveer de grootte van zijn in 1946 gesloopte voorganger,

2. De onttakelde korenmolen De Herder in Willeskop in 
juli 1969.
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3. Op 9 mei 1990 stelde prins Claus de meelmolen De Herder
in bedrijf op de plaats van zijn ruim veertig jaar eerder 
gesloopte voorganger.

zij het wat smaller. Het poortwachtershuis bij de molen werd ook ge-
reconstrueerd. Op 9 mei 1990 steld ZKH Prins Claus de molen in be-
drijf. Sindsdien wordt De Herder door vrijwilligers bemalen. 
Wel werd de molen op nieuwjaarsdag 1995 bijna het slachtoffer
van brandstichting.

Ve r d e r e  g e g e v e n s
Vlucht: 25 m
As: gietijzer, gegoten door Hoogovens- BVG 02
Roeden: staal, geschonken en vervaardigd door jacht-

werf Jongert in Medemblik
Binnenwerk: twee koppel zeventiender kunststenen en een

sleepluiwerk
Baliehoogte: 2,7 - 3,4 m
Indeling achtkant: in Wormer/Willeskop had de molen de Zaanse

indeling met een middentafelement: het rietdek
liep daar overheen nog door. In Medemblik
loopt het rietdek tot het middentafelement, te-
vens steenzolderhoogte. Het achtkant heeft
blokkeels 

1.07.4 Molen van de polder Katwoude

Gemeente: Waterland
Plaats: Katwoude
Naam: Hogendijkse Molen
Functie: watermolen van de polder Katwoude- Hoogendijk
Omschrijving: binnenkruier
Ligging: de molen staat in de noordoostelijke polderhoek, in

de buurschap Katham, vrijwel aan de rand van de
bebouwde kom van Volendam, Achterdichting 2

G e s c h i e d e n i s :
De eerste molen voor de polder Katwoude werd in 1649 gebouwd,
een zware binnenkruier en maalde via een uitwateringssluis uit op de
Zuiderzee. Door het graven van de trekvaart van Edam naar Mon-
nickendam in 1663 werd de 689 ha grote polder Katwoude in
tweeën gedeeld. Het oostelijk deel, Hoogendijk, bleef bemalen door
de oude molen, een schepradmolen met een vlucht van 26,15 m en
een scheprad met een diameter van 6,14 m bij een breedte van 38

cm. Voor Lagendijk, het afgescheiden westelijk deel, 139 ha, werd
in 1665 een nieuwe molen gebouwd aan de trekvaart met een
vlucht van 19,75 m en een scheprad. In 1871 werd de Hogendijkse
Molen vervijzeld door N. Blankevoort uit Monnickendam. Korte tijd
later kreeg de molen ook een ijzeren as (Prins van Oranje), maar
bleef houten roeden houden. Op 6 december 1895 brandde deze
molen na blikseminslag af, waarna herbouw volgde door J. Band
uit Purmerend voor ƒ 17.940,-, waarbij de as uit de verbrande molen
weer werd gestoken. De nieuwe molen kreeg een stalen vijzel. De
nieuwe molen kreeg geen inwendige woning voor de molenaar: er
werd een apart molenaarshuis gebouwd dat nog steeds bestaat.
In 1911 bleek de Lagendijkse molen bouwvallig en om die reden
werd overgeschakeld op motorische bemaling. Beide molens wer-
den nu onttakeld. In de Hogendijkse molen werd nu een Pannevis-
centrifugaalpomp geplaatst op de waterlopen van de vijzel, aan-
gedreven door een oliemotor. De molen verloor nu zijn gevlucht en
later werd de romp afgezaagd tot op de kapzolder. Omstreeks 1980
begint men te praten over herstel van de molen in het kader van de
ruilverkaveling Waterland. In 1983 wordt de Stichting Vrienden van
de Katwouder Molen opgericht. De windmolen zou herbouwd wor-
den en onderdak bieden aan een volautomatisch elektrisch vijzel-
gemaal met een berekende capaciteit van 68,4 m3 /min., waarvan
de vijzel ook op windkracht kon worden aangedreven (via een licht
en zwaar werk). In de zomer van 1987 is het gemaal gereed,

1. De in december 1895 afgebrande molen van de polder 
Katwoude met op de achtergrond de uitwateringssluis op
(toen nog) de Zuiderzee (foto coll. G.H. Keunen).

2. De in 1896 gebouwde nieuwe molen voor de polder 
Katwoude, gefotografeerd vanaf vrijwel hetzelfde punt als zijn
voorganger (foto coll. G.H. Keunen).

1 .  M O L E N S



64 7de jaargang 2004 nr. 2

Special

3. De gedeeltelijk gesloopte Katwoudse molen in mei 1978
(foto C. Monster).

4. De gerestaureerde molen bij de opening op 1 oktober 1988.

waarna herstel van de molen plaats vindt. De achtkantstijlen wor-
den verlengd en daarop komt een nieuwe kap met toebehoren, al-
les uitgevoerd door molenmaker Poland uit Heerhugowaard. Op 1
oktober 1988 werd de molen in bedrijf gesteld door Commissaris
van de Koningin drs. R.J. de Wit.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 26,5 m
As: gietijzer, fabrikaat Hardinxveld, no. 27 uit 1988
Roeden: staal; fabrikaat Buurma, no. 213 en 214; fok -

wieken met remkleppen
Binnenwerk: stalen vijzel met verstelbaar stortpunt
Overbrenging: bovenwiel: 53 kammen

Bovenschijfloop: 22 staven
Onderbonkelaar: 26 en 36 staven
Vijzelwiel: 37 staven
Overbrenging: 1 : 1,142, resp. 1 : 1,96

De molen bemaalt de polder Katwoude plus de Zuidpolder, onder-
delen van het waterschap de Waterlanden, sinds 1 januari 2003
Hoogheemraadschap Noorderkwartier, tevens eigenaar van de
molen. 

1 . 0 8  Z u i d - H o l l a n d

1.08.1 Keukenhofmolen te Lisse

Gemeente: Lisse
Plaats: Lisse
Naam: -
Functie: siermolen
Omschrijving: achtkante baliemolen op gemetselde stenen onder-

bouw 
Ligging: ongeveer een kilometer ten noordwesten van het

dorp Lisse, aan de noordrand van het park de Keu-
kenhof bij en ten zuiden van de Lisserbeek, Stations-
weg 166

G e s c h i e d e n i s :
De geschiedenis van de molen van de Keukenhof begint in Gro-
ningen, waar de molen in 1892 gebouwd werd door molenmaker
P. Medendorp voor de bemaling van de 162 ha grote Rozenbur-
gerpolder onder Scharmer, gemeente Slochteren, de gewezen
Pruissenspolder. De nieuwe molen kreeg een vlucht van 18,20 m
en een vijzel met een diameter van 1,20 m en een opvoerhoogte
van max. 3,5 m. Hij stond anderhalve kilometer ten oosten van
Scharmer en sloeg via de Brookerswijk uit op de Scharmer Ae, de
boezem van het waterschap Duurswold.
Op 25 1954 mei werd voor de stilstaande en in verval rakende mo-

1. De molen van de Rozenburgerpolder bij Scharmer in 
oktober 1942 nog in vol bedrijf (foto W.O. Bakker).

2. De Keukenhofmolen in Lisse niet lang na de overplaatsing
vanuit Groningen (foto L. Van Lambalgen).
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len een sloopvergunning verleend. In 1956 werd de molen aange-
kocht door de Holland Amerika Lijn en als blijk van waardering aan-
geboden aan wat toen de Stichting Nationale Bloemententoon-
stelling De Keukenhof heette voor de aantrekkingskracht die de
Keukenhof had op honderdduizenden buitenlanders, waaronder
veel Amerikanen (het intercontinentale luchtverkeer speelde nog
geen rol, ze kwamen dus per boot, veelal een van de vele -dams-
schepen van de HAL). De Holland Amerika Lijn betaalde de aan-
koop, afbraak en herbouw in Lisse. Architect A.J. de Koning, tevens
technisch adviseur van de Vereniging De Hollandsche Molen, ver-
zorgde het bouwplan. De verplaatsing werd opgedragen aan de
Amsterdamse firma De Vier, waarbij molenmaker J.D. Medendorp,
kleinzoon van de bouwer in 1892, het eigenlijke molenwerk voor zijn
rekening nam. In januari 1957 werd de molen in Groningen gesloopt
en op 4 april 1957 werd de molen door de Holland Amerika Lijn
overgedragen aan de Keukenhof. Bij de bouw in 1957 werd als bin-
nenroede een Potroe ( 2449 uit 1920) van de in 1954 afgebrande
Freekmolen gestoken. Ondanks zijn verplaatsing naar Zuid-Holland
en verbouwing tot baliemolen bleef de molen zijn Groninger karak-
ter behouden zoals gedekt met dakleer, een voeghoutenkruiwerk
enz. Op de spil na kreeg de molen geen innenwerk meer. Tijdens de
openstelling van de Keukenhof in het voorjaar draait de molen da-
gelijks.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 18,10 m
As: gietijzer, gegoten door De Prins van Oranje in 1892,

no. 140?
Roeden: staal
Binnenwerk: spil
Overbrenging: bovenwiel 51 kammen Bovenbonkelaar 26 kammen

(steek 11,5 cm); overbrenging: 1 : 1,98 
Baliehoogte: 6,10 m 

1 . 1 0  N o o r d - B r a b a n t

1.10.1 Korenmolen De Couwenbergh te Kaatsheuvel

Gemeente: Loon op Zand
Plaats: Kaatsheuvel
Naam: De Couwenbergh
Functie: korenmolen met horecabedrijf
Omschrijving: ronde stenen beltmolen, waarvan de belt is afgegra-

ven en vervangen door paskhuisruimte, nu restaurant
Ligging: aan de oostkant van de oude weg Waalwijk Tilburg in

de buurtschap Sprangsevaart, aan de oostrand van
de bebouwde kom van Kaatsheuvel, Vaartweg 102

1. De molen van Kaatsheuvel voor de oorlog, nog met een
staartrol.

2. De molen in juli 1969: onttakeld, de belt afgegraven en 
vervangen door pakhuisruimte.

3. Sinds 1998 is de Kaatsheuvelse molen weer een maalvaardige
korenmolen. Het pakhuis rond de molen kreg een nieuwe
functie als restaurant.

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd als koren- en schorsmolen gebouwd in 1849 door
molenmaker Mommersteeg voor de familie Couwenbergh, een be-
kende Brabantse muldersfamilie. Hij kreeg drie koppel stenen en
een schorssteen. Op 4 september 1881 brandde de molen uit, maar
werd hersteld. Bij de bevrijding in de eerste dagen van november
1944 liep de molen, die kort tevoren nog verbusseld was, bij be-
schietingen zware schade op. Zo bleef hij staan. Herstel bleef uit
omdat de uitkering van de oorlogsschade te lang op zich liet wach-
ten. In 1949 werd het herstel nog op 9.900 gulden geraamd. Een
jaar later was dit opgelopen tot 31.000 gulden. Toen hoefde, of lie-
ver ge zegd, kon het niet meer. In 1950 werd de molen onttakeld
door molenmaker Bos uit Almkerk. Voortaan werd er door de eige-
naars, de Gebr. Robben, gemalen met een 50 pk Ruston-dieselmo-
tor onder in de molen.
In 1994 verkochten zij de molen aan Berry Weiten, een aannemer uit
De Moer, gem. Loon op Zand die de molen in eigen beheer com-
pleet maalvaardig liet herstellen met 1 koppel stenen en ook de
oude diesel mo tor handhaafde. Op 1 mei 1998 draaide de molen
weer voor het eerst in 44 jaar.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 26,55 m
As: gietijzer, gegoten door Gieterij Hardinxveld,

1995, no. 66
Roeden: staal, fabrikaat Derckx Konstruktie, 1996, no.

842 en 843
Binnenwerk: 1 koppel zeventiender kunststenen, luiwerk

mengketel en op de begane grond een
Ruston dieselmotor met een enkele maal-
stoel; een buil

Hoogte dak restaurant: 4,2 m
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1 . 1 1  L i m b u r g

1.11.1 Korenmolen Windlust te Nederweert-Roeven 

Gemeente: Nederweert
Plaats: Nederweert-Roeven
Naam: Windlust
Functie: korenmolen 
Omschrijving: stenen beltmolen
Ligging: De molen staat even ten zuiden van sluis 15 in de

Zuid-Willemsvaart en ten oosten van rijksweg A2 in de
buurtschap Roeven, Roeven 19

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1872 gesticht door Jacobus Bruekers in combina-
tie met Martinus Bruekers, landbouwer te Nederweert en Jan Hubert
Adriaens, molenmaker te Weert. In 1886 werd M. Bruekers alleen ei-
genaar en de molen bleef in handen van deze familie tot 1968. 
Voor de Eerste Wereldoorlog werd er een benzinemotor geplaatst
in een aanbouw, die een maalstoel op de begane grond in de mo-
len aandreef. In het begin van de jaren twintig werd die motor ver-
vangen door een zuiggasmotor. Omstreeks 1925 werd de molen
voorzien van zelfzwichting met doorboorde as op de binnenroe
door molenmaker Quist uit Nijmegen. 
In 1933 werd de molen als tweede Limburgse molen verdekkerd.
Aanvankelijk werd de motor daarna weinig meer gebruikt. Er kwam
een bordje R.I.P. op de staan: rust in vrede! Dit hing ongetwijfeld sa-
men met het omslachtig werken met een zuiggasmotor.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 5 oktober 1944 werd de molen
door een Duitse patrouille in brand gestoken en brandde geheel
uit. Later werd de molenberg voor een deel afgegraven. In 1968
kocht de Weerter huidarts Driessen de molen van de familie Bru-
ekers die hem in 1979 verkocht aan notaris J.M. Stassen uit Neder-

1. De uitgebrande romp van korenmolen Windlust te 
Nederweert-Roeven in 1975 (foto P. Grund).

weert, die vervolgens de molen uit eigen middelen gefaseerd ge-
heel liet restaureren tot maalvaardige molen, welke in 1993 gereed
kwam. De gietijzeren as is afkomstig uit de molen van Geertman in
Heeten (Ov)die in september 1972 werd onttakeld. Vanwege de
buitengewone inspanning voor het herstel van deze molen kreeg
de heer Stassen in 1994 het Certificaat van Verdienste van De Hol-
landsche Molen. Nadat de heer Stassen in 1999 was overleden
droeg de familie Stassen de molen in 2001 voor het symbolische be-
drag van een gulden over aan de gemeente Nederweert.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 24,80 m
Baliehoogte: 3,20 m
As: Wed. A. Sterkman & Zn, 1862, no. 161
Roeden: Weerter Scheepsbouw Maatschappij
Binnenwerk: 1 koppel stenen; luiwerk
Overbrenging: bovenwiel 64 kammen

bovenschijfloop 33 staven
spoorwiel 83 kammen
steenschijfloop 29 staven
overbrenging: 1 : 5,55

Kruiwerk: Engels 

2. In 2003 lijkt het alsof de molen er nooit tientallen jaren 
uitgebrand heeft bijgestaan (foto H. Van Steenbergen).
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2   I N C O M P L E T E  M O L E N S

2 . 0 1  G r o n i n g e n

2.01.1 Koren- en pelmolen Hunsingo te 
Onderdendam

Gemeente: Bedum
Plaats: Onderdendam
Naam: Hunsingo 
Functie: koren- en pelmolen
Omschrijving: gemetselde onderbouw van een achtkante balie-

molen
Ligging: in de dorpskern, bij en ten zuiden van het Winsumer-

diep, Uiterdijk 4

1. De koren- en pelmolen Hunsingo in Onderdendam een
eeuw geleden. De molen heeft nog een houten as en houten
roeden (foto coll. G.H. Keunen).

2. Dezelfde situatie in Onderdendam nu (foto G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :
In 1616 stond op deze plaats als een standerdmolen welke op 23
maart 1714 omwaaide. De opvolger werd in 1855 vervangen door
een achtkante baliemolen, een koren- en pelmolen. In 1926 werd
het pelwerk uit de molen gesloopt en een 20 pk benzinemotor ge-
plaatst. Op 13 april 1939 brak een roe, waarna de molen niet werd
hersteld. Eigenaar Haitsma vroeg in een advertentie om een 25 à 30
pk ruwoliemotor, waarna de molen in augustus 1939 tot op de on-
derbouw werd gesloopt. Later werd de onderbouw gebruikt als op-
slagplaats voor bouwmaterialen. In 1995 vat de Vereniging Dorps-
belangen het plan op om de molen te herstellen. Aanvankelijk wil

men de molen herstellen met het achtkant van de molen van de
Lauwerpolder, maar dit blijkt niet te passen. In 1997 koopt de inmid-
dels opgerichte Molenstichting Onderdendam de molenonder-
bouw aan met financiële steun van de gemeente Bedum. De stich-
ting weet ook de hand te leggen op het achtkant van de in 1942
onttakelde korenmolen van Slaghekke in Rijssen. In maart 1997
wordt het achtkant van deze, in 1896 door Ten Zijthoff uit Deventer
gebouwde molen gedemonteerd en in april overgebracht naar
Bedum waar het in de loods van een loonbedrijf wordt opgeslagen.
Tot heroprichting van het achtkant is het nog niet gekomen van-
wege ontbrekende financiën.

2 . 0 2  F r i e s l a n d

2.02.1 Spinnekopmolen bij Nijhuizum

Gemeente: Wimbrytseradiel
Plaats: Nijhuizum
Naam: -
Functie: watermolen van de Monnikenburenpolder
Omschrijving: met pannen gedekte ondertoren van een acht-

kante spinnenkopmolen
Ligging: de incomplete molen staat ongeveer 3 km ten oos-

ten van Workumin even ten noorden van Nijhuizum,
halverwege tussen de spoorlijn en de Vlakke Brekken,
nabij huisnummer 17

G e s c h i e d e n i s :
Op deze plaats stond in 1832 al een molen die samen met een ki-
lometer noordnoordwestelijker staande andere spinnenkopmolen
de 155 ha grote Monnikenburenpolder afmaalde op de Bonne
Brekken, deel van de Friese boezem. 
De molen is wellicht gebouwd met een buitenscheprad en later
vervijzeld (zie De Molenaar 1994-17-24).
Al voor de oorlog werd in de molen een dieselmotor geplaatst,
waarbij het bovenhuis met het tafelement werd gesloopt. De to-
renstijlen werden verlengd waardoor de onderbouw het uiterlijk van
een zuivere achtkante kegel kreeg. Voor 1972 werd de dieselmotor
vervangen door een elektromotor en later zelfs geautomatiseerd.
Dankzij persoonlijk ingrijpen van enige Friese molenhebbers kon het
geruisloos verdwijnen van deze ondertoren in 1994 op het allerlaat-
ste moment worden voorkomen: de sloop was al geregeld. Op 26

3. De onderbouw van de koren- en pelmolen van 
Onderdendam (foto H. Noot).

4. De onttakelde molen van Slaghekke in Rijssen.

2
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september 2003 droeg het Wetterskip Marne- Middelsee de molen
over aan de Molenstichting Nijefurd die de molen wil restaureren.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Door elektromotor gedreven stalen vijzel in betonnen schroefbak,
diameter 91 cm, spoed 96 cm, hellingshoek 22 graden, beschoept
gedeelte 3,78 m.
Het ondertafelement is 4,85 m wijd en de torenstijlen zijn 3,52 m lang.

2 . 0 4  O v e r i j s s e l

2.04.1 Korenmolen te Hoonhorst

Gemeente: Dalfsen
Plaats: Hoonhorst
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, vervolgens silo, momenteel

geen functie
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante baliemolen
Ligging: de molen staat in de bebouwde kom, Kerkstraat 5

G e s c h i e d e n i s :  
Op 30 juli 1862 kreeg Albert Fakkert, bakker en winkelier te Dalfsen-
Lenthe, toestemming de molen te bouwen. Al in 1868 brandde
deze af doordat deze door de vang liep, waarna de Dalfser mo-
lenmaker Schiller hem herbouwde. In 1912 kreeg de molen een ij-
zeren as. Hij werd onttakeld, nadat op 21 november 1930 de balie
van de molen instortte terwijl de molenmakers aan het werk waren.
De gebroeders Bisschop en een knecht raakten hierbij gewond. Na
dit ongeluk werden ook de roeden en de staart verwijderd en werd
er verder gemalen met de in 1926 geplaatste Timmers-ruwoliemo-
tor. In 1963 werden er nog plannen ontwikkeld om de molen te res-
taureren, maar tot de uitvoering ervan is het niet gekomen. Later

1. De ondertoren van de spinnenkop van de Monnikenburen-
polder bij Nijhuizum (foto J. Hofstra).

2. De constructie van molen bij Nijhuizum (foto J. Hofstra).

1. De molen van Hoonhorst tussen de wereldoorlogen nog in
vol bedrijf (foto coll. G.H. Keunen).

2. Tot omstreeks 1965 was de molen van Hoonhorst ondanks
het verlies van roeden, staart en balie grotendeels intact.
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ver dwenen ook de kap met de as en het binnenwerk en werd van
de romp alles verwijderd wat niet nodig was voor zijn functie als silo.
Het achtkant werd nu bedekt met kunstleien.
Inwoners en gemeente wilden van het mengvoederbedrijf van mo-
lenaar Fakkert in de bebouwde kom af. De gemeente Dalfsen
kocht de fabriek uit, maar met een sloopconditie. Inwoners van
Hoonhorst en molenliefhbbers in de gemeente meenden dat er
voor de molen een beter lot mogelijk was: herstel in de toestand
van voor 1930. Om sloop te voorkomen vroegen een aantal orga-
nisaties op 26 juni 2002 plaatsing op de rijksmonumentenlijst aan. Dit
verzoek is 26 augustus 2003 gehonoreerd. De bescherming betreft
niet alleen de molenromp als ‘incomplete molen’, maar ook het
molenhuis, zodat nu molen en huis als een geheel zijn beschermd. 

2.04.2 Korenmolen Welkom te 
Lutten a/d Dedemsvaart

Gemeente: Hardenberg
Plaats: Lutten a/d Dedemsvaart
Naam: Welkom
Functie: voorheen korenmolen, nu woonhuis
Omschrijving: onttakelde romp met kap van een achtkante belt-

molen
Ligging: aan de noordzijde van de gedempte Dedemsvaart,

bij de kruising met de Jachthuisweg, ongeveer een
kilometer ten oosten van de watertoren, Dedem-
vaartseweg-noord 124a

G e s c h i e d e n i s :
In 1851 werd hier een molen gebouwd, die in 1859 na blikseminslag
afbrandde. De vervolgens herbouwde molen werd in 1869 het ei-
gendom van Jan Reinink uit Ane. Op 16 juni 1900 brandde de mo-
len af. Nog diezelfde week vraagt Reinink in een advertentie in De
Molenaar een molen voor verplaatsing. Zo zou een in 1841 ge-
bouwde molen uit Staphorst in Lutten zijn herbouwd. Dat laat zich
moeilijk rijmen met de molengeschiedenis van deze gemeente (zie
J.A. Rossing: Molens in de gemeente Staphorst (Staphorst 1985)). Re-
delijkerwijs komt hooguit één molen in aanmerking: de zaag- en
runmolen De Werkhorst. Deze werd inderdaad in 1841 gebouwd. In
1897 werd vergunning verleend voor een elektrische houtzaag- en
schaafmolen, ongetwijfeld een der eerste elektrische zagerijen in
Nederland. Daarna zou de molen in 1902 pas gesloopt zijn. Deze
zaagmolen stond aan de oever van de Reest, onder de rook van
Meppel, maar dit was tot 1961 wel grondgebied van de gemeente
Staphorst.
De nieuwe molen komt al snel in handen van Johan Broekroelofs die
hem in oktober 1927 verkoopt aan A. Altena voor ƒ 7750,-. Altena
was een broer van de molenaar op de andere molen van Lutte, Het

3. De Hoonhorster molen ‘uitgekleed en ingepakt’ 
(foto G.H. Keunen).

1. Korenmolen Welkom in Lutten was een unieke molen. De
buitenroede was ongeveer drie meter te kort! Dat werd opge-
lost door voor het opzeilen etc. een soort bank te gebruiken
die we onder de roede zien staan! Ook de ‘opstap’ naar de
deur op de belt liegt er niet om (aan de andere kant was wel
een trap). Molenaars moeten hier ongeveer de kwaliteiten van
een kangoeroe hebben gehad! Mogelijk was een en ander terug
te leiden op het zaagmolenverleden bij Meppel. Bij een acht-
kante zaagmolen loopt het achtkant onder de balie door tot
op het vierkant. Waarschijnlijk heeft men het hele achtkant 
gebruikt in Lutten plus één of beide roeden, die daardoor
prompt te kort waren. Blijkbaar was vervolgens de knip leeg
om nieuwe roeden te kopen of de oude te verlengen. Let ook
op de siervogel op de vangstok en de beschilderde kuip 
(foto coll. G.H. Varwijk).

