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Redactioneel

Het februarinummer heeft veel positieve om niet te zeggen enthou-
siaste reacties opgeroepen. Daar zijn we dan ook zeer erkentelijk voor. 
Dit nummer is inhoudelijk in zekere zin een vervolg op het februari-
nummer, een vervolg dat in feite waardeoordeel is. Daarbij gaat het
er niet zo zeer om kritiek te uiten, maar vooral via een wat anders ge-
tinte benaderingswijze duidelijk te maken, dat de nu gekozen vorm
en uitwerking beslist niet het eind van alle tegenspraak is. 
Verder wordt dit nummer ook toegezonden aan relaties van de Rijn-
landse Molenstichting vanwege de aanwezigheid van ‘Molens Rijn-
land’, het orgaan van deze stichting.
In combinatie met de vaste rubrieken had het maartnummer daar-
mee zijn grenzen bereikt. Helaas moeten om die reden een aantal bij-
dragen blijven liggen tot een volgend nummer.

N.B. Willen zij die hun abonnementsgeld voor de Molenwereld over
het jaar 2004 nog niet hebben voldaan dit s.v.p. zo spoedig mogelijk
doen. Hartelijk dank voor uw medewerking!

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het aprilnummer van de Molenwereld:
12 maart 2004. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods een
weekje later.

Bij de omslag voorzijde: De molen aan de Badhuisweg een de
noordwestkant van Cadzand. De molen werd in 1848 gebouwd
met een kettingkruiwerk. Omstreeks 1920 kreeg de molen zoals
vrijwel al zijn soortgenoten een normale staart. In 1931 werd de
molen onttakeld. Daardoor kwam zijn tweede opvallende kenmerk
zo mogelijk nog meer naar voren: de enorm smalle romp, op de
foto nog enigszins gemaskeerd door de heg. In verhouding zal het
een van de smalste stenen molens van Nederland zijn 
(foto H. van Steenbergen).

Bij de omslag achterzijde: Het voorjaar in aantocht bij de romp
van de molen De Phoenix in Ellewoutsdijk. De naam wijst op een
afgebrande voorganger. Dat klopt, want op 17 oktober 1933 brandt
die ‘s nacht af na blikseminslag. De fa. Wed. W. Priester heeft nog
zoveel vertrouwen in het windmolenaarsbedrijf dat de kleine 
stenen grondzeiler wordt vervangen door een grotere stenen 
baliemolen naar de eisen van die tijd door molenmaker Wijnveen
uit Ede met onderdelen van de korenmolen van Maurik 
(zie Molenwereld 2004-2-74). In oktober 1944 werd de molen 
door beschietingen zwaar beschadigd. Nu bleef herstel uit en
volgde onttakeling. Al met al is deze molen een opvallend 
tijdsdocument. De schuur op de voorgrond is het oude motorkot,
oorspronkelijk nog gebouwd voor de in 1933 verbrande 
voorganger. De Phoenix is nu een woonmolen (foto G.H. Varwijk).
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O p r o e p
Bij deze wil ik een oproep doen aan alle molenaars van de Rijn-
landse Molen stichting die hun molens in de rouw hebben gezet voor
Arie van der Ham en daar een foto van hebben 
gemaakt om die met de molennaam en de plaats waar hij staat
naar mij op te sturen. 

Het adres is: H.F. van der Hamm, 
Rijksstraatweg 191, 2245 AA Wassenaar. 

Ik dank u bij voorbaat. H.F. van der Ham.
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Informatie voor deze rubriek: 

Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols,Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 

E-mail: bart68@planet .n l

Bezwaren tegen bescherming
molenrompen (vervolg) 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een selectieproces voor het op
de rijksmonumentenlijst plaatsen van waar-
devolle molenrestanten. Zoals in drie voor-
gaande nummers van ‘Molensactueel’ al
was te lezen, begroet niet iedere eigenaar
deze plannen met gejuich. In hun bezwa-
ren krijgen zij ook vaak het gemeentebe-
stuur mee. Het college van B en W voelde
er wel voor, maar de gemeenteraad van
Staphorst ziet er geen heil in om De Haar-
molen (MW 2004-02-0072; nr. 2.04.7) aan de
Gemeenteweg 374 in buurschap Halfweg
aan te wijzen als beschermd rijksmonu-
ment. Minister van der Hoeven kan een ne-
gatief advies van de gemeente tegemoet
zien. Daarnaast zullen ook de provincie
Overijssel en de Raad van Cultuur een ad-
vies aan de minister uitbrengen en op basis
van alle adviezen neemt de bewindsvrouw
een besluit. De fracties van ChristenUnie,
CDA en SGP stemden tegen het B en W -
voorstel om de deels vervallen, in bedrijfs-
panden geïntegreerde, incomplete molen
(achtkante beltkorenmolen daterend uit
1854) als beschermd rijksmonument voor te
dragen. Zij werden daarin gesteund door
het feit dat de eigenaar het ook niet zit zit-
ten, en dat is wel een voorwaarde om van
de molen iets moois te maken. Burgemees-
ter J. Alssema betreurde het negatieve ad-
vies van zijn raad, want volgens hem zijn er
voldoende argumenten om wel akkoord
te gaan met aanwijzing tot beschermd
monument. Molens hebben in het verleden
een belangrijke functie gehad in de ge-
meente Staphorst en hoe meer van deze
belangrijke cultuurhistorische panden be-
waard kunnen blijven, hoe meer ook het
karakter van de gemeente Staphorst blijft
bestaan. De meerderheid van de ge-
meenteraad besloot echter tot het geven
van een negatief advies. 

Het Nieuwkoopse college van B&W heeft
positief gereageerd op de plaatsing op de
monumentenlijst van het molenrestant van
De Nieuwe Ziendemolen aan de Ziende-
weg (MW 2004-02-0111; nr. 4.08.4). De ge-
meente heeft echter onlangs aan de be-
woners laten weten dat de molen niet per-
manent bewoond mag blijven aangezien
er een recreatiebestemming geldt, terwijl
nu juist de bewoning van het molenrestant
met een grotendeels bewaard oorspronke-
lijk interieur door de RDMZ als positief wordt
aangemerkt. De molen, gebouwd in 1809,
met cultuurhistorische waarde heeft een
belangrijke rol gespeeld in de waterbeheer-
sing van de Natte Polder te Nieuwkoop. Sa-
men met De Ziendemolen en De Meijemo-
len bemaalde de molen de polder en
deed tevens dienst als bovenmolen van de
Nieuwkoopse droogmakerij. Eigenaresse
Van Bekkum is ingenomen met de voorge-
nomen plaatsing, maar hoopt dat ook de
hooiberg en het bakhuis behouden kunnen
blijven, aangezien die al bijna 200 jaar deel
uitmaken van het molencomplex. Laatstge-
noemde objecten zouden van de ge-
meente moeten verdwijnen. Momenteel
wordt uitgezocht wanneer is bepaald dat
er een recreatiebestemming op de molen
rust. Mocht Van Bekkum toch niet perma-
nent in de molen wonen, dan vindt ze het in
elk geval een hele geruststelling dat de mo-

lenstomp als monument is aangemerkt, een
besluit waaraan de gemeente in elk geval
wél medewerking zal verlenen.

De Eendragt wordt
gerestaur(ant)eerd?

De Christelijke Hogeschool Nederland
heeft molen De Eendragt aan de Dokku-
mer Trekweg te Leeuwarden in eigendom
verworven. De Hogeschool wil de molen
restaureren en een representatieve functie
geven. De molen, in 1786 als pel- en olie-
molen gebouwd, is aangekocht voor een
bedrag van 175.000. De grond is echter
vervuild en eerst zal sanering plaats moe-
ten vinden, dit is als ontbindende voor-
waarde in de koopakte opgenomen. Wan-
neer de CHN en de gemeente Leeuwar-
den hierover geen overeenstemming kun-
nen bereiken, wordt het koopcontract on-
gedaan gemaakt. De plannen omvatten
ook het uiter lijk completeren van de molen.
Mogelijk wordt aan de molen een onei-
genlijke bestemming gegeven in de vorm
van een restaurant, ten behoeve van het
leerbedrijf voor studenten. Wanneer school
en gemeente het eens worden start de
sloop van de aanbouwen in 2005, gevolgd
door sanering in 2006 en uiteindelijke ople-
vering van de restauratie in 2008.

Het restant van de oliemolen De Eendragt in Leeuwarden.
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Permanente buitenexpositie 
De Weert

In het verlengde van de educatieve doel-
stelling van molen De Weert zal het terrein
ingericht gaan worden met een perma-
nente buitenexpositie. Het terrein kan be-
reikt worden via de weg vanaf de Weerd-
straat en vanaf het water (de Reest) per
boot met behulp van een te maken vaste
vlonder en een drijvende steiger. Vlonder
en steiger zijn tevens bedoeld als opstap-
plaats voor kano’s. De steiger zal alleen ge-
bruikt worden voor kortstondig afmeren
van pleziervaartuigen. De molenomgeving
zal worden ingericht als expositieruimte.
Naast informatieborden met betrekking tot
het molenbestand in Nederland, zal infor-
matie worden gegeven over de filosofie
van de gemeente Meppel met betrekking
tot de aanleg van natuurvriendelijke oe-
vers langs het riviertje de Reest. De moge-
lijkheden om een en ander in beeld te
brengen zijn niet alleen op het buitenterrein
aanwezig, doch bevinden zich ook in de
molen met behulp van audiovisuele mid-
delen. Op het buitenterrein zullen de be-
zoekers door middel van tekst- en illustratie-
borden kennis kunnen nemen van de vele
typen molens die ons land rijk is. Daarbij zal
niet vergeten worden aan te duiden aan
welke fietsroute de bedoelde windmolens
te bezichtigen zijn. Bedoelde informatie zal
in beknopte omvang in vier buitenlandse
talen worden gepresenteerd. Ten behoeve
van het onderwijs zullen lesbrieven worden
uitgegeven met aansluitend mogelijkhe-
den voor excursies. Het terrein zal rolstoel-
toegankelijk zijn en de buitenexpositie is,
evenals de molen, gratis te bezichtigen.
Stichting Molen de Weert.

Biotoopconflict Almelo 

Molen De Hoop in Almelo is inzet van een
conflict met betrekking tot de bouw van
een fors appartementencomplex aan de
Nieuwstraat. Woningstichting Sint Joseph is
begonnen met de sloop van een oude
winkel en een aantal woningen op de
hoek van de Nieuwstraat en de Rohof-
straat. De bedoeling is om daar nog dit jaar
te beginnen met de bouw van 23 appar-
tementen, verdeeld over drie woonlagen,
voor ouderen en mensen met lage inko-
mens. Het nieuwbouwcomplex wordt door
de woningstichting ook nog eens be-
schouwd als de start van de vernieuwing
van het hele gebied. Het complex zal circa
negen meter hoog worden en dat is te
veel, aldus Stichting Windkorenmolen de
Hoop, vertegenwoordigd door secretaris
annex biotoopwachter H. Rutgers. Het ge-
bouw is namelijk gepland op een plaats
vanwaar de meeste wind komt, en door
de hoogte zal ze de windstromen breken
en wervelingen veroorzaken. Rutgers is met
de bezwaren naar de gemeente Almelo
gegaan, de gemeente die in 1999 nog de
Evert Smit - biotoopprijs ontving. De voorzit-
ter van de stichting ziet het echter allemaal
niet somber in en verklaart dat het pro-
bleem op te lossen is wanneer Sint Joseph

De Hoop in Almelo is met een balie-
hoogte van 7,8 m en een vlucht van
23,20 m een uitgesproken forse molen. 

de hoogte van het gebouw met een halve
meter reduceert. De woningstichting
maakt duidelijk dat een wijziging van de
bouwplannen er niet inzit. Onderkelderen,
een halve meter zakken, een bouwlaag
minder, het behoort volgens corporatiedi-
recteur Kamst niet tot de mogelijkheden.
De wijk heeft een schreeuwende behoefte
aan betaalbare appartementen en die
kunnen daar gebouwd worden, maar dan
moeten het er wel tenminste 23 worden.
Liever nog méér en nog hoger, dan minder.
Onderkelderen is al helemaal geen optie,
gezien de hoge kosten. Rutgers heeft in elk
geval de hulp van Vereniging De Holland-
sche Molen ingeroepen, aangezien de
molen met véél gemeenschapsgeld in
goede staat is gebracht.

TNO meet wind Westermolen

De gemeente Dalfsen heeft opdracht ge-
geven om onderzoek te verrichten naar de
windvang van De Westermolen in haar ge-
meente. Het onderzoek wordt verricht
vooruitlopend op de presentatie van een
stedenbouwkundig plan. In dit plan is ook
de bouw van een nieuw gemeentehuis, in
de nabijheid van de molen, opgenomen.
De presentatie van bedoeld plan is tenge-
volge van dit onderzoek uitgesteld. Reden
voor het door TNO Apeldoorn te verrichten
onderzoek is de zorgvuldigheid die de ge-
meente wil betrachten ten aanzien van de
mogelijke toekomstige situatie van de mo-
len. De molen is eigendom van de ge-
meente, maar wordt al vele jaren beheerd
door de Stichting Westermolen. Deze ac-
tieve stichting wordt nauw bij de planont-
wikkeling betrokken. Voor het onderzoek
zal een speciaal schaalmodel (schaal

1:200) van de molen worden ontwikkeld,
met onder meer de huidige en toekom-
stige bebouwing en beplanting in een
straal van ongeveer 260 meter rond de
molen. Na het maken van de verschillende
modellen kan het daadwerkelijke windon-
derzoek beginnen.

Besthmenermolen maalvaardig

De gemeente Ommen verleent wél mede-
werking aan de Stichting Ommer Molens
om de Besthmenermolen weer maalvaar-
dig te maken (MW 2003-09-0272/2003-
07/08-0204). Bij de Rijksdienst voor Monu-
mentenzorg (RDMZ) wordt een aanvraag
ingediend voor subsidie. In een eerder be-
sluit stelde de RDMZ, dat de molen onvol-
doende windvang had. Voor voldoende
windvang zou de biotoop rond de molen
moeten worden aangepast met als gevolg
het kappen van een aantal gezichtsbepa-
lende bomen. De RDMZ heeft deze voor-
waarde echter versoepeld, zodat de bo-
men kunnen blijven staan, met de verplich-
ting regulier onderhoud aan de bomen uit
te voeren. De Besthmenermolen was al
draaivaardig, maar de Stichting Ommer
Molens wil de molen maalvaardig maken,
zodat er weer op traditionele manier graan
kan worden gemalen.
De kosten bedragen 50.000 euro, waarvan
een deel wordt gesubsidieerd door de
RDMZ en de rest via sponsoring.

De Besthemener Molen in de sneeuw
(foto G.H. Varwijk).

Herstel paaltjasker Ossenzijl

Deze winter vindt er groot onderhoud
plaats aan de paaltjasker in het natuurge-
bied de Weerribben bij Ossenzijl. Aanvan-
kelijk was het de bedoeling om alleen de in
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De tjasker in de Weerribben werd in
1963 gebouwd (foto J.A. van Krimpen).

slechte staat verkerende paal te vervan-
gen. Dit is meer werk dan normaal omdat
de paal vanwege de slappe veengrond
tot op het zand staat en met een kraan ge-
wisseld moet worden. Bij het uiteen nemen
van de molen bleek, dat ook de bok ge-
breken ver toonde en dat deze beter ook
vervangen kon worden.
De werkzaamheden vinden in eigen be-
heer plaats, en het ligt in de bedoeling dat
alles in het voorjaar gereed is. H.H. Elzenaar.