Haantje. In 1950 is de molen onttakeld tot de nu nog bestaande
kale romp met kap. Helaas is molen Welkom nu geheel ingegroeid.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Het binnenwerk is vrijwel compleet aanwezig, inclusief het houten
binnengedeelte van de bovenas. 

2. De onttakelde koren-
molen van Lutten aan
de Dedemsvaart (foto
H. Van Steenbergen).
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2.04.3 Korenmolen De Heimolen te Beuningen

Gemeente: Losser
Plaats: Beuningen
Naam: De Heimolen
Functie: voorheen korenmolen, nu onderdeel van een meng-

voederfabriek
Omschrijving: onttakelde achtkante baliemolen
Ligging: de onttakelde molen staat aan en ten westen van

de weg Oldenzaal-Denekamp, ongeveer 750 m ten
westen van de RK kerk van Beuningen bij de kruising
met de Matenweg en de Volterdijk, Denekamp -
sestraat 43.

1. De Heimolen in Beuningen (foto coll. Kleinjan).

2. De Heimolen maakt nu deel uit van een mengvoeder -
fabriek, nog altijd eigendom van de molenaarsfamilie die deze
molen ook heeft laten bouwen.

G e s c h i e d e n i s :
De geschiedenis van de bestaande Heimolen begint in Duitsland. In
het jaar 1829 bouwde koopman W. Schümer uit Schüttorf, tevens
burgemeester, in het gehucht Öchtel in de Gemeente Salzbergen
een achtkante windmolen. Deze stond pal op de grens met Schüt-
torf en aan de weg van Emsbüren naar Schüttorf. De molen zou
oorspronkelijk in Schüttorf op grondgebied van het graafschap
Bentheim opgericht worden, maar de regerende vorst wilde daar-
voor geen toestemming geven. Daarom week Schümer maar uit
naar Salzbergen dat in het graafschap Lingen lag.
Het werd Schümer toegestaan om graan voor eigen gebruik te ma-
len, want Schümer hield naast een groot boerenbedrijf er ook nog
een brandewijnstokerij op na. De concessie voor de molen werd op
1 Mei 1829 verleend, waarvoor 15 goldtaler aan recognitie moest
worden betaald. Later kreeg Schümer ook toestemming voor een
loondorserij. Tot 1900 was de molen in bedrijf en werd toen naar Ne-
derland verkocht.
Daar was in 1900 de korenmolen van Schellings afgebrand, een in
1875 gebouwde grondzeiler. Op de plaats van deze molen werd de
molen uit Öchtel gebouwd, een voor die streek enorme molen. Het
houten onderachtkant was 7,80 m hoog. Nu is dat niet zo bijzonder,
maar wel de wijdte ervan, 12,5 m. Dat maakt hem tot een van de
wijdste, zo niet de wijdste achtkante korenmolens van Nederland.
Verder heeft men bij de opbouw van de molen in Beuningen het
onderachtkant zo’n drie meter ingekort. Bovendien zou de molen in
Öchtel ook nog eens op een gemetselde onderbouw hebben ge-
staan. De molenromp, die nu nog indrukwekkend groot is moet in
Duitsland dus helemaal kolossaal zijn geweest.
De vlucht in Beuningen was ongeveer 24 m. Rond 1920 kreeg de
molen er ook een zagerij bij. In 1925 werd de Heimolen onttakeld,
waarna het bedrijf uitgroeide tot een moderne mengvoeder fabriek
die nog steeds in bedrijf is.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Het onderachtkant telt twee bintlagen, het bovenachtkant drie.

2.04.4 Korenmolen te Elshof 

Gemeente: Olst-Wijhe
Plaats: Elshof
Naam: -

1. De molen van Elshof tijdens de onttakeling in 1933.
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Functie: voorheen korenmolen, nu woning
Omschrijving: romp met kap van een achtkante baliemolen op

een gemetselde onderbouw
Ligging: De molen staat in de buurschap Elshof, 4 km ten oos-

ten van Wijhe, aan en ten oosten van de Nieuwe We-
tering, Elshof 25 b

G e s c h i e d e n i s :
Deze korenmolen werd in 1895 gebouwd en in juni 1933 onttakeld,
waarna er verder op de motor werd gemalen door molenaar Swar-
tjes. In 1979 werd de molen ingericht tot woonmolen. 

2. De onttakelde molen van Elshof in 1977, later werd deze 
ingericht als woning.

3. In de zomer van 2003 liet de eigenaar de romp en de kap
van de molen herstellen (foto G.H. Varwijk).

2.04.5 Korenmolen van Boks te Olst

Gemeente: Olst-Wijhe
Plaats: Olst
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu woonmolen
Omschrijving: onttakelde romp met kap van stenen grondzeiler
Ligging: aan en ten westen van de IJsseldijk, ongeveer 250

m ten zuiden van het veer naar Welsum; Rijksstraat-
weg 3A

G e s c h i e d e n i s :
Al in 1720 stond op deze plaats een korenmolen. Als bouwjaar voor
de bestaande molen wordt 1836 genoemd. In 1931 liet de toen -
malige molenaar Jan Berend Boks een motor plaatsen, waarna de
molen buitenbedrijf kwam. In 1936 brak een roe, waarna ook de an-

1. De molen van Boks in Olst in zijn nadagen. De twee 
borstroeden hebben overduidelijk hun beste tijd gehad, de kap
ligt open, de staart is slecht (foto ir. W. Voerman).

2. De molen gezien vanaf de kant van de rivier.
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dere roe uit de molen werd gehaald. De as bleef nog tot in of kort
na de oorlog in de molen liggen. Op 19 november 1967 werd mo-
lenaar Allard Boks in de molen het slachtoffer van een roofmoord.

Ve r d e r  g e g e v e n s :
De kap kruit op een neutenkruiwerk en het kapbeschot is thans ge-
dekt met golfplaten. In de incomplete molen zijn op meerdere
plaatsen onderdelen van het gaande werk aanwezig. Dit betreft
ondermeer het bovenwiel, vangstukken, de pal en diverse onder-
delen van de voormalige maalderij.

2.04.6  Korenmolen De Jonge Gerrit te Wijhe

Gemeente: Olst-Wijhe
Plaats: Wijhe
Naam: De Jonge Gerrit
Functie: voorheen korenmolen, nu woonmolen
Omschrijving: onttakelde achtkante baliemolen met kap
Ligging: de molen staat aan de oostkant van de bebouwde

kom van Wijhe, nabij het station, Stationsstraat 32a

1. De Jonge Gerrit in Wijhe voor de onttakeling van 1932 
(foto ir. W. Voerman).

G e s c h i e d e n i s :
De Jonge Gerrit werd in 1851 gebouwd voor Gerrit van Voorde en
in 1932 onttakeld, waarna de as en een Verhaeghe-roede naar de
korenmolen De Vlijt in Marle gingen. Later verdwenen ook de balie
en de staart. Sinds 1982 is de molen ingericht als woning.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Opvallend zijn de geschilderde ‘nepramen’ in het achterkeuvelens.

2.04.7 Korenmolen De Haarmolen te 
Staphorst-Halfweg

Gemeente: Staphorst
Plaats: Halfweg
Naam: De Haarmolen
Functie: voorheen korenmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante beltmolen
Ligging: de onttakelde romp staat 2 km ten westen van

IJhorst, bij de buurschap Halfweg, ongeveer 700 m
ten noordoosten van de nog bestaande korenmo-
len; Gemeenteweg 374

2. Sinds 1982 is De Jonge Gerrit ingericht als woning 
(foto G.H. Keunen).

1. De Haarmolen in Staphorst-Halfweg nog in vol bedrijf 
(foto coll. G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :
Op 8 augustus 1854 kreeg Jan ter Haar te IJhorst toestemming voor
de bouw van een windkoren- en oliemolen. De vlucht wordt 73
voet, ongeveer 22 m.
In 1913 krijgt molenaar H.W. Bosman toestemming een petroleum-
motor te plaatsen; in 1921 vervangen door een zwaardere ruwolie-
motor, fabrikaat Timmer. Op 30 april 1927 breekt er een roe en wordt
direct besloten niet over te gaan tot herstel. In juni 1927 biedt Bos-
man de onderdelen van de molen voor sloop te koop aan, waarna
dan de onttakeling volgt. De molenbelt wordt afgegraven. Het mo-
lenaarsbedrijf groeit uit tot een moderne mengvoederfabriek die in
2000 wordt stilgelegd. 
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2.04.8 Korenmolen te Giethoorn

Gemeente: Steenwijkerland
Plaats: Giethoorn
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu woonmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante grondzeiler,

voorheen grotmolen
Ligging: de molen staat in de Middenbuurt, even ten westen

van de Bovenwijde, Kerkweg 50 a.

G e s c h i e d e n i s :
In 1878 kocht D. Bos (in de notulen H. Ros genoemd) te Giethoorn
molen H van de Zuidplaspolder bij Moordrecht, een van de 21
watermolens tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht die de

2. De Haarmolen was tot voor enige tijd nog in gebruik bij
een mengvoederbedrijf dat uit de molen voortkwam 
(foto H. Noot).

1. De korenmolen van Giethoorn nog in vol bedrijf. 
Je moet van deze molen weten dat het een korenmolen was
(foto coll. P.A.M. van den Berg).

Zuidplaspolder afmaalden op de IJssel. Molen H was een van de
bovenvijzelmolens die het water uit de polder op de ringvaart af-
maalden. De bouw van de molen was op 7 september 1837 aan-
besteed en gegund aan G. Key te Nieuwerkerk a/d IJssel voor 

2. De molen als ‘waterkamp’.

3. Al meer dan tien jaar wordt er gepraat over restauratie van
de koremolen van Giethoorn; vooralsnog zonder resultaat 
(foto H. Noot). 
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ƒ 31.600,-. In 1878 betaalde Bos voor de nog jonge en sterke mo-
len ƒ 1.100,-.
In Giethoorn kreeg de molen een zogenaamde grot, waardoor
punters de molen in konden varen om te laden of te lossen. Deze
situatie is nog herkenbaar. Deze molen brandde op 19 decem-
ber 1902 na blikseminslag af; eigenaar was toen D. Bosch. De
molen is toen weer herbouwd met de onderdelen van een Zuid-
Hollandse watermolen.
In april 1925 bood molenaar Harm J. Bakker de molen, 80 voet
vlucht, voor afbraak te koop aan. Dat liep zo’n vaart nog niet,
want in begin 1927 wordt de molen verkocht aan hotelhouder
Prinsen die de molen in mei 1927 laat onttakelen en de molen in-
richt tot kampeerverblijf: ‘Waterkamp De Gietersche Molen’. De
molenromp gaat tevens dienst doen als uitkijktoren. In 1988
wordt de molenromp verkocht en daarna ingericht als woning.
Vanaf die tijd dateren ook gesprekken over restauratie, voorals-
nog zonder resultaat. 

2 . 0 5  G e l d e r l a n d

2.05.1 Korenmolen te Maurik

Gemeente: Buren
Plaats: Maurik
Naam: -
Functie: voormalige korenmolen, nu woonmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een ronde stenen korenmolen

op achtkante onderbouw 
Ligging: ten noordoosten van het dorp, halverwege tussen

het dorp en de Rijnbandijk, Molenstraat 22

2. De korenmolen van Maurik. De balie heeft ‘kraaienpoten’,
een noordelijke constructie die evenwel in het Zuid-Hollands-
Gelders rivierengebied wel meer voorkwam.

G e s c h i e d e n i s :
De molen, nu een kale romp, is door A.C. Kievit in 1873 gebouwd op
de fundamenten van het in 1417 verwoeste kasteel van Maurik. Een
stukje van de gracht van het kasteel is aan de oostkant van de mo-
len bewaard gebleven. De molen zou in 1936 zijn wieken bij een
storm verloren hebben; anderszins spreekt het jaarverslag van De
Hollandsche Molen uit 1932 al van een ‘verloren molen’. De romp is
nu ingericht als woning.

2.05.2 Korenmolen De Hoop te Renkum

Gemeente: Renkum
Plaats: Renkum
Naam: De Hoop
Functie: voorheen korenmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een ronde stenen baliemolen
Ligging: de molen staat in het dorp, ongeveer 500 m ten

noorden van de papierfabriek; Molenweg 53

1. De onttakelde molen van Maurik is nu ingericht als woning
(foto H. Van Steenbergen).

1. De korenmolen De Hoop in Renkum voor het ongeluk 
in 1910.

2. De molen van Renkum na de verhoging, kort voor de 
oorlog (foto Nijholt).

G e s c h i e d e n i s :
Voor het malen van het graan was men in Renkum eeuwenlang
aangewezen op een watermolen, de Hartense Molen. Kort na 1853
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3. De onttakelde molen in Renkum. De romp van de belt -
molen van weleer is aan de regenzijde geteerd; het verhoogde
deel niet. De molen is een van de beste voorbeelden van een
om windbelemmering verhoogde molen (foto G.H. Keunen).

moet deze wijken voor de uitbreiding van de papiermakerij van
Sanders, waarna in 1856 een nieuwe waterkorenmolen op dezelfde
beek, meer naar en het noorden en meer van het dorp vandaan
wordt gebouwd. Deze nieuwe molen verdween op zijn beurt in
1895.
Wellicht dankzij de verplaatsing van de molen greep de uit Door-
werth afkomstige molenaar Hendrik Hulshuizen de gelegenheid om
meer aan de noordkant van het dorp, meer in de bewoonde we-
reld, en op het hoogste punt van het dorp een stenen beltmolen te
bouwen. Door zijn hoge ligging was hij beeldbepalend voor het
dorp, zeker vanaf de Rijnkant. De molen deelt zijn naam met veel
soortgenoten: De Hoop. 
Op 2 oktober 1910 hing het voortbestaan van deze molen aan een
zijden draadje. Bij een windhoos ging de molen aan de haal en het
hele kruis, inclusief de (nog houten) as en het bovenwiel, die uit de
molen werden geslingerd. Persoonlijke ongelukken waren gelukkig
niet te betreuren. Op diezelfde dag verongelukte op dezelfde ma-
nier de Oude Molen te Wijchen. Daar vielen toen twee doden. 
Beide molens werden hersteld. Kort nadien werd er weer een aan-
slag gepleegd op het bestaan van de Renkumse molen. Het dorp
breidde zich steeds sterker uit en dat zorgde voor windbelemme-
ring. Het malen met de wind werd steeds moeilijker. Het zal er ook
wel toe bijgedragen hebben dat in 1919 bij de molen een petro-
leummotor als krachtbron werd geônstalleerd. Voor veel molens
kwam in zulke gevallen het einde, maar voor de Renkumse niet. Zijn
molenaars hielden de wind in ere. In 1924 werd de molen met vier
meter verhoogd en raakte beltmolen af door het maken van een
nu onmisbaar geworden balie. Zo bleef De Hoop als baliemolen
van de wind leven. 
In 1944 kwam zijn voortbestaan voor de derde maal op het spel te
staan door de oorlog. In september 1944 fungeerde de Renkumse
molen als oriëntatiepunt voor piloten in verband met de luchtlan-
dingen voor de operatie Market Garden (slag om Arnhem). Bij de
daaropvolgende oorlogshandelingen wordt de molen zwaar be-
schadigd. In die moeilijke tijd was aan compleet herstel nauwelijks
te denken en zo werd de molen vervolgens onttakeld tot een kale
romp en ingericht als silo. De molenaarsfamilie Roosenboom blijft er
tot op de dag van vandaag haar bedrijf uitoefenen.
Toen bleek dat er voor onttakelde molens een weg terug naar
echte molen was rijpte ook in Renkum het plan om De Hoop weer
te herstellen als windmolen. Zo werd er een werkgroep gevormd die
de mogelijkheid hiertoe ging onderzoeken. Al in 1988 had de pro-
vincie Gelderland de molenromp beschermd, terwijl de gemeente
Renkum dat op haar beurt in 1991 deed. In januari 1992 wordt
plaatsing op de rijksmonumentenlijst gevraagd door de werkgroep,
welk verzoek ondersteund wordt door de Stichting Vrienden van de
Gelderse Molen. Dan volgt in maart 1993, zoals hierboven reeds ge-
meld, de afwijzing. Die afwijzing is in feite alleen gebaseerd op het
ontbreken van de cultuurhistorische waarde door ‘het teloor gaan
van vrijwel het gehele binnenwerk, de berg, de omloop, kap en

wieken.’ Daarmee bloeden ook de herstelplannen (vooralsnog)
dood. In 2000 vraagt moleneigenaar W. Roosenboom een sloop-
vergunning aan vanwege de slechte staat van de molenromp en
vooral het dak erop. Deze aanvraag brengt opnieuw de discussie
over behoud en restauratie op gang en leidt ertoe dat nieuwe res-
tauratieplannen worden ontwikkeld.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De in 1949 verkochte ijzeren as was 4,30 m lang en had asgaten van
30 bij 36 cm. 

2.05.3 Korenmolen De Bataaf te Winterswijk

Gemeente: Winterswijk 
Plaats: Winterswijk
Naam: De Bataaf
Functie: voorheen korenmolen, nu silo
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante beltmolen
Ligging: de molen staat aan de oostrand van de bebouwde

kom van Winterswijk, Bataafseweg 20

1. De Bataaf in Winterswijk in vol bedrijf na het aanbrengen
van het gecombineerde wieksysteem van Ten Have en Dekker
in 1938 (foto Nijholt).

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De Bataaf werd in 1801 gebouwd door zestien scholtenboeren. De
opbrengsten werden gestort in een fonds, waaruit de Nederlandse
Hervormde gemeente van Winterswijk het salaris van de predikant
(mede) kon bekostigen. In 1849 nam de familie Te Lintum de molen
over en is sindsdien eigenaar gebleven. Recent is de molen even-
wel ondergebracht in een stichting.
De Bataaf was ooit een van de mooiste en de sterkste Achter-
hoekse Molens en tot 1958 in bedrijf. Helaas werd hij in 1964 ontta-
keld, uitgesloopt en ingericht als silo voor het mengvoederbedrijf
van Te Lintum.
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2. De onttakelde Bataaf als onderdeel van een mengvoeder -
fabriek.

In verband met het staken van het bedrijf heeft de familie Te Lintum
besloten de molen onder te brengen in een stichting die dan de
weg moet vrij maken voor een restauratie. Op 2 juni 2003 heeft de
Stichting Molen De Bataaf haar plannen gepresenteerd, een histo-
rische datum, want op die dag is het exact twee eeuwen heleden
dat het eerste graan op de toen nagelnieuwe Bataaf is gemalen.
Een historisch bijzonderheid van De Bataaf is dat het de eerste mo-
len in Nederland is geweest die het wieksysteem Ten Have heeft ge-
kregen. Dat was in 1938, toen de molen na acht jaar stilstand weer
in bedrijf kwam. Dit werkte in combinatie met Dekkerwieken. Na-
dien werkte Ten Have altijd met stroomijnneuzen al zijn in plaats
daarvan later ook wel fokwieken toegepast.

2.05.4 Korenmolen De Nieuwe Molen te Zelhem

Gemeente: Zelhem
Plaats: Zelhem
Naam: De Nieuwe Molen
Functie: voorheen korenmolen 
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: op de Zelhemsche Enk, bij de zuidwestrand van de

bebouwde kom van Zelhem, Wiekenweg 5

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd gebouwd door Derk Coops (1768-1859). Coops
pachtte vanaf 1804 de standerdmolen aan de Hummeloseweg
van Hendrik Hesselink, de Oude Molen. Na een conflict over de
pacht of het onderhoud van de molen liet Derk Coops de stenen
molen bouwen. Die kreeg een merkwaardig model, dat evenwel in
de Achterhoek toch wel meer voor kwam, zij het zelden. Het on-
derste dwel van de romp werd vrijwel cilindrisch opgemetseld en
verder conisch, soms getailleerd, soms recht. De bestaande Pieper-
molen bij Rekken, een beltmolen, is het enig complete voorbeeld
ervan, terwijl er bij Markelo-Elsen nog zo’n romp van een baliemo-
len bestaat.

1. De Nieuwe Molen bij Zelhem omstreeks 1915 
(foto coll. RDMZ).

2. De merkwaardige romp van de onttakelde Nieuwe Molen.
Op de romp groeien berkenbomen! 
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Derk Coops werd opgevolgd door zijn zoon, ook een Derk Coops
(1822-1911). Dan volgt diens zoon Derk Willem Johan Coops (1864-
1950), terwijl diens zoon, Derk Jan Coops (1907-1980) de laatste mo-
lenaar van De Nieuwe Molen is geweest.
De molen was tot 1939 in bedrijf, waarna er met een dieselmotor
werd gemalen. De molen werd in dat jaar onttakeld: de wieken gin-
gen eraf. Later verdwenen ook de kap met de as. 
In 1986 werd ter plaatse een stichting opgericht om tot herstel van
de molen te komen, maar daar is niets van terecht gekomen.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht was 21,25 m. 