Biotoopperikelen Passiebloem

Oliemolen De Passiebloem wordt voortdu-
rend geteisterd door biotoopproblemen in
verband met de bouw van een nieuw
voetbalstadion en aanhorigheden, zoals
blijkt uit de diverse items in deze rubriek de
afgelopen jaren. De Vereniging Vrienden
van Oliemolen De Passiebloem heeft een
brief gezonden aan de leden van de
Zwolse raadsfracties. Men geeft een waar-
schuwing in verband met de hoogte van
het te bouwen hotel bij het nieuwe voet-
balstadion. De commissie welzijn heeft op
26 januari overleg gevoerd over de over-
eenkomst voor het nieuwe stadion. Een on-
derdeel van deze discussie is de omvang
van het hotel, dat een van de financiële
pijlers is van het project. De omvang heeft
uiteraard invloed op de hoogte van de ge-
plande bebouwing, maar in de overeen-
komst wordt geen enkele garantie gege-
ven omtrent de tot op heden beschermde
molenbiotoop van De Passiebloem. Daar
waar de biotoop de laatste jaren is gere-
specteerd door de gemeente, al dan niet
uitmondend in aanpassing van het vige-
rende bestemmingsplan (MW 2003-07/08-
0205), wordt in de huidige plannen al bij
voorbaat uitgegaan van een afname van
de windvang voor de Passiebloem. Goed-
keuring van de overeenkomst zou indirect
betekenen dat de gemeente toestem-
ming geeft aan hoogbouw. In 1998 is be-
loofd dat de ‘windvang’ van de molen niet
belemmerd zou worden door nieuwbouw
en die belofte zou de politiek gestand
moeten doen, aldus de Vrienden van De
Passiebloem. Op 3 februari heeft de ge-
meenteraad ingestemd met het vooront-
werpbestemmingsplan. Ten aanzien van
de windvang is gesteld dat windtunnelon-
derzoek duidelijk heeft gemaakt dat de

De demontagewerkzaamheden van het
oude gaandewerk in de rosoliemolen in
het Openluchtmuseum. Links op de
foto Gerben Vaags en rechts Hans
Breukelaar (foto André Nibbelink).

gevolgen van het 24 meter hoge hotel
voor de windvang van molen De Passie-
bloem acceptabel is, in de visie van het
college. Wanneer de commissie Ruimte op
maandag 16 februari instemt met het plan
en de provincie Overijssel een algemene
verklaring van geen bezwaar afgeeft staat
niets meer in de weg te starten met de uit-
voering van het plan, dat ongewijzigd is ten
aanzien van de bouwhoogte van het ho-
tel. 
De Vrienden van De Passiebloem hebben
ruim een week voor de vergadering van
deze commissie een serie attentiekaarten
verstuurd aan de raadsleden: iedere dag
een kaart. Op de kaarten staan een citaat
en een tekst met betrekking tot het beleid
rond de molenbiotoop: in feite een klem-
mend beroep op de raadsleden om het-
geen opgebouwd en afgesproken is ten
aanzien van de molenbiotoop gestand te
doen en in stand te houden. In ieder geval
werden op 12 februari wel vier hinderlijke
essen ten westen van de molen door de
gemeente omgehakt.

Molengidsen Vilsteren geslaagd

De oproep van Stichting de Vilsterse Molen
om nieuwe molengidsen op te leiden (MW
2004-02-0038) heeft zijn vruchten afgewor-
pen. In de eerste week van februari heb-
ben achttien mensen, veertien mannen en
vier vrouwen, de opleiding tot molengids
met succes afgerond. Hans Drijver, voorzit-
ter van de Stichting de Vilsterse Molen,
heeft aan hen de certificaten uitgereikt.
Het zou mooi zijn wanneer er uit de gidsen-
groep ook een aantal potentiële kandida-
ten voor de opleiding tot vrijwillig molenaar
overblijven, zodat De Vilsterse molen in de
toekomst vaker opengesteld kan worden
voor het publiek.
De molen wordt momenteel in bedrijf ge-
steld door de vrijwillige molenaars Wim Ot-
ten en Gerard Meijerink. Inmiddels zijn er
ook plannen ontwikkeld om in de molen
een expositie in te richten.

Nederlands Openluchtmuseum;
de rosoliemolen uit Zieuwent

Het Openluchtmuseum te Arnhem bezit
een rosoliemolen uit Zieuwent. Het gebouw
dateert uit de 18de eeuw en is oorspronke-
lijk als los hoes gebouwd, waarbij woon- en
bedrijfsdeel zonder tussenwand (brand-
muur) één geheel vormde. Het gebouw is
in steens werk uitgevoerd; het gebint ach-
ter de voorgevel bevat nog sporen van de
oorspronkelijke vakwerkgevel.
Het los hoes werd in 1830 verbouwd tot
olieslagerij. Vermoedelijk zijn de onderde-
len van verschillende molens afkomstig,
omdat in één van de stenen van de koller-
gang is het jaartal 1731 aanwezig is.
In het gebouw bevindt zich ook een ka-
mertje met bedstede voor de knecht en
een paardenstal voor de stalling van het
werkpaard. Het gaande werk van de olie-
molen bestaat uit een kollergang van twee
hardstenen verticale kantstenen en een

doodbed bestaande uit een ijzeren plaat
van 3,5 cm dik. Verder is een vuister met
pan aanwezig. De vuister werd gestookt
met gedroogde veenzoden. In het blok
met de heien ‘de laad’ kan zowel de voor-
slag als de naslag uitgevoerd worden. De
kollergang, de vuister en de heien worden
allemaal door het paard via een centrale
wentelas aangedreven.
Een oliekelder was niet aanwezig en komt
in deze streken ook niet voor. De meeste
boeren die hun producten bij de molenaar
brachten hadden eigen oliekruiken bij zich
waar de olie in ging. Soms stonden er wel
300 kannen zonder enig kenteken, maar
de mulder kende ze alle uit elkaar. De
raapkoeken gingen als restproduct naar
het vee als veekoeken. Omdat het mu-
seum meer verlevendiging wil, is besloten
om de molen gangbaar en maalvaardig
te maken om olie te kunnen slaan. Omdat
het gaande werk als collectie wordt be-
schouwd is alles verwijderd en alle onder-
delen worden na conservering opgesla-
gen in het museumdepot. Vaags molen-
werken uit Aalten heeft opdracht gekre-
gen om het gehele gaande werk nauw-
keurig na te maken, met uitzondering van
de kantstenen en het doodbed van de kol-
lergang. Voor de aandrijving wordt een
motor gemonteerd , maar tevens kan ook
af en toe met een paard de molen aan-
gedreven worden. Volgens planning zal de
rosoliemolen geheel maalvaardig worden
opgeleverd eind juni begin juli van dit jaar.
L.H.Boot.

Nieuw plan voor terrein molen
Concordia

Over de Concordia in Ede is de afgelopen
jaren het nodige te doen geweest. Volgens
de Stichting Vrienden van de Gelderse Mo-
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len was de oude korenmolen er zo slecht
aan toe, dat hij een gevaar was voor de
omgeving. Er kon echter niets worden ge-
daan zolang de restauratievergunning niet
afgegeven was. En die moest wachten tot-
dat de gemeente wist wat er met het mo-
lengebied moest gebeuren. In juli 2000
heeft de gemeenteraad ingestemd met
de aankoop van molen Concordia aan de
Molenstraat/Telefoonweg, waarna de mo-
len in erfpacht is gegeven aan de Stich-
ting. De Concordia is intussen gedemon-
teerd en de onderdelen worden gerestau-
reerd. Dit kost ca. 500.000 euro. Later zal de
molen weer in elkaar worden gezet. Naast
het bestaande stedenbouwkundig plan
voor het terrein rondom de molen is er nu
een tweede plan ontwikkeld. Naast de mo-
len, de molenaarswoning, de maalderij en
het kerkje aan de Bettekamp worden in dit
plan een deel van de molenombouw (in
vorm en maat van 1937) en het oude deel
van de schuur behouden. De nieuwbouw
is kleinschaliger van opzet waarbij met
name het bouwen in drie bouwlagen in
plaats van vier bouwlagen een in het oog
springend verschil is. Het college van B & W
heeft dinsdag 27 januari zijn voorkeur uitge-
sproken voor het nieuwe plan. Het college
wil dat dit plan verder wordt uitgewerkt,
ook voor wat betreft de financiële conse-
quenties. Hierdoor is verhoging van de mo-
len niet nodig, in het eerste plan circa 3,75
meter, aldus wethouder R. Spiegelenberg.
In ruil voor sterk oplopende kosten ten ge-
volge van de kleinschaligheid van het
tweede plan houdt Ede, volgens Spiege-
lenberg, een van de laatste stukjes historie
in het centrum. De Stichting Vrienden van
de Gelderse Molen is blij met het nieuwe
bouwplan voor het terrein bij de molen,
maar wil verhoging van de molen niet bij
voorbaat uitsluiten. Met de presentatie van
twee stedenbouwkundige plannen willen
burgemeester en wethouders peilen of er
voldoende politiek draagvlak bestaat. In
dat geval zal er dekking voor het tweede
plan gezocht moeten worden. 

Molenromp Nijkerk verdwijnt?

Alle monumentale panden op en rond het
Nijkerkse Molenplein blijven behouden. Dat
is de essentie van het herinrichtingsplan
voor het plein (MW 2003-07/08-0207/2003-
01- 005). Op het plein moet vanaf 2006
vooral worden gewinkeld en gewoond. Na
maanden van onduidelijkheid en uitstel,
heeft het Nijkerkse gemeentebestuur en
het Amsterdamse architectenbureau Soe-
ters Van Eldonk Ponec Architecten op 27
januari een conceptplan gepresenteerd.
Uitgangspunt is dat de eierhal op het Mo-
lenplein en de voormalige marechaussee-
kazerne aan het Van Reenenpark op hun
huidige plek bewaard blijven. Ook de vier
pakhuisjes op het plein blijven bestaan. Al-
leen de molenromp -die nu nog schuin
naast de eierhal is gesitueerd - moet plaat-
smaken voor nieuwbouw. Daarmee ver-
dwijnt de romp van de vroegere Ooster-
molen echter niet voorgoed uit het Nij-
kerkse straatbeeld. Toen in 1920 de oor-

De stomp van de Oostermolen in 
Nijkerk met rechts de eierhal.

spronkelijke eierhal afbrandde sleepte
deze de molen in zijn ondergang mee. Al-
leen de gemetselde onderbouw was nog
enigszins te redden. De romp werd na de
brand verhoogd en ingericht om machi-
naal te malen en sindsdien is de molen
nooit meer windmolen geweest. Er zijn twee
alternatieven: de romp wordt als fraai mar-
keringspunt verplaatst richting de Ooster-
straat of moet, al dan niet als draaiende
molen, een nieuwe plek krijgen buiten het
centrum van Nijkerk. Op de plaats van de
huidige molenromp -tussen de pakhuisjes
en de eierhal in- komt een nieuw bouwblok.
De klankbordgroep - het platform waarin
belanghebbenden overleggen over de
herinrichting van het Nijkerkse Molenplein-
mag zich binnenkort uitspreken over de
nieuwbouw op het plein. De Stichting Oud
Nijkerk is blij met het concrete plan, waarbij
men geen aanstoot neemt aan een even-
tuele verplaatsing van de molenromp.
Woordvoerders van Stichting Stadsgezicht
en Stichting De Oostermolen zijn ongelukkig
met het nieuwe plan voor de facelift van
het Nijkerkse Molenplein. Het plan tast het
karakter van het plein te veel aan, is hun
eerste conclusie. Wanneer de nota van uit-
gangspunten definitief is vastgesteld na
ontvangst en beoordeling van reacties van
alle inspraak hebbende partijen, breekt
met het opstellen van een ontwikkelingsvi-
sie pas de echte ontwerpfase aan.

Verplaatsing Wadenoijen 
vertraagd

Na jaren van touwtrekken tussen ge-
meente, Afvalverwerking Rivierenland
(AVRI) en projectorganisatie Betuweroute is
besloten de poldermolen van Wadenoijen
te verplaatsen naar natuurgebied De
Steendert in de nabijheid van Est in de ge-
meente Neerijnen (MW 2002-11-0292). De
molen werd bedreigd door de vuilnisberg
van de AVRI en de aanleg van de Betuwe-
route. Ruim anderhalf jaar later staat de
molen nog steeds op zijn oude plaats. Na-

dat de AVRI in oktober 2002 besloot een
half miljoen euro mee te betalen aan de
verhuizing, waren alle betrokken partijen
overtuigd dat de verplaatsing de molen,
die daar weer een kunstmatige maalfunc-
tie zou krijgen, ten goede zou komen.
Staatsbosbeheer, de Molenstichting voor
het Gelders Rivierengebied maakten zich
op voor verplaatsing, doch de Rijksdienst
voor Monumentenzorg bleek minder en-
thousiast te zijn. Monumentenzorg stelt dat
het niet verstandig is een molen te ver-
plaatsen naar een open gebied waar de
molen slechts rond kan malen. De molen
verliest daarmee zijn authenticiteit als een
van de laatst overgebleven poldermolens
langs de Linge, ten behoeve van de wa-
terhuishouding in de polders. Een (pol-
der)molen is meer dan een landschappe-
lijke element en heeft bewezen een reser-
vefunctie te kunnen vervullen. Het zou in de
ogen van de RDMZ dan ook ideaal zijn
wanneer een andere plek in de nabijheid
van de Linge wordt gevonden waar de
molen een echte bemalingsfunctie krijgt.
De molenstichting kan momenteel niets
anders doen dan afwachten, want immers
voor verplaatsing is een vergunning beno-
digd en dat is juist hetgeen uiteindelijk van
de RDMZ moet komen.

De molen van Wadenoijen in mei 1976 
(foto J.A. van Krimpen).

Sanering Wenumse Beek

De met koper verontreinigde bodem en
oevers van de Wenumse Beek worden
door het Waterschap Veluwe gereinigd.
Het te saneren deel loopt van de voorma-
lige Rotterdamse kopermolen in Wenum
tot aan het Apeldoorns kanaal. Er zal zo’n
13.000 kubieke meter grond moeten wor-
den afgegraven en vervangen door
schone grond. Met deze operatie is een
bedrag van ca 2,7 miljoen euro gemoeid.
Vier eeuwen lang zat het koper in de bo-
dem en de oevers van de Wenumse beek.
Koper van de Rotterdamse kopermolen en
de Wenumse watermolen. Vlakbij de ge-
wezen molens is de vervuiling 7000 keer zo
groot als de toegestane norm en kun je de
brokjes koper zo oprapen. Volgens project-
leider Simon van der Mey past deze sane-
ring in het beleid van het waterschap om
de kwetsbare beekfauna te beschermen.
Er zal alleen een ‘leeflaag’ worden verwij-
derd, hoewel de vervuiling soms tot twee
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meter in de grond en tot vijf meter uit de
oever is geconstateerd. Er is geen sprake
van vervuiling van het grondwater, en er
blijkt ook geen kopervervuiling in het beek-
water te zijn aangetroffen. De sanering is
vooral bedoeld om de natuur in en om de
beek zoveel mogelijk te herstellen, en de
volksgezondheid loopt geen enkel gevaar.
Het waterschapsbestuur heeft gekozen
voor de optie, waarbij tot een halve meter
diep en een meter uit de oevers zal worden
afgegraven, waardoor het oppervlakte-
water en de planten niet meer in contact
komen met de vervuilde grond. In samen-
spraak met de grondeigenaren zal tijdens
de werkzaamheden de beekfauna zoveel
mogelijk worden beschermd. Ondanks het
feit dat er een aantal bomen verwijderd
moeten worden zal het karakteristieke
beeld van de beek behouden blijven. De
vervuilde grond zal naar het nieuwe depot
in Epe worden afgevoerd en afhankelijk
van de vervuilingsgraad worden gereinigd
of gestort. De bomen, de vissen en de wei-
landen langs de beek mogen niet te lijden
hebben onder de saneringswoede van het
waterschap. Omwonenden spreken hun
bezorgdheid uit over de sanering, aange-
zien bomen goed groeien door het aan-
wezige koper en afschrapen van grond
rondom wortels tot desastreuze gevolgen
kan leiden. Dit is bijvoorbeeld gebleken bij
de bomen langs de twee jaar geleden ge-
saneerde Geelmolense beek in Vaassen. Er
wordt dan ook gepleit voor de inschakeling
van een extern en onafhankelijk bureau,
alvorens tot daadwerkelijke actie over te
gaan. Het saneringsplan van de Wenumse
beek ligt vanaf 17 februari voor de periode
van vier weken ter inzage in het gemeen-
tehuis, het provinciehuis en het water-
schapshuis. 

Omwonenden Veenendaal 
gerustgesteld? 

Op 21 januari jl. was door de Stichting de
Utrechtse Molen een bijeenkomst georga-
niseerd voor de omwonenden van De
Nieuwe Molen te Veenendaal. Tijdens deze
bijeenkomst, waarbij de emoties hoog op-
liepen waren, waren naast omwonenden
ook het molenbestuur en de molenaars
aanwezig. De bijeenkomst is een vervolg
op een eerdere bijeenkomst op 20 oktober
2003 (MW 2003-12-0338). Rond de oorzaak
van dit incident zijn door diverse partijen
vele beweringen gedaan. Bart Dooren,
molenaar te Delft en als molenmaker be-
trokken bij de restauratie, stelde dat wan-
neer De Nieuwe Molen op zaterdag 9
maart 2002 niet gedraaid had er ook aan-
zienlijke schade was geweest. Deze stelling
kon bij de omwonenden echter weinig
goedkeuring wegdragen. Voorzitster Slok
van Stichting de Utrechtse Molen deelde
vervolgens de getroffen maatregelen
mede, die ervoor moeten zorgen dat het
vertrouwen in de Veenendaalse molen en
de molenaars weer wordt vergroot. Het
molenbestuur heeft met de buurt afge-
sproken dat De Nieuwe Molen het eerste
jaar alleen mag draaien als de nieuwe eer-

De schrik zit er in Veenendaal nog
goed in.

ste molenaar, Hans de Kroon, aanwezig is.
De vorige molenaar is teruggezet in de
functie van tweede molenaar. Met de
nieuwe eerste molenaar is afgesproken dat
het eerste jaar alleen tussen acht uur ‘s
ochtends en acht uur ‘s avonds gedraaid
mag worden, een beperking die geen en-
kele andere molen kent. Na een jaar zal de
situatie opnieuw bekeken worden. 

Financiële zorgen Stichting 
Westfriese Molens 

Aan het rijtje van molenstichtingen die fi-
nanciële problemen kennen kan een
nieuwe stichting worden toegevoegd:
Stichting Westfriese Molens. Het is niet de
eerste stichting die de hoge onderhouds-
lasten van haar molenbezit niet meer kan
opbrengen, dit overkwam eerder Stichting
De Fryske Mole (MW 2003-03-0069), Molen-
stichting Land van Heusden en Altena (MW
2003-09-0243) en Stichting de Utrechtse
Molens (MW 2004-02- 0039). De restauratie-
behoefte van de dertien in het bezit van
de stichting zijnde molens beloopt circa
200.000 euro. Bij het verkrijgen van rijksgel-
den loopt ook Vereniging De Hollandsche
Molen tegen een muur op. Het aantal res-
tauraties neemt aanzienlijk af en het ach-
terstallig onderhoud neemt verontrustende
vormen aan. De grootste zorgen bij de
stichting zijn er voor de molens in Opmeer
(De Kaag), Obdam, Wogmeer en Aarts-
woud. De jaarlijkse maximale uitkering van
het Rijk voor onderhoud bedraagt 6808
euro per molen en is niet onderling substitu-
eerbaar, wanneer de gelden niet worden
gebruikt voor de ene molen dan mag dit
niet worden aangewend voor de andere.
Daarnaast moeten de restauraties voorge-
financierd worden, hetgeen een enorme

druk legt op de liquide middelen van de
stichting. Wanneer zich dan een onver-
wachte tegenvaller voordoet ontstaan
grote problemen, zoals onlangs het verzak-
ken van een keermuur bij de molen te
Aartswoud. De hoop bestaat dat vanaf
2006 een nieuwe subsidieregeling van
kracht wordt waarbij substitutie van gelden
wel wordt toegestaan. Tot die tijd blijft het
roeien met de riemen die de stichting
heeft, en lenen bij het Nationaal Restaura-
tiefonds om toch nog over enige financiële
reserves te kunnen beschikken. 

Bezoekerscentrum Molen van
Piet

Het college van B & W gaat de gemeente-
raad peilen of deze mee wil werken aan
het plan om een bezoekerscentrum in te
richten op het bolwerk naast de Molen van
Piet. Het is slechts een idee, tekeningen of
maquette zijn er niet. De politiek zal eerst
om politieke rugdekking worden gevraagd
en krijgt daarom twee varianten voorge-
legd: een bezoekerscentrum in een lunch-
roomachtige vorm en een voorziening die
meer op een restaurant lijkt. De gemeente
heeft het idee van een bezoekerscentrum
aangekaart bij Cees Piet van de gelijkna-
mige molen. Het bezoekerscentrum zou
het toerisme in het centrum van Alkmaar
bevorderen, aldus het college. Piet voelt er
wel voor, maar wacht eerst gaarne de po-
litieke steun voor het plan af. Omwonen-
den zijn reeds geïnformeerd en hebben in
beginsel geen bezwaren. De Historische
Vereniging Alkmaar is om haar mening ge-
vraagd en heeft geen problemen met het
idee, doch spreekt haar voorkeur uit voor

Korenmolen De Groot in Alkmaar.
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de eerstgenoemde variant. Het plan zou
gerealiseerd moeten worden in de bunker
aan het Rit sevoort. Het kan dan de plek zijn
waar groepen toeristen of schoolklassen
ontvangen worden als ze de molen willen
bezoeken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld
de museummolen in de Schermer. De ont-
vangstcapaciteit van de Molen van Piet is
nu beperkt. Het college wil voorzichtig ope-
reren, zegt wethouder Kloos. Je zult nogal
wat procedures moeten doorlopen en het
zou zonde van de tijd zijn als de gemeen-
teraad achteraf zegt dat men het niet wil.
Het college ziet het als een mooie manier
om het toerisme te stimuleren. Het is primair
een bezoekerscentrum, zegt Kloos, een
plek waar toeristen ontvangen kunnen
worden. Het is een mooi plekje van de stad
en ook een goed vertrekpunt voor een ex-
cursie. Het college vindt wel dat de exploi-
tatie geheel op commerciële basis moet
geschieden en het ligt derhalve niet in de
bedoeling het project te subsidiëren.

Man zwaar gewond na klap van
molenwiek

Op 4 februari 2004 is een 77-jarige inwoner
van Oudeschild zwaar gewond geraakt
nadat hij bij molen De Traanroeier op het
terrein van het Maritiem en Jutters Museum
tegen het gevlucht gelopen is. De man
wilde een foto maken van een groep toe-
risten die beneden aan de molen stond en
stapte daartoe op de stelling over de af-
zetting heen richting het draaiende ge-
vlucht. Vervolgens werd hij door het draai-
ende gevlucht gegrepen en van de stel-
ling geworpen. De man belandde op een
schuurtje onder de molen en viel vervol-
gens op de bestrating. Met de traumaheli-
kopter is de man naar het MCA in Alkmaar
overgebracht en vervolgens naar het VU in
Amsterdam, waar hij is opgenomen met
verschillende botbreuken. Helaas is dit niet
de eerste keer dat de molenwereld wordt
geconfronteerd door het feit dat een be-
zoeker ‘een klap van de molen’ heeft ge-
had. Dit roept vaak, al dan niet terecht, de
discussie op of molenaars voldoende vei-
ligheidsmaatregelen in acht hebben geno-
men. Het onderwerp is met name actueel
in het licht van de risico-inventarisaties die
momenteel op veel plaatsen in den lande
plaatsvinden en verdient bijzondere aan-
dacht, ondanks dat het meestal een ge-
volg is van onachtzaamheid van de be-
zoeker zelf.

Nieuws van regionale Gemalen-
stichting Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden (A en V)

Afgelopen zomer kreeg de Gemalenstich-
ting A en V een aanbod van het Hoog-
heemraadschap A en V voor overname
van het poldergemaal van Sliedrecht en
gemaal De Biezen in Vianen.
Momenteel wordt tussen de diverse instan-
ties (RGS, Hoogheemraadschap, Gemeen-
ten en Landschapsplan) druk overlegd om
de zaak (ook voor de toekomst)financieel

Het gemaal van de polder Sliedrecht met rechts ervan de stompen van de twee 
stenen watermolens van deze polder. Links van de in 1876 gebouwde Middelmolen,
rechts de in 1848 gebouwde Zuidmolen. De stomp van de Middelmolen verdween
in 1973.

sluitend te krijgen, met name gemaal Slied-
recht kampt nogal met achterstallig onder-
houd en hier is een restauratie zeer op zijn
plaats. Verheugend is dat er voor gemaal
Sliedrecht plaatselijk veel draagvlak is voor
het behoud van dit karakteristieke gemaal
met zijn unieke Bronsmotor.
Bovendien zijn beide gemalen z.g calami-
teitengemalen, d.w.z dat bij een grote wa-
teroverlast de gemalen voor de bemaling
kunnen worden ingezet. Vrijwilligers van de
regionale gemalenstichting hebben afge-
lopen herfst de schoepen en gordingen
van het scheprad van motorschepradge-
maal Overslingeland weer gemonteerd,
de schoepen met toebehoren zijn gespon-
sord door scheepswerf I.H.C in Kinderdijk.
In het kader van het landschapsplan Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden werden
recentelijk de voorwaterloop en de heul
voor het gemaal gerestaureerd. Momen-
teel wordt er door het Landschapsplan ge-
zocht naar financiën voor herstel van de
achterwaterloop. Naar het zich laat aan-
zien gloort er ook hoop op herstel van de
unieke Crossley-tweecilinder, hier is mo-

menteel druk overleg en uitwisseling van in-
formatie gaande en wellicht kan binnen-
kort ook de motor weer gangbaar ge-
maakt worden. Hopelijk kan men op af-
zienbare termijn in de Alblasserwaard weer
drie motorschepradgemalen maalvaardig
bewonderen ! Te weten: Langerak met een
Crossley- eencilinder en buitenscheprad
(recentelijk maalvaardig gerestaureerd),
Over-Nederslingeland met een Crossley-
tweecilinder en buitenscheprad (in restau-
ratie) en polder Boven - Hardinxveld in
Giessenburg met een elektromotor en een
binnenscheprad (is maalvaardig). Het boe-
zemgemaal Wisboom in Kinderdijk zal over-
gaan naar de Stichting Werelderfgoed Kin-
derdijk en met de restauratie van dit rijks-
monument is een aanvang gemaakt.
De regionale gemalenstichting is momen-
teel in overleg met SWK voor het eventueel
aanleveren van vrijwilligers die het boe-
zemgemaal op gezette tijden in bedrijf kun-
nen stellen. Arie Hoek.

Molen Hof van Souburg 
geconsolideerd

Ruim 59 jaar staat de poldermolen van hof
Souburg onder de gemeente Alblasser-
dam stilletjes te verkommeren (MW 2003-
11- 0309). Tot de jaren ‘90 werd er zo af en
toe nog enig onderhoud aan de molen
gepleegd, zodat deze er voor het oog nog
redelijk uitzag. Na het vertrek van de laat-
ste bewoners en het strijken van de roeden
(1997) heeft het verval hard toegeslagen,
wat tijdens een bezoek afgelopen zomer

Werkzaamheden in de Souburgse mo-
len door Arie Hoek (links) en Marco
van Steenis (foto: J. de Vries - 
7 februari 2004).

Het bijzondere kruiwerk in de 
Souburgse Molen (foto: J. de Vries - 
7 fewbruari 2004).
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geconstateerd mocht worden. In nauwe
samenwerking met het Landschapsplan Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden, werd er
contact gezocht met de eigenaren en de
pachter van de polder, hetgeen resul-
teerde in een ontmoeting tussen de partijen
in de kerstperiode van 2003. Na de situatie
ter plekke in ogenschouw te hebben geno-
men, waren alle partijen van mening dat er
dringend enige maatregelen genomen
moesten worden om verder open raken
van de molenkap te voorkomen. Zaterdag
7 februari jl. hebben we (ondergetekende
en Marco van Steenis) hiertoe een aanzet
gegeven. Gewapend met veger en blik,
hout en zaag hebben we de molenkap op-
geruimd , en alle rommel van molenonder-
delen gescheiden. Hierna hebben we de
vangstok naar binnen gehaald en het voor-
front waterdicht gemaakt. Het is wetens-
waardig te vermelden dat de molen een
uniek kruiwerk bezit. De molen is ondanks
zijn jarenlange gedwongen stilstand nog
verrassend compleet en inwendig nog be-
trekkelijk gaaf, alles is nog aanwezig, van
molenzeilen tot scheprad en van onderwiel
tot bovenwiel. Het onderwiel bleek na wat
zoek en speurwerk getransformeerd te zijn
tot een kast. Het is vurig te hopen dat er op
afzienbare termijn wegen gevonden wor-
den om dit Rijksmonument te restaureren. ‘t
Hoffie en de korenmolen van de Regt in
Nieuw-Lekkerland zijn de twee laatste mo-
lens (allebei rijksmonumenten) in de Alblas-
serwaard die altijd net buiten de boot zijn
gevallen. Deze schitterend gelegen molens
verdienen een beter lot! Arie Hoek.

Restauratiebureaucratie 
Bergambacht

Vier jaar wacht men in Bergambacht al op
een uitspraak van Monumentenzorg over
het in 1999 ingediende restauratieverzoek
voor molen De Arend. De gelden voor de
restauratie zijn inmiddels toegezegd, maar
worden vooralsnog niet betaalbaar ge-
steld door Monumentenzorg. De restaura-
tie is momenteel noodzakelijk geworden,
aangezien de rieten kap onlangs averij
heeft opgelopen. Hier doemt gelijktijdig
een tweede probleem op, namelijk het
niet beschikbaar zijn van een rietdekker die
de klus wil klaren. In 1999 heeft molenmaker
Verbij de eerste offerte uitgebracht voor
restauratie van het voor subsidie in aan-
merking komende rijksmonument. Nadat
vanuit Monumentenzorg zonder nadere
toelichting is aangegeven dat het restau-
ratieplan manco’s bevat en vervolgens
door Monumentenzorg wél een alternatief
restauratiebestek is gepresenteerd, is het
vanuit Zeist stil gebleven. Overleg met de
gemeente en Provincie Zuid-Holland heeft
geresulteerd in de toewijzing van een ter-
zake kundige van Vereniging De Holland-
sche Molen, maar dit heeft nog niets op-
geleverd. Er bestaat windstilte rond de res-
tauratie, maar gelukkig kan dat van De
Arend zelf niet gezegd worden. Het is te ho-
pen dat er snel uitsluitsel komt zodat de
toekomst van de molen is veiliggesteld en
deze zijn meerwaarde in het landschap eer

aan kan blijven doen. De molen wordt mo-
menteel bemalen door W. Roose, die eer-
der De Roode Leeuw in Gouda bemaalde.