2 . 0 7  N o o r d - H o l l a n d

2.07.1 Korenmolen De Haan te Sijbekarspel

Gemeente: Noorder-Koggenland
Plaats: Sijbekarspel
Naam: De Haan
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagplaats
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante baliemolen
Ligging: de molen staat op de grens van de dorpen Benning-

broek en Sijbekarspel, Westerstraat 150

1. Molen De Haan in Sijbekarspel tussen de wereldoorlogen in
vol bedrijf.

2. De Haan tijdens de onttakeling in 1942.

G e s c h i e d e n i s :
Voor de bouw van de eerste molen ter plaatse moeten we terug
naar de 17e eeuw. Op 2 oktober 1664 werd het ‘Consent vande
windt nodich tot een Corenmolen tot Ben ninghbroeck ende Sijbe 

carspel (gegeven aan) Jacob Ambrosius, Corenmole naer aldaer”
welke afgegeven werd. Het begin van de windbrief zelf luidt als
volgt: “De Raden ende Meesters vande Reeckeningen der Do-
meynen vande heeren Staten van Hol landt ende Westvrieslandt,
gesien het versoeck aen henluyden gedaen by Jacob Ambrosius,
Cooremo le naer opde molen van Ben ninghbroeck ende Sijbecar-
spel tende ren de omme te hebben het recht vande windt nodich
tot sijne Coorenmolen voor desen aldaer gestaen hebbende en by
hem gecocht ende Acte in forma hem alsnu daer aff verleent te
worden. Ambrosius heeft blijkbaar een bestaande molen gekocht
die zowel voor Sijbekarspel als voor Benningbroek maalt. Vandaar
dat de molen precies op de grens van beide dorpen stond, kortom,
een grens molen in plaats van een grens paal. 
In 1848 wordt de molen om de een of andere reden geheel her 
bouwd. Volgens overlevering zou de nieuwe molen uit de Zaan 
streek komen, maar hij vertoont weinig Zaanse trekjes.
In 1874 wordt Jogchem Kossen, geboren in Wieringerwaard, als mo-
lenaar te “Sijbecarspel” genoemd. In dat jaar trouwt hij met Grietje
de Geus, dochter van Dirk de Geus, “koornmole naar in Sijbecar-
spel”. Zowel de bruid als de bruidegom komen uit een molenaars-
familie. Vermoedelijk is De Geus eigenaar van de molen geweest,
eerst Dirk de Geus, later diens zoon Pieter. Het gaat De Geus niet
voor de wind, want op 15 febru ari 1901 vindt een veiling krachtens
faillissement plaats
De op 2 februari 1879 uit het huwelijk van Jogchem Kossen en
Grietje de Geus geboren zoon Simon Kossen wordt de nieuwe eige -
naar van de molen, die daarmee in de familie blijft. In 1910 wordt
de stoommachine bij de molen door R.S. Stok vis & Zonen uit Rot -
terdam vervangen door een 23 pk Tangye-petroleum  motor. Toch
betekent dit geen afscheid van de windkracht, want Simon Kossen
laat in hetzelfde jaar ook nog een andere roe in De Haan steken.
Maar ook Kossen moet de molen verkopen en op 20 april 1914
wordt De Haan met wat daarbij hoort geveild. Koper is de heer J.
van Straalen te Amster dam voor ƒ 6658,-, waarschijnlijk een schuld-
eiser van Kossen. Vervolgens biedt Van Straalen & Co de molen in
‘De Molenaar’ van 6 mei 1914 te koop aan voor ƒ 8500,-. Deze ad-
vertentie wordt gelezen door de Lexmondse molenaar Arie Verhoef
en hij koopt vervolgens De Haan in Benning broek.
In 1934 komt de windmolen definitief stil te staan en vanaf dan
wordt er alleen elektrisch gemalen.
Op 25 juli 1939 schrijft Verhoef aan de burgemeester van Sijbekar-
spel dat hij zich wegens bouwvalligheid genoodzaakt ziet kap en
wieken van de molen te slopen. De eerste jaren gebeurt er even-
wel niets.
In de zomer van 1942 worden de roeden gestreken, maar tot een
verdere onttakeling gaat Verhoef nog niet over. In augustus 1944
meet de Arie J. de Koning, de latere directeur van “De Hollandsche
Molen” de onttakelde molen geheel op. De kap ligt er nog op en
de as met het bovenwiel ligt er nog in, maar verder is de molen leeg.
Omstreeks 1950, wordt ook de kap met de as van de romp afge-
haald. In 1948 wordt Arie Verhoef ziek en overlijdt op 20 juni 1952.
Zoon Anne zet het bedrijf voort, waarbij het zelfstandig malen en

3. De onttakelde Haan. Op het luik op de kapzolder staat een
haan geschilderd (foto G.H. Keunen).
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mengen volledig plaats maakt voor handel.
Om tot de herbouw van de in 1932 afgebrande molen De Adriaan
in Haarlem te komen slaat men aldaar het oog op de in hun ogen
bruikbare Haan in Sijbe karspel. Het echtpaar Verhoef gelooft ei-
genlijk niet meer in herstel van hun molen. Er zijn al sloten woorden
over gevloeid maar er is nog niets concreets bereikt. Vandaar dat
zij in april 1992 de molen willen afstaan voor herbouw in Haarlem. De
Stichting De Westfriese Molens wil zich inzetten om de molen voor
West-Friesland te behouden,terwijl burgemeester Dorrestijn van
Noorder-Koggen  landen de herstelplannen van weleer wil afstoffen
Eind 1994 vraagt Verhoef plaatsing op de rijksmonumentenlijst,
maar komt daar later op terug. In plaats daarvan wil Verhoef in 1995
een sloopvergunning hebben! In 2003 neemt aannemer Klaas de
Leeuw uit Schagen de molen over. Hij wil die elders in de gemeente
als woonmolen herbouwen.

2.07.2 Korenmolen De Hoop te ‘t Zand

Gemeente: Zijpe
Plaats: ‘t Zand
Naam: De Hoop
Functie: voorheen korenmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante korenmolen
Ligging: de molen staat aan de westkant van het dorp, on-

geveer 500 m ten westen van het Groot Noord- Hol-
landsch Kanaal, Molenpad (voorheen Groteweg) 10

1. Molen De Hoop bij ‘t Zand omstreeks 1910 
(foto coll. G.H. Keunen).

2. Ook De Hoop in ‘t Zand groeide als zoveel van zijn soort-
genoten uit tot een mengvoederfabriek (foto G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :
De Hoop werd omstreeks 1860 gebouwd en zou uit de Zaanstreek
afkomstig zijn. In het begin van de twintigste eeuw telde de molen
een reeks snel opeenvolgende eigenaren. In 1913 kocht Arie Zee-
man de molen. De molen is nog steeds eigendom van deze familie.
Zeeman liet in 1913 direct een gasmotor plaatsen, in 1932 vervan-
gen door een dieselmotor. In de jaren twintig was de molen in feite
al buiten bedrijf gekomen en werd daarna ingericht als silo. In 1940
werd de molen onttakeld, waarbij de romp werd afgedekt met een
rieten puntdak. Het bedrijf groeide na de oorlog uit tot een modern
mengvoederbedrijf. In 1983 werd in de molenromp een expositie-
ruimte ingericht met voorwerpen, uit het boeren- en molenbedrijf
van weleer. 

2 . 0 8  Z u i d - H o l l a n d

2.08.1 Korenmolen Landzicht te Numansdorp

Gemeente: Cromstrijen
Plaats: Numansdorp
Naam: Landzicht
Functie: voorheen korenmolen, nu kantoor
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: aan de noordoostrand van de bebouwde kom van

Numansdorp, Burgemeester De Zeeuwstraat 52a

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1856 gebouwd voor Bastiaan Huyser. Kort na de
oorlog werd de molen onttakeld, eerst verdween de balie en later,
in 1958/1959 de kap met de wieken en het binnenwerk. Tot 1960
werd er nog op de motor gemalen. 

1. Korenmolen Landzicht in Numansdorp in 1950. Aan de 
afgehaalde zeilen en de uitgenomen windborden is te zien dat
de molen al buiten bedrijf is.
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2. De onttakelde Landzicht staat midden tussen aanbouwen die
alle ruim onder de vroegere balie blijven (foto G.H. Keunen).

2.08.2 Watermolen De Mallemolen te Gouda

Gemeente: Gouda
Plaats: Gouda
Naam: De Mallemolen
Functie: voorheen bemaling van de Oostpolder in Schieland,

nu woonhuis
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: aan en ten noordoosten van het Gouwekanaal, on-

geveer 800 m ten noorden van de Julianasluis, Eerste
Moordrechtse Tiendweg 3

1. De Mallemolen in Gouda in februari 1905, kort voor de 
onttakeling, gezien vanuit het zuidwesten 
(foto coll. G.H. Keunen).

2. De onttakelde Mallemolen.

G e s c h i e d e n i s :
De Mallemolen was tot 1863 eigendom van het ambacht Moor -
drecht, een verzameling polders die bemalen werd door twee mo-
lens, in de negentiende eeuw het hele gebied tussen de Gouwe,
IJssel en de Zuidplas omvattend, van Zuid-Waddinxveen tot aan
Kortenoord toe. Op 29 oktober 1803 werd de bouw van een nieuwe
stenen molen aanbesteed, waarvan het metselwerk op 15 augus-
tus 1804 gereed moest zijn. Dit werd gegund aan Leendert van der
Starre uit Zevenhuizen voor 52 stuivers per duizend stenen. Voor de
bouw zijn 36.0450 stenen verwerkt en hij ontvangt 947 gulden en 16
stuivers.
In 1863 werd het ambacht Moordrecht opgeheven en werden de
molens eigendom van de toen gestichte Oostpolder in Schieland.
In 1904 werd bij de Mallemolen een gemaal met een Deutz- zuig-
gasmotor gebouwd, dat een centrifugaalpomp aandreef. Het ver-
mogen was 22 wpk. Korte tijd later, in 1905 werd de molen onttakeld
om dienst te gaan doen als woning voor de machinist. De bouw
van het gemaal hing samen met de bouw van een nieuwe spoor-
brug over de Gouwe, waarvoor de andere molen van de polder,
de Moordse Wip werd onteigend en vervolgens in 1907 gesloopt.
In 1986 werden initiatieven ontplooid voor herstel van de fraai gele-
gen molen en de Stichting De Mallemolen in het leven geroepen.
Tot realisering kwam het niet vanwege de plannen van de ge-
meente Gouda om ter plekke een verkeersbrug over het Gouwe-
kanaal te maken.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht was 27,60. De molen had een scheprad met een diame-
ter van 6,10 m bij een breedte van 55 cm. 

2.08.3 Korenmolen De Jonge Sophia bij 
Groot-Ammers

Gemeente: Liesveld
Plaats: Groot-Ammers
Naam: De Jonge Sophia
Functie: korenmolen
Omschrijving: achtkante grondzeiler in restauratie
Ligging: ongeveer een kilometer ten oosten van het dorp

Groot-Ammers, naast en ten westen van het Streek-
centrum Ooievaarsdorp Liesveld, Wilgenweg 3
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G e s c h i e d e n i s :
Tot 1999 stond de romp in Ottoland, bij de grens met Goudriaan. In
1690 is de voorganger van deze molen eigendom van Job Koome
en ongetwijfeld hangt de naam van de molen samen met zijn
dochter Sophia, geboren in 1768. Zij trouwt met Cornelis Saars en
hun dochter Cornelia trouwt op haar beurt met molenaarsknecht
Peter Ceele. Na het overlijden van Ceele hertrouwt Cornelia met
Andries Kooiman. Hun zoon Cornelis laat in 1856 de molen verbou-
wen. Het hoe en wat is de vraag. Er is wel gezegd dat de molen
toen verhoogd is, een andere bron noemt het vervangen van een
houten onderbouw door een stenen. Het is zelfs niet geheel onmo-
gelijk dat toen een wipmolen is vervangen door een achtkant.
De molen blijft zo’n anderhalve eeuw in het bezit van de familie
Kooiman. Als in zoveel molenaarsbedrijven laat de wind het hier ook

1. De Jonge Sophia in Ottoland, gezien vanuit het zuiden. 
De molen heeft zijn beste tijd dan al gehad. Geen zeilen meer
op de buitenroe en sommige windborden ontbreken.

2. De Jonge Sophia als onderdeel van een mengvoederfabriek
met links het oude molenaarshuis.

afweten. In 1895 doet een petroleummotor zijn intrede die via een
tunnel het binnenwerk van de molen aandreven. In 1926 werd de
molen onttakeld, waarna hij meer en meer ingebouwd raakte in
een veevoederfabriek. Dit bedrijf ging op in een fusie van een groot
aantal molenaarsbedrijven in de waarden, de Mengkombinatie.
Het nieuwe bedrijf kende een kortstondig bestaan en eindigde in
een faillissement. De molenromp in Ottoland werd vervolgens ei-
gendom van een autohandelaar en in 1980 was er al sprake van
sloop. De toenmalige gemeente Ottoland heeft destijds wel ge-
sproken over herstel, maar de kosten, toen geraamd op een mil-
joen gulden, vond men toch te gortig. In 1999 werd de sloopdrei-
ging opnieuw actueel. Dankzij krachtdadig ingrijpen van molenlief-
hebbers in de regio kon de molenromp toch behouden blijven. Op
6 november 1999 werd de molenromp ontmanteld en in zijn geheel
vervoerd naar het Ooievaarsdorp Liesveld bij Groot-Ammers. Op 6
oktober 2001 werd de molenromp op de nieuwe onderbouw gezet.
In de loop van 2003 volgde restauratie van het achtkant dat onder
meer nieuw rietdek kreeg, terwijl op 27 december van dat jaar de
kap werd geplaatst en de roeden werden gestoken.

3. In december 2003 staat De Jonge Sophia weer met kap en
roeden bij Groot-Ammers.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 20,30 m.
As: houten as met een ijzeren kop, afkomstig van een

Deense molen
Roeden: fabrikaat Vaags, no. 101 en 102, gemaakt in 2003
Het bovenwiel heeft 45  kammen bij een steek van 14,2 cm en is af-
komstig van een molen in de omgeving van Hoorn.
De vlucht in Ottoland was 19,75 m. De molen had twee koppel 
stenen die op een halve zolder op de begane grond lagen. De in-
deling van de molen deed sterk denk aan die van een wipkoren -
molen zoals die in de waarden gebruikelijk was. 
De molen heeft een neutenkruiwerk. Verder is er een gevelsteen
met de initialen A.K.M. en het jaartal 1856.
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2.08.4 Molen van de Babberspolder bij Kethel

Gemeente: Schiedam
Plaats: Kethel
Naam: Babbersmolen
Functie: bemaling van de Babberspolder
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan en ten westen van de Polder-

vaart, even ten zuiden van de spoorbrug, Vijfsluizen
2a

1. De Babbersmolen voor de onttakeling van 1924. Links op de
romp de reclame voor Quaker Oats.

G e s c h i e d e n i s :  
In de Middeleeuwen stond op de plaats van deze molen al een
water molen ter bemaling van de Babberspolder. In 1710 wordt
deze molen vernieuwd en die vormt de basis voor de bestaande
molenromp zoals die er nu nog staat. Omstreeks 1885 komt het be-
staan van de molen in gevaar door het maken van de spoorlijn Rot-
terdam-Hoek van Holland (bootverbinding met Engeland!), welke
op een spoordijk op zo’n 75 meter afstand langs de molen komt. De
Babberspolder komt dan voor de keus te staan om over te schake-
len op stoombemaling, dan het verhogen van de molen en die te
voorzien van een balie. Men besluit aanvankelijk tot het eerste en
doet vervolgens het laatste! Vervolgens wordt van de molenromp
in 1888 drie meter gesloopt, waarna er weer 51⁄2 meter wordt opge-
metseld; een maatregel die ongetwijfeld samenhangt met het her-
gebruik van de kap.
In 1897 blijkt het houten scheprad aan het eind van zijn Latijn. Er
moet een nieuw ijzeren scheprad komen, waarbij men tevens een
holle ijzeren wateras wil aanbrengen, Die wateras wil men ook ho-
ger leggen en tevens de diameter van het scheprad vergroten in
verband met het wat hoger geworden peil van de Poldervaart.
Het toen door de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij uit Leiden
geleverde scheprad is heel bijzonder. Het is vaak aangemerkt als

2. Het in 1980 gesloopte scheprad van de Babbersmolen 
(foto P. van den Bosch).

een scheprad volgens het systeem Paul, maar dit gaat niet op. Bij
het scheprad-Paul slaat de holle kant in het water; bij dit scheprad
de andere kant. Wel vormen beide schepradvormen een ant-
woord op hetzelfde probleem: het met het platte vlak inslaan van
de schoepen in het polderwater, dat daarbij weerstand ontmoet.
Door gootvormige schoepen vermindert die weerstand aanmerke-
lijk, waardoor het vermogen van de molen toeneemt. 
Wie de ontwerper van dit type rad is blijkt helaas niet duidelijk. De
tekeningen voor de verbouwing van het rad werden gemaakt door
de waterbouwkundige W. Brandsma uit Rotterdam en mogelijk,
zelfs waarschijnlijk is hij de ontwerper ervan.

3. De romp van de Babbersmolen in 1969 met de weer 
zichtbare reclame voor Quaker Oats. Sindsdien is de romp nog
een keer overgeverfd en weer...
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In 1924 krijgt de Babbersmolen een motor: voortaan zal een Deutz-
dieselmotor het scheprad uit 1897 aandrijven en de molen wordt in
juli/augustus 1924 onttakeld. Na 30 juni 1955 neemt het gemaal van
de Hargpolder de bemaling van de Babberspolder ook voor zijn re-
kening. De Babbersmolen blijft nog lang staan zoals hij in 1955 is stil-
gezet. In 1979 verandert dat: hij wordt vogelasiel. Terwijl de dienst
Gemeentewerken bezig is met de bescherming van de molen plus
de bemalingsinstallatie (plaatsing op de rijksmonumentenlijst)
vraagt de exploitant van het vogelasiel aan de eigenaar - de ge-
meente Schiedam - om de hele installatie te mogen slopen, zowel
de motor als het bijzondere scheprad. Deze toestemming wordt
verleend en in juli/augustus 1980 verdwijnt vrijwel alles naar het
schroot. In 2000 ontvouwde de Stichting De Schiedamse Molens
haar plannen voor de toekomst. Daartoe behoorde ook het herstel
van de Babbersmolen. Op 10 april 2003 nam de stichting de molen
over van de gemeente Schiedam.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
vlucht: voor 1888 25,70 m, na 1888 circa 27 m
As: fabrikaat H. Hartogh Heys 1866, No. 31
Roeden: fabrikaat Pot, nr 1260 en 1308 uit 1880 en 1881. Na de

onttakeling werd roede 1260 gestoken in de molen
van Moriaanshoofd en was daar tot voor kort aan-
wezig 

scheprad: tot 1897 met een diameter van 5,86 m bij een
breedte van 37 cm, na 1897 met een diameter van
6,70 m, bij een breedte van 32 cm. 

Overbrenging 2,17 : 1 (tot 1897?)
De polder was 214 ha groot.

Stichtingssteen: ‘1710’

Herdenkingssteen:
DEZE MOLEN VERHOOGD

IN 1888

R e c l a m e s c h i l d e r i n g :
Nog vaag is op de romp van de Babbersmolen een reclame voor
het vroeger alom bekende havermoutmerk HO van Quaker Oats.
In de oorlog moest deze reclame op last van de bezetter oververfd
worden, want Quaker is immers een Amerikaans bedrijf. De verf van
de reclame bleek in ieder geval kwalitatief de beste...
Als regel komen reclameschilderingen alleen bij korenmolens voor;
bij watermolens is dit zeer uitzonderlijk, zo niet uniek. 

2.08.5 Molen No. 6 van het waterschap de 
Hooge Boezem achter Haastrecht

Gemeente: Vlist 
Plaats: Haastrecht
Naam: No. 6
Functie: voorheen boezemmolen van de Vlistboezem, nu 

woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: de molen staat aan en ten oosten van de Vlist, 

ongeveer 500 m ten zuidoosten van de bebouwde
kom van Haastrecht, Oost-Vlisterdijk 1

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Het riviertje de Vlist functioneerde als maalboezem voor polders in
het westelijk deel van de Lopiker- en het oostelijk deel van de Krim-
penerwaard. In 1486 maalden vermoedelijk zes, hooguit acht mo-
lens uit op deze boezem. Later zouden het er in totaal tien zijn. De
boezem loosde via een sluis in Haastrecht op de Hollandsche IJssel.
In 1486 was deze rivier zo dichtgeslibd, dat de lozing steeds moeilij-
ker werd. Men besloot een hoge boezem in te richten en kocht
men daartoe 52 morgen grond aan. Later werd deze boezem nog
vergroot. Aanvankelijk werd de boezem met één molen bemalen,

1. Molen No. 6 van het waterschap de Hooge Boezem achter
Haastrecht.

2. Er zijn nauwelijks stenen molenrompen met een meer 
flesvormig model dan molen 6 bij Haastrecht.

de latere molen No. 1, tevens peilmolen voor de Vlist. In 1532 blijken
er vijf boezemmolens te zijn, een jaar later zes. Uiteindelijk zouden
het er zeven worden, oorspronkelijk alle wipmolens.
In 1739 brandde molen No. 6 af en werd vervangen door een acht-
kante molen. In 1873 brandde deze molen ook af en werd vervan-
gen door een stenen molen van een zeer sterk getailleerd model.
Ter versterking van de bemaling werd in 1871 een 44 pk stoom-
schepradgemaal gebouwd. In 1912 besloot het waterschap het
windgemaal op te heffen, waarna in 1913/1914 het stoomgemaal
uit 1871 werd verbouwd. Het kreeg nu twee centrifugaalpompen
met elk een stoommachine en een totaal vermogen van 135 pk.
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TH. DE VETTE Voorzitter
L. VAAN Leden

P. DIJKSHOORN v h Bestuur
W. VAN DORP Architect



837de jaargang 2004 nr. 2

Special

De wipmolens werden na het in bedrijf komen van het gemaal alle
gesloopt, al is hun plaats in het landschap nog goed te zien. Molen
6 werd onttakeld en bleef dienst doen als woning.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
vlucht: 25,50 m. De molen had een scheprad met een diameter
van circa 5,50 m.

2.08.6 Molen ‘t Poeltje van de Klaas Hennepoel -
polder bij Warmond

Gemeente: Warmond
Plaats: Warmond
Naam: ‘t Poeltje
Functie: voorheen bemaling van de Klaas Hennepoelpolder

vervolgens recreatiewoning, thans geen (in restau -
ratie)

Omschrijving: vervallen romp van een stenen grondzeiler
Ligging: in de zuidoosthoek van de polder, halverwege tussen

de spoorlijn Leiden-Haarlem en de Haarlemmertrek-
vaart, bij de grens met de gemeente Oegstgeest

1. De molen van de Klaas Hennepoelpolder bij Warmond.

G e s c h i e d e n i s :
De Klaas Hennepoelpolder is eigenlijk een eilandje dat ingeklemd
ligt tussen twee takken van de Holle Mare en de Trekvaart; anders
gezegd tussen de Veerpolder en de Broek- en Simontjespolder en
de Trekvaart. De polder is klein, 10,5 ha, maar voor een niet droog-
gemaakte polder zeer diep. In 1871 bedroeg het polderpeil volgens
Gevers van Endegeest 1,84 m - AP en in 1904 2,00 m - AP. 
De Klaas Hennepoelpolder is in de eerste helft van de zeventiende
eeuw ontstaan. Volgens Bicker Caarten (Stenen poldermolens in
Rijnland) werd de polder in 1630 gesticht. Op de kaart van Rijnland
van Floris Balthasar uit 1615 zijn de contouren van de polder al wel
zichtbaar, maar de Holle Mare, een waterloop, verdeelt, de polder
in tweeën.
Op de kaart door Melchior Bolstra bewerkte kaart ‘t Hooge Heem-
raedschap van Rijnland uit 1746 van Jan Jansz. Dou staat de ‘Poel
Mole’ iets noorden van de bestaande molenruïne ingetekend en is,
afgaande op het symbooltje, een wipmolen. Op de baard en op
het bovenwiel van de nu bestaande stenen molen stond het jaar-
tal 1787, zodat het alleszins aanneembaar is dat die in dat jaar ge-
bouwd is. 
De molen was tot 1924 op windkracht in bedrijf, in dat jaar nam een
ruwoliegemaaltje het werk over. ‘’t Poeltje’ bleef daarna uitwendig
intact en deed dienst als een soort zomerverblijf. De naam Elizabeth
op een gevelsteentje in de romp herinnert nog aan deze periode.
In 1957 gingen de roeden uit de molen. Dat gevlucht was een merk-
waardig geval: een constructie-as met ronde asgaten en bijgevolg

2. In 2000 is ‘t Poeltje tot een ruïne vervallen 
(foto H. van Steenbergen).

3. De Rijnlandse Molenstichting start in 2003 toch een ultieme
redingspoging.

ter plaatse ook ronde roeden. Na de onttakeling in 1957 zette het
verval met rasse schreden voort. 
In 1979 stond mevrouw M.  Zwetsloot-Menken, de eigenaresse, op
eigen initiatief, de molen met het erf voor een gulden per jaar in
eeuwig durende erfpacht af aan de Rijnlandse Molenstichting, die
daarmee haar 29e molen verwierf.
In 1980 werden deuren en ramen dichtgemetseld om vernielzuch-
tige onverlaten te weren. Daarna raakt het herstel in impasse. 
Wind en weer zorgen ervoor dat de consolidatiemaatregelen uit
1979/1980 ongedaan raken, daarin bijgestaan door het onuitroei-
bare vandalisme.
Desondanks besluit de Rijnlandse Molenstichting tot een laatste po-
ging om de in feite opgegeven molen te redden. In het voorjaar
van 2003 worden de restanten van de molen veilig gesteld en zijn
er herstelwerkzaamheden aan de romp uitgevoerd.
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Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Teixeira de Mattos geeft een vlucht op van 15 m, Gevers van En-
degeest noemt 14,71 m. De molen kreeg een vijzel, hetgeen niet
verbaast vanwege de grote opvoerhoogte in relatie tot het kleine
polderoppervlak. Volgens Gevers van Endegeest was de diameter
van de vijzel 84 cm bij een spoed van 78 cm en een hellingshoek
van 24 graden. Teixeira de Mattos noemt respectievelijk 90 cm, 105
cm en 21 graden. 

2 . 0 9  Z e e l a n d

2.09.1 Korenmolen te Breskens

Gemeente: Sluis
Plaats: Breskens
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagruimte
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: aan de zuidwestrand van de bebouwde kom, Oude

Rijksweg 66

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1858 op toenmalig grondgebied van de ge-
meente Groede gebouwd voor rekening van Johannes Cornelis
Cappon. Hij wordt opgevolgd door de familie Risseeuw die de mo-
len sinds 1874 in eigendom heeft. In 1936 heeft molenaar Risseeuw
plannen om een maalderij te bouwen en de molen te onttakelen.
In 1944 wordt Breskens door oorlogsgeweld zeer zwaar beschadigd,
maar de molen blijft desondanks staan al loopt de romp ook
schade op. Ook na de oorlog wordt er nog gemalen met een
maalstoel onder in de molen.