Vertraagde besluitvorming 
Goidschalxoord

De korenmolen te Goidschalxoord is al ja-
ren een doorn in het oog van de ge-
meente. Het herstel van een van Neder-
lands ernstigste crepeergevallen wordt we-
derom bemoeilijkt. De provincie wil alleen
bijdragen in de plannen tot restauratie
(2002-11-0294) wanneer ook de bijbeho-
rende woning in ere wordt hersteld. Wet-
houder Hage van de gemeente Binnen-
maas staat thans voor de opdracht aan te
tonen dat het restaureren van de woning in
de praktijk onhaalbaar is. De molen is im-
mers aangemerkt als rijksmonument en de
molenaarswoning niet. De momenteel in
Utrecht wonende eigenaar wilde de molen
alleen verkopen wanneer er een garantie
tot herstel afgegeven zou worden. In aan-
vulling op de verkoop zou de eigenaar te-
vens een nieuwe woning naast de molen
mogen bouwen, in plaats van de oude wo-
ning. Voor beide onderdelen van de over-
eenkomst is toestemming van de provincie
vereist. Nadat de provincie eerder toestem-
ming heeft verleend tot medewerking, blijkt
dat molenaarswoning als combinatie van
molen én molenaarswoning het behouden
waard is. Wanneer ook tot restauratie van
de oorspronkelijke woning moet worden
overgegaan, zal het prijskaartje echter aan-
zienlijk hoger zijn. Raadsleden van de ge-
meente stellen zich nu op het standpunt de
gemeente alleen akkoord gaat wanneer er
zicht is op daadwerkelijk subsidie, dit in te-
genstelling tot eerdere besluitvorming
waarbij alleen het zicht op daadwerkelijke
restauratie doorslaggevend was.

Sloop van de Pauw in 
Groot-Ammers aanstaande.

Enige tijd geleden werd er al in molenwe-
reld gemeld dat het restant van De Pauw
in Groot-Ammers gesloopt zou gaan wor-
den (MW 2002-03-0070). Door diverse oor-
zaken liep de voorgenomen sloop vertra-
ging op, maar nu zal toch op korte termijn
de hele boel plat gaan. Zeer te betreuren,
want dergelijk industrieel erfgoed wordt
mogelijk nog schaarser dan de aloude
windkorenmolen. Deze kleinschalige maal-
derijen moet men zo langzamerhand met
een vergrootglas gaan zoeken. Recentelijk
is een dergelijke fabriek in Lekkerkerk ook al
tegen de vlakte gegaan, en staat in Over-
slingeland de voormalige mengvoederfa-
briek van Van de Ham op instorten. Interes-
sant is trouwens dat de veldmuren van de
voormalige molen de Pauw nog in de
maalderij in Groot-Ammers aanwezig zijn ,
zo ook de veldmuren van de voormalige
wipkorenmolen van Van de Ham in Over-
slingeland. Na overleg met eigenaar De
Jager van De Pauw uit Groot-Ammers,
mocht de werkgroep De Jonge Sophia
eveneens uit Groot-Ammers, tegen een lut-
tel bedrag alles wat maar bruikbaar was
meenemen. Zo zijn de koekenbreker, zak-
kenheffer, drijfriemen, wielen, meel- en
graanzakken, steenkraan, kammen etc.
overgeheveld naar de korenmolen in het
streekcentrum in Groot- Ammers. Het enige
wat we niet kwijt konden was de mengke-
tel. Hoewel De Jonge Sophia er wel een
gehad heeft, was het exemplaar uit De
Pauw helaas te groot. Na wat overleg met
diverse molenaars gaat waarschijnlijk de
mengketel binnenkort naar de korenmolen
in Loenen aan de Vecht. Arie Hoek.

Afscheid en een nieuw begin in
Zoetermeer

In 1936 kwam de korenmolen De Hoop in
Zoetermeer buiten bedrijf. Daarna onder-
ging hij het lot van veel van zijn soortgeno-
ten. Hij werd uitgesloopt en volgebouwd
met silo’s voor het molenaarsbedrijf van
Blonk. Wel bleef de molen uiterlijk compleet
en dankzij de gemeente Zoetermeer
volgde er in 1959/1960 een flinke uitwen-
dige restauratie. Het verdwijnen van het
veevoederbedrijf uit de dorpskern leidde
tot een nieuw leven voor de molen. De ge-

De molen van Goidschalxoord wach-
tend op betere tijden. Het is nu nauwe-
lijks voor te stellen dat de molen ooit
gold als de best onderhouden molen
van de Hoeksche Waard (foto oktober
2001).

Een blik in maalderij De Pauw met
duidelijk zichtbaar de onderbouw van
de wipmolen (foto: J. de Vries - 
8 januari 2004).
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meente had de molen gekocht en bracht
die onder in Stichting Molen De Hoop. Nu
volgde een grote restauratie waarbij de
molen weer nieuw binnenwerk kreeg met
twee koppel stenen en onder in de molen
kwam een bescheiden molenwinkel. Theo
van den Berg werd aangesteld tot mole-
naar, die inmiddels wel heel veel heeft ge-
daan om de molen op de kaart van Zoe-
termeer te krijgen. Hij had het vak geleerd
bij Marcel Koop op De Roode Leeuw in
Gouda. In 1986, na een halve eeuw stil-
stand, kwam de molen weer in bedrijf als
ambachtelijke molen. Er werd gemalen
voor de eigen winkel en plaatselijke bak-
kers. Weldra kreeg Van den Berg assistentie
van Dick van der Stap en beiden vormden
lange tijd de bemanning van de molen. Re-
cent gaf Theo van den Berg de wens te
kennen met het molenaarswerk te willen
stappen: de jaren gingen tellen en de mo-
len is hoog. Ook Dick van der Stap wilde er
om dezelfde reden mee stoppen, terwijl
molenaarsleerling Martijn Klein onvol-
doende tijd kon vrij maken voor de molen
en om die reden wilde stoppen. Daarmee
kwam het bestuur van de molen op een
tweesprong. Het bakkersgemaal was in
omvang teruggelopen, terwijl de zwaar-
dere regelgeving het ook niet eenvoudiger
maakte. Om die reden besloot het bestuur
het echte molenaarsbedrijf, het malen voor
de bakkerij, te staken en in te zetten op de
molenwinkel. Deze werd uitgebreid, op-
nieuw ingericht en voorzien van een groter
assortiment. In het echtpaar Ans en Helmut
Seide werden nieuwe exploitanten gevon-
den. De molen is nu ook langer open: van
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. De stichting hoopt nu uit de opbreng-
sten van de winkel de kosten voor het in-
standhouden van de molen te kunnen be-
strijden. Wel is er een vrijwillig molenaar ge-
vonden die De Hoop zal laten draaien. He-
laas is het hoofdstuk ‘zingende stenen’ nu
afgesloten.
Op 14 februari werd de vergrote molenwin-
kel officieel in gebruik genomen en officieel
afscheid genomen van Theo van den Berg,
Dick van der Stap en Martijn Klein, die uiter-
aard uitvoerig bedankt werden voor hun
inzet. Ook de vrijwilligers die jarenlang het
molenwinkeltje oude stijl hadden verzorgd
werden daarin betrokken. jsb.

Stilstand Windlust

Frans Weemaes, dé verpersoonlijking van
de Zeeuwse molen(s) en mulder in hart en
nieren, heeft de ‘pijp aan Maarten gege-
ven’ en de Windlust noodgedwongen aan
de ketting moeten leggen. De oorzaak
hiervoor is tweeledig; enerzijds laat de on-
derhoudstoestand van de molen het niet
langer toe om verantwoord te draaien en
malen en anderzijds is er het nieuwbouw-
plan Windlust dat moet verrijzen aan de
westkant van de molen. Hierdoor zal het
laatste beetje wind uit de zeilen worden
genomen. In het plan wordt, bij een stel-
linghoogte van zes meter, uitgegaan van
7,5 meter hoge woningen binnen 100 me-
ter van de molen. Het besluit van Wee-

maes heeft onbegrip veroorzaakt bij de
gemeente. De gemeente stelt op zoek te
gaan naar een molenaar die de molen wel
wil laten draaien en of malen, en berust
daarmee in het recht van Weemaes zijn
molenaarsfunctie te beëindigen. Een be-
sluit dat vervolgens bij Weemaes terecht
verbazing oproept, er wordt immers zonder
pardon over de al jaren noodzakelijke res-
tauratie gestapt met alle mogelijke risico’s
die daarvan een gevolg kunnen zijn. 

Draaiende molens beloond met
premie

De molens in de provincie Noord-Brabant
die regelmatig draaien, ontvangen daar-
voor jaarlijks een vergoeding. Teneinde het
draaien van molens te stimuleren heeft de
provincie Noord- Brabant besloten om
vanaf 2001 een draaipremieregeling in te
stellen. De Stichting Monumentenwacht
Noord-Brabant heeft onlangs de draaipre-
mies voor de Brabantse molens over 2002
toegekend. Over 2002 namen in totaal 102
molens deel aan de draaipremieregeling.
Het aantal omwentelingen dat deze mo-
lens gezamenlijk in 2002 maakten bedroeg
volgens de opgave van Monumenten-
wacht 22.775.431 en het te verdelen bud-
get over dat jaar bedroeg 70.687 euro.

Geldzorgen Aalstermolen 

De Werkgroep Aalstermolen hoeft voorlo-
pig niet te rekenen op geld van de ge-
meente Waalre voor het aankopen en res-
taureren
van de molen aan de Raadhuisstraat in
Aalst. De gemeentepolitiek schuift het be-
sluit voor zich uit tot het einde van dit jaar,
wanneer de gemeentelijke beleidsnota

Kunst en Cultuur klaar is. In november van
2003 heeft de commissie gezegd dat er een
goed onderbouwd collegevoorstel voor de
financiering moest komen. Dit voorstel zou
26 januari worden behandeld, maar nu is
gebleken dat het voorstel niet is opgesteld
en er pas een besluit genomen zal worden
na het gereedkomen van de kunst- en cul-
tuurnota. De hierin benoemde projecten -
waaronder de Aalstermolen - worden er
zelfs uitgehaald en de zaak is helemaal te-
rug bij af. De wethouders Creemers en Bie-
mans brachten wat formele regels in stelling
om te verantwoorden waarom ze geen fi-
nancieringsvoorstel hadden gemaakt. Feit
blijft echter dat er verwarring was over de
precieze afspraken daar omtrent bij zowel
de wethouders als de commissieleden. Al-
leen de fracties van CDA en Aalst-Waalre
Belang vonden dat de commissie dit uitstel
‘niet kan maken’. Zij dienen tijdens de
raadsvergadering van 17 februari een mo-
tie in over het voorlopige besluit. De Werk-
groep Aalstermolen is ontdaan en verbij-
sterd over het besluit dat de raadscommis-
sie Maatschappelijke Zaken maandag-
avond 26 januari nam. Jan van der Beek, lid
van de werkgroep, laat weten er op deze
manier helemaal geen zin meer in te heb-
ben. De vergadering van de Waalrese ge-
meenteraad op 17 februari bepaalt of de
werkgroep aanblijft op opstapt. Al zeven
jaar probeert de werkgroep steun te krijgen
voor de redding van de molen, die ernstig in
verval begint te raken. Van der Beek - te-
vens zelf molenaar - verwijt de raadscom-
missie vooral een gebrek aan betrokken-
heid bij de Aalstermolen. Volgens Van der
Beek leidt uitstel van de restauratie zonder
meer tot extra reparatiekosten bovenop de
bijna tweehonderdduizend euro komen die
de werkgroep nu al nodig denkt te hebben,
verspreid over een aantal jaren.

De molen van Hoek in 1986.

De molen van Aalst bij de bouw in
1936.
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Blauwe stenen voor de Stichting
Eerdsemolen in Eerde 

Het begin van 2004 is voor de stichting
Eerdsemolen, die het herstel van de mo-
lenromp aldaar bevordert, uitermate
goed begonnen. Door middel van di-
verse acties probeert men te komen tot
maalvaardig herstel van de Sint Antonius.
Onlangs werden zij blij verrast met een
mooie en nuttige gift. Aan de Molenstraat
in Veghel was al jaren café ‘De Molen’.
Nu de erfgenamen Van de Graaf het
café wilde verkopen kwamen ook de mo-
lenstenen in de garage ter sprake. Joma
van de Graaf wist dat er nog molenste-
nen lagen onder de verharding omdat hij
deze bij het aanleggen van een gaslei-
ding ooit tegen kwam.
Tot 1929 stond er op deze plaats een mo-
len. Omdat de nieuwe eigenaren geen in-
teresse hadden in de molenstenen werd
de Stichting Eerdsemolen gebeld. Omdat
zij nog niet beschikten over molenstenen
was dit natuurlijk een formidabele gift. De
molenromp is leeg en rondom de molen
staan de karakteristieke pakhuizen en een
molenaarshuis. Zaterdag 24 januari j.l. ta-
kelde een Scania 4X4 (4-serie, 420 pk) van
speciaal transportbedrijf Gaffert uit Veghel
de blauwe stenen uit de garage. Gaffert
stelde belangeloos deze bakwagen met
chauffeur ter beschikking. Wimke van Riel,
in het dagelijks leven chauffeur en klein-
zoon van de mulder, gaf samen met Erwin
Janssen aanwijzingen. Enige specie op de
stenen was het enig minpuntje aan deze
vondst! De stichting is heel blij met de ste-
nen. Er is al het nodige geld binnen maar
nog steeds is er een groot gat. Met giften
zoals deze kan uiteindelijk de molenromp
weer tot maalvaardige molen worden ge-
completeerd. Niet alleen de romp is hierin
betrokken maar ook de pakhuizen aan de
voorkant en achter de molen. In de molen-
romp werd tot voor vijftien jaar terug nog
handel in voeders en steenkolen gedreven
door een oom van Wimke van Riel. Ver-
schillende attributen, waaronder een
mooie Volvo torpedo (Viking), herinneren
nog aan dit werkzame leven. Ook het oude
molenaarshuis naast de molen hoort onmis-
kenbaar bij het ensemble. Het is een prach-
tig geheel en misschien met de molen en
het molenaarshuis in Rijkevoort tot het mooi-
ste behorend in Brabant. Begin 2003 wer-
den we gastvrij op de koffie uitgenodigd
door broer en zus Van Riel. Het huis is nooit
verbouwd en met allerlei details, zoals een
pomp in de keuken, het behouden waard.
Zelfs van de wintertijd willen zij niets weten

zodat de tijd een uur voorliep. De mole-
naarsfamilie Van Riel was een bekend mul-
dergeslacht in Brabant. Waarschijnlijk komt
deze tak van Dongen waar zij onder an-
dere de molen Koningin Wilhelmina in ei-
gendom hadden. Ook in Oisterwijk zat een
telg van deze familie. De familie van Wimke
van Riel heeft momenteel nog de molen-
romp in het naburige Sint-Oedenrode in be-
zit. Aan verdere fondsenwerving voor de
molen wordt inmiddels volop doorgewerkt.
Met betrekking tot de bemanning is er al
het nodige voorzien. Wimke van Riel is bezig
met zijn molenaarsopleiding en plaatsge-
noot Erwin Janssen is inmiddels geslaagd
voor het diploma vrijwillige molenaar.
Hij bemaalt inmiddels samen met Wybrand
van Zwol de standerdmolen Sint Willebror-
dus in Bakel. Kortom: we hopen van harte
dat de (blauwe) molenstenen snel gaan
zingen in Eerde! Succes toegewenst! Meer
informatie kunt u lezen op de site:
www.eerdsemolen.nl Bart Hoofs.

Uitstel verkoop Zwartenbergse
Molen

De aankoop van de Zwartenbergse Molen
(MW 2004-01-008) door waterschap Mark
en Weerijs is uitgesteld in verband met de
vanaf 1 januari 2004 geëffectueerde fusie
van een aantal waterschappen tot de Bra-
bantse Delta. 
De vergadering van hoofdingelanden van
Mark en Weerijs van eind november gaf
volgens het bestuur van Mark en Weerijs
steun aan de aankoop van de nu nog bij
de gemeente Etten-Leur in eigendom
zijnde molen. Rond de overdracht zijn toch
nog diverse vragen gesteld en kantteke-
ningen geplaatst dat de hoofdingelanden
het beter vonden de uitvoering van de
aankoop over te laten aan het fusieschap
de Brabantse Delta. Ze besloten daarom
half december tot uitstel van de aankoop.
Wel gaan ze er van uit dat die in de eerste
helft van dit jaar alsnog plaats zal vinden,
aldus een schrijven aan het college van B
& W van Etten-Leur. Het college wil de uit
1889 daterende molen voor 15.000 euro
verkopen aan het waterschap. Het is de
bedoeling dat de molen wordt ingezet
voor educatieve doelen en wordt opgeno-
men in een fietsroute langs West- Brabantse
waterstaatswerken.

Plannen herbouw Uffelse 
watermolen

Hunsel heeft de restauratie van de Uffelse
molen in Haler op het Provinciaal Restaura-
tie Uitvoeringsprogramma geplaatst. De ei-
genaar wil de oude watermolen langs de
Uffelsche beek tussen Haler en Neeritter de
komende jaren restaureren.
Moleneigenaar John Klerkx (52), in het da-
gelijkse leven adviseur rampenbestrijding,
heeft naast de restauratieplannen ook het
plan opgevat om ook het waterpeil in de
beek weer terug kunnen brengen naar het
oude niveau. Daarmee wordt niet alleen
het historische beeld van de 14e-eeuwse

watermolen hersteld, maar zorgt er ook
voor dat het rad weer kan functioneren.
Dit steekt nu ruim één meter boven het
waterpeil van de beek uit. Over het te-
rugbrengen van het oorspronkelijke wa-
terniveau in de beek overlegt Klerkx mo-
menteel met het Waterschap. Alleen
wanneer dit stuk van de Uffelsche beek
weer meandert, komt er een mogelijk-
heid. Maar dan moet ook het oude ge-
bint met vier sluizen dat in 1961 is ges-
loopt, teruggeplaatst worden. Klerkx
kocht de watermolen vorig jaar van mole-
naarsweduwe Fien Peeters en werkt mo-
menteel samen met architect Ro Koster uit
Althoeselt aan het restauratieplan, waarin
ook rekening wordt gehouden met een
woonfunctie van de watermolen. Uit-
gangspunt is hierbij het karakter van de his-
torische watermolen te eerbiedigen. Bo-
vendien wil Klerkx dat ook toegevoegde
en bijgebouwde onderdelen van het com-
plex bewaard blijven. Zo moet de in 1961
geplaatste door een Güldner dieselmotor
aangedreven hamermolen weer in oude
luister worden hersteld. Ook twee mengke-
tels op zolder en een elevator worden op-
geknapt. Voor deze klus kan Klerkx rekenen
op de hulp van een groep vrijwillig mole-
naars. Die hebben spontaan aangeboden
dit project voor hun rekening te nemen. De
oude dieselmotor zal door enkele monteurs
worden gereviseerd. De belangrijkste
bouwkundige werkzaamheden aan de
molen, schuren, stallen en het grote bak-
huis, wil Klerkx zoveel mogelijk in eigen be-
heer en met de hulp van vrienden, beken-
den en vrijwilligers uitvoeren. Alleen voor de
bouwtechnisch grotere klussen neemt hij
een gespecialiseerd bedrijf in de arm. Voor
de hele restauratie verwacht hij vijf jaar no-
dig te hebben.
Bij de restauratie is het vooral essentieel dat
de molen in originele staat wordt terugge-
bracht en dat alle zichtbare delen behou-
den blijven. Klerkx hoopt dat de molen in
de toekomst weer een levend middelpunt
van de omgeving wordt en denkt daarbij
aan het organiseren van lezingen, concer-
ten en andere bijeenkomsten.

Heythuysen geeft extra aan-
dacht aan windmolens

Bij standerdmolen Aurora in Baexem zal de
gemeente dit jaar een akker voorzien van
oude graangewassen zoals boekweit,
rogge en gerst. Het initiatief voor de molen-
akker van honderd vierkante meter is af-
komstig van de Vrienden van de Aurora-
molen. ‘Welke jongere weet nog wat gerst
of boekweit is? Met een dergelijke akker bij
de molen breng je die oude gewassen
weer onder de aandacht’, aldus J. Hendriks
van de Vrienden van de Auroramolen.
Naast de Sint Antonius in Heythuysen-Are-
ven plaatst de gemeente binnenkort een
picknicktafel. Het verzoek om een picknick-
tafel te plaatsen bij de molen in Heythuy-
sen-Areven kwam van buurtvereniging St.-
Antonius. Tevens zijn de openingstijden van
de beide molens sinds kort verruimd. Deze
aanpassingen ziet de gemeente Heythuy-

De blauwe steen in de takels 
(foto: E. Janssen - 24 januari 2004).
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sen als een aanzet om de toeristische mo-
gelijkheden van de beide windmolens be-
ter te benutten. Molenaar F. Verstappen uit
Grathem denkt dat aantrekkingskracht van
beide molens in de toekomst nog verder
vergroot kan worden door bijvoorbeeld de
aanleg van een jeu de boulesbaan en een
kruidentuin. Verstappen heeft onlangs tijd
vrijgemaakt om meer aanwezig te zijn in de
beide molens. De twee monumenten zijn
daardoor meer uren per week toegankelijk
voor het publiek. De Aurora in Baexem is
elke woensdag van 12.00 tot 16.00 uur geo-
pend en elke zondag van 15.00 tot 17.00
uur. De Sint Antonius in Heythuysen-Areven is
elke donderdag van 12.00 tot 16.00 uur toe-
gankelijk voor het publiek. Tevens is die mo-
len elk eerste en derde zondag van de
maand open van 13.00 tot 17.00 uur.

In ‘t kort

� Molenmakerij Doornbosch B.V. uit Adorp
(Gr.) restaureert momenteel molen Zelden-
rust te Zuidbarge. Vrijdag 23 januari jl. is
Klaas Doornbosch (61) tijdens deze werk-
zaamheden zwaargewond geraakt. Door
een nog onbekende oorzaak viel hij van
de stelling, waar men bezig was met het
vervangen van stellingdelen, en kwam
circa zes meter lager op de grond terecht.
Doornbosch is met meerdere botbreuken
overgebracht naar het Emmer Scheperzie-
kenhuis. 
� Aan de Broekstervaart bij Joure is de her-
bouw gereed gekomen van een ver-
plaatste windmotor, die eerder bij Schuilen-
burg stond. De windmotor, gebouwd op
particulier initiatief, zal naar verwachting
op Nationale Molendag in gebruik worden
genomen.
� Op 26 maart zal de poldermolen Hoog-
land in het Friese Wirdum worden geo-
pend, na voltooiing van de restauratie ten
gevolge van de brand op 20 april 1999.
� Vrijdag 13 februari zijn bij De Hazewind in
Gieten door molenmaker Vaags nieuwe
roeden gestoken, uiteraard fabrikaat
Vaags met no.94 en 95.
� De gemeente Dinkelland (Denekamp
e.o.) gaat het beleid ten aanzien van de
molens in de gemeente harmoniseren. Dat
betekent dat de gemeente jaarlijks ruim
1100 euro meer uit gaat geven aan het in-

standhouden van de molens.
� In overleg met de Provincie Gelderland
heeft een bouwvereniging in Voorst reke-
ning gehouden met de gestelde biotoop-
eisen rondom molen De Zwaan. Het was
een lastige opgave om de exploitatie van
de bouw daadwerkelijk rond te krijgen
aangezien door de biotoopeisen relatief
laag en dus onvoordelig gebouwd moet
worden. 
� Begin februari wordt een begin gemaakt
met het kappen van bijna vijftig grote bo-
men in het stadspark aan het Grote Bos-
pad in Montfoort. Het verwijderen van de
circa twintig meter hoge populieren zal
een gunstig effect hebben op de wind-
vang van de molen.
� De molen NG in Zijpe heeft eind januari
voor het eerst met het nieuwe scheprad
gedraaid. Het is de bedoeling om de mo-
len in maart te laten openen, o.a. door de
oud- molenaar.
� Op zaterdag 27 maart om 14.30 uur vindt
de officiele opening plaats van de molen
De Jonge Sophia te Groot-Ammers door
Anita Witzier, oud inwoonster van deze
plaats.
� Het molenaarshuisje bij de Hoogeveense
Molen te Noordwijkerhout werd onlangs bij
inschrijving te koop aangeboden als een
perceel grond van ‘ca. 330 m2 met een
woning in onbewoonbare staat’. De in-
schrijving sloot op 26 februari om 12.00 uur.
Het bestemmingsplan staat nieuwbouw

toe.
� Op 25 mei wordt de Jaarvergadering
van de Molenstichting Noord-Brabant ge-
houden in het gemeentehuis te Boekel;
voor nadere informatie: 
molenst icht ingnb@molens.net
� De uitspraak rondom toekenning van de
monumentenstatus aan de molenromp te
Eerde is verdaagd tot eind februari/begin
maart 2004. Het wachten is op een uit-
spraak van de Raad van Cultuur.

Molenkalender

6 maart 2004: ruilbeurs Dordrecht.
20 maart 2004: Algemene vergadering Ver-
eniging De Hollandsche Molen.
27 maart: Friese molenaarsdag.
8 mei 2004: Nationale Molen- en gemalen-
dag.
25 mei: Jaarvergadering Molenstichting
Noord-Brabant.
26 juni: Elfde Westlandse Molendag.
26 en 27 juni: Brabants Molenweekend.

M O L E N S A C T U E E L

De spinnenkoppen van Kramer en
Hoogland bij Wirdum op hun nieuwe
standplaatsen (foto Tjitte Talsma).

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

Duitsland

Molen Hage is onttakeld

In het vorige nummer was al vermeld dat
de molen van Hage onttakeld zou worden
vanwege de slechte toestand van het ge-
vlucht. Dat is inmiddels uitgevoerd. Op 22
januari werden met behulp van een grote
telescoopkraan de wieken gehaald van
deze molen, een der hoogste van Oost-
Friesland, door een Nederlandse molen-
maker in afwachting van betere tijden.

Restauratie molen Haxtum een
stap dichterbij

De molen van Haxtum, gemeente Aurich,
wacht op een flinke restauratie waarvan
de kosten becijferd zijn op 275.000 euro.
Niet alleen de kap, het gevlucht en de ba-
lie moeten onderhanden genomen wor-
den, maar ook moet er het nodige aan het
metselwerk worden gedaan en ook in de
molen is er heel wat te doen.
Het Amt für Agrarstruktur in Aurich wil dertig
procent in de kosten bijdragen in het kader
van het zgn. Pro-Landprogramma, dat ge-
richt is op het versterken van karakteristieke
landschappen. 
De Haxtumer molen werd in 1885 na het af-

branden van de voorganger gebouwd en
was tot 1963 op windkracht in bedrijf. 

Grote plannen in Ihlow

Ihlow is een plattelandsgemeente even ten
zuiden van Aurich. Denken wij bij Oost-Friese
molens haast automatisch aan grote acht-
kante molens, Ihlow laat voor een Oost-
Friesland een vrijwel ongekend gevarieerd
beeld zien. Men is er niet minder dan vijf
molens rijk, in allerlei uitvoeringen. Men be-
seft dat dit voor deze streek uniek is en men
wil nu met deze bijzondere molens Ihlow
meer op de kaart zetten. Men wil ook vrij-
willigers aantrekken die de molens gaan
beheren. Uiteraard gaat men eerst, ook po-
litiek, de zaken op een rijtje zetten.
Drie molens zijn ronduit opvallend. In Riepe-
Leegmoor staat nog een spinnenkopmolen
met een vlucht van 11,8 m. Deze was tot
1958 op windkracht in bedrijf en nog tot
1963 met een elektromotor op de vijzel. Het
is de laatste spinnenkop van Oost-Friesland
en hij werd in 1984-1987 maalvaardig geres-
taureerd, waarbij onder meer een nieuwe
houten vijzel werd gemaakt. De molen be-
maalde zo’n 60 ha land en sloeg uit op het
Feentjer Tief. Deze molen is maalvaardig,
maar er is alleen nog geen molenaar.
Een andere ‘exoot’ wordt gevormd door
de Fluttermühle, ook bij Riepe, aan de Em-
der Strafle. Deze tjasker is een reconstructie
die een aantal jaren geleden is gereconst-
rueerd door 24 jongeren van de Kreisvolks-
hochschule in Aurich onder leiding van mo-
lenmaker Ubbo Heyen. De molen is op dit
moment gedemonteerd en er wordt in de
werkplaats van de gemeente aan gewerkt.
Ook hier wordt nog een molenaar voor ge-
zocht.
De derde molen is ook al een zonderling:
de molen van Wrantepott, een kleine mo-De molen van Haxtum in 1972. 

De molen van Boerma in Riepster-
hammrich in 1976.

len op het dak van een schuur, ooit ge-
bouwd voor het aandrijven van een dors-
machine.
De vierde molen is een van de vele Duitse
molenwonderen, de in 1870 door Marten
Evers gebouwde achtkante koren- en pel-
molen van Ihlowerfehn. In 1962 kwam de
molen buiten bedrijf en werd vervolgens in
1966 onttakeld tot een kale romp, die
daarna verder in verval raakte. In 1981
nam de gemeente Ihlow de eerste stap-
pen om de molen te behouden. Van 1983
tot 1988 werd de molen gerestaureerd
door de molenmakers Ubbo Heyen en
Arend Bikker. Zelfs de aanwezig Deutz-die-
selmotor werd weer gaande gemaakt. Op
9 september 1989 volgde de feestelijke in-
gebruikstelling. 
Verder staat er in de gemeente nog een
woonmolen in Simonswolde, een in 1813
gebouwde koren- en pelmolen, sinds 1974
uitgesloopt. Om die reden blijft deze dan
ook buiten de plannen. 
Het ongetwijfeld meest ambitieuze project
is het herstel van de molen van Boerma in
Riepsterhammrich. Deze koren- en pelmo-
len werd in 1899 hier gebouwd. In 1958 liet
het Max- Planck-Institut een windmolenfilm
maken en ook daar komt deze molen in
voor, toen nog in vol bedrijf. Daarna was het
helaas snel afgelopen en werd de molen
tot op de eerste zolder gesloopt. Dat is toch
geen reden in Ihlow om af te zien van her-
bouw, ook al is dat op dit moment nog
verre toekomstmuziek, al was het maar van-
wege de kosten. Maar een draadje op een
dag is een hemdsmouw in een jaar zo weet
men nog van de molen in Ihlowerfehn.

De tjasker van Riepe, bepaald niet 
volgens de regels van de kunst 
(foto H. Noot). 

De molen van Wrantepott. Voor de 
restauratie was de molen nog veel lager
en kon niet eens rondkruien 
(foto H. Noot).
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Papiermolen

Z O E K E R
De ‘Zoeker’ van het februarinummer heeft
nog geen reactie opgeleverd. De nieuwe
molen doet op het eerste gezicht denken
aan een poldermolen in westelijk Utrecht of
het aangrenzende gebied in de beide Hol-
landen; maar welke is het?

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.