1. Korenmolen bij Breskens. Let op het merkwaardige kleine
kruihaspel (foto jkvr. H. Collot d’Escury).

2. De onttakelde molen van Breskens in 1974 met het 
schuchtere begin van de klimop die nu de molen compleet
overwoekerd heeft.

3. De klimop tierde welig voort... (foto Willem Bastiaanse).

Na de oorlog wordt het bovenwiel gebruikt voor het herstel van de
korenmolen van Cadzand, waar het tot de brand van 1974 aan-
wezig is.

Ve r d e r e  g e v e n s :
Het bovenwiel had 57 kammen met een steek van 12,5 cm.
De romp is nu begroeid met klimop. 

2.09.2 Korenmolen te Nieuwvliet

Gemeente: Sluis
Plaats: Nieuwvliet
Naam: -
Functie: voorheen koren- en pelmolen
Omschrijving: onttakelde stenen romp
Ligging: in de bebouwde kom, in het verlengde van de

Dorpsstraat, Mettenijedijk 3

1. De molen in Nieuwvliet aan de Mettenijedijk, compleet met
kippen en ‘noormannendeur’.
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2. De onttakelde molen van Nieuwvliet (foto G.H. Keunen).

3. De Nieuwvlietse molen beheerst, ook in onttakelde staat, het
dorpsbeeld volkomen (foto G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1859 gebouwd en in 1923 onttakeld. De kap bleef
nadien nog enige tijd op de romp liggen, maar werd later ook ge -
sloopt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De bouwwijze doet denken aan Zuid-Hollandse stenen korenmo-
lens uit de achttiende eeuw: licht conisch tot baliehoogte en ver-
volgens getailleerd.
In de molen zijn op meerdere plaatsen nog resten van het gaande
werk aanwezig zoals de koningspil met draagbalk, een koppel
blauwe maalstenen, de pasbalken, de luias met luiwiel en gaffel-
wiel en de pelkist van de vroegere pelsteen. Een koppel vijftiender
blauwe stenen uit deze molen is naar de in 1985 gereconstrueerde
standerdmolen Het Vliegend Hert in Brielle gegaan.
De romp is sinds enkele jaren ingericht met een aantal zendinstalla-
ties voor GSM-verkeer. 

2.09.3 Korenmolen De Meermin te Terhofstede

Gemeente: Sluis
Plaats: Terhofstede
Naam: De Meermin
Functie: voorheen korenmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan de zuidrand van de buurtschap

Terhofstede, even ten zuiden van de vesting Retran-
chement, Terhofstede 6

G e s c h i e d e n i s :  
In 1877 werd in Terhofstede een standerdmolen gebouwd, welke
afkomstig was uit het Vlaamse Oostakker (OVl). Deze molen werd in

1. De Meermin in Terhofstede kort voor de oorlog.

2. De onttakelde Meermin (foto H. van Steenbergen).

1877 gebouwd door een grote, zware stenen molen. De molen zou
volgens het verhaal gemetseld zijn met roggemeelpap. Dat is een
fabeltje, waarschijnlijk is de molen gevoegd met een mengsel van
roggemeel en kalk. Dit werd vroeger toegepast om een mooie
witte knipvoeg te krijgen. De molen werd gemetseld door Matthijs
van Dale, terwijl molenmaker Abraham de Groote uit Nieuwvliet
voor het molenmakerswerk zorgde. In oktober 1944 liep de molen
zware oorlogsschade op, met name aan de kop. Desondanks ging
de molen in 1948 toch uit zichzelf draaien (de vang was kapot),
waarna de molen in november 1948 werd onttakeld en uitgesloopt.
In De Molenaar van 8 december 1948 bood eigenaar P. Risseeuw
diverse onderdelen van De Meermin te koop aan.

Ve r d e r  g e g e v e n s :
Gevelsteen:

DE MEERMIN
gebouwd voor

ABRAHAM RISSEEUW EN
SUZANNA MAGDALENA RISSEEUW

door ABRAHAM DE GROOTE
molenmaker te nieuwvliet
en MATTHYS VAN DALE

metselaar alhier
1896
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De molen had dubbele deuren op de balie.
Van het binnenwerkwerk resteren: draagbalkspil, luias met wiel en
gaffelrad in opstelling, pasbalken van de beide koppels stenen en
enige snaarschijven.

2.09.4 Korenmolen De Verwachting te Tholen

Gemeente: Tholen
Plaats: Tholen
Naam: De Verwachting
Functie: voorheen korenmolen, nu woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan de zuidkant van de oude stad

niet op de vestingwal, maar net erbinnen; Vlasmarkt
1

1. Gezicht op Tholen met rechts De Verwachting, nu onttakeld,
en links de nog bestaande complete molen De Hoop.

2. De romp van De Verwachting in Tholen is heel fraai van
model (foto H. van Steenbergen).

G e s c h i e d e n i s :
Na de Tachtigjarige Oorlog was er in Tholen maar één windkoren-
molen overgebleven. In 1847 wil Marinus van der Stel in Tholen een
tweede windkorenmolen bouwen en wel op het noordoostelijke
bastion van de stad. Hij krijgt daar toestemming voor, maar als een
van de omwonenden bezwaren maakt ziet hij van zijn oorspronke-
lijk voornemen af en vraagt nu toestemming om een molen te bou-
wen op de Vlasmarkt aan de zuidwestkant van de stad, net binnen
de omwalling. Dit verzoek wordt aanvankelijk afgewezen op grond
van een bezwaarschrift, maar vervolgens wordt de kwestie in der
minne geschikt. In 1848 komt de molen in bedrijf. Van der Stel bleef
eigenaar tot 1871. Vervolgens zijn David Dignuszn. van de Velde
(1871-1897), Willem van de Velde (1897-1921) en Hubertus Izaak
Stoutjesdijk (1897-1934) eigenaar. In 1924 kreeg Stoutjesdijk vergun-
ning om een ruwoliemotor te plaatsen en vervolgens kwam de
windmolen buiten bedrijf en werd daarna in 1930 onttakeld. Het bo-
venwiel ging toen naar de standerdmolen De Hoed in Kruiningen.
Ook het binnenwerk is uitgesloopt. Na de oorlog verving  molenaar
Jacobus van de Velde deze motor door een 25 pk elektromotor die
een maalstoel op de begane grond aandreef. In 1964 stopte Van
de Velde met het bakkersgemaal; drie jaar later, in 1967 met het
boerengemaal. In 1971 werd de molenromp verkocht welke in
1975/1976 beneden ingericht werd voor bewoning.

2 . 1 0  N o o r d - B r a b a n t

2.10.1 Korenmolen te Etten-Leur

Gemeente: Etten-Leur
Plaats: Leur
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan de noordrand van de be-

bouwde kom van Etten-Leur, Korte Brugstraat 96

1. Korenmolen aan de Korte Brugstraat in Etten-Leur met
zelfzwichting op de binnenroede. De lange spruit is een 
middelbalk, voor Brabant een uitzonderlijk fenomeen, 
waarschijnlijk terug te leiden op het Friese verleden van de
molenkap. De as is nog van hout. (foto coll. A.F.M. Meesters).
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2. De onttakelde romp van de Leurse molen toont nog 
duidelijk het indrukwekkende karakter van de molen.

G e s c h i e d e n i s :
In 1840 liet Wouter van Rijmenam een molen en daarbij een huis
bouwen aan de Korte Brugstraat. Hij had op 29 maart 1839 toe-
stemming van GS gekregen voor de bouw van een schorsmolen.
Nog voor de molen gebouwd werd, op 19 december 1839 kreeg hij
ook toestemming om de molen te gebruiken om graan te malen en
te pellen. In 1847 brandde deze molen af. Hij werd in 1849 her-
bouwd. In 1851 werd achter de windmolen een rosoliemolen ge-
sticht. In 1859 werd er een stoommachine geplaatst die zowel de
wind- als de rosmolen kon aandrijven. In 1909 werd de rosoliemolen
gesloopt. Op 18 november 1915 brandde de molen uit door het
warmlopen van een motor. Molenaar M.C. van Eerd liet de molen
herbouwen door molenmaker M.C. van Aspert uit Heeswijk die
daarvoor de onderdelen gebruikte van de achtkante korenmolen
van wed. B. Meersma uit Menaldum. Bij de beruchte storm van 6
november 1921 verloor de molen de kort tevoren vernieuwde kap
met het nieuwe wiekenkruis met de zelfzwichting en werd niet her-
steld. Tot 1943 was het binnenwerk van de molen nog compleet
aanwezig, want in De Molenaar van 19 mei 1943 biedt Van Eerd het
‘lopend gangwerk’ van de molen te koop aan uitgezonderd ‘as-
wiel en wieg’.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
In molenromp zijn verschillende restanten van het gaande werk
aanwezig. Het betreft de draagbalk van de koningsspil en het lui-
werk. Van het luiwerk resteert een as en het gaffelwiel. In meerdere
zolders zijn secundair gebruikte molenonderdelen of delen daarvan
benut. Het betreft onder andere bintbalken, achtkantstijlen, roeden
en (twee) kruisplaten. Onder de eerste verdiepingsvloer liggen
twee zware middendelen van houten molenroeden. De iets klei-
nere draagbalken onder de beide onderste vloeren lijken op delen
van voormalige grenenhouten achtkantonderdelen. Van de steen-
zolder zijn de beide middelste balken middendelen van een kruis-
plaat en twee andere balken zijn bintbalken van een grenen acht-
kante molen. De grenen draagbalk van de koningsspil is een se-
cundair benut deel van een achtkantstijl. 
Op de sluitsteen boven de noordelijke inrijopening staat: ‘1849’.

2.10.2 Korenmolen te Zevenbergschenhoek

Gemeente: Moerdijk
Plaats: Zevenbergschenhoek
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagruimte en garage
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: even ten westen van de bebouwde kom, ten zuiden

van de Hooge Zeedijk, tussen de spoorlijn en de A16;
Hoge Zeedijk 1b

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1873 gebouwd en in 1934 onttakeld.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
In de molen zijn op meerdere plaatsen restanten van het gaande
werk aanwezig, nl.: twee koppel stenen inclusief ringhout, rijnen en
onderspillen, een steenschijfloop met staakijzer, het windluiwerk met
gaffelrad en een motorluiwerk.

Stichtingssteen: 
‘HUBS PETS KOCK

18 25/1 73’

1. Staatsiefoto van de Zevenbergschenhoekse molen 
(foto coll. E.G.M. Esselink).

2. Westelijk Noord-Brabant telde verhoudingsgewijs veel forse
stenen korenmolens, uitzonderlijk goed van verhoudingen. 
De molen van Zevenbergschenhoek is er een van.

2.10.3 Korenmolen te Oosteind

Gemeente: Oosterhout
Plaats: Oosteind
Naam: De Hoop
Functie: voorheen korenmolen en mengvoederfabriek, nu

opslagruimte
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan en ten noorden van de Provin-

cialeweg, in de lintbebouwing van Oosteind, nabij
de kruising met de Rijsdijk; Provincialeweg 143a

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1890 gebouwd voor J.M. Teurlings en brandde
op 5 september 1929 uit. Daarna werden de zolders weer aan-
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1. De in 
1929 
uitgebrande
molen van
Oosteind 
(foto H. Van
Steenbergen).

gebracht en werd er gemalen met een koppel stenen op de
tweede zolder, aangedreven door een dieselmotor. Het bedrijf
groeide uit tot een mengvoederfabriek. 

2.10.4 Korenmolen te Gemonde

Gemeente: Sint Michelsgestel
Plaats: Gemonde
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagruimte
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: de molen staat tussen Gemonde en Boxtel, onge-

veer een kilometer ten ZZW van Gemonde, Sint Lam-
bertusweg 33/33a

G e s c h i e d e n i s :  
In 1910 vroeg Jan Branten vergunning aan om in Gemonde een
molen te bouwen. Voor de bouw werd gebruik gemaakt van een
gesloopte korenmolen uit Liempde. Die was daar in 1892 gebouwd
voor Piet Deenen. In 1918 verkocht Branten de molen van Ge-
monde aan Conelis Fick, die later als molenaar opgevolgd werd
door zijn zoon Ties. In 1925 werd de molen onttakeld vanwege wind-
belemmering in dit boomrijke gebied. Daarna werd er op de motor
gemalen. Na het stilleggen van het molenaarsbedrijf werd de romp
in gebruik genomen als opslagruimte. In 1999 werd de romp op-
nieuw gepleisterd en gewit. 

2.10.5 Molen van de polder Johannisseland bij 
Werkendam

Gemeente: Werkendam
Plaats: Werkendam
Naam: ‘t Landeke
Functie: voorheen bemaling van de polder Johannisseland,

nu recreatieverblijf
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: de molen staat ongeveer twee kilometer ten oosten

van Werkendam, even ten westen van de A27, on-
geveer 500 m ten noorden van het viaduct De Tol
over die weg, Schans 41c

1. De
romp van
de molen
van 
Gemonde
in 1999.

1. De molen van ‘t Landeke bij Werkendam, waarschijnlijk al
buiten bedrijf (foto coll. RDMZ).

G e s c h i e d e n i s :
De molen had op dezelfde plaats een achtkante grondzeiler als
voorganger, gebouwd in 1718, die de polder Johannisseland, alias
Jannisseland, alias Het Landeke afmaalde op de Sleeuwijkse boe-
zem die uitwaterde op de Oost- en de Bleekkil. Deze molen had
een vlucht van ruim 20 m en een scheprad met een diameter van
5,08 m bij een breedte van 28 cm. Deze molen brandde in 1902 na
blikseminslag af en werd herbouwd als stenen grondzeiler door mo-
lenmaker Pellikaan uit Gorinchem. In 1953 werden de roeden uit de
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molen gehaald en het binnenwerk uitgesloopt. Kort na 1961 werd
ook de staart gesloopt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht 20,20 m
De molen had een scheprad met een diameter van 5,08 m bij een
breedte van 28 cm.
De polder was 47,7 ha groot.

2 . 1 1  L i m b u r g

2.11.1 Korenmolen De Overhekermolen bij Klimmen

Gemeente: Voerendaal
Plaats: Klimmen
Naam: Overheker Molen
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagruimte en garage
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen 
Ligging: de molen staat even ten noordwesten van Klimmen,

Overheek 7 

2. De molen van ‘t Landeke zoals hij er in november 1961 
bijstond (foto coll. RDMZ).

3. De molen van Johannisseland, alias ‘t Landeke vanaf de
schepradkant (foto H. van Steenbergen). 

G e s c h i e d e n i s :
Op 16 juli 1878 kreeg Anna Gertrudis Stienen, weduwe van Godefri-
dus van Driel, landbouwer te Nederweert, toestemming voor de
bouw van een molen. Die werd in 1878/1879 gebouwd. De molen
kreeg 90 voet vlucht en twee koppel zeventiender stenen. De fami-
lie Van Driel bleef (mede- )eigenaar tot 1915 in welk jaar de molen
in bezit kwam van de familie Braakhuis, afkomstig uit Overijssel. Op
27 december 1941 sloeg de molen tijdens een sneeuwstorm op hol
en verspeelde zijn gevlucht door het breken van de as. Daarna
werd de molen verder onttakeld en werd er elektrisch gemalen met
een der beide stenen. Tijdens bevrijding in het najaar van 1944 werd
de molenromp door beschietingen beschadigd. In 1953 werd de
molenromp in gebruik genomen als luchtwachtpost voor de BB. In
1966 werd het molenaarsbedrijf opgeheven, waarna het koppel
stenen verhuisde naar de molen van Veldhoven.

1. Vakantiekiekje van de molen van Klimmen omstreeks 1940
(foto coll. E.G.M. Esselink).

2. De onttakelde Overhekermolen (foto H. van Steenbergen).
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3 M O L E N R O M P E N

3 . 0 4  O v e r i j s s e l

3.04.1 Korenmolen De Dorthermolen in Dortherhoek

Gemeente: Bathmen
Plaats: Dortherhoek
Naam: De Dorther Molen
Functie: voorheen koren- en pelmolen, nu woning
Omschrijving: gedeeltelijke gesloopte romp van een achtkante

stenen korenmolen
Ligging: de molen staat aan de noordwestrand van de buurt-

schap Dortherhoek; Molenweg 6

1. De Dorthermolen in zijn nadagen. Niemand zou hier zo 
op het oog een stenen romp onder het riet verwachten 
(foto coll. Kleinjan).

G e s c h i e d e n i s :
De molen had als voorganger een watermolen bij het Huis Dorth op
Gelders grondgebied (gemeente Gorssel). In 1798 werd deze 
molen vervangen door een achtkante stenen windmolen op Over-
ijssels gebied van Huis Dorth in de gemeente Bathmen. De molen
was van een bijzonder model: geheel gemetseld, maar boven de
balie voorzien van een houten beschot van ongeveer een meter
en daar boven met riet gedekt, zodat hij het uiterlijk had van een
normale met riet gedekte achtkante baliemolen. Onder de balie
was het achtkant op de hoeken voorzien van zeer zware steunbe-
ren. In de jaren dertig werd tegen de molen een stenen pakhuis ge-
bouw met daarin een maalstoel. In 1947 werd de balie verwijderd,
terwijl de molen in 1958 werd gesloopt tot ongeveer op de hoogte
van het spoorwiel. Eigenaar was toen de Bathmense Coöp. Land-
bouw en Aankoopvereniging.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht 23 m
Als bouwjaar wordt ook 1830 genoemd 

3.04.2 Koren-, pel- en zaagmolen De Toekomst 
te Dedemsvaart

Gemeente: Hardenberg
Plaats: Dedemsvaart
Naam: De Toekomst
Functie: koren-, pel- en houtzaagmolen
Omschrijving: onderbouw van een achtkante koren en pelmolen

met aangebouwde zagerij
Ligging: aan en ten noorden van de gedempte Hoofdvaart,

aan de westrand van Dedemsvaart, Hoofdvaart 99

G e s c h i e d e n i s :
De geschiedenis van de molen begint met de bouw van een ko-
ren- en pelmolen in 1820 door koopman Derk Santman uit Harden-
berg voor zijn schoonzoon Meine Ielkes Kruizinga, die na het overlij-
den van Santman in 1836 ook eigenaar werd. Als Kruizinga en zijn
vrouw betrekkelijk snel daarna overlijden wordt de molen het ei-
gendom van Aaltje Santman. Daarna wordt Hendrik Bleuming
(Bloeming) eigenaar, schoonzoon van de Dedemsvaartse vervener
en jeneverstoker Johann Heinrich Daman. Nadat Bleuming overlijdt
op 2 augustus 1882 blijft de molen in handen van zijn schoonfamilie
In of omstreeks 1882 wordt naast de molen een zagerij gesticht,
aangedreven door de molen. Op 26 augustus 1890 brandt de mo-
len af waarvoor meerdere oorzaken worden genoemd: warmlopen
krukas, blikseminslag en vuur gevangen.
De molen wordt als koren- en zaagmolen herbouwd door de Dalf-
ser molenmaker Schiller, waarbij voor de herbouw van de zagerij
gebruikt wordt gemaakt van de in 1731 gebouwde en in 1890 ge -
sloopte paltrok Het Witte Schaap uit Westzaan. Een groot deel van

2. De Dorthermolen is zelfs na de sloop nog een merkwaardig
geheel.

3



917de jaargang 2004 nr. 2

Special

1. De Toekomst in Dedemsvaart met links de aangebouwde
zagerij en voor de molen het motorhok.

2. De Toekomst in zijn nadagen met voor de gewezen zagerij,
met in het midden de paltrokromp (foto A. Schipper).

de romp van deze paltrok is nog aanwezig.
Een rollaag op de begane grond in de onderbouw herinnert eraan,
dat men deze molen met een schuitje kon in- en uitvaren om te la-
den en te lossen vanuit de zgn. Kruizinga’s Wijk. De molen was dus
ooit een grotmolen.
In 1908 bieden de Erven J.H. Daman de molen in een advertentie in
De Molenaar te koop aan. In 1912 koopt Lambertus Schomaker de
molen. Zijn vader Johannes Antonius Schomaker was er al sinds 1888
molenaar. Op 14 augustus 1930 breekt een roe af. Omstreeks 1937
werd een Deutz dieselmotor geplaatst in een stenen motorhok
welke een op de stellingzolder gelegen koppel maalstenen aan-
dreef via een riemoverbrenging. Dez installatie is nog steeds aan-
wezig. In 1947 verkopen Johannes Antonius en Lambertus Schoma-
ker de molen aan Joh. van der Graaf. Omstreeks die tijd komt de
molen buiten bedrijf en wordt zo wel het gaande werk van de wind-
molen als van de zagerij uitgesloopt. 
In 1962 wil de eigenaar de molen verder slopen, maar een plaatse-
lijk actiecomité onderneemt een reddingspoging. De restauratie-
kosten worden dan geraamd op 25.000 gulden. Die reddingspo-
ging verzandt vervolgens in het moeizame en trage verloop van de
onderhandelingen met de autoriteiten. Na een jaar besluit Van der
Graaf niet langer te wachten en gaat in september 1965 over tot
onttakeling omdat wieken, staart en balie een gevaar voor de om-
geving vormen. Vervolgens wordt de romp op 12 juni 1966 door de
bliksem getroffen en brandt het bovendeel ervan af. Het bove-
nachtkant van de molen wordt dan gesloopt tot ter hoogte van de
eerste bintlaag en voorzien van een puntdak. De onderbouw van

de molen en de zaagloods worden gebruikt als opslagplaats voor
het veevoederbedrijf, dat zoals meer molenaarsbedrijven veran-
dert in een dierenspeciaalzaak. 

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De bescherming omvat de molenromp, het motorhok en de zaag-
loods met de ingebouwde romp van de voormalige Zaanse paltrok.

3.04.3 Korenmolen De Haarmolen Heemserveen

Gemeente: Hardenberg
Plaats: Heemserveen-Collendoorn
Naam: De Haarmolen
Functie: voorheen korenmolen, nu woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: de molen staat ongeveer 2 km ten noordwesten van

Hardenberg, bij de weg naar Slagharen, aan de
rand van het bedrijfsterrein Haardijk, Polenweg 2

3. Zoals zo veel kleine molenaarsbedrijven maakte Van der
Graaf in Dedemsvaart de overstap naar een dierenspeciaalzaak
(foto G.H. Varwijk).

1. De Haarmolen, nog compleet, een mooi forse beltmolen
(foto coll. G.H. Varwijk).

2. De onttakelde Haarmolen in Heemserveen heeft nu een
woonbestemming (foto H. van Steenbergen).

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1831 gebouwd en in 1950 onttakeld en uitges-
loopt.

3.04.4 Korenmolen Vreest Niet bij Markelo-Elsen

Gemeente: Hof van Twenthe
Plaats: Markelo-Elsen
Naam: Vreest niet
Functie: voorheen korenmolen, daarna tot 2002 mengvoe-

derfabriek 
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: ongeveer een kilometer ten zuidoosten van Elsen in

de buurtschap Molenhoek, Plasdijk 6

G e s c h i e d e n i s :
Op 11 juli 1841 werd de vergunning voor de bouw van de molen
verstrekt aan de hoofdonderwijzer A.H. Boskamp uit Elsen en de
landbouwers E. Hartgerink en J. Sprokkereef. 
Het werd een ronde stenen molen van een wel zeer merkwaardig
model, enig in zijn soort. Hij werd tot plus minus twee meter boven de
balie vrijwel cilindrisch opgemetseld, en daar boven getailleerd. Hij
doet denken aan de nog bestaande Piepermolen in Rekken (1796)

3 .  M O L E N R O M P E N



92 7de jaargang 2004 nr. 2

Special

en de verdwenen Bolxkermolen in Hengevelde (1820), maar die
waren beide van een ander type: beltmolens. Ook de romp van De
Nieuwe Molen in Zelhem, een grondzeiler, kan tot deze familie wor-
den gerekend. Omstreeks 1900 brandde de molen van Elsen uit. Hij
werd hersteld met onderdelen van een Duitse molen. De kap van
die molen was te klein. Om dat probleem op te lossen werd de

1. Korenmolen Vreest niet bij Markelo-Elsen was een alleszins
merkwaardige molen; niet alleen vanwege de merkwaardige
romp, maar ook vanwege de verhoging/versmalling voor de
kleinere kap bij de herbouw omstreeks 1900.

2. Ook na de onttakeling bleven de merkwaardige kenmerken
bewaard (foto G.H. Varwijk).

romp hoger en taps toelopend opgemetseld. In de zomer van 1935
werd de molen onttakeld door molenaar Hartgerink en groeide ver-
volgens uit tot een mengvoederfabriek, waarvoor tegen en naast
de molenromp bedrijfsgebouwen verrezen. Het binnenwerk van de
windmolen werd in 1939 uitgesloopt.
De romp, oorspronkelijk schoon metselwerk, werd boven de ‘kniek’
gepleisterd en zelfs geteerd. Vorig jaar werd de mengvoederfabriek
gesloten en daarna werd het complex aangekocht door T & R In-
vest te Borne. Dit bedrijf wil de bijgebouwen slopen en de molen-
romp inrichten als kantoor. In plaats van de bedrijfsgebebouwen
mag dan een bedrijfswoning worden gebouwd. In compleet her-
stel van de molen, al was het maar uitwendig, wordt niet voorzien.

3 . 0 5  G e l d e r l a n d

3.05.1 Korenmolen Voorst

Gemeente: Gendringen 
Plaats: Voorst
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu feestzaal
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: ongeveer een kilometer ten zuidoosten van Voorst,

ongeveer 500 m ten noorden van de Duitse grens na-
bij de kruising Stakenborgseweg - Grensweg; Grens-
weg 13

G e s c h i e d e n i s :
In augustus 1866 vraagt Willem Stapelbroek van de nabijgelegen
boerderij Klein Immink vergunning voor de bouw van een windko-
renmolen op een stuk land niet ver van de boerderij ten behoeve

1. De molen van Van Hal kort voor de oorlog. De molen heeft
een middelbalk als lange spruit; iets wat in de Achterhoek
meer voorkomt.
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2. Nadat een stichting voor het behoud van de molen in het
leven was geroepenwerden al snel conserverings- en 
restauratiewerkzaamheden uitgevoerd in afwachting van het
totale herstel (foto G.H. Keunen).

van zijn zoon Bernhard die molenaar wilde worden en het vak had
geleerd op de molen van Winterink in’s-Heerenberg. Op 14 no-
vember 1868 begon Bernard op de voor hem gebouwde molen.
Op 7 april 1899 trouwt zijn dochter Theodora Johanna Stapelbroek
met Johannes Hubertus (Jannes) van Hal. Jannes van Hal, van huis
uit timmerman, werd nu molenaar en boer. In het voorhuis van de
boerderij die in 1876 vlak voor de molen werd gebouwd, begon hij
in 1905 ook een café, wat het begin betekende van het nu nog
aanwezige restaurant. Op 7 januari 1909 kreeg Van Hal een ver-
gunning voor een motormaalderij met een benzinemotor van 18
pk, die werd gesticht in een kort daarvoor gebouwde schuur. In juli
1928 werd deze motor vervangen door een zwaardere van 25 pk.
In de oorlog liep de molen schade op door beschietingen, waar in
1950 nog schade door een blikseminslag overheen kwam Daarna
werd de molen, na het mislukken van herstelpogingen in 1957 ont-
takeld en ingericht als logiesruimte/vakantiewoning. Ongeveer tien
jaar ondernam eigenaar Van Hal restauratiepogingen, maar die
strandden op de verdeling van de kosten.
In 1999 kwam het gesprek over herstel van de molen weer op gang
en werd de Stichting Korenmolen Voorst opgericht, welke in 2000
plaatsing van de molenromp op de rijksmonumentenlijst aanvroeg
als eerste stap op weg naar definitief herstel. 

3.05.2 Korenmolen Wapenveld

Gemeente: Heerde
Plaats: Wapenveld
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagplaats voor de win-

kel in dierbenodigdheden tegen de molenromp
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante beltmolen
Ligging: bij en ten oosten van het Apeldoorns Kanaal, even

ten zuidoosten van de bebouwde kom van Wapen-
veld, Kanaaldijk 46

G e s c h i e d e n i s :
De molen is in de tweede helft van de negentiende eeuw ge-
bouwd als opvolger van een andere molen. 
In 1930 werd onderin de molen een Reform-gloeikopmotor ge-
plaatst voor het aandrijven van het binnenwerk. De molen is toen in
september 1935 onttakeld, waarbij het gevlucht en de kap werden
verwijderd. In 1936 werd tegen de molenromp een pakhuis ge-
bouwd. De belt werd hiervoor gedeeltelijk afgegraven. Na 1945
werd de gloeikopmotor vervangen door een in een kelder ge-
plaatste Lister dieselmotor die een hamermolen aandreef en er
werden twee mengketels en een elevator geplaatst. Hiertoe werd
aan de voorzijde een aanbouw gemaakt. Het gaande werk van de
molen werd verwijderd.

1. De molen van Wapenveld in zijn nadagen; waarschijnlijk al
buiten bedrijf. De inrit zonder brug is zeer merkwaardig en
zal in de praktijk wel lastig hebben gewerkt. 

2. De onttakelde molen van Wapenveld. Door de aanbouwen is
het bijzondere karakter van deze molen verdwenen.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :  
De molen was een bijzonder subtype van de achtkante beltmolen.
De doorgang in de belt was namelijk niet overbrugd of overkluisd
met een gewelf. Complete molens van dit type zijn niet bewaard
gebleven. Ook de gesloopte molen De Grenadier in Driewegen
was van dit type, maar daar was de doorgang veel smaller.
In de molenromp zijn het vrijwel complete neutenkruiwerk en enkele
drijfassen en riemen uit het tijdperk van de gloeikopmotor aanwezig.
In de aanbouw zijn een elevator en twee mengketels aanwezig.
De bescherming omvat naast de molenromp ook het pakhuis en
de aanbouw.

3.05.3 Korenmolen Keijenborg

Gemeente: Hengelo 
Plaats: Keijenborg
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, tot voor kort silo in een meng-

voederfabriek
Omschrijving: uitgebrande romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan de zuidoostrand van de 

bebouwde kom van Keijenborg, Hengelosestraat 17

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1851 gebouwd. Omstreeks 1900 was de molen het
eigendom van molenaar Mentink. In 1917 trad Hendrikus Johannes
Sloot bij hem in dienst. In 1919 nam hij de molen over en breidde die
-in de Achterhoek niet ongebruikelijk- uit met een bakkerij en een
kruidenierswinkel. Ook werd er gehandeld in brandstoffen. In 1922
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brandde de molen uit, waarna men op de motor ging malen. De
maalderij en de brandstoffenhandel werden later overgenomen
door Gert Sloot en vervolgens door diens zoon Henk, die eind 2000
het tot een mengvoederfabriek uitgegroeide bedrijf staakte. 

3.05.4 Molen van Sellink te Meddo

Gemeente: Winterswijk
Plaats: Meddo
Naam: De Nieuwe Molen 
Functie: voorheen korenmolen

1. Een nostalgisch beeld van de Keyenborgse molen en het
molenaarshuis (foto coll. A. Nibbelink).

2. De molenromp in Keijenborg deed tot voor kort dienst voor
een mengvoederbedrijf.

Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: de molen staat aan de noordrand van de 

bebouwde kom van Meddo, Geldereschweg 3

1. De Meddose molen had zelfzwichting op één roe. De stok
uit de kap is niet de vangstok, maar voor de zelfzwichting
(foto coll. E.G.M. Esselink).

2. De Molen van Sellink is helemaal ingebouwd door silo’s.
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G e s c h i e d e n i s :  
Als meer molens in Winterswijk en omgeving is ook deze molen ge-
sticht door een combinatie van boeren, die op 6 mei 1873 vergun-
ning kreeg voor het stichten van een molen. De molen werd ge-
bouwd door Ten Broeke, een aannemer uit Winterswijk in samen-
werking met molenmaker Maas uit dezelfde plaats. De eerste mo-
lenaar was Jan Hendrik Sellink, die eerder knecht was op de Meenk-
molen in Miste. De molen is steeds bemalen door de familie Sellink
en ook nu nog eigendom van deze familie.
In De Molenaar van 1 december 1926 biedt H.Joh. Sellink het ‘bo-
venwerk’ van een windmolen te koop aan als as, roeden enz.
Daarna werd de molen onttakeld en groeide uit tot een mengvoe-
derfabriek. 

3.05.5 Korenmolen De Haan of Kwaksmölle 
te Varsseveld

Gemeente: Wisch
Plaats: Varsseveld
Naam: De Haan of Kwaksmölle
Functie: voorheen korenmolen, nu onderdeel van het Sociaal

Cultureel Centrum.
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: de molen staat in de bebouwde kom van Vars-

seveld, Doetinchemseweg 48

1. De Kwaksmölle in Varsseveld nog in vol bedrijf 
(foto coll. G. Nienhuis).

G e s c h i e d e n i s :
De molen had als voorganger een standerdmolen die op 28 januari
1859 afbrandde. De molen werd als stenen beltmolen herbouwd
door molenmaker H.H. Kreeftenberg voor molenaar Gerrit Kwak. Op
3 september 1859 maalde de nieuwe molen voor het eerst. In 1927
werd er een pakhuis/maalderij bij de molen gebouwd. In 1937 kreeg
de molen het wieksysteem Bilau op één roe. De onderdelen werden
geleverd door Wijnveen uit Ede en de montage werd uitgevoerd
door molenmaker Kreeftenberg. Op 31 maart 1945 verloor de mo-
len door oorlogshandelingen de Bilau-roe. Daarna werd er tot het
eind van het jaar nog met één roe gemalen. Tijdens de zware storm
van 28 december 1945 brak de as en viel de rest van het gevlucht
naar beneden. In 1952 kreeg de molen een functie als luchtwacht-

2. De Kwaksmölle maakt nu deel uit van een gelijknamig 
sociaal-cultureel centrum (foto H. van Steenbergen).

post, waartoe de molenromp iets hoger werd opgemetseld.
In 1965 of 1966 verkocht de familie Kwak de onttakelde molen aan
de gemeente Wisch. De gemeente wilde de molen restaureren,
maar dit ging niet door omdat het aanbrengen van kap en wieken
niet subsidiabel was. 
Omstreeks 1975 werd de molen verbouwd tot Sociaal Cultureel
Centrum De Kwaksmölle en daaroe voorzien van een lage aan-
bouw op het noordwesten. 

3 . 0 6  U t r e c h t

3.06.1 Utrecht Molenkade 3 Vinkeveen

Gemeente: De Ronde Venen
Plaats: Vinkeveen/Abcoude
Naam: De Vinkeveense Watermolen 
Functie: voorheen watermolen, nu woning
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante grondzeiler
Ligging: tussen Abcoude en Vinkeveen, aan de noord-

oostrand van de Vinkeveense plassen, even ten wes-
ten van de A2, Molenkade 3

1. De Vinkeveense watermolen omstreeks 1900 
(foto coll. G.H. Keunen).
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G e s c h i e d e n i s :
De molen viel onder het waterschap De Ronde Venen, dat bestond
uit zes afzonderlijke polders, elk met een eigen molen. De Vinke-
veense molen, een schepradmolen, gebouwd omstreeks 1635, was
er één van.
In dit gebied, ten westen van de Vecht is zeer lang en tot zeer laat
geveend. De concessie voor de plasveenderij in Vinkeveen liep pas
in 1964 af! Zo waren de Vinkeveense plassen honderd jaar geleden
nog grotendeels weiland! 
De Vinkeveense watermolen sloeg het water uit op De Winkel. In
1924 schakelde het waterschap De Ronde Venen over op mecha-
nische bemaling, waarna de molens buiten bedrijf werden gesteld
en vervolgens geheel of gedeeltelijk gesloopt. De Vinkeveense mo-
len werd in februari 1927 onttakeld en uitgesloopt. 

3 . 0 7  N o o r d - H o l l a n d

3.07.1 Poldermolen De Vensermolen te Diemen

Gemeente: Diemen
Plaats: Diemen
Naam: De Vensermolen
Functie: voorheen molen van de Venserpolder, nu woning
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een achtkante

grondzeiler
Ligging: de molen staat aan en ten zuidoosten van de

Weespertrekvaart, tussen de Gooiseweg en de
Hartveldsebrug, even ten zuidwesten van die brug;
Venserkade 12

2. De omgeving van de Vinkeveense molen wordt nu beheerst
door watersport en -recreatie (foto G.H. Keunen).

1. De Vensermolen voor de onttakeling.

G e s c h i e d e n i s :  
Het octrooi voor de omkading van de polder werd op 5 mei 1638
verleend. De bestaande molen werd in 1704 gebouwd, vermoede-
lijk ter opvolging van een afgebrande voorganger. Vanaf 1882
werd de molen bemalen door de familie Portengen. In 1917 werd
de molen aangesloten op het elektriciteitsnet en werd de bemaling
van de polder overgenomen door een centrifugaalpomp, aange-
dreven door een 50 pk elektromotor met een capaciteit van 38
m3/min. In dat jaar werd de molen onttakeld door het verwijderen
van het gevlucht, waarna in 1930 de romp tot op de kapzolder
werd gesloopt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht was 25,76 m; het scheprad had een diameter van 6,04 m
bij een breedte van 50 cm. De polder was 369 ha groot.

3.07.2 Poldermolen De Stammermolen te Diemen

Gemeente: Diemen
Plaats: Diemen
Naam: De Stammermolen
Functie: voorheen molen van de Gemeenschapspolder,

thans woning
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een achtkante

grondzeiler
Ligging: aan en ten noordoosten van de Gaasp/Weesper-

trekvaart, ongeveer 800 m ten noorden van de
Gaasperdammerweg, Stammerdijk 27

2. Zoals meer poldermolens in de regio Amsterdam werd de
Vensermolen gesloopt tot op de kapzolder, zodat de zolder-
vloer als dak kon dienen. Rechts van de molen het gemaal,
zijn moderne opvolger (foto G.H. Keunen).

1. De Stammermolen omstreeks 1900 (foto coll. G.H. Keunen).
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G e s c h i e d e n i s :  
De Gemeenschapspolder dankt zijn naam aan het feit dat hij ont-
staan is door het samengaan van acht kleinere polders tussen de
Muider-, de Weespertrekvaart en de Papenlaan op 25 oktober
1707. Er is toen ook in 1708 een gemeenschappelijke molen ge-
sticht, de Gaaspermolen, welke met een latere confrater, de Stam-
mermolen de bijna 750 ha grote polder tot 1926 bemaalde. Een
stond er binnen het grondgebied van Weesperkarspel, de andere
onder Diemen. Na de bouw van de molen in 1708 konden de klei-
nere molens die voorheen het gebied bemaalden verdwijnen.
Halverwege de negentiende eeuw bleek de capaciteit van de in
1708 gebouwde molen niet langer voldoende en werd in 1873 een
tweede molen bijgezet onder Diemen. En die werd dan ook No. 2
of Stammermolen genoemd naar de gewezen Stammerpolder. Hij
had een vlucht van 25 m en een vijzel met een diameter van 1,65
m. Beide molens stonden langs de Stammerdijk.
Ze bleven in bedrijf tot 1927. In de lente van dat jaar werd tegen de
romp van de Gaaspermolen een nieuw dieselgemaal gesticht, het-
geen het einde voor de windbemaling betekende. Het nieuwe ge-
maal was een centrifugaalpompgemaal dat op de voorwaterloop
van de molen werd gebouwd. Beide molens werden gedeeltelijk
gesloopt. De Gaaspermolen in 1927 en de Staminermolen in de zo-
mer van het jaar erop, na het gereed komen van het gemaal. Dat
ging op de manier zoals die rond Amsterdam wel meer voorkwam
waarbij de romp werd afgezaagd op de hoogte van de kapzolder.
De as en de roeden van de Stammermolen begonnen nog aan
een nieuwe loopbaan in de Amsterdamse korenmolen De Gooijer
welke tot de asbreuk van 1972 voortduurde. Beide rompen aan de
Lange Stammersdijk bleven als woning in gebruik. De Gaaspermo-
len is recent gerestaureerd en is als maalvaardige watermolen op
25 april 2003 in gebruik gesteld.

3.07.3 Ondermolen van de Schagerwaard-
Oostermeer bij Dirkshorn

Gemeente: Harenkarspel
Plaats: Dirkshorn
Naam: -
Functie: voorheen watermolen van de polder de Schager-

waard
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopt romp van een binnenkruier
Ligging: even ten noorden van de ringsloot van de Schager-

waard, halverwege tussen Dirkshorn en Zijdewind;
Bliekenbos 5

G e s c h i e d e n i s :
In 1607 werd het Witsmeer of Schagerwaard door de schuldeisers
van graaf Lamoraal van Egmond publiek verkocht. De kopers von-
den dat de visserij in het meer te weinig opbracht en besloten het
meer droog te maken, waarvoor zij op 10 mei 1630 octrooi kregen.
De Schagerwaard werd opgedeeld in twee delen, de Oostermeer
en de Westermeer, gescheiden door de Schagervaart. Elk deel
werd bemalen door een gang schepradmolens, twee hoog. Op 26
februari 1631 vond de verkaveling plaats. 
Halverwege de negentiende eeuw werden de molens vervijzeld,
die van de Westermeer voor 1864, die van de Oostermeer erna. 
In 1879 werd de gang van de Westermeer vervangen door een op
die plaats gebouwd stoomgemaal. In 1923 werd de ondermolen
van de Oostermeer tot op de kapzolder gesloopt.

2. De Stammermolen een eeuw later (foto G.H. Keunen).

1. Ondermolen van de Schagerwaard bij Dirkshorn 
(foto G.H. Keunen).

2. De onder- (l) en de bovenmolen (r) van de Schagerwaard-
Oostermeer. De bovenmolen heeft halve roeden (haspelwieken-
kruis). Let op de zeilslag van het onderste eind. 
Voor de molen ligt een ijzeren as van gebruikelijk model 
(foto coll. B. Slooten).

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht van de molen was 24,50/25 m. De vijzeldiameter was 2 m;
het eerdere scheprad had een diameter van 5,70 m bij en schoep-
breedte van 48 cm. De molen sloegen uit op de Raaksmaat -
boezem.
De polder is 537 ha groot.

Aan de vervijzeling herinneren twee gedenkstenen met de tekst:

‘De eersten steen is gelegd op den 15 junij 1864 
door Abraham Oord Dz. oud vijf jaar.’

en

‘Pieter Levendig, Timmerman, heeft deze molen van
scheprad tot vijzel gebragt, 15 junij 1864.’ 
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3.07.4 Korenmolen te Barsingerhorn

Gemeente: Niedorp
Plaats: Barsingerhorn
Naam: De Ster
Functie: voorheen korenmolen 
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een achtkante ba-

liemolen
Ligging: aan de oostkant van de lintbebouwing van het dorp,

aan en ten noorden van de Heerenweg, even ten
westen van de Hemmerweg

1. Molen De Ster in Barsingerhorn.

2. De gedeeltelijk gesloopte molen van Barsingerhorn.

G e s c h i e d e n i s :
De molen van Barsinger horn is betrekke lijk jong want hij werd pas in
1907 alhier gebouwd. Maar ook eerder stond er in Bar sin gerhorn een
koren molen, welke in februari 1907 afbrandde. Die was toen het ei-
gendom van C. Buis Pzn, welke de molen in 1900 had overgeno men
van A. de Waard die op zijn beurt de molen dertig jaar had gedre-
ven. Buis bleef niet bij de pakken neer zitten en kocht, zoals toen zo
vaak in dit soort situa ties, een sloopmolen in de Zaan streek. Hij
slaagde erin de hand te leggen op Het Wapen van Friesland, een in
1761 gebouwde pelmolen uit Zaan dam-O; een sterke en zware mo-
len die vanaf 1844 het eigen dom van Zwaardemaker geweest was.
In Barsinger horn werd de her bouwde molen later het eigen dom van
de Coöpe ratieve Malerij ‘De Ster’, waarbij het niet duidelijk is of de
molen de naam van de coöperatie kreeg of omgekeerd. 
De nieuwe molen zou na een brand omstreeks 1920 tot circa twee
meter boven de balie gesloopt zijn. Malen op de wind was er niet
meer bij: een motor deed voortaan het werk. Na de opheffing van
de plaatselijke coöperatie ging de molen over in handen van een
particuliere eigenaar.
Plaatsing op de monumentenlijst zou niet alleen het behoud, maar
ook restauratie van De Ster bevorderen. Vandaar, dat de Stichting
Historisch Niedorp plaatsing op de rijksmonumentenlijst aanvroeg. 

3.07.5 Molen van de Kostverlorenpolder bij ‘t Veld

Gemeente: Niedorp
Plaats: ‘t Veld
Naam: -
Functie: voorheen bemalen van de Kostverlorenpolder, nu

woning
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een binnenkruier
Ligging: ongeveer 500 m ten zuidoosten van het dorp; Kog-

geweg 3

1. Romp van de molen van de Kostverlorenpolder bij ‘t Veld
(foto G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :
De molen is gebouwd als opvolger van een molen die op 19 febru-
ari 1860 als gevolg van blikseminslag is afgebrand en vervolgens
werd herbouwd door J. van der Stok. Nadat omstreeks 1910 bij de
molen een motorgemaal was gesticht werd de molen omstreeks
1938 tot op de kapzolder gesloopt en voorzien van een puntdak.
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Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht 24 m; diameter vijzel 1,90 m. De polder is 372 ha groot.

Stichtingssteen:

‘Op den 19 Februarij 1860, des avonds ten 7 ure, is de oude
molen door het onweder getroffen en geheel afgebrand, en
in hetzelfde jaar herbouwdt onder het bestuur van de Heeren
Aris Cnz Fijnheer, Klaas Klz Koomen, Jan Mijts Abz, Molen-
meesteren, J. Wit secretaris J. van der Stok Timmerbaas’. 

3 . 0 8  Z u i d - H o l l a n d

3.08.1 Korenmolen De Jonge Willem bij 
Roelofsarendsveen

Gemeente: Alkemade
Plaats: Roelofarendsveen
Naam: De Jonge Willem/De Hoop
Functie: voorheen koremolen, thans clubhuis voor een zeilver-

eniging
Omschrijving: onttakelde romp van een achtkante grondzeiler
Ligging: aan en ten noorden van de Wijde Aa niet ver van

het Paddegat; tussen Woubrugge en Roelofarends-
veen, ongeveer 500 m ten oosten van de Veender-
molen; Groenewoudskade 15

2. De weg tussen Winkel en Nieuwe Niedorp met rechts de
molen van de Kostverlorenpolder (foto coll. B. Slooten).

1. Korenmolen De Jonge Willem bij Roelofarendsveen met
links de motormaalderij.

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd gebouwd op grondgebied van Woubrugge en
kwam pas in de vorige eeuw door een grenswijziging op het grond-
gebied van Alkemade te staan. De Jonge Willem had als voorgan-
ger een wipmolen, welke in 1881 werd vervangen door een acht-
kante molen, waarschijnlijk een sloopmolen van elders.
In 1804 was de wipmolen aangekocht door Arnoldus van Rhijn, een
telg uit het bekende Rijnlandse korenmolenaarsgeslacht. In 1909
verkocht ook weer een Arnoldus van Rhijn de molen aan C.W. van
Egmond. Naast de molen werd een motormaalderij gesticht, waar-
van het gebouw nog bestaat, evenals het molenaarshuis.
In 1931 kocht Joh. Straathof de molen, meer voor het molenaarshuis
dan voor de molen. In 1933 moest hij noodgedwongen de molen
onttakelen omdat die gevaarlijk begonnen te worden. 
In 1953 werd de molen verkocht aan de parochie met bestemming
‘tehuis voor zieken en zwakken’. Daartoe werd een pand naast de
molen gesticht. 

2. De onttakelde korenmolen met gewezen maalderij en 
molenaarshuis (rechts).

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Het bovenwiel had een diameter van 2,52 m; het bovenschijfloop
1,00 m. 