M o l e n s  i n  d e  t a a l
De Nederlandse taal is doorspekt met spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes die
ontleend zijn aan het molenleven. In mijn poging hiervan een verzameling op te bouwen,
wil ik u vragen om spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes met daarbij vermeld wat
ze betekenen en in welke streek van het land ze worden/werden gebruikt aan mij toe te
sturen. Als u een verhaaltje of een anekdote omtrent de molen en de taal kent, dan ont-
vang ik die ook graag. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

M. Kamp 
Suurhoffstraat 29 
8015 AH Zwolle 

mj.kamp@f i l ternet .n l

B O E K
Standerdmolen
Onze stichting De Kerkhovense Molen
heeft beslag weten te leggen op nog een
aantal (de laatste) exemplaren van het
boek De Standerdmolen door Erik Tijman,
Jan Scheirs en Dick Zweers. Wij willen dit
nu aanbieden aan liefhebbers voor de
prijs van e 25,00 afgehaald bij één van
ons thuis of op zaterdagmiddag op de
Kerkhovense Molen in Oisterwijk. Als we
het thuis moeten sturen komt er e 6,00
aan verzendkosten bij dus dan wordt de
prijs  e 31,00. Het boek zal ook te koop zijn
op de jaarvergaderingen van De Hol-
landsche Molen en van het Gilde van Vrij-
willige Molenaars voor e 25,00. De even-
tuele baten van de verkoop komen ten
goede aan onze molenstichting.

Het boek is te bestellen door overmaking
van e 31,00 op rekeningnummer 8241763
t.n.v. Stichting De Kerkhovense Molen te
Tilburg. Vermeld a.u.b. bij de mede -
delingen uw naam en adres, zodat we u
het boek inderdaad kunnen toesturen.

Voor verder informatie: 
Hub van Erve 013-5362100 en Jan Scheirs
tel. 013-5053278. 

Stichting De Kerkhovense Molen.
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Molenaars gaan en 
molenaars komen...

De Rijnlandse Molenstichting is voor alles opgericht om het erfgoed aan molens in de
streek te bewaren voor de toekomst; niet als dode monumenten van een voorbij tijd-

perk, maar als levende werktuigen. Daarom heeft er altijd een speciale band bestaan tus-
sen de stichting, de molens en de molenaars. Ze hebben elkaar nodig. Aanvankelijk waren
dat als regel de oude beroepsmolenaars, nu de vrijwilligers. Beroepsmolenaars zijn er niet
veel meer actief op de molens van de stichting, vrijwilligers zoveel te meer. Onlangs moes-
ten we zo afscheid nemen van Arie van der Ham, maar kregen wij ook de eerste vrouwe-
lijke vrijwillige molenaar in onze gelederen, Alice de Wit. 

Arie van der Ham bij het kruirad van zijn molen (foto Els Hansen).

Een ding hebben de vrijwilliger en de be-
roepswatermolenaar met elkaar gemeen:
ze kunnen van de molen niet bestaan. De
molenaar was wel in loondienst van de pol-
der, maar het salaris was veel te gering om
van te bestaan. In de grotere polders had
de molenaar vrij wonen, hetzij in de molen,
hetzij in een apart huisje bij de molen, wo-
ningen die meer niet dan wel aan de hui-
dige maatstaven van een moderne een-
gezinswoning voldoen, al zijn er grote ver-
schillen. 
Ter wille van het gezinsinkomen waren ne-
veninkomsten dringend geboden. Hetzij
dat de molenaar dit zelfstandig deed door
het houden van wat vee, en/of visserij of
zelfs klompen maken. Ook was de mole-
naar wel los werkman, meestal bij boeren.
Altijd ging het malen voor, desnoods bij
nacht en ontij. Juist dan eiste het werk al
het kunnen en kennen van de molenaar.

Brokken maken werd hem niet in dank af-
genomen, maar niet tot het uiterste durven
gaan ook niet. Het molenaarsbestaan
wordt vaak opgehemeld en geromanti-
seerd, maar het was eerder hard en karig,
ook al had de molenaar veel hart voor zijn
molen en zijn werk, een werk wat vele eeu-
wen onmisbaar was om te kunnen leven in
een land onder de zeespiegel.
Dit molenaarsleven is vrijwel verdwenen.
Arie van der Ham behoorde tot de laatsten
van die generatie.
Het malen met een molen is nu een hobby
geworden, voor mensen die genieten van
de uitdaging van mens en molen door de
wind. Toch moet ook de vrijwillige mole-
naar zoveel in zijn of haar mars hebben zo-
dat de molen in veilige handen is. Vroeger
werd het vak alleen in de praktijk geleerd,
zo van generatie op generatie overgedra-
gen. Nu is er een opleiding die niet alleen
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praktische vaardigheid en inzicht vraagt,
maar ook veel theoretische kennis. Geluk-
kig zijn er mensen die deze opstap naar het
daadwerkelijk malen toch willen nemen.
Alice de Wit doet er verslag van hoe dat bij
haar verliep. Dank zij deze vrijwillige mole-
naars is Rijnland nog het land met tientallen
draaiende molens; niet alleen voor het
mooi. In de achterliggende tijd is meerdere
malen gebleken dat de opnieuw tot leven
gebrachte molens in noodsituaties een
welkome aanvulling zijn van de bemalings-
capaciteit in Rijnland. Zo verenigen we met
elkaar het nodige, het nuttige en het aan-
gename. 

Een Molenaar ging heen... 

Op 13 januari jl. overleed op 76 jarige leef-
tijd Adrianus Theodorus van der Ham, mo-
lenaar van de Stevenhofjesmolen te Lei-
den, voorheen Wassenaar. Arie van der
Ham werd op 1 oktober 1946, op 19 jarige
leeftijd, benoemd als molenaar van de Ste-
venhofjespolder. Naast molenaar, was Arie
ook veehouder en melkrijder. Hij haalde
twee keer per dag de bussen melk op bij
de boeren en bracht deze naar de melk-
fabriek. Hij bleef dit doen tot 1975, toen de
boeren in de tank moesten gaan melken
en de ouderwetse melkbussen verdwenen. 
Arie trouwde in 1962 met Jo Onderwater,
stammende uit een molenaarsgeslacht uit
Zoeterwoude. Arie en zijn vrouw gingen
wonen in een woonark zonder gas, water,
elektra en beleefden meteen de koudste
winter van de eeuw. De woonark lag on-
geveer 500 meter van de molen en Arie
moest altijd te voet door de polder naar de
molen. Zijn mening was ook altijd dat zijn
molenaarsschap zwaarder was dan die
van een molenaar die in de molen woont,
dus bij zijn werk. Toen ik later zelf molenaar
werd in Aarlanderveen, heb ik hier nog
vaak aan gedacht. 

Op 21 september 1996 kreeg Arie van der Ham ter gelegenheid van zijn gouden molenaarsjubileum
de ‘Gouden Wiek’ uitgereikt, de onderscheiding van de Rijnlandse Molenstichting (foto J.L.J. Tersteeg).

Wanneer er gemalen moest worden,
spande Arie de molen in en als het even
kon, ging hij terug naar de boerderij waar
het werk wachtte. Vanaf zijn werkplek werd
dan de molen en vooral het weer in de ga-
ten gehouden. Mede door zijn ervaring en
kennis van de natuur had Arie een enorme
weerkennis, die hij wist over te brengen
aan diegene die het wist te bevatten. 
Door zijn drukke werk was het voor Arie wel
eens makkelijk als er leerling-molenaars
voor hem maalden. Arie was een makke-
lijke doch strenge leermeester. Als je het
vertouwen had gewonnen bij hem kon je
gaan en staan waar je maar wilde, als er
maar gemalen werd als dat nodig was. Je
werd door Arie dan ook aangesproken als
hulpmolenaar. Verschillende molenaars
leerden zo het vak op de Stevenhofjesmo-
len, zoals Frans Verra, Teun en Willem Walt-

man en Ruud Bax. Arie was er dan ook
enigszins trots op dat er drie van zijn leerlin-
gen molenmaker zijn geworden, waarvan
twee ook beroeps-poldermolenaar. 
In het begin van de jaren tachtig is de Ste-
venhofjesmolen, welke in 1976 eigendom
werd van de Rijnlandse Molenstichting, ge-
restaureerd. Kort daarna is het grootste
deel van de polder opgeofferd ten be-
hoeve van woningbouw, hetgeen Arie
zeer aan het hart ging. Dat de Stevenhof-
jesmolen, die ook wel De Vetpot werd ge-
noemd, tot halverwege de jaren tachtig in
bedrijf bleef, is zeker te danken aan de in-
zet van Arie van der Ham. De Bijnaam de
Vetpot sloeg zeker niet op de jaarwedde
van de molenaar, deze was in 1978 slechts
600 gulden, tegen gemiddeld 800 maal-
uren! Vandaar dat het toch wel de mole-
naar was, die deze molen in bedrijf hield. 
Met het heengaan van Arie van der Ham is
niet alleen een bekwaam molenaar heen
gegaan, maar ook een uniek en markant
persoon. 
Mogen zijn nabestaanden de kracht vin-
den dit verlies te dragen. Willem Waltman.

De molen van de Stevenhofpolder, bijgenaamd De Vetpot (foto J.L.J. Tersteeg).
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Alice de Wit aan het vangtouw van de Blauwe
Molen (foto Diska Boot).

Een molenaar komt

Het begint in de zomer van ‘98: mijn man
en ik zijn op zoek naar rust en ruimte. Een
watertoren, gemaal of oude kerk, het
maakt niet uit. Verbouwen en in gaan wo-
nen, ver van alle drukte, dat is ons idee. In
een blad lees ik dat er vlakbij Zwammer-
dam een poldermolen te koop staat. Mis-
schien is het wat voor ons. 
Bij het zien van de Dikke molen ontluikt bij
mij een grote liefde. Het riet voelt ver-
trouwd aan en ik geniet van de weidsheid
van de polder. In oktober wordt de koop
een feit en in de zomer van ‘99 verhuizen
we met onze twee dochters naar de mo-
len. In de tussenliggende periode restau-
reerde Verbij grondig het staande werk en
werd er door een aannemer een nieuw
woonhuis in gebouwd. Voor ons breekt de
tijd aan van verven, timmeren en tuin aan-
leggen. 
Al snel worden we lid van de Vereniging De
Hollandsche Molen en beginnen over mo-
lens te lezen. Ik meld mij aan bij het Gilde
van Vrijwillige Molenaars. Kort daarna word

ik door iemand opgebeld, die mij het tele-
foonnummer van mijn instructeur door-
geeft. Dat moment weet ik nog goed, ik zit
aan de telefoon en hoor een smakkend
geluid uit de keuken van de hond, die ont-
bijtspek van het aanrecht opschrokt. Die
avond eten we pannenkoeken zonder
spek, maar ik heb een instructeur: Justin Sie-
bert met zijn Groenendijkse molen. 

Lesmolens

Het contact met Justin wordt snel gelegd
en op zaterdag ga ik naar de Hoge Rijndijk
bij Hazerswoude, waar aan de spoorlijn die
‘Gele wip’ staat te pronken. Hij leert mij de
praktische zaken en begint voortvarend

aan de theorie. 
Om ook met forse achtkanten te leren wer-
ken, ga ik naar de Vrouwgeestmolen van
Karel Vrolijk bij Woubrugge. Hij vertelt mij al-
les over de geschiedenis van deze polder-
molen met indrukwekkende vijzel en over
de familie Vrolijk, die al tweehonderd jaar
op deze molen woont en werkt. Regelma-
tig word ik enthousiast ontvangen en gaan
we samen de molen inspannen, zodat hij
draait als we theedrinken en bijkletsen. ‘Al-
lemaal molenpraat,’ volgens Karel.

Het ‘gaande werk’

Januari 2003: stage op korenmolen De
Leeuw te Aalsmeer doet mijn opleiding in
een stroomversnelling belanden. Jan Pieter

Molenaar, die daar op dat moment de
mensen opleidt, verbaast zich over het feit,
dat ik nog steeds geen examen heb ge-
daan. Hij belooft mij om me voor het proef-
examen van juni klaar te stomen. Ik draai
op zijn Blauwe molen en op De Leeuw, stu-
deer me rot en haal het proefexamen op
de Schaapweimolen in Rijswijk. Vervolgens
ga ik voor het landelijke examen naar mo-
len De Noord in Schiedam, waar Jan Kies
me leert om op grote hoogte nieuwe zeilen
voor te dragen en de molen een beetje te
leren kennen voor mijn landelijke examen.
Op 17 oktober haal ik dat examen in mijn
geleende groene bodywarmer en krijg ik
later van Leen Vellekoop, van de Rijnlandse
Molenstichting, de Doesmolen toegewe-
zen. Dat is een prachtige wipmolen bij
Hoogmade, waar ik heel blij mee ben. 

Alice de Wit.

D e  M o l e n s
De Bosmolen kan weer malen!

De verplaatsing van de Bosmolen uit
Leider dorp naar de Lagenwaardse Polder
onder Koudekerk op 27 september was
ronduit spectaculair. Toch kroont ‘t eind
pas ‘t al. Dat einde is nu bereikt in die zin
dat de molen, na een halve eeuw tot werk-
loosheid gedoemd te zijn geweest, weer
echt kan malen. De molenmakers van Ver-
bij hebben hard gewerkt aan de afwer-
king. De nieuwe onderbonkelaar en het vij-
zelwiel zijn gemonteerd, plus het nieuwe
boven schijfloop, zodat nu de wieken de vij-
zel weer aan kunnen drijven die het water
omhoog schroeft. In de molen zijn ook de
laatste dingen afgemaakt. Half februari is
de brug over de voorwaterloop geplaatst
en het gedempte deel van het water voor
de molen open gegraven. 

De Doeshofmolen in de startblokken

In de werkplaats van Verbij zijn de molen-
makers druk bezig met het klaarmaken van
alle onderdelen voor de restauratie en het
maalvaardig maken van de Doeshoefmo-
len niet ver van de A4 bij Leiderdorp; een
molen die al tientallen jaren een soort ijdel-
tuit in de gelederen van de Rijnlandse
Molen stichting is. Hij staat er al tientallen ja-
ren prachtig bij, draait veel, maar echt wer-

ken is er niet bij door het ontbreken van het
binnenwerk. Daar komt verandering in. In-
middels zijn gereed de nieuwe houten bui-
tenroede compleet met het hekwerk. Het
scheprad staat klaar en de spil is gemaakt.
Momenteel wordt er gewerkt aan het on-
derwiel, de beide schijflopen en het
schaargebint; zaken die allemaal vakwerk
vereisen om de molen naar behoren weer
overtollig polderwater uit te laten malen.

‘t Poeltje klimt uit het dal omhoog

‘Reeds ten dode opgeschreven bracht
men mij opnieuw tot leven’. Dat geldt zeer
zeker voor de molen van de Klaas Henne-
poelpolder op de grens van Oegstgeest en
Warmond. 
De firma Verbij is hier bezig met het maken
van de betonplaat onder de molen. In
deze plaat worden voorzieningen opgeno-
men om in een later stadium de plaat met
molen op te kunnen hijsen en recht te zet-
ten. De vloer is half februari gestort. Hierna
kunnen de stalen buispalen de grond in en
na verharding van de beton kan de mo-
lenromp rechtgezet worden als volgende
stap in het herstel van deze ooit volledig
opgegeven molen.