3.08.2 Molen van de Oude Lierpolder bij De Lier

Gemeente: De Lier
Plaats: De Lier
Naam: Oude Liermolen, voorheen Blakermolen
Functie: voorheen molen voor de Oude Lierpolder, nu reser-

vegemaal
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: even ten oosten van het dorp en even ten noorden

van de Lierwatering; Laan van Adrichem 32

G e s c h i e d e n i s :
In 1445 werd er een molen gebouwd in de Oude Lierpolder. De be-
staande molen werd in 1717 gebouwd als opvolger van een acht-
kante molen die in 1569 reeds bestond.
Op 15 februari 1928 werd besloten om de windmolen af te danken
en over te schakelen op mechanische bemaling. Onder in de mo-
len kwam een 36 pk eencilinder Crossley dieselmotor van 35/39 p.k.
te staan, die een stalen vijzel in de achterwaterloop van de molen
aandreef. De kosten van het gemmal met inbegrip van grondwerk
en molenaarswoning bedroegen ƒ 16.000,-. Omdat de molen ook
seinmolen voor Delflands boezem was, werd er naast de molen een
seinmast gebouwd. Het gemaal werd op 4 oktober 1929 in werking
gesteld. De molen werd onttakeld, maar de kap bleef er toen nog
op staan. De roeden, Potroeden met de nrs. 1656 en 1770 uit re-
spectievelijk 1892 en 1896, werden weer gestoken in de korenmolen
De Graanhalm te Gapinge. In 1951 sloopt molenmaker Van der Loo
uit Kethel de kap van de molen af en brengt een betonnen dak ter
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1. De Liermolen voor de onttakeling in 1928.

2. De gedeeltelijk gesloopte Liermolen.

hoogte van de kapzolder aan voor een bedrag van 1.560 gulden.
Als zodanig is de romp nog aanwezig. In 1963 kreeg het gemaal
een nieuwe vijzel geleverd en geplaatst door de firma Spaans uit
Hoofddorp; kosten 35.000 gulden. In 1977 werd de polder opgehe-
ven. Het gemaal met de Crossley dieselmotor heeft dienst gedaan
tot 1981 en werd toen vervangen door een nieuw automatische
gemaal. Het oude gemaal in de molen is sindsdien reservegemaal.

3. De Liermolen herbergt nog steeds de authentieke en 
functionele bemalingsinstallatie uit 1928 die in geval van nood
bewijst nog uitstekend zijn mannetje te kunnen staan.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 24,40 m
De polder is 359 ha groot.
De molen had een ijzeren scheprad met een diameter van 5,40 m,
bij een breedte van 40 cm. De overbrenging was 1,81 : 1.

Stichtingssteen:
DE MOLEN GEBOUWD IN 1717

MOTORGEMAAL GESTICHT IN 1929
AANNEMER N.V. CROSSLEIJ MOTOREN

A. AMMERLAAN. VOORZITTER
J. V.D. BERG JZN.

T. VARENKAMP. BESTUURSLEDEN
A.N. MIDDELBURG. SECRETARIS

IN WERKING GESTELD 4 OCT. 1929

3.08.3 Molen van de polder Giessen-
Oudebovenkerk bij Giessenburg

Gemeente: Giessenlanden
Plaats: Giessenburg
Naam: Bovenkerkse Molen
Functie: voorheen bemaling van de polder Giessen- Oude-

bovenkerk, nu woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: de molen staat aan en ten westen van de Peursums-

evliet, ongeveer 1250 m ten noorden van de Giessen,
achter Bovenkerkseweg 2

1. De Bovenkerkse Molen bij Giessenburg met op de 
achtergrond de Peursumse molen aan de overkant van de 
vliet (foto coll. G.H. Keunen).

2. De onttakelde Bovenkerkse Molen is van mijlen ver 
zichtbaar in de open Alblasserwaard (foto G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :  
De voorganger van de molen, een wipmolen, brandde op 10 juli
1865 af, waarna de molen werd gebouwd waarvan nu nog de
romp bestaat. In 1928 werd de molen onttakeld en kwam er in de
molen een 30 pk verticale ruwoliemotor te staan voor de aandrij-
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ving van het (buiten-)scheprad. De molen bleef zo als gemaal tot
1980 in bedrijf. Nadat toen de bemalingsfunctie was overgenomen
door een volautomatisch gemaal werd de molen uitgesloopt en
het scheprad verwijderd. Met de aan de overkant van de Peur-
sumsevliet staande molen van de polder Peursum, ook een stenen
schepradmolen, gebouwd in 1851 en gedeeltelijk gesloopt in 1927
vormde de Bovenkerkse Molen een fraai geheel. De stomp van de
Peursumse molen is ook nog aanwezig.
De Bovenkerkse Molen was vroeger peilmolen van de Overwaard

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Het scheprad had een diameter van 5,90 m bij een schoepbredte
van 55 cm.
De polder is 455 ha groot.

3.08.4 Molen No. 6 van de polder De Honderd 
Morgen of Wilde Veenen te Moerkapelle

Gemeente: Zevenhuizen-Moerkapelle
Plaats: Moerkapelle
Naam: No. 6
Functie: bemaling van de polder De Honderd Morgen of

Wilde Veenen, nu woning
Omschrijving: achtkante romp van een vijzelmolen, de ondermo-

len van de vijzelgang, twee-hoog
Ligging: Een kilometer ten noordwesten van de dorpskern

van Moerkapelle, even ten noorden van het noorde-
lijk uiteinde van de Rotte, Rottedijk 16

G e s c h i e d e n i s :
De polder De Honderd Morgen werd drooggemaakt krachtens oc-
trooi van 8 oktober 1646. Later, in 1716, werd ook de Bleiswijkse pol-
der De 140 Morgen er bij betrokken. De bemaling van de polder be-
stond uit zeven molens, verdeeld over een schepradgang met vier
molens en een vijzelgang met twee molens. De 140 Morgen werd
bemalen door de vijzelgang. De vijzelmolens deden evenwel pri-
mair dienst voor De Honderd Morgen.
Verder had het oostelijk deel van de polder onderbemaling met
molen No. 7, bijgenaamd De Platluis. In 1923 besloot de polder het
windgemaal op te geven en te vervangen door een elektrisch ge-
maal van 100 pk dat de taak van de zes molens aan de Rotte in
1924 overnam. Ook molen No.7 werd vervangen door een gemaal
in de molenromp. Na het in bedrijf komen van het nieuwe gemaal
werden de molens gedeeltelijk gesloopt. Na het stilzetten van de
molens in 1924 werd molen No. 6 op 13 juni 1925 verkocht aan de

3. De Bovenkerkse Molen heeft een ‘platte zij’ voor het 
buitenscheprad, zoals men die ook tegenkomt bij de kleinere
Rijnlandse stenen schepradmolens (foto G.H. Keunen).

1. Molen No. 6, de ondermolen van de vijzelgang van de 
polder De Honderd Morgen of Wilde Veenen bij Moerkapelle.
De molen heeft, zoals alle Moerkapelse molens, een overkuip
aan de kap.

laatste molenaar Frans Hertog, die vervolgens de molen laat ontta-
kelen. Molen 6 was de laatste en werd pas in of omstreeks 1927 ont-
takeld.
Vijzelmolen 6 werd direct als vijzelmolen gebouwd ten behoeve
van de droogmaking van de polder, welke aanvankelijk zeer moei-
zaam verliep. 
Jan Lunenburg uit Aalsmeer was van mening dat de 6 wellicht de
in 1653 gesloopte vijzelmolen van de Stommeerpolder bij Aalsmeer

2. De onttakelde molen 6. De romp is ongeveer een meter 
verhoogd voor de luchtwachtpost.
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was Deze polder was omstreeks 1650 drooggemaakt met twee vij-
zelmolens waarvan er een in 1653 voor sloop werd verkocht. Het be-
tekent wel dat molen 6 de oudste nog bestaande als vijzelmolen
gebouwde molen van Nederland is. Opvallend is de grote gelijke-
nis van de 6 met de in 1675 gebouwde molen van de Lisserpoel-
polder. Beide molens gaan waarschijnlijk terug op hetzelfde bestek.
Na het stilzetten van de molen in 1924 werd de molenromp in ge-
bruik genomen als woning. Na de oorlog werd de molen in gebruik
genomen als luchwachtpost. Daartoe werd het achtkant met on-
geveer een meter verhoogd.
In 1990 gaf de gemeente Moerkapelle een kaderplan uit voor het
behoud van dit in meer dan een opzicht merkwaardige molen-
complex: ‘Het bestrijden van een gruwelijk vandalisme’, maar tot
concrete resultaten heeft dit helaas nauwelijks geleid.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht was 26,30 m
De vijzel had een diameter van 1,52 m bij een spoed van 1,29 m.

De polder De Honderdveertig Morgen is 116 ha groot, De Honderd
Morgen is 592 ha groot. 
Het achtkant van de molen heeft als bijzonder kenmerk talloze ge-
trokken merken. Opvallend is verder de ligging van de waterlopen.
Normaal liggen voor- en achterwaterloop in elkaars verlengde,
maar bij deze molen onder een hoek. 
Verder is in de onderbouw nog een oude houten roede verwerkt.
De hekgaten in deze roe zijn niet als gebruikelijk, maar voor brede
heklatten van wilgenhout (kapraven).
Het achtkant van de molen is nog geheel aanwezig, evenals de
achterwaterloop. De voorwaterloop is gedeeltelijk gesloopt. 

3 . 0 9  Z e e l a n d

3.09.1 Korenmolen De Hoop te Sint Laurens

Gemeente: Middelburg
Plaats: Sint Laurens
Naam: De Hoop
Functie: voorheen korenmolen, nu opslagruimte
Omschrijving: uitgebrande romp van een stenen baliemolen
Ligging: staat aan de oostrand van de bebouwde kom, aan

en ten westen de Noordweg, de weg tussen Middel-
burg en Serooskerke, Noordweg 482

1. De Hoop in Sint Laurens, Kort voor de oorlog. Op de romp
een grote geschilderde reclame voor Sluis’ ochtendvoer.

G e s c h i e d e n i s :
De molen van Sint Laurens is een zware in 1721 gebouwde stel -
lingmolen die qua bouwwijze veel overeenkomsten heeft met de
nog bestaande molen van Kloetinge. Hij brandde op donderdag
30 december 1943 geheel uit. Die dag had de molen de hele mor-
gen staan malen, in de namiddag met twee ‘in den top’. Bij een
rukwind ging de molen er tussenuit, waarna molenaar Zandburg
besloot die twee zeilen in te nemen. Na de bui werd de molen stil-
gezet, gecontroleerd en nog wat karweitjes gedaan. Vervolgens
ging Zandburg naar een paar klanten. Onderweg kreeg hij te ho-
ren dat de molen in lichterlaaie stond met als oorzaak toch het
warmlopen van de vang, ondanks de controle. In de romp werd
toen een maalderijtje gebouwd met o.a. twee koppel stenen. Dit is
nog steeds aanwezig. Begin jaren ‘90 bestonden er (vage) plannen
tot restauratie, welke destijds goed werden ontvangen bij de plaat-
selijke bevolking. Toch wilde de gemeente Middelburg de molen in
1999 laten afbreken. Daar kwam veel kritiek op met als resultaat dat
de gemeente Middelburg in 2002 plaatsing op de rijksmonumen-
tenlijst aanvroeg. 

3.09.2 Korenmolen te Overslag

Gemeente: Overslag
Plaats: Terneuzen 
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan de westkant van de buurtschap

dicht bij de Belgische grens, bij De Gebuurte 1

2. De molen van Sint Laurens met de na de brand gebouwde
maalderij/pakhuis (foto G.H. Varwijk).

1. De molen van Overslag in voor hem betere dagen 
(foto coll. F.D.M. Weemaes).
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2. De vervallen romp van de molen in Overslag ademt nog 
altijd iets van vroegere glorie uit zoals de fraaie rollagen in
rode steen boven deuren en vensters. Zie ook het verloop 
van de aanzetten voor de balieschoren boven de deur 
(foto H. van Steenbergen).

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1859 gebouwd voor rekening van de familie
Schout omdat de capaciteit van de bij de boerderij van de familie
Schout behorende rosmolen onvoldoende was. In 1865 werd de
boerderij mwet de wind- en de rosmolen verkocht aan de familie
Plasschaert. De Plasschaerts stelden later onder in de molen een
dubbele maalstoel op, aangedreven door een motor in een aan-
gebouwd motorhok. In het najaar van 1925 brak een roe af,
waarna de molen werd onttakeld en voortaan alleen op de motor
werd gemalen.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Bij de molen zijn de restanten van de rosmolen nog aanwezig,
welke evenwel niet in de bescherming zijn opgenomen, het motor-
hok daarentegen wel. 

3 . 1 0  N o o r d - B r a b a n t

3.10.1 Korenmolen te Dongen

Gemeente: Dongen 
Plaats: Dongen
Naam: De Hoop
Functie: voorheen korenmolen, nu woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: in het oostelijk deel van de bebouwde kom van 

Dongen; Mgr. Nolenslaan 17

G e s c h i e d e n i s :
De Hoop werd gebouwd in 1845. In 1925 werd de molen onttakeld,

waarbij de as, een houten as met een ijzeren kop, uit de molen
werd gegooid. Tevens werd de molen uitgesloopt.
Tijdens een zware oktoberstorm in 2002 waaide het dak van de ont-
takelde romp. Dit was voor eigenaar Leo van Riel de aanleiding om
maar een sloopvergunning aan te vragen. Van Riel, die een die-
renspeciaalzaak naast de molen runt kreeg de gevraagde vergun-
ning daarom zonder problemen. 
De plaatselijke heemkundekring De Heerlyckheit Dongen vond het
allemaal wel erg kort door de bocht en besloot in actie te komen.
Er werd niet alleen bezwaar aangetekend tegen de verleende
sloopvergunning, maar er werd ook en verzoek ingediend om de
molen op de rijksmonumentenlijst te plaatsen waardoor het be-
houd van De Hoop is gewaarborgd. Ook besloot de heemkunde-
kring een plan te ontwikkelen voor het opknappen van de molen-
romp.

1. Bij de onttakeling wordt de as, een houten as met een 
ijzeren kop, uit de molen gegooid. Het geeft in ieder geval een
mooi beeld van de constructie van een dergelijke as 
(foto coll. A.F.M. Meesters).

2. De in 1925 onttakelde molen De Hoop in Dongen.

Omdat de molen al kort na de bouw in handen van de familie Van
Riel gekomen is Van Riel om die reden zeker aan de molen gehecht
en heeft daarom besloten zijn sloopvoornemen vooralsnog niet uit
te voeren.

3.10.2 Korenmolen te Riel

Gemeente: Goirle 
Plaats: Riel
Naam: -
Functie: voorheen korenmolen, nu woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen beltmolen
Ligging: aan de westrand van Riel, bij de weg naar Gilze, pal

ten noordwesten van de voormalige spoorlijn Tilburg-
Turnhout, Zandeind 15f

G e s c h i e d e n i s :
Op 27 maart 1651 kreeg Adam Wijts, chirurgijn, octrooi van de Sta-
ten-Generaal om ee korenmolen te Riel te stichten. Deze standerd-
molen brandde in 1741 af. Herbouw volgde, waarvoor gebruik werd
gemaakt van een gesloopt standerdmolen uit Terheyden bij Breda,
de voorganger van de toen gebouwde en nog bestaande stenen
molen De Arend. In 1855 brandde deze molen ook af, waarna de
bestaande stenen molen werd gebouwd. Voor deze molen werd
ook vergunning geven voor het leggen van een pelsteen. Met de
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molen werd ook schors gemalen. In 1887 kocht Sjef van Riel uit Don-
gen de molen die sindsdien in handen van zijn familie is gebleven.
Omstreeks 1910 werd er een zuiggasmotor geïnstalleerd, waarna
de molen in 1927 werd onttakeld. Eén roe ging naar de molen van
Terheijden, de andere naar Haaren. 
In de Tweede Wereldoorlog werd de romp ingericht tot lucht-
wachtpost waartoe de kapzolder voorzien werd van een betonnen
dakplaat.
In 1987 werd de molenromp weer voorzien van een namaak-kap,
waarna er tegen en in de molen in 2000 een woning werd ge-
bouwd. 

3.10.3 Korenmolen te Schayk-Gaal

Gemeente: Landerd
Plaats: Schayk-Gaal
Naam: Nooit Gedacht
Functie: voorheen korenmolen, nu silo
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: In de buurtschap Gaal tussen Reek en Schayk, bij

Kleingaalsweg 15a

1. De molen van Riel zoals hij er in juli 1976 bij stond.

2. In 1999 had de molen weer een kap, waarna er een jaar later
een woning ten en in de molen werd gebouwd 
(foto H. van Steenbergen).

1. De molen van Klein Gaal enkele jaren voor de onttakeling.
De molen had, voor een grondzeiler heel merkwaardig, twee
stel dubbele deuren op de begane grond (foto W.A. Korpers-
hoek, juli 1962).

G e s c h i e d e n i s :  
De molen werd in 1858 gebouwd. Op 20 mei/3 juni 1901 werd de
molen in veiling gebracht. Tot 1914 was Bertus van de Water eige-
naar van deze molen, die hem evenwel niet zelf bemaalde, maar
verhuurde. In 1914 kocht P.  Swinkels de molen. Hij liet die in 1950 nog
omvangrijk herstellen, maar desondanks volgde in 1960 onttakeling.
De molen werd daarna in gebruik genomen als silo voor het meng-
voederbedrijf. 

3 . 1 0 . 4  N o o r d - B r a b a n t  

3.10.4 Korenmolen te Middelbeers

Gemeente: Oirschot
Plaats: Middelbeers
Naam: -

2. Dichtgemetselde ramen deuren plus de uit de muur 
stekende pijp wijzen op de functie van de molen als silo 
(foto H. van Steenbergen).

1. In 1999 is de vroeger vrijstaande molen geheel ingebouwd
en ingegroeid.
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2. De molen van Middelbeers is duidelijk een molen beneden
de grote rivieren met o.a. zijn staartrol. 

Functie: voorheen korenmolen, nu opslagplaats
Omschrijving: onttakelde rom van een stenen beltmolen
Ligging: de molen staat tussen Middelbeers en Oostelbeers,

bij en ten westen van de brug over de Kleine Beerze;
Hertog Janstraat 7

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1884 gebouwd door Jos van Himbergen en
brandde als gevolg van oorlogshandelingen uit in september 1944.
De binnenroede ging daarna naar de molen van Vlierden. 

3.10.5 Korenmolen te Sint Oedenrode

Gemeente: Sint-Oedenrode
Plaats: Sint-Oedenrode
Naam: -

1. De molen kort voor de brand van 1937. Hij was toen 
blijkbaar al buiten bedrijf, want er zijn heel wat tekenen van
verval aan te wijzen: ontbrekende windborden, kapotte 
voorzoom en het gemis van een korte schoor.

Functie: voorheen koren- en schorsmolen
Omschrijving: uitgebrande romp van een stenen baliemolen
Ligging: de molen staat aan de zuidwestrand van Sint

Oeden roede, even ten zuiden van de Dommel; Bos-
kantseweg 34A

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1856 gebouwd voor rekening van enen Van den
Elzen. Later was de molen van Van den Bergh. Op 13 januari 1937
brandde de molen uit.

3 . 1 1  L i m b u r g

3.11.1 Korenmolen Zelden Rust te Thorn

Gemeente: Thorn
Plaats: Thorn
Naam: Zeldenrust
Functie: voorheen korenmolen, thans woning
Omschrijving: onttakelde romp van een stenen grondzeiler
Ligging: de molen staat in de bebouwde kom, aan de noord-

zijde van de oude bebouwing, Molenweg 3

2. De molen van Sint Oedenrode was ooit een kast van een
molen (foto H. van Steenbergen).
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G e s c h i e d e n i s :
In 1834 kreeg Everard van de Boel, pannenbakker in Thorn vergun-
ning voor de bouw van een molen op De Greef. In 1853 kreeg de
molen een nieuwe plaats op Den Toom. In 1876 werd de molen ver-
plaatst naar de plek waar de romp nu nog staat. In 1909 werd er
een motor geplaatst die tot de jaren twintig in bedrijf bleef. Daarna
werd er uitsluitend op de wind gemalen. In 1939 werd de molen ver-
busseld. Wonder boven wonder doorstond de molen de bevrijding
onbeschadigd. In 1946 werd de kap(bedekking) van de molen nog
vernieuwd. Door de bouw van huizen nam de windbelemmering
sterk toe. Om die reden stichtten de molenaars Van de Boel een

1. Molenaars maakten vroeger ook wel reclame met ansicht-
kaarten van hun bedrijf, zo ook Van de Boel uit Thorn.

2. Thorn: de Zeldenrust is tot stilstand gekomen 
(foto H. van Steenbergen).

motormaalderij, waarna de molen in 1952 werd uitgesloopt en ont-
takeld. As en roeden gingen naar De Graauwe Beer in Beesel, ter-
wijl de staart naar het Belgische Kinrooi verhuisde. In 1955 kunst-
schilder Fr. van de Berg de molen en richtte die in tot atelier en
bouwde er een woning aan vast. In 1963 kreeg het geheel een
café- bestemming, terwijl de molen c.a. nu een woonhuis is.

Ve r d e r e g e g e v e n s :
De molen had een koppel zeventier blauwe stenen en twee koppel
kunststenen. 
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4 . M O L E N R E S T A N T E N

4 . 0 1  G r o n i n g e n

4.01.1 Oliemolen De Eendragt te Tjamsweer

Gemeente: Appingedam
Plaats: Tjamsweer
Naam: De Eendragt
Functie: voorheen oliemolen
Omschrijving: onderbouw van een achtkante baliemolen met

schuren en molenaarshuis
Ligging: de molen staat aan de westkant van Tjamsweer, aan

en ten zuiden van het Damsterdiep, ten westen van
de brug over het diep, Stadsweg 2-6

1. De Eendragt bij Tjamsweer is ook nu nog een indrukwek-
kend complex.

2. Ketelhuis en schoorsteenpijp herinneren aan het stoom -
verleden.

G e s c h i e d e n i s :
De molen was in 1802 als dubbele oliemolen naar noordelijk model
gebouwd. In 1884 werd naast de molen een ketelhuis neergezet
voor een stoommachine die het gaande werk van de molen kon
aandrijven. Omstreeks 1900 werd het windbedrijf gestaakt, waarna
de molen tot op de onderbouw werd gesloopt en als stoomoliesla-
gerij in bedrijf bleef tot omstreeks 1945. Na 1945 is de molen geheel
uitgesloopt. 
Mogelijk was de molen ook korenmolen of werd er later een koren-
molenaarsbedrijf in uitgeoefend want op 15 augustus 1951 biedt J.
Rietema in De Molenaar een koppel blauwe stenen te koop aan.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :  
Het molencomplex bestaat uit de vierkante molenonderbouw met
een aangebouwde molenaarswoning, een aangebouwd achter-
huis en een aangebouwde schuur, een molenschuur, een schoor-
steen en een machinekamer. Langs de drie vrije gevels van de mo-
lenaarswoning staan beschermde leilinden. Tegen de zuidwestzijde
van de tegen het molenrestant aangebouwde schuur stond voor-
heen een aangebouwde arbeiderswoning. Deze arbeiderswoning
is recent vervangen door een niet beschermingswaardige woning. 

4 . 0 2  F r i e s l a n d

4.02.1 Molen van de Lytse Saiterpolder bij Wartena

Gemeente: Boarnsterhim
Plaats: Wartena
Naam: -
Functie: voorheen bemaling van de Lytse Saiterpolder (pol-

der 80)
Omschrijving: ondertoren van een spinnenkop
Ligging: in het natuurreservaat de Alde Feanen, ongeveer

een kilometer te zuiden van Wartena, circa 250 m
ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal, onge-
veer 500 m ten noordwesten van de bestaande
molen De Ikkers

1. De molen van de Saiter Petten bij Wartena in de zeilen.

4
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2. In 1952 was het mooi al van de molen af 
(foto coll. P. Timmermans).

In 1996 was alleen de ondertoren nog maar over die bovendien
zijn pannendak verloren had (foto H. Zwart).

G e s c h i e d e n i s :
De molen is een keer verhoogd, oftewel gerezen, door de veldmu-
ren hoger op te metselen, waardoor de vlucht kon worden ver-
groot. De molen is in 1952 onttakeld, waarbij het gevlucht werd ver-
wijderd. Later werd de kop verwijderd, alsmede een deel van het
gaande werk. Omstreeks 1952 werd de molen werd verbouwd tot
gemaal: onderin kwam een dieselmotor te staan die de houten vij-
zel (in een betonnen bak) aandreef. 

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht 14 m
De schroefbak is 84 cm breed. In de schroefbak zijn nog de resten
van de houten vijzel aanwezig. 

4 . 0 6  U t r e c h t

4.06.1 Molen van de polder De Winkel of Tachtig
Morgen bij Abcoude

Gemeente: Abcoude
Plaats: Abcoude
Naam: -
Functie: voorheen bemaling van de polder De Winkel of

Tachtig Morgen, nu bergplaats
Omschrijving: ondertoren van een wipmolen
Ligging: de molen staat ongeveer 500 m ten zuiden van de

bebouwde kom van Abcoude, aan en ten zuiden
van het riviertje De Winkel, Winkeldijk 7

G e s c h i e d e n i s :
De molen werd in 1932 gedeeltelijk gesloopt, terwijl op de achter-
waterloop een elekrisch gemaaltje (pomp) werd gezet die nog wel

aanwezig maar buiten gebruik is. In 1908 maakte Mondriaan het
schilderij ‘Molen bij zonlicht’ dat hoogstwaarschijnlijk deze molen
voorstelt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Gevelsteen met jaartal ‘1912’. 

4.06.2 Molen van de polder Breeveld bij Woerden

Gemeente: Woerden
Plaats: Woerden
Naam: -
Functie: voorheen bemaling van de polder Breeveld
Omschrijving: tot gemaal verbouwde stenen onderbouw van een

achtkante grondzeiler
Ligging: even ten oostnoordoosten van de bebouwde kom

van Woerden, ongeveer 350 m ten zuidzuidoosten
van de Oude Rijn, even ten noorden van de spoorijn
Woerden-Utrecht; Breeveld 6

1. De molen van de Winkelpolder was niet groot, maar 
bemaalde toch een relatief diepe polder zoals uit deze foto
blijkt (foto coll. RDMZ).

2. De gedeeltelijk gesloopte molen met op de achterwaterloop
het in 1932 gestichte gemaaltje (foto H. van Steenbergen).
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G e s c h i e d e n i s :
Voor 1673 stond hier al een molen, die in het genoemde jaar door
brand verloren ging bij de inval der Fransen (rampjaar).Een opvol-
ger van deze molen, een wipmolen met scheprad, brandde op 12
december 1863 af. De molen werd als achtkante vijzelmolen her-
bouwd door molenmaker Arie van den Berg uit Boskoop naar ont-
werp van B. de Vries uit Wilnis. In 1905 werd naast de molen een ge-
maal met een centrifugaalpomp gebouwd, aangedreven door
een 20 pk petroleummotor.
In 1931 werd de windmolen tot op de stenen onderbouw gesloopt
en de onderbouw ingericht tot gemaal met een door een diesel-
motor aangedreven centrifugaalpomp. De zo verbouwde molen
deed dienst als gemaal tot 1997 toen het werd vervangen door een
nieuw volautomatisch gemaal bij Haanwijk voor de polders Bree-
veld en Haanwijk.

1. De Breeveldse molen met links het in 1905 gebouwde 
gemaal (foto coll. G.H. Keunen).

2. De in 1931 tot gemaal verbouwde Breeveldse Molen 
(foto H. van Steenbergen).

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 24,70 m
De vijzel was 4,80 m lang; hellingshoek 25 graden en diameter van
1,50 m; spoed 1,55 m.
De polder was 315 ha groot. 

4 . 0 8  Z u i d - H o l l a n d

4.08.1 Molen van de polder Gijbeland en Noord-
zijde-Hofwegen bij Bleskensgraaf

Gemeente: Graafstroom
Plaats: Bleskensgraaf
Naam: Gijbelandse Molen, ook wel Veltmolen
Functie: voorheen molen van de polder Gijbeland en Noord-

zijde-Hofwegen, thans woning
Omschrijving: ondertoren van een wipmolen
Ligging: ongeveer 200 m ten noorden van de Graafstroom,

even ten oosten van de dorpskern van Bleskens-
graaf; Meulenbroek 4

1. Sloop van de Gijbelandse Molen in 1926. Achter de man
links de uitlaat voor de motor. Let ook op de aangescherfde
daklijst (foto coll. G.H. Keunen).

G e s c h i e d e n i s :  
In 1913 werd onder in de molen een eencilinder 40 pk dieselmotor
geplaatst, waartoe de molen aan de noordzijde voorzien werd van
een aanbouw. De uitlaat voor de motor kwam aan de westkant.
Deze motor kon het scheprad aandrijven en zo, dat er of met de
wind of met de motor kon worden gemalen. Omdat de woning in
de molen nu verviel werd er ook een apart molenaarshuis ge-
bouwd. In 1926 werd het bovenhuis van de wip gesloopt, zodat de
bemaling voortaan uitsluitend op de motor was. Omstreeks 1948
werden het scheprad en de oliemotor vervangen door een elektri-
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sche centrifugaalpomp in een uitbouw aan de oostzijde van het
molenrestant, op de plaats van het scheprad. Omstreeks 1980 werd
het gemaal buiten gebruik gesteld. Het molenrestant met uitbouw
kreeg een functie als woning.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Het scheprad had een diameter van 5,24 m bij een schoepbreedte
van 65 cm.
Niet alleen het molenrestant, maar ook de uitbouw valt onder de
bescherming.

4.08.2 Zuid-Holland Achtermolen Leerdam

Gemeente: Leerdam 
Plaats: Leerdam
Naam: Achtermolen of Achterste Terleedse Molen
Functie: ondermolen van de polder Bruinsdel en Hoog- Leer-

broek, nu woning
Omschrijving: ondertoren van een wipmolen
Ligging: 500 m ten noordwesten van het station Leerdam;

Recht van ter Leede 1

2. De Gijbelandse Molen als motorscheprad gemaal zou die
uniek zijn (1926-1948) (foto drs. H.A. Visser).

3. De voorboezem van de Gijbelandse molen heeft een recrea -
tieve functie voor de bewoners gekregen. Rechts de in 1948 ge-
maakte uitbouw voor de pomp op de plaats van het scheprad
(foto G.H. Keunen).

1. De Achtermolen tussen de wereldoorlogen. Links van de
molen een duiker waardoor men later kan inlaten. De schuur
rechts heeft als makelaar zgn. ‘suikerpotten’. Links achter de
molen is nog juist de in 1980 gesloopte ondertoren zichtbaar
van de zuidelijke achtermolen van de polder Hoog- Middel-
koop, Loosdorp en de Meent (foto coll. G.H. Keunen).

2. De Terleedse achtermolen een mensenleeftijd later. Op de
plaats van de inlaatduiker staat een pomp (foto G.H. Keunen).

3. De oorspronkelijke situatie: aan de horizon drie wipmolens;
v.l.n.r. de noordelijk achtermolen van Hoogmiddelkoop 
c.a., de zuidelijke achtermolen met rechts ervoor de Terleedse 
achtermolen. Op de voorgrond de Terleedse voormolen met
voor- en achterboezem; ernaast rechts van het padde boezem
van Hoog Middelkoop c.a. rechts de korenmolen van Leerdam,
onttakeld in 1922, gedeeltelijk gesloopt in 1952; in 1999 geheel
gesloopt en vervangen door een nepromp. 

G e s c h i e d e n i s :  
Het grootste deel van de polders onder Leerdam en onder het
grootste deel van Schoonrewoerd waterde onmiddellijk ten westen
van de oude stadskern van Leerdam af op de Linge, waar drie uit-
wateringssluizen lagen. De uitwatering van Bruinsdel en Hoog-Leer-
broek was de westelijke.
In het midden lag die van Hoog-Middelkoop, Loosdorp en de
Meent, tewijl het dichtst bij de stad die van Over-Heicop, Kortge-
recht, Nieuw-Schaayk en Oud-Schaayk lag. Elk gebied had zijn ei-
gen molens en sluizen. De Terleedse voormolen staat binnendijks;
de Middelkoper voormolen en de beide Schaaykse voormolens
stonden buitendijks.
De polder Bruinsdel en Hoog-Leerbroek was het oude Recht van ter
Leede, verbasterd tot Treffelee of Treffelede. Men sprak dus ook van
de Terleedse molens. De polder werd bemalen door twee molens,
waarvan de voormolen nog steeds bestaat.
In de eerste helft van de twintigste eeuw waren er pogingen om de
bemaling te laten verzorgen door het gemaal van de polder Nieuw-
land en Leerbroek, maar die liepen op niets uit. Zo was de polder
Bruinsdel en Hoog-Leerbroek de laatste polder in Zuid-Holland die
op de Lingeboezem afwaterde en zelfs de laatste getrapte bema-
ling op de Linge, zowel Zuid-Hollands als op Gelders grond gebied;
afgezien van droogmakerijen, zelfs een van de laatste 
getrapte bemalingen in Nederland. 
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Op 11 november 1940 maalde de Achtermolen zijn kruis af, waar-
mee de hele windbemaling in het ongerede raakte. De bemaling
werd nu uiteindelijk wel overgenomen door het gemaal van Nieuw-
land en Leerbroek. In 1947 vroeg het polderbestuur een sloopver-
gunning aan voor beide molens. In plaats daarvan ontstond van-
wege de verwachte stijging in de energiekosten, echter het plan
om de Achtermolen weer maalvaardig te maken en te voorzien
van een hulpmotor en de voormolen, die veel last had van wind-
belemmering te vervangen door een elektrisch gemaal. Het ge-
meentebestuur van Leerdam protesteerde tegen de sloop van de
voormolen, maar in 1948 werd toch een sloopvergunning afgege-
ven voor beide molens. In 1952 redde de glasfabriek de voormolen
door die aan te kopen. In het zelfde jaar werd de achtermolen in-
grijpend verbouwd. In de krimp van het scheprad werd een elek-
trisch aangedreven vijzel met een capaciteit van 30 m3/min. ge-
legd. Daartoe werd het bovenhuis gesloopt en alle gaande werken
verwijderd. Het onderwiel en schijfloop gingen naar de Zandwijkse
molen bij Almkerk. Een tweede toen gebouwd vijzelgemaal naast
de voormolen deed dienst als bovengemaal. De hoofdlast van de
bemaling werd echter gedragen door het gemaal van Nieuwland
en Leerbroek.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 25,60 m
Het scheprad had een diameter van 5,80 m bij een breedte van
45 cm.
De polder is 375 ha groot.

4.08.3 Maasland

Gemeente: Maasland
Plaats: Maasland
Naam: De Grote of Oude Molen
Functie: bemaling van de Kralingerpolder
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een stenen grond-

zeiler
Ligging: de molen staat tussen Schipluiden en Maasland,

circa 2 km ten noordnoordoosten van het dorp
Maaslandm, ongeveer 250 m ten noordwesten van
de Oostgaag, Oostgaag 23

1. De Grote Molen van de Kralinger polder tijdens de 
onttakeling in 1913. De roeden liggen voor de molen; rechts 
de Kleine Molen, waarvan de fundering is geconserveerd 
(foto coll. RDMZ).

G e s c h i e d e n i s :
De 605 ha grote Kralingerpolder werd bemalen door twee wind-
molens, de Grote Molen, een stenen grondzeiler, en een iets nood-
westelijker staande Kleine Molen, een achtkant.

De grote molen werd in 1752 gebouwd. In 1897 werd de molen
door de bliksem getroffen, maar kon worden behouden. In 1903 (!)
werden het scheprad en de wateras van de molen nog in hout ver-
nieuwd. In 1913 werd de molen onttakeld en later verdwenen de
kap en een groot deel van de romp. In de molen werd een diesel-
motor geplaatst die een Pannevis-centrifugaalpomp aandreef. In
1960 werd de dieselmotor vervangen door een nieuwe Kromhout-
dieselmotor van 77,3 kW. 
Nadat de Grote Molen was onttakeld werd de Kleine molen sein-
molen voor Delflands boezem. Toen die in 1938 werd gesloopt
kwam er een seinmast bij de voormalige Grote Molen te staan.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 28,40 m
Het scheprad had een diameter van 6,10 m bij een breedte van
45 cm.

Stichtingssteen:
den eersten 
steen 
gelijdt 

den 5 meij 
1752 

4.08.4 De Achtkante of Nieuwe Ziendemolen 
van de polder Nieuwkoop en Noorden bij 
Zwammerdam

Gemeente: Nieuwkoop 
Plaats: Nieuwkoop
Naam: De Achtkante of Nieuwe Ziendemolen
Functie: bemaling van de polder Nieuwkoop en Noorden,

thans woning.
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een achtkante

grondzeiler
Ligging: ongeveer 500 m ten oosten van Zwammerdam,

waar de Meije en de Ziendevaart bij elkaar komen,
Ziendeweg 8

G e s c h i e d e n i s :
Op 29 december 1796 besloot het provinciaal bestuur van Holland
tot het droogmaken van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plas-
sen gezamenlijk. Het oostelijke deel, tot aan de Meije, de polder
Nieuwkoop en Noorden, bleef buiten de droogmaking. Aangezien
deze polder voor een groot deel uit water bestond (de huidige
Nieuwkoopse plassen) noemde men deze, als tegenstelling tot de
drooggemaakte polder Nieuwkoop, de natte polder. 
De Nieuwkoopse droogmakerij werd bemalen met 18 molens, drie
schepradgangen vier-hoog en drie vijzelgangen twee-hoog. De
schepradgangen maalden allen uit op de boezem van Rijnland of
zelfs Amstelland. De vijzelgangen niet: die maalden uit op de natte
polder of er mee gemeenschappelijk liggend water (de ringvaart).
De bemaling van de droogmakerij was niet alleen daarom nauw
verweven met de natte polder. De bovenmolens van de schep-

2. De halve romp van de Grote Kralinger Molen.
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radgangen konden namelijk in geval van nood ook uitmalen op de
ringvaart en daarmee op de natte polder. 
De natte polder werd ten tijde van de droogmaking bemalen door
twee molens, de Ziendemolen en de Meijemolen. Deze molens be-
maalden dus niet alleen de natte polder, maar waren ook boven-
molens voor de droogmakerij. Vandaar, dat in 1797 en 1803 over-
eenkomsten werden aangegaan tussen de droogmakerij en de
natte polder, waarbij de droogmakerij de twee molens van de natte
polder overnam en tegen betaling zou zorgen voor de bemaling
van de eigenlijke natte polder. De capaciteit van de twee molens
bleek te gering en vandaar, dat de droogmakerij in 1809 niet ver
van de Ziende en de Meijemolen een derde molen liet bijbouwen:
de Achtkante of Nieuwe Ziendemolen. Op 6 augustus 1843 werd
deze molen door de bliksem getroffen, maar er brak geen brand uit.
Toen de droogmakerij zijn windgemaal opruimde en verving door
stoomgemalen verviel de noodzaak van de drie molens in de natte
polder als bovenmolen. In 1895 nam de polder Nieuwkoop en Noor-
den, de natte polder dus, de drie molens over van de droogmake-
rij voor 15.000 gulden. Wel zouden de drie molens de ringvaart en
het bovenland van de droogmakerij blijven bemalen. In 1921 werd
op de plaats van de (Oude) Ziendemolen een gemaal gesticht,
waarna de Meijemolen geheel en de Achtkante Molen groten-
deels werd gesloopt. De stomp van de Achtkante molen bleef
dienst doen als woning, waarbij het oorspronkelijke interieur goed-
deels behouden bleef.

1. Twee molens van de ‘natte polder’ van Nieuwkoop in de
rouw; links de Nieuwe Ziendemolen en rechts de Meijemolen
(foto coll. P. van den Bosch).

2. De stomp van de Nieuwe Ziendemolen met de achterwater-
loop (foto G.H. Keunen).

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht 26,30 m.
Het scheprad had een diameter van 4,95 m bij een breedte van
58 cm.
De polder is 1975 ha groot. 

4.08.5 Molen van de Droog making in de Oude 
Polder van Pijnacker bij Pijnacker

Gemeente: Pijnacker-Nootdorp
Plaats: Pijnacker
Naam: -
Functie: bemaling van de Droog making in de Oude Polder

van Pijnacker, nu gemaal
Omschrijving: gedeeltelijk gesloopte romp van een achtkante

grondzeiler
Ligging: de molen staat tussen Pijnacker en Zoetermeer, on-

geveer 2 km van Pijnacker, Molenlaan 10

G e s c h i e d e n i s :  
Bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1860 werd aan Jhr. J.L. Heesselt
van Dinther, burge meester van Pijnacker c.s. vergunning ver leend
voor de droogmaking van de veenplassen in de Oude Polder van
Pijn acker. De bouw van de vijzelmolen werd op 10 juli 1861 aanbe -
steed. Het ontwerp voor de molen was van de hand van J.P. van
den Berg Jz, de fabriek-landmeter van Delfland (in onze tijd zou hij
tech nisch directeur genoemd wor den) en P.A. Korevaar, een be-

1. De molen van de Droog making in de Oude Polder van 
Pijnacker was en buitengewoon grote molen maar nochtans
heel mooi van vorm. Men zou hem daardoor zijn dertig meter
vlucht niet geven. Het ‘portaal’ rechts van de molen is het
schut, waarmee men kon verhinderen dat de molen tegen de
spelregels in toch zou uitmalen op de Oude Polder.
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kend water  bouwkundige uit die tijd. De vlucht ervan bedroeg niet
minder dan 30 m. Het zou hem nu tot de grootste molen in vlucht
van Nederland maken
De bouw werd, onder toezicht van beide genoemde heren, uitge-
voerd door Johannes Notenboom, meester-timmerman en molen-
maker te Pij nacker. Alhoewel de aanneemsom ƒ 31.820 was, be-
droegen de uiteindelij ke stich tingskosten ƒ 32.747,40. De Droogma-
king maalde niet direct uit op Delflands boezem, maar op de Oude
of Hoge Polder van Pijnacker. De molens van deze polder, een
schepradgang, sloegen het water van de eigen polder en dat van
de Droogmaking weer uit op Delflands boezem. De Droogmaking
was dus een polder in een polder. Daarnaast kon de molen via een
aparte voorwaterloop ook uitmalen op een bergboezem.
In 1916 was de vijzel van 1895 weer aan vervanging toe. Boven  dien
zou er voor het molenaarsgezin een nieuw zomerhuis ge  bouwd
moeten worden. De totale kosten voor de vijzel en het zomerhuis
werden ge raamd op 7000 gulden waardoor de polderlas ten van 
ƒ 5,- per ha zouden verhoogd moeten worden tot ƒ 6,50.
Tijdens de ingelandenvergadering van 25 mei 1917 werd besloten
de molen te verbouwen tot een elektrisch gemaal. De Gebr. Stork
& Co. te Hengelo leverde de bemalingssinstallatie, bestaande uit
een centrifugaalpomp met een capaciteit van 30 m3 per minuut bij
een opvoerhoogte van 3,10 m, gedreven door een elektromotor
van 45 pk met toebeho ren.
Van de molen resteert sinds 1918 niet meer dan een afgezaagde
romp, die ook thans nog de huisvesting biedt aan het elektrisch ge-

2. De merkwaardige vorkvormige voorwaterloop: de rechtse is
de afwatering op de Oude Polder, de (gedempte) linkse is de
afwatering op de bergboezem.

maal van de polder, nu bestaande uit een 30,2 kW elektromotor die
een centrifugaal pomp van 25 m3 per minuut aandrijft. Dit gemaal
is thans volledig geautomatiseerd.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
Vlucht: 30 m
De vijzel had een diameter van 1,50 m bij een spoed van 1,60 m.

Herdenkingsstenen ter gelegenheid van de bouw en de verbou-
wing tot gemaal. De eerste is slecht leesbaar, op de tweede staat:

ELECTRISCH HERBOUWD
IN HET JAAR 1918
DOOR HET BESTUUR

G. VAN DER MEERAZ VOORZITTER
H.H. STEENWIJK
L. KOETSIER LEDEN

P. VAN BUIJSEN SECRETARIS
IR J.W.C. BAKKER INGENIEUR

GEBR. STORK MACHINEFABRIKANTEN
A. KRANENBURG

TH.C. TETTEROO AANNEMERS

4.08.6 De Kleine Molen van de polder Bergambacht
bij Haastrecht

Gemeente: Vlist 
Plaats: Haastrecht
Naam: De Kleine Molen
Functie: voorheen achtermolen van de Haastrechtse bema-

ling van de polder Bergambacht, nu woning
Omschrijving: ondertoren van een wipmolen
Ligging: de molen staat ongeveer 500 ten westen van de

Vlist, ongeveer 500 m ten zuiden van de bebouwde
kom van Haastrecht, aan de Schenkelkade, Bilwij-
kerweg 121

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De polder Bergambacht kreeg in 1541 toestemming om een
nieuwe afwatering op de IJssel te maken door het graven van een
watergang, de Bergvliet, vanaf de Lekdijk tot in de IJssel ten westen
van Haastrecht, waar uiteraard ook weer een sluis in de IJsseldijk
kwam. Zo had men nu drie uitwateringen: op de Lek, on de IJssel en
op de Vlist.
Het staat wel vast, dat de eerste molens uitsloegen op de Lek. In
1472 besloot men de molens op de Lek te verplaatsen naar de IJs-
sel bij Haastrecht. In 1696 blijkt de bemaling al twee hoog te zijn.
Het gemaal bestaat rond 1850 nog uit zeven molens, te weten, zes
wippen en een achtkant, de Haastrechtse bovenmolen. De molens
op de Lek werden vanwege hun ligging de Hoekse molens ge-
noemd. De beide ondermolens komen onder de namen De
Oost(erse)molen en De West(erse) molen voor. De derde molen
heet De Hoge Molen. Bij de Haastrechtse molens is er sprake van De
Kleine Molen en De Middelmolen. De bovenmolen werd heel lo-
gisch De Achtkante Molen genoemd. En dan was er op de Vlist nog
De Bachtenaar. In 1871 wordt er bij het windgemaal op de Lek nog
een voormolen bijgebouwd zodat de bemaling driehoog is.Maar
ook de nieuwe molen biedt geen garantie voor een perfecte wa-
terbeheersing. 
Na wateroverlast besluit de polder op 25 september 1878 tot de
bouw van een stoomgemaal ter vervanging van de Haastrechtse
molens. Op 18 juni 1879 wordt de eerste steen voor het nieuwe ge-
maal gelegd door de voorzitter van de polder, tevens burgemees-
ter, P.J. Smits. Bij die gelegenheid krijgt het gemaal zijn naam, omdat
hij zo’n voorvechter van stoombemaling was geweest. Een paar
dagen later valt het besluit om de Haastrechtse windmolens stil te
zetten en de molenaars te ontslaan. De molens worden eerst lang-
zamerhand -uitgebeend-. De roeden en assen wil men bewaren
voor de andere molens, die nog in bedrijf blijven. In 1880 wordt een
water as verkocht aan het waterschap de Overwaard voor een der
Kinderdijkse molens en een staart gaat naar een molen van de pol-
der Langerak. Op 5 oktober 1884 wordt er wat er van de molens

3. In de vijzelgoot ligt nu de zuigbuis voor de centrifugaal-
pomp.
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nog over is in het openbaar voor sloop verkocht, op voorwaarde,
dat de ondertoren van de zuidelijke lage molen blijft staan. Deze is
sindsdien in gebruik als woning.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht was 26 m.
De molen had een scheprad met een diameter van circa 6 m bij
een breedte van circa 60 cm.
De polder Bergambacht is 2575 ha groot.

4.08.7 De Plukkopmolen van de polder Lexmond bij
Lexmond

Gemeente: Zederik
Plaats: Lexmond
Naam: Plukkopmolen
Functie: voorheen bemaling van de polder Lexmond, 

nu woning
Omschrijving: ondertoren van een wipmolen
Ligging: bij de bocht in de Oude Zederik, ongeveer 2500 m

ten noorden van Meerkerk, even ten noorden van
de Vlietmolen, Zederikkade 229

G e s c h i e d e n i s :
De polder Lexmond werd bemalen door twee schepradmolens,
met de Plukkopmolen in het westen, een eind buiten de polder op
de Oude Zederik, en de met de Scherperswijkse Molen in het oos-
ten op het Merwedekanaal. 
De Plukkopmolen stond eerder in het polderdeel De Geer en
maalde uit op de Molenwetering, die in open verbinding stond met
de Oude Zederik. Deze Molenwetering liep tussen de polders Acht-
hoeven en Lakerveld door. Vermoedelijk in het begin van de acht-
tiende eeuw heeft men de Plukkopmolen verplaatst of nieuw ge-
bouwd aan het andere einde van de Molenwetering bij de Oude
Zederik waarmee de Molenwetering, ook wel Lexmondse Wetering
geheten van boezem- in binnenwater veranderde. 