Restauratie overhaal

Naast de Blauwe molen bij Hoogmade be-
vindt zich nog een overhaal. Dat is een
alter natief voor een schutsluis. Bij sommige
molens is nog steeds een schutsluisje, waar-
mee kleine vaartuigen de geschut kunnen
worden, de polder in of uit. Een nadeel van
een schutsluis is dat bij iedere schutting een
flinke hoeveelheid water de polder in-
stroomt dat er ook weer uitgemalen moet
worden. Bij een overhaal heb je dat niet.
Met een windas wordt een schouw over
een soort glijbaan over de polderkade
heen getrokken. De overhaal naast de

Een malende molen in een weids polderland-
schap met wolken wind en water; Rijnland op
zijn mooist (foto J. Vendrig).
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Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren. Wij
hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw

steun als sympathisant. Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan
de molens besteed, onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laa
t 

‘t Po
eltje

 

wee
r m

alen
!

Blauwe Molen is een van de laatste van het
land en daarmee een bijzonder monu-
ment. Op dit moment wordt er door Verbij
gewerkt aan de restauratie/reconstructie
van deze overhaal, waarmee een uniek
monument bewaard blijft.

Het scheprad voor de Doeshofmolen staat klaar
in de werkplaats. Ondanks het feit dat de 
Doeshofmolen een kleine molen is maakt 
het scheprad een imposante indruk. Op de 
voorgrond werkt de molenmaker aan het 
onderwiel (foto Verbij Hoogmade BV). 

‘t lopend werk

Aan diverse molens zijn kleinere herstellin-
gen uitgevoerd die soms toch nog flink in
de papieren lopen. Bij de Zwanburger -
molen zijn een nieuw onderschijf geplaatst
en een deur vervangen, een kozijn gere-
pareerd plus diverse kleine werkzaamhe-
den uitgevoerd. Bij de Rode Molen is de
penbalk vervangen, alsmede de beide
hangbomen en de kruibril, terwijl de Ste-
venhofmolen een nieuwe gang kammen
in het onderwiel kreeg. 

De Blauwe Molen met voor het schuurtje de
overhaal (foto J. Vendrig).

De Doesmolen is een sierlijke, kleine wipmolen, van het soort waar Rijnland het patent op lijkt te 
hebben (foto J. Vendrig).



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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In de eerste maand van 2004 zijn wij gestart
met het uitvoeren van groot onderhoud
man de molen Bonrepas te Vlist. Allereerst
werden de twee Potroeden vervangen
door nieuwe. Verder is de houten staart-
balk, die begon te breken, vernieuwd in
staal. Het overige werk voor deze wipmo-
len is in voorbereiding.
De Jonge Sophia in Groot-Ammers kreeg
na de plaatsing van de kap en roeden
eind december het staartwerk en tuigage
en wordt momenteel verder afgebouwd.
Molen De Bonk in Lexmond kreeg een
nieuw windpeluw.

Groot onderhoud aan de molen van
Bonrepas in Vlist (foto J. Vendrig).

De afgelopen tijd zijn werkzaamheden uit-
gevoerd voor diverse molens in de regio en
in Duitsland. 
Voor een bedrijf dat meelverbeteraars voor
de industrie ontwikkelt en produceert in het
Duitse Ahrensburg nabij Hamburg is een
watermoleninterieur gerestaureerd en in
de entree van hun nieuwe kantoorgebouw
geplaatst. Voor molen De Vier Winden te

Reutum is een nieuwe bonkelaar gemaakt
en gemonteerd alsmede een nieuwe
gang kammen in het bovenwiel. Molenaar
Raymond Janssen is nu pas echt gelukkig
met zijn gerestaureerde molen. De Bökkers
Mölle te Olst kreeg een nieuwe vang. Het
bovenwiel van molen De Vlijt te Marle werd
voorzien van een voering en een nieuwe
vang. Voor de Britzer Mühle in Berlijn wer-
den nieuwe stalen verzinkte windroosbla-
den gemaakt en aangebracht en de la-
gering van de windroos-as hersteld en uit-
gelijnd. Er is een stel roeden geleverd aan
een collega-molenmaker voor molen Zel-
denrust te Zuidbarge. 
Aan de molen te Braamt bij Doetinchem is
een begin gemaakt met dringend nood -
zakelijk onderhoud. 
Verder werden diverse molens bezocht
voor reparatie en onderhoudsklussen zoals
onder andere De Aner molen te Ane, de
Benninkmolen, de Aurora en de Walmolen
te Doetinchem, Molen De Hoop te Almelo
en De Hegeman te Dijkerhoek. 

Het steken van een roe in molen De
Hoop Rozenburg (foto W. Herrewij-
nen). 

Aan de molen De Hoop te Rozenburg heb-
ben we de volgende werkzaamheden uit-
gevoerd: de vulstukken van de bovenas
vernieuwd en het bovenwiel gerestau-
reerd. De roeden zijn uit de molen gehaald,
in de werkplaats gerepareerd, op 10 febru-
ari gestoken en uiteraard opnieuw opge-
hekt. Ook zijn de staartbalk en de korte
schoren vernieuwd. 

Molenmakerij Saendijck B.V.
Per 1 oktober 2003 is Molenmakerij ‘Saen-
dijck’ overgenomen door SOMASS Bouw-
bedrijf , dat het bedrijf voortzet onder de
naam ‘Saendijck’. SOMASS Bouwbedrijf
heeft zich gespecialiseerd in de restauratie
van de typische Zaanse huizen en sluit dus
in dit opzicht goed aan bij de molenmake-
rij. Ook in de nieuwe opzet blijft Saendijck
deel uitmaken van de NVvM.

De Fabyan Windmill in restauratie.
Rechts van de molen de kap. De molen
doet qua verhoudingen erg Nederlands
aan, beter nog Noord-Duits/Deens.
Maar daar noemt men molens van dit
type dan ook ‘Holländer’ (foto Verbij
Hoogmade BV).

Voor wat betreft het werk aan de molens in
Rijnland kunt u terecht in Molens Rijnland
van de Rijnlandse Molenstichting in dit
blad. Daarnaast is er gewerkt aan en voor
de Fabyan Windmill in Geneva, in de Ame-
rikaanse staat Illinois. Het hout voor de res-
tauratie van de stelling is klaargemaakt en
verscheept. Op locatie zijn de shingles bo-
ven de stelling vernieuwd en zijn de alle ko-
zijnen en ramen gerestaureerd. Het dek
van de stelling is verwijderd en het rotte
hout uit het windpeluw is verwijderd als-
mede een beton vulling in het voeghout.
De voeghouten zullen met fiberglas en ep-
oxy worden versterkt. Van de Murphy Wind-
mill in San Francisco USA is het complete
kruiwerk klaar. De oude gietstalen stoelen
voor de kruirollen zijn gestraald en gespo-
ten, de rollen zijn afgedraaid en afgebro-
ken nokken zijn hersteld. Vanaf nu wordt er
gebouwd aan de gehele kap in de werk-
plaats. Dichter bij huis: de Nieuwe molen
Veenendaal is in de eerste twee weken
van Januari afgemaakt en opgeleverd. 
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Van rompen en stompen (114)

Een             k lomp
tussen de deur J.S. Bakker

Het vorige nummer is speciaal gewijd aan de beschermings-
operatie die Monumentenzorg op dit moment uitvoert voor
vooral rompen en stompen. Nu kan men zich afvragen of
daarmee het molenbeschermingsproces afgesloten is. Een

tweede vraag is of de procedure de toets der zorgvuldigheid
kan doorstaan. Dat geldt niet alleen de afzonderlijke molens,
maar ook de uitgangspunten, de overwegingen. Dan zijn er
nog de consequenties, zowel voor de beschermde als de niet

beschermde molens.

Daarbij gaat er niet om dit proces een
voldoende of een onvoldoende te ge-

ven, laat staan het af te schilderen als
broddelwerk. Verre van dat, het is als mo-
lenliefhebber alleen maar positief te waar-
deren dat ongeveer tachtig molens, mo-
lenrompen en -stompen een status gekre-
gen die ze zouden moeten vrijwaren van
ingrepen die het historisch karakter aantas-
ten tot klakkeloos verdwijnen toe. Dat ei-
genaars daar nog wel eens anders tegen-
aan kijken is duidelijk en daar is vanuit hun
standpunt bezien begrip voor op te bren-
gen. Daarentegen kan de eigenaar er ook
van profiteren. De bescherming bevordert
immers de instandhouding omdat er nu
voor de eigenaar middelen beschikbaar
kunnen zijn. Voorts zijn er voor de groep ‘in-
complete molens’ mogelijkheden om res-
tauratie tot complete molen mogelijk te
maken. Al met al zal het duidelijk zijn dat zo
het eindoordeel positief is. Minder positief
ben ik over de stellingname van Monu-
mentenzorg: ‘De bij voor- en eindselectie
afgevallen molenrestanten komen naar
het oordeel van de RDMZ niet in aanmer-
king voor aanwijzing.’

‘Wahl macht Qual’

Een selectieprocedure is niets anders dan
een serie keuzes en kiezen is moeilijk: ‘Wahl
macht Qual’ zeggen onze oosterburen:
kiezen geeft pijn. Bovendien is subjectiviteit
bij kiezen welhaast onvermijdelijk. Daar-
naast ligt het niet allemaal even duidelijk.
Dat werkt weer het ontstaan van een grijs
middenveld in de hand tussen wel en niet
beschermen.
Bij selecties spelen de discussies zich als re-
gel in dit middenveld af. Dat zal in het
selectie proces over de al of niet te be-
schermen molens niet anders zijn. Om sub-
jectiviteit, en nog erger willekeur, zo veel

mogelijk uit te sluiten zijn dus zo objectief
mogelijke, toetsbare criteria noodzakelijk.
De door Monumentenzorg gehanteerde
criteria bij het selectieproces heeft u kun-
nen lezen in het vorige nummer van Molen -
wereld, pag. 53 en 54. 
Voor alles is natuurlijk de Monumentenwet
toetssteen. Die stelt als voorwaarde dat
monumenten onroerende goederen zijn;
‘vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde za-
ken welke van algemeen belang zijn we-
gens hun schoonheid, hun betekenis voor
de wetenschap of hun cultuur-historische
waarde.’ Het zal duidelijk zijn dat bij molens
de vijftig jaar grens als regel geen pro-
bleem is, evenmin hun rangschikking onder
onroerende goederen. Blijven dus over: 
- schoonheid, 
- betekenis voor de wetenschap 
- cultuur-historische waarde.

Criteria

Terecht heeft Monumentenzorg selectiecri-
teria ontwikkeld; u heeft ze in Molenwereld
2004-2 kunnen lezen. Ook bij het ontwikke-
len van die criteria stuit men weer op het
bovengenoemde probleem van kiezen en
de daarbij gehanteerde uitgangspunten.
Het verhaal wekt de indruk, dat de massa
van de molen die er nog staat een van de
belangrijkste criteria, zo niet het belangrijk-
ste is geweest. Een (vrijwel) intacte romp
gooit hogere ogen om in aanmerking ge-
nomen te worden als ‘incomplete molen’
dan een onderbouw. Dat lijkt vanzelfspre-
kend, maar is het niet. Op die manier ont-
staat al snel een situatie waarbij ‘meer van
hetzelfde’ op de rijksmonumentenlijst komt,
in die zin dat er al zoveel gelijksoortige
complete molens van hetzelfde type op
de rijkslijst staan, dat de nieuweling nauwe-
lijks enige waarde toevoegt aan de be-
staande. Op zich is dat geen ramp, maar

het valt daarentegen wel te betreuren dat
een molenrestant met (vrijwel) unieke aan-
wezige kenmerken of constructies het in
het beste geval met de kwalificatie ‘mo-
lenrestant’ moet doen of zelfs in het geheel
geen plaats krijgt met alle risico’s van dien. 
Enige tijd geleden, in het septembernum-
mer, kregen in dit blad molens met het
scheprad ‘aan de verkeerde kant’ aan-
dacht. Daarvan is geen enkele complete
molen bewaard gebleven. Alleen bij Moer-
kapelle staan twee stompen van molens
met deze afwijkende constructie. Bij een er-
van is het complete waterlopenstelsel nog
aanwezig. Toch wordt deze molenstomp
niet beschermd. Het hoeft geen betoog,
dat een dergelijke molen wel iets toevoegt
terwijl bij verdwijnen van de molenromp
deze unieke constructie definitief verloren
gaat.

Subjectiviteit

Het valt niet mee om deze drie criteria:
schoonheid, betekenis voor de weten-
schap en cultuur-historische waarde objec-
tief te benaderen: 
- Wat ik mooi vind kan een ander lelijk vin-

den
- Wat ik belangrijk vind voor de weten-

schap kan een ander onzin achten.
- Wat ik cultuur-historisch waardevol vind

kan een ander als ‘ouwe troep’ be-
schouwen. 

Anders gezegd: het belangrijkste criterium
van de monumentenwet staat bol van de
mogelijkheden tot subjectiviteit. 
In de beschrijving van de selectieproce-
dure heeft Monumentenzorg deze criteria
nader uitgewerkt, maar ook de hantering
daarvan sluit een subjectieve benadering
niet uit. Op zich is dat geen ramp mits dit
maar door feiten wordt onderbouwd. Als
die argumenten degenereren tot holle kre-
ten dan is er wel wat mis, al was het maar
doordat die in vrijwel alle situaties toepas-
baar zijn: ‘iedere ketter heeft zijn letter’. Ze
zijn vaak clichématig en daardoor van een
vrijwel inhoudsloos karakter. Wat te denken
van: ‘vanwege cultuurhistorische waarden
als onderdeel van de geschiedenis van de
graanmaalderijen van Nederland en de in-
dustriële ontwikkeling van de provincie en
de plaatselijke geschiedenis’. Dit kan strikt
genomen van ieder willekeurig korenmo-
lenrestant gezegd worden vanaf een nog
aanwezige fundering tot een bijna com-
plete molen toe. De conclusie is dat sub-
jectiviteit onvermijdelijk is, maar dat die
dan wel gedragen moet worden door hout



142 7de jaargang 2004 nr. 3

snijdende argumenten. Als dat niet of niet
voldoende gebeurt dan kan dit een re-
dengevende omschrijving, de argumenta-
tie voor de bescherming, uithollen. Dat is
niet te verdedigen tegenover molenrestan-
ten die de ‘eindstreep’ niet halen. Onbe-
wust ontstaat dan een soort rechtsongelijk-
heid, omdat het onderscheid in de aanwij-
zing niet (voldoende) gedragen wordt
door steekhoudende argumenten.

Rechtsongelijkheid

Er is nog een rechtsongelijkheid van een
heel andere orde en naar mijn idee zeer
principieel. Monumentenzorg beschouwt
met deze procedure het molenbescher-
mingsverhaal als afgerond. Dat kan; maar
het verhaal wordt daardoor wel discrimine-
rend.
Immers, als een molenrestant wordt voor-
gedragen als rijksmonument door Monu-
mentenzorg, dan wordt een eigenaar for-
meel op de hoogte gesteld en kan be-
zwaar aantekenen. Een gemeente of een
provincie kunnen een negatief advies uit-
brengen. Dat kan in de besluitvorming ge-
wicht in de schaal leggen. Bovendien heb-
ben betrokkenen inzicht in de onderbou-
wing, waarmee zij zich al dan niet vereni-
gen. Dat is een prima zaak, die voortkomt
uit onze democratische rechtsorde.
Als een molenrestant nu niet is voorgedra-
gen dan valt dit helemaal omver: geen in-
formatie dus geen mogelijkheden tot be-
zwaar, geen adviezen, geen openbare in-
formatie, zelfs al zou een eigenaar of een
andere belanghebbende, op goede gron-
den kunnen aantonen dat ‘zijn’ molen niet
de status krijgt die hij verdient. Nu kan dat
moeilijk anders, maar dan mag men mijns
inziens principieel niet zeggen dat de be-
sluitvormingsprocedure definitief is afgeslo-

ten omdat men hiermee de eigenaar be-
langhebbende van zijn democratisch
recht berooft. Natuurlijk kan en mag een ei-
genaar of andere belanghebbende als-
nog rijksbescherming aanvragen. Dat is
zelfs zijn grondwettig recht. Alleen is de
kans groot dat hij een formeel briefje terug
krijgt men een afwijzing op basis van (voor
hem) ondoorzichtig eerder onderzoek.
Dat is beslist niet denkbeeldig, sterker nog:
dat heeft zich onlangs in de praktijk al voor-
gedaan! De eigenaar van een molen in
Dongen vraagt een sloopvergunning aan
voor zijn onttakelde molen (Molenwereld
2003-5-142). Die wordt hem klakkeloos ver-
leend omdat de molen niet op de ge-
meentelijke of andere monumentenlijst
staat. Anders gezegd niet de kwaliteiten
van de molenromp bepalen de beslissing,
maar het voorkomen op een lijst, dat als
het ware een soort automatische reactie
oproept. Een dergelijke automatisme zou
zich nu ook voor kunnen gaan doen wan-
neer bescherming wordt aangevraagd
voor een niet beschermde molenromp.
Dat betekent dat een aanvrager min of
meer automatisch veroordeeld wordt tot
een beroepsprocedure en dat is geen
aanlokkelijk idee. En hij moet natuurlijk wel
heel goed beslagen ten ijs komen over een
onderwerp dat andere eigenaren in de nu
gevolgde procedure als het ware in de
schoot is geworpen, sommigen zelfs tegen
wil en dank.