1. De Kleine Molen staat er al 120 jaar zo bij 
(foto H. van Steenbergen).

In 1925/1926 werd de Scherperswijkse Molen vervangen door ge-
maal met een centrifugaalpomp, waarna de Plukkopmolen tot op
de ondertoren werd gesloopt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De polder is 532 ha groot. 

4.08.8 De molen van Meerkerk

Gemeente: Zederik
Plaats: Meerkerk
Naam: -
Functie: voorheen bemaling van de polder Quakernaak, nu

woning

1. De Plukkopmolen kreeg enige tijd geleden een aanbouw aan
de schepradkant (foto G.H. Keunen).
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Omschrijving: ondertoren van een wipmolen
Ligging: ongeveer 1750 m ten zuiden van Meerkerk, circa

200 m ten oosten van het Merwedekanaal, 250 m
ten noorden van de Bazelbrug; Grote Kanaaldijk 19

G e s c h i e d e n i s :
In 1929 werd de bemaling, eerst een jaar bij wijze van proef, over-
genomen door de polder Nieuwland en Leerbroek. Na het welsla-
gen van deze proef werd de schepradmolenmolen in 1930 tot op
de ondertoren gesloopt.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De polder is 255 ha groot.

4.08.9 Molen No. 6 van de polder De Honderd 
Morgen of Wilde Veenen te Moerkapelle

Gemeente: Zevenhuizen-Moerkapelle
Plaats: Moerkapelle
Naam: No.5
Functie: watermolen, nu woning
Omschrijving: ondertoren van een vijzelmolen, de bovenmolen van

de vijzelgang, twee-hoog
Ligging: een kilometer ten noordwesten van de dorpskern

van Moerkapelle, aan het noordelijk uiteinde van de
Rotte, Rottedijk 14

2. De ondertoren (foto J. de Vries).

1. Molen no. 5 met daarachter molen 6.

G e s c h i e d e n i s :
Voor de polder en zijn molens in het algemeen: zie hoofdstuk 3.07.4
De molen is als schepradmolen gebouwd voor de bemaling van de
polder voor de droogmaking. De toestemming voor de bouw van
deze molen werd door Schieland gegeven op 22 oktober 1622.
Aan de constructie van de molen is te zien dat de nu nog be-
staande ondertoren de originele ondertoren betreft. Daarmee is
deze ondertoren waarschijnlijk de oudste van Nederland. 
Op 3 september 1647 krijgt de droogmaker van de Wilde Veenen,
Warnard van de Wel toestemming om de molen te voorzien van
pompen op basis van een door hem en Jan Ditlefs verkregen oc-
trooi van 27 mei 1645. Dit loopt op een fiasco uit, waarna de molen
wordt voorzien van een vijzel. Zo blijft de molen in bedrijf tot 1924,
wanneer de taak van de molens wordt overgenomen door het ge-
maal. Molen No. 5 wordt op 13 juni 1925 verkocht aan de laatste
molenaar Henk Hertog, die vervolgens de molen laat slopen tot op
de ondertoren. Molen 5 was de tweede van de zeven molens die
(gedeeltelijk) gesloopt werd.

Ve r d e r e  g e g e v e n s :
De vlucht was 26,30 m.
De vijzel had een diameter van 1,52 m bij een spoed van 1,29 m.
Het bovenhuis van deze molen was rood geschilderd en met riet
gedekt.

2. De ondertoren van molen 5 aan het eind van de Rotte. 
Op de achtergrond, tussen de bomen, molen 6. Het pad naar 
molen 6 ligt op de westelijke tussenboezemkade 
(foto G.H. Keunen).
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Abcoude Abcoude - 4.06.1 108
Alkemade Roelofsarendsveen De Jonge Willem 3.08.1 99
Amstelveen Amstelveen De Dikkert 1.07.1 60
Appingedam Tjamsweer De Eendragt 4.01.1 107
Bathmen Bathmen Dorthermolen 3.04.1 90
Bedum Onderdendam Hunsingo 2.01.1 67
Boarnsterhim Wartena - 4.02.1 107
Buren Maurik - 2.05.1 74
Cromstrijen Numansdorp Landzicht 2.08.1 78
Dalfsen Hoonhorst - 2.04.1 68
De Lier De Lier Oude Liermolen 3.08.2 99
De Ronde Venen Vinkeveen Vinkeveense Molen 3.06.1 95
Diemen Diemen De Stammermolen 3.07.2 96
Diemen Diemen De Vensermolen 3.07.1 96
Dongen Dongen - 3.10.1 103
Etten-Leur Etten-Leur - 2.10.1 86
Gendringen Voorst - 3.05.1 92
Giessenlanden Giessenburg Bovenkerkse Molen 3.08.3 100
Goirle Riel - 3.10.2 103
Gorssel Gorssel Geertruida Cornelia 1.05.1 58
Gouda Gouda Mallemolen 2.08.2 79
Graafstroom Bleskensgraaf Gijbelandse Molen 4.08.1 109
Hardenberg Dedemsvaart De Toekomst 3.04.2 90
Hardenberg Heemserveen Haarmolen 3.04.3 91
Hardenberg Lutten Welkom 2.04.2 69
Harderwijk Harderwijk De Hoop 1.05.2 59
Heemstede Heemstede Groenendaalse molen 1.07.2 61
Heerde Wapenveld - 3.05.2 93
Hengelo (GE) Keijenborg - 3.05.3 93
Hof van Twente Markelo-Elsen Vreest Niet 3.04.4 91
Landerd Schayk-Gaal Nooit Gedacht 3.10.3 104
Leerdam Leerdam Achtermolen 4.08.2 110
Liesveld Groot-Ammers De Jonge Sophia 2.08.3 79
Lisse Lisse Keukenhofmolen 1.08.4 64
Loon op Zand Kaatsheuvel Couwenbergh 1.10.1 65
Losser Beuningen Heimolen 2.04.3 70
Maasland Maasland De Grote Molen 4.08.3 111
Medemblik Medemblik De Herder 1.07.3 62
Meppel Meppel De Weert 1.03.1 57
Middelburg Sint Laurens De Hoop 3.09.1 102
Moerdijk Zevenbergschenhoek - 2.10.2 87
Nederweert Roeven Windlust 2.11.1 66
Niedorp ‘t Veld - 3.07.5 98
Niedorp Barsingerhorn De Ster 3.07.4 98
Niedorp Dirkshorn - 3.07.3 97
Nieuwkoop Nieuwkoop De Nieuwe Ziendemolen 4.08.4 111
Nijefurd Nijhuizum - 2.02.1 67
Noorder-Koggenland Sijbekarspel De Haan 2.07.1 77
Oirschot Middelbeers - 3.10.4 104
Olst-Wijhe Elshof Elshofsmolen 2.04.4 70
Olst-Wijhe Olst - 2.04.5 71
Olst-Wijhe Wijhe De Jonge Gerrit 2.04.6 72
Oosterhout Oosteind - 2.10.3 87
Pijnacker-Nootdorp Pijnacker - 4.08.5 112
Renkum Renkum De Hoop 2.05.2 74
Schiedam Kethel Babbersmolen 2.08.4 81
Sint-Michielsgestel Gemonde - 2.10.4 88
Sint-Oedenrode Sint Oedenrode - 3.10.5 105
Sluis Breskens - 2.09.1 84
Sluis Nieuwvliet - 2.09.2 84
Sluis Terhofstede De Meermin 2.09.3 85
Staphorst Halfweg De Haarmolen 2.04.7 72
Steenwijkerland Giethoorn - 2.04.8 73
Terneuzen Overslag - 3.09.2 102
Tholen Tholen De Verwachting 2.09.4 86
Thorn Thorn Zeldenrust 3.11.1 105
Vlist Haastrecht De Kleine Molen 4.08.6 113
Vlist Haastrecht No. 6 2.08.5 82
Voerendaal Klimmen Overhekermolen 2.11.1 89
Warmond Warmond ‘t Poeltje 2.08.6 83
Waterland Katwoude Hogendijkse Molen 1.07.4 63
Werkendam Werkendam ‘t Landeke 2.10.5 88
Weststellingwerf De Blesse De Mars 1.02.1 56
Winterswijk Winterswijk De Bataaf 2.05.3 75
Winterswijk Winterswijk-Meddo Sellinkmölle 3.05.4 94
Wisch Varsseveld De Kwaksmölle 3.05.5 95
Woerden Woerden - 4.06.2 108
Wymbritseradiel Oudega Dorismooltsje 1.02.2 56
Zederik Lexmond Plukkopmolen 4.08.7 114
Zederik Meerkerk - 4.08.8 114
Zelhem Zelhem De Nieuwe Molen 2.05.4 76
Zevenhuizen-Moerkapelle Moerkapelle Molen no.5 4.08.9 115
Zevenhuizen-Moerkapelle Moerkapelle Molen no.6 3.08.4 101
Zijpe ‘t Zand De Hoop 2.07.2 78
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Gouda Gouda Mallemolen 2.08.2 79
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Haastrecht Vlist De Kleine Molen 4.08.6 113
Haastrecht Vlist No. 6 2.08.5 82
Halfweg Staphorst De Haarmolen 2.04.7 72
Harderwijk Harderwijk De Hoop 1.05.2 59
Heemserveen Hardenberg Haarmolen 3.04.3 91
Heemstede Heemstede Groenendaalse molen 1.07.2 61
Hoonhorst Dalfsen - 2.04.1 68
Kaatsheuvel Loon op Zand Couwenbergh 1.10.1 65
Katwoude Waterland Hogendijkse Molen 1.07.4 63
Keijenborg Hengelo (GE) - 3.05.3 93
Kethel Schiedam Babbersmolen 2.08.4 81
Klimmen Voerendaal Overhekermolen 2.11.1 89
Leerdam Leerdam Achtermolen 4.08.2 110
Lexmond Zederik Plukkopmolen 4.08.7 114
Lisse Lisse Keukenhofmolen 1.08.4 64
Lutten Hardenberg Welkom 2.04.2 69
Maasland Maasland De Grote Molen 4.08.3 111
Markelo-Elsen Hof van Twente Vreest Niet 3.04.4 91
Maurik Buren - 2.05.1 74
Medemblik Medemblik De Herder 1.07.3 62
Meerkerk Zederik - 4.08.8 114
Meppel Meppel De Weert 1.03.1 57
Middelbeers Oirschot - 3.10.4 104
Moerkapelle Zevenhuizen-Moerkapelle Molen no.5 4.08.9 115
Moerkapelle Zevenhuizen-Moerkapelle Molen no.6 3.08.4 101
Nieuwkoop Nieuwkoop De Nieuwe Ziendemolen 4.08.4 111
Nieuwvliet Sluis - 2.09.2 84
Nijhuizum Nijefurd - 2.02.1 67
Numansdorp Cromstrijen Landzicht 2.08.1 78
Olst Olst-Wijhe - 2.04.5 71
Onderdendam Bedum Hunsingo 2.01.1 67
Oosteind Oosterhout - 2.10.3 87
Oudega Wymbritseradiel Dorismooltsje 1.02.2 56
Overslag Terneuzen - 3.09.2 102
Pijnacker Pijnacker-Nootdorp - 4.08.5 112
Renkum Renkum De Hoop 2.05.2 74
Riel Goirle - 3.10.2 103
Roelofsarendsveen Alkemade De Jonge Willem 3.08.1 99
Roeven Nederweert Windlust 2.11.1 66
Schayk-Gaal Landerd Nooit Gedacht 3.10.3 104
Sijbekarspel Noorder-Koggenland De Haan 2.07.1 77
Sint Laurens Middelburg De Hoop 3.09.1 102
Sint Oedenrode Sint-Oedenrode - 3.10.5 105
‘t Zand Zijpe De Hoop 2.07.2 78
Terhofstede Sluis De Meermin 2.09.3 85
Tholen Tholen De Verwachting 2.09.4 86
Thorn Thorn Zeldenrust 3.11.1 105
Tjamsweer Appingedam De Eendragt 4.01.1 107
Varsseveld Wisch De Kwaksmölle 3.05.5 95
Veld, ‘t Niedorp - 3.07.5 98
Vinkeveen De Ronde Venen Vinkeveense Molen 3.06.1 95
Voorst Gendringen - 3.05.1 92
Wapenveld Heerde - 3.05.2 93
Warmond Warmond ‘t Poeltje 2.08.6 83
Wartena Boarnsterhim - 4.02.1 107
Werkendam Werkendam ‘t Landeke 2.10.5 88
Wijhe Olst-Wijhe De Jonge Gerrit 2.04.6 72
Winterswijk Winterswijk De Bataaf 2.05.3 75
Winterswijk-Meddo Winterswijk Sellinkmölle 3.05.4 94
Woerden Woerden - 4.06.2 108
Zelhem Zelhem De Nieuwe Molen 2.05.4 76
Zevenbergschenhoek Moerdijk - 2.10.2 87
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Amstelveen Amstelveen De Dikkert 1.07.1 60
Barsingerhorn Niedorp De Ster 3.07.4 98
Bathmen Bathmen Dorthermolen 3.04.1 90
Beuningen Losser Heimolen 2.04.3 70
Bleskensgraaf Graafstroom Gijbelandse Molen 4.08.1 109
Breskens Sluis - 2.09.1 84
De Blesse Weststellingwerf De Mars 1.02.1 56
De Lier De Lier Oude Liermolen 3.08.2 99
Dedemsvaart Hardenberg De Toekomst 3.04.2 90
Diemen Diemen De Stammermolen 3.07.2 96
Diemen Diemen De Vensermolen 3.07.1 96
Dirkshorn Niedorp - 3.07.3 97
Dongen Dongen - 3.10.1 103
Elshof Olst-Wijhe Elshofsmolen 2.04.4 70
Etten-Leur Etten-Leur - 2.10.1 86
Gemonde Sint-Michielsgestel - 2.10.4 88
Giessenburg Giessenlanden Bovenkerkse Molen 3.08.3 100
Giethoorn Steenwijkerland - 2.04.8 73
Gorssel Gorssel Geertruida Cornelia 1.05.1 58
Gouda Gouda Mallemolen 2.08.2 79
Groot-Ammers Liesveld De Jonge Sophia 2.08.3 79
Haastrecht Vlist De Kleine Molen 4.08.6 113
Haastrecht Vlist No. 6 2.08.5 82
Halfweg Staphorst De Haarmolen 2.04.7 72
Harderwijk Harderwijk De Hoop 1.05.2 59
Heemserveen Hardenberg Haarmolen 3.04.3 91
Heemstede Heemstede Groenendaalse molen 1.07.2 61
Hoonhorst Dalfsen - 2.04.1 68
Kaatsheuvel Loon op Zand Couwenbergh 1.10.1 65
Katwoude Waterland Hogendijkse Molen 1.07.4 63
Keijenborg Hengelo (GE) - 3.05.3 93
Kethel Schiedam Babbersmolen 2.08.4 81
Klimmen Voerendaal Overhekermolen 2.11.1 89
Leerdam Leerdam Achtermolen 4.08.2 110
Lexmond Zederik Plukkopmolen 4.08.7 114
Lisse Lisse Keukenhofmolen 1.08.4 64
Lutten Hardenberg Welkom 2.04.2 69
Maasland Maasland De Grote Molen 4.08.3 111
Markelo-Elsen Hof van Twente Vreest Niet 3.04.4 91
Maurik Buren - 2.05.1 74
Medemblik Medemblik De Herder 1.07.3 62
Meerkerk Zederik - 4.08.8 114
Meppel Meppel De Weert 1.03.1 57
Middelbeers Oirschot - 3.10.4 104
Moerkapelle Zevenhuizen-Moerkapelle Molen no.5 4.08.9 115
Moerkapelle Zevenhuizen-Moerkapelle Molen no.6 3.08.4 101
Nieuwkoop Nieuwkoop De Nieuwe Ziendemolen 4.08.4 111
Nieuwvliet Sluis - 2.09.2 84
Nijhuizum Nijefurd - 2.02.1 67
Numansdorp Cromstrijen Landzicht 2.08.1 78
Olst Olst-Wijhe - 2.04.5 71
Onderdendam Bedum Hunsingo 2.01.1 67
Oosteind Oosterhout - 2.10.3 87
Oudega Wymbritseradiel Dorismooltsje 1.02.2 56
Overslag Terneuzen - 3.09.2 102
Pijnacker Pijnacker-Nootdorp - 4.08.5 112
Renkum Renkum De Hoop 2.05.2 74
Riel Goirle - 3.10.2 103
Roelofsarendsveen Alkemade De Jonge Willem 3.08.1 99
Roeven Nederweert Windlust 2.11.1 66
Schayk-Gaal Landerd Nooit Gedacht 3.10.3 104
Sijbekarspel Noorder-Koggenland De Haan 2.07.1 77
Sint Laurens Middelburg De Hoop 3.09.1 102
Sint Oedenrode Sint-Oedenrode - 3.10.5 105
‘t Zand Zijpe De Hoop 2.07.2 78
Terhofstede Sluis De Meermin 2.09.3 85
Tholen Tholen De Verwachting 2.09.4 86
Thorn Thorn Zeldenrust 3.11.1 105
Tjamsweer Appingedam De Eendragt 4.01.1 107
Varsseveld Wisch De Kwaksmölle 3.05.5 95
Veld, ‘t Niedorp - 3.07.5 98
Vinkeveen De Ronde Venen Vinkeveense Molen 3.06.1 95
Voorst Gendringen - 3.05.1 92
Wapenveld Heerde - 3.05.2 93
Warmond Warmond ‘t Poeltje 2.08.6 83
Wartena Boarnsterhim - 4.02.1 107
Werkendam Werkendam ‘t Landeke 2.10.5 88
Wijhe Olst-Wijhe De Jonge Gerrit 2.04.6 72
Winterswijk Winterswijk De Bataaf 2.05.3 75
Winterswijk-Meddo Winterswijk Sellinkmölle 3.05.4 94
Woerden Woerden - 4.06.2 108
Zelhem Zelhem De Nieuwe Molen 2.05.4 76
Zevenbergschenhoek Moerdijk - 2.10.2 87
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1.02.1 Weststellingwerf De Blesse De Mars 56
1.02.2 Wymbritseradiel Oudega Dorismooltsje 56
1.03.1 Meppel Meppel De Weert 57
1.05.1 Gorssel Gorssel Geertruida Cornelia 58
1.05.2 Harderwijk Harderwijk De Hoop 59
1.07.1 Amstelveen Amstelveen De Dikkert 60
1.07.2 Heemstede Heemstede Groenendaalse molen 61
1.07.3 Medemblik Medemblik De Herder 62
1.07.4 Waterland Katwoude Hogendijkse Molen 63
1.08.4 Lisse Lisse Keukenhofmolen 64
1.10.1 Loon op Zand Kaatsheuvel Couwenbergh 65
2.11.1 Nederweert Roeven Windlust 66
2.01.1 Bedum Onderdendam Hunsingo 67
2.02.1 Nijefurd Nijhuizum - 67
2.04.1 Dalfsen Hoonhorst - 68
2.04.2 Hardenberg Lutten Welkom 69
2.04.3 Losser Beuningen Heimolen 70
2.04.4 Olst-Wijhe Elshof Elshofsmolen 70
2.04.5 Olst-Wijhe Olst - 71
2.04.6 Olst-Wijhe Wijhe De Jonge Gerrit 72
2.04.7 Staphorst Halfweg De Haarmolen 72
2.04.8 Steenwijkerland Giethoorn - 73
2.05.1 Buren Maurik - 74
2.05.2 Renkum Renkum De Hoop 74
2.05.3 Winterswijk Winterswijk De Bataaf 75
2.05.4 Zelhem Zelhem De Nieuwe Molen 76
2.07.1 Noorder-Koggenland Sijbekarspel De Haan 77
2.07.2 Zijpe ‘t Zand De Hoop 78
2.08.1 Cromstrijen Numansdorp Landzicht 78
2.08.2 Gouda Gouda Mallemolen 79
2.08.3 Liesveld Groot-Ammers De Jonge Sophia 79
2.08.4 Schiedam Kethel Babbersmolen 81
2.08.5 Vlist Haastrecht No. 6 82
2.08.6 Warmond Warmond ‘t Poeltje 83
2.09.1 Sluis Breskens - 84
2.09.2 Sluis Nieuwvliet - 84
2.09.3 Sluis Terhofstede De Meermin 85
2.09.4 Tholen Tholen De Verwachting 86
2.10.1 Etten-Leur Etten-Leur - 86
2.10.2 Moerdijk Zevenbergschenhoek - 87
2.10.3 Oosterhout Oosteind - 87
2.10.4 Sint-Michielsgestel Gemonde - 88
2.10.5 Werkendam Werkendam ‘t Landeke 88
2.11.1 Voerendaal Klimmen Overhekermolen 89
3.04.1 Bathmen Bathmen Dorthermolen 90
3.04.2 Hardenberg Dedemsvaart De Toekomst 90
3.04.3 Hardenberg Heemserveen Haarmolen 91
3.04.4 Hof van Twente Markelo-Elsen Vreest Niet 91
3.05.1 Gendringen Voorst - 92
3.05.2 Heerde Wapenveld - 93
3.05.3 Hengelo (GE) Keijenborg - 93
3.05.4 Winterswijk Winterswijk-Meddo Sellinkmölle 94
3.05.5 Wisch Varsseveld De Kwaksmölle 95
3.06.1 De Ronde Venen Vinkeveen Vinkeveense Molen 95
3.07.1 Diemen Diemen De Vensermolen 96
3.07.2 Diemen Diemen De Stammermolen 96
3.07.3 Niedorp Dirkshorn - 97
3.07.4 Niedorp Barsingerhorn De Ster 98
3.07.5 Niedorp ‘t Veld - 98
3.08.1 Alkemade Roelofsarendsveen De Jonge Willem 99
3.08.2 De Lier De Lier Oude Liermolen 99
3.08.3 Giessenlanden Giessenburg Bovenkerkse Molen 100
3.08.4 Zevenhuizen-Moerkapelle Moerkapelle Molen no.6 101
3.09.1 Middelburg Sint Laurens De Hoop 102
3.09.2 Terneuzen Overslag - 102
3.10.1 Dongen Dongen - 103
3.10.2 Goirle Riel - 103
3.10.3 Landerd Schayk-Gaal Nooit Gedacht 104
3.10.4 Oirschot Middelbeers - 104
3.10.5 Sint-Oedenrode Sint Oedenrode - 105
3.11.1 Thorn Thorn Zeldenrust 105
4.01.1 Appingedam Tjamsweer De Eendragt 107
4.02.1 Boarnsterhim Wartena - 107
4.06.1 Abcoude Abcoude - 108
4.06.2 Woerden Woerden - 108
4.08.1 Graafstroom Bleskensgraaf Gijbelandse Molen 109
4.08.2 Leerdam Leerdam Achtermolen 110
4.08.3 Maasland Maasland De Grote Molen 111
4.08.4 Nieuwkoop Nieuwkoop De Nieuwe Ziendemolen 111
4.08.5 Pijnacker-Nootdorp Pijnacker - 112
4.08.6 Vlist Haastrecht De Kleine Molen 113
4.08.7 Zederik Lexmond Plukkopmolen 114
4.08.8 Zederik Meerkerk - 114
4.08.9 Zevenhuizen-Moerkapelle Moerkapelle Molen no.5 115
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DERCKX KONSTRUKTIE B.V.

Waage Naak 10

6019 AA  Wessem

Postbus 5018 

6097 ZG  Heel

Tel.: 0475 - 56 33 42 

Fax: 0475 - 56 33 43
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Molenroeden en Toebehoren

�

Waterraderen

�

Nieuwbouw en reparatie 

Bagger-Steenindustrie

�

Oplas- en Spuitoplaswerk

BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

�

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

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