Node gemist

Het is niet moeilijk om een heel rijtje te ma-
ken van molenrompen en -restanten die
unieke kenmerken hebben die bij molens in
complete staat niet of nauwelijks voorko-
men en nu toch niet voor bescherming
worden voorgedragen. Hieronder volgt

provinciegewijs een beredeneerde op-
somming van mijns inziens ‘weergaloze’
molenrestanten die helaas niet zijn voorge-
dragen voor plaatsing op de rijkslijst:

G r o n i n g e n
De gedeeltelijk gesloopte romp van de
molen van het waterschap De Vereniging
te Borgercompagnie, gemeente Hooge-
zand- Sappemeer. Stenen molens zijn in het
noorden van het land sowieso al heel zeld-
zaam en stenen poldermolens helemaal. Er
is er niet een in complete staat overgeble-
ven. Stenen grondzeilers zijn in het noorden
èn zeldzaam geweest ‘n in complete staat
volledig uitgestorven. De molen van De
Vereniging is dus het laatste van het laat-
ste. Daar komt nog bij dat dit molenrestant
nog ingericht is als vijzelgemaal en dat is zo
langzamerhand bij poldermolens al zeld-
zaam, zeker als dit nog een vijzelgemaal is
en het gemaal als het ware een gemotori-
seerde molen is (zie hieronder ‘positieve
molenromp’). Moet hier de geschiedenis
van Bombay zich herhalen (zie Molenwe-
reld 2004-2-53? Die kans is zeker niet uitge-
sloten, omdat de bemalingsfunctie al om-
streeks 1992 is overgenomen door een
nieuw gemaal en de molenromp binnen-
kort wordt overgedragen aan een particu-
lier. (Hoezo laatste stenen poldermolen van
het noorden?)

F r i e s l a n d
Friesland en Groningen telden in het verle-
den vrij veel oliemolens. Daar is er niet een
van in complete staat overgebleven, wel
staan er nog een paar restanten en zijn
nog enkele korenmolen die vroeger ook
een oliewerk hadden. In Leeuwarden staat
bij de Dokkumer Ee de stomp van de olie-
molen De Eendracht, zo op het oog het
restant van een ronde stenen oliemolen,
maar schijn bedriegt. Het bovenste deel
van de romp verloopt geleidelijk naar
achtkant. Dit lost ook het raadsel van An-
jum op. Velen hebben zich erover ver-
baasd hoe de korenmolen De Eendracht
aldaar de gelijknamige gewezen Leeuwar-
der oliemolen kon zijn, omdat dit een ge-
heel stenen molen zou zijn geweest. Dat is
dan toch blijkbaar niet werkelijk het geval.
Het is interessant om na te gaan of het
achtkant uit Anjum inderdaad op deze on-
derbouw past. Blijft de vraag of men tijdens
de bouw van de molen vanwege bijvoor-
beeld verzakkingen afstapte van het oor-
spronkelijke plan om een geheel stenen
molen te bouwen of dat men, na bijvoor-
beeld een calamiteit, besloten heeft de
molen grotendeels te slopen en daar een
achtkant op te zetten. Op afstand lijkt het
metselwerk homogeen, zodat dan het eer-
ste het meest waarschijnlijk is. Een derge-
lijke merkwaardige constructie bestaat ver-
der niet meer; het omgekeerde wel: van
achtkant naar rond. Merkwaardig bij de
molen in Leeuwarden is ook de molen-
schuur met de trapgevel (in historiserende
stijl?).
(Bij het afronden van dit artikel verscheen in
de ‘Leeuwarder Courant’ een bericht dat
het Leeuwarder molenrestant is door de
gemeente Leeuwarden is verkocht aan de

De stenen watermolen bij Borgercompagnie, nu een gemaal. Als molen had hij een
vlucht van 23,50 m en zelfzwichting. De molen behoorde dus tot de grootste 
Groninger watermolens, formaat Goliath. De vijzel had een diameter van 1,52 m.
De 372 ha grote polder werd bij notariële acte (!) van 23 maart 1836 opgericht. 
De in die tijd gebouwde molen brandde op 8 juli 1872 af, waarna de stenen molen
werd gebouwd die in 1932 werd verbouwd tot elektrisch gemaal (foto H. Noot).
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Christelijke Hogeschool Nederland en een
‘representatieve functie’ op de kennis-
campus moet gaan krijgen, wellicht als res-
taurant. Hoezo oliemolen?)

D r e n t h e
Korenmolens zijn er in alle maten en prijzen.
De kleinste achtkante grondzeiler is de mo-
len De Hoop in Den Oever met een vlucht
van 17 m. Op zich zijn dergelijk kleine mo-
lens al zeldzaam, maar het is de vraag of
de onttakelde molen van Pesse, gemeente
Hoogeveen nog niet wat kleiner is. Door zijn
formaat is hij in ieder geval zeldzaam. Ook
zijn constructie is heel merkwaardig met
een verhoudingsgewijs hoge stenen onder-
bouw met hoekverstevigingen die niet tot
bovenaan doorlopen. De complete
molen romp verkeert in vervallen staat,
maar is te merkwaardig om zo maar te la-
ten verdwijnen. Herstel in complete staat is
ter plekke vrij zinloos, maar hij zou in de om-
geving van een museumdorp als Orvelte
zeker niet misstaan.

U t r e c h t
Bij sommige tot gemaal verbouwde molens
komen opmerkelijke constructies voor, zo-

wel in technische als in architectonische
zin. Het gemaal van de polder Papekop en
Diemerbroek bij Woerden is hier in beide
opzichten een van de mooiste voorbeel-
den van. In 1928 werd dit gemaal in ge-
bruik gesteld, gebouwd op de stenen on-

derbouw van de gesloopte schepradmo-
len van de polder, waarbij tevens het
stoomgemaal van de polder naast de mo-
len verviel al zijn de restanten ervan nog
aanwezig (zie De Molenaar 1994-10-39).
Het gemaal kreeg een dieselmotor die een
centrifugaalpomp aandreef. Nu staan in
de ex-molen een dieselmotor- en een
elektro motor. Dit in een bijzonder vreemde
combinatie. Zo wordt voor de transmis sie
van de elektromotor naar de pomp ge-
bruik gemaakt van de dieselmotor. Via een
riemverbinding wordt het vliegwiel van de
oude dieselmotor aangedreven! Waar-
schijnlijk is dit een constructie uit oorlogstijd.
Er zijn toen meer diesel gemalen geëlektrifi-
ceerd omdat het nog moeilijker was aan
dieselolie te komen dan aan elektriciteit.
Het is een wonderlijke combinatie die als
tijds document (oorlog) alleszins bescher-
ming rechtvaardigt, zeker in combinatie
met de architectonische waarde van het
gemaal. Een dergelijke bijzonder combina-
tie van elektromotor en dieselmotor komt
ook voor in het voormalige bovengemaal
van de Binnenwegsepolder bij Bleiswijk,
herkenbaar gebouwd op de voet van de
vroegere bovenmolen. Ook hier ontbreekt

Onderbouw van oliemolen De 
Eendracht in Leeuwarden. De molen
werd voor 1786 als pelmolen gebouwd,
maar staat in 1847 als oliemolen 
vermeld. In 1872 werd een 20 pk
stoommachine bijgeplaatst en in
1888/1889 volgde afbraak en 
verplaatsing naar Anjum. 
Onder het dak ziet men de overgang
van rond naar achtkant. Het is niet
duidelijk of de stenen romp nog hoger
is geweest. De muurankers ongeveer
een meter onder het dak zouden ook
samen kunnen hangen met de 
dustgroep uit de pelmolentijd. Mogelijk
heeft de molen een tijd beide functies
gehad. 

Trapgevel van het pakhuis van De 
Eendragt, heel oud, maar lang niet zo
oud als de bouwstijl van het pand zou
doen vermoeden. Al met al moet De
Eendragt een interessant object voor
spoorzoekers zijn, zowel in natura als
op papier. Hopelijk krijgt de molen en
bestemming en uiterlijk die recht doen
aan het merkwaardige verleden.

Romp van de in 1862 gebouwde 
korenmolen van Pesse, onttakeld in 
dezelfde tijd als De Jonge Sophia in
Ottoland. Goed voorbeeld doet goed
volgen? (foto H. Noot).

De in 1928 tot gemaal verbouwde 
molen van de polder Papekop en
Diemer broek bij Woerden. Architec-
tonisch een geslaagd ontwerp
waarin duidelijk invloeden van de
Amsterdamse school merkbaar zijn.
Voor het raam links de uitlaat van
de dieselmotor.

Mag het het gemaal van Papekop en
Diemerbroek uitwendig curieus zijn,
inwendig nog zoveel te meer. Achter
de dieselmotor de elektromotor die
met een drijfriem het vliegwiel van de
motor (een elektrisch aangedreven 
dieselmotor???) aandrijft dat op zijn
beurt de centrifugaalpomp laat lopen. 
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bescherming.
Z u i d - H o l l a n d

Molens met een hellend scheprad zijn er
niet veel geweest en het gros ervan was
gesitueerd in de Drooggemaakte Polder
van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegers-

berg. Het is bekend dat in een van de mo-
lenstompen de bijzondere en vrijwel com-
plete schepradkelder nog aanwezig is: de
A-1 die al sedert jaren op de rijksmonu-

Molen C-1 van de polder Bleiswijk c.a.
werd in 1773 gebouwd door molen -
maker Willem Fijan uit Waddinxveen.
In de nacht van 17 op 18 augustus 1894
brandde de molen na blikseminslag af
en werd herbouwd door molenmaker
Dogterom die zijn (nog bestaande)
werkplaats had aan de Holvoeterbrug
onder Moerkapelle. Het was de laatste
nieuw gebouwde watermolen in 
Schieland, maar uiteraard op de oude
onderbouw. De molen werd van 1787
tot de buitenbedrijfstelling per 
1 januari 1913 bemalen door leden van
de familie Van den Bos. In 1914 werd
de molen verkocht aan de laatste 
molenaar Arie van den Bos en korte
tijd later gedeeltelijk gesloopt.

De opleider voor het hellend scheprad
in de C-1. De lagersteen voor de
schepradspil ligt ook nog op zijn
plaats. Ook de sleuf voor de drijvende
klep is er nog, zelfs nog een scharnier
van de wachtdeur (foto J. Hofstra).

Boezemdoolhof bij Moerkapelle: op de voorgrond de gewezen boezem komend van molen 1. Deze buigt recht op de foto af
naar links, richting molen en draait daar om molen 2 heen die het water, naar rechts op de foto, opmaalt richting molen 3. 
De tussenboezemkade is op de foto en uiteraard in werkelijkheid ook nog te zien. Helemaal links op de foto een poldersloot,
evenwijdig aan de tussenboezem en rechts de Rottedijk met daarachter de Rotte: vier waterniveaus pal naast elkaar!

Molen 2 van De Honderd Morgen kort
na de sloop. Rechts de gedeeltelijk 
gesloopte achterwaterloop. Afbraak van
de molen, waaronder een NSBM-as,
ligt in de Rottekant. De molenwerf is
al afgegraven. De achterwaterloop ligt
bij deze molen extreem diep omdat de
molen zelf op niveau van de dijkkruin
en het peil van de onderste tussen -
boezem zo’n drie meter lager ligt. Het
(staande) scheprad draaide dan ook in
een kelder onder de eigenlijke molen;
al met al vroeger en nu een situatie die
haars gelijke niet heeft.
Molen 2 is pas later, in 1660, tussen de
molens 1 en 3 ingebouwd, mogelijk in
samenhang met de toenmalige plannen
voor de droogmaking van de 
Bleiswijkse Honderdveertig Morgen,
plannen die pas een halve eeuw later
werden uitgevoerd. Molen 2 is waar-
schijnlijk van elders overgeplaatst, want
foto’s van de nog complete molen 
verraden een zeer hoge ouderdom,
mogelijk zelfs zestiende- eeuws.
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mentenlijst staat. Minder bekend is dat er
nog een tweede molen is met een groten-
deels intacte schepradkelder: de C-1, ook
in Bleiswijk. Deze is niet beschermd, maar
zou daar vanwege de hoge zeldzaam-
heidswaarde van het hellend scheprad
ook voor in aanmerking moeten komen.
De molens 5 en 6 van de vijzelgang van De
Honderd Morgen of Wilde Veenen bij
Moerkapelle zijn voor bescherming voorge-
dragen, respectievelijk als molenrestant en
als molenromp. Op zich een verheugende
zaak, ware het niet dat zij volledig zijn los-
gemaakt uit hun context. Tot aan de
buiten bedrijfstelling in 1924 vormde het
windgemaal van deze polder met zeven
molens een opmerkelijk complex. Het tartte
eigenlijk zo ongeveer alle spelregeltjes voor
een normale bemaling van een droogma-
kerij. Zo is het malen van zowel een vijzel-
gang met twee molens als een scheprad-
gang met vier molens in elkaars verlengde
(!) op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Bij-
zonder is het ook, dat de stompen van alle
zeven molens ook nu nog aanwezig zijn.
Daaronder zijn er twee waar het scheprad
‘aan de verkeerde kant zat’. Dit is nog
goed te zien, evenals het verloop van de
tussenboezems met vier (!) waterniveaus
pal naast elkaar. Zo zou er nog veel meer
op te merken zijn. Zo zijn in een droogma-
kerij meestal alle molens vrijwel identiek.
Hier niet; ze waren zelfs niet eens van het-
zelfde type. In feite is het hele molencom-
plex een bonk molenarcheologie. Er zou
een boek over te schrijven zijn. Nu bestaat
dat al sinds 1990 (‘Het bestrijden van een
gruwelijk vandalisme’) maar sindsdien zijn
er nog meer eigenaardigheden over deze
molens ontdekt. Het niet beschermen van
dit complex als een geheel is een regel-
rechte misser. Het bezwaar hiertegen, de

ingrijpende verbouwingen van de afgelo-
pen jaren, gaat maar ten dele op omdat
de casco’s van de oorspronkelijke molen-
stompen intact zijn gebleven.

Z e e l a n d
In Zeeuws-Vlaanderen worden vier molen-
rompen voor bescherming voorgedragen.
De molenrompen van Terhofstede en
Nieuwvliet zijn indrukwekkend, zonder
meer. Toch is de molen aan de Badhuis-
weg van Cadzand in een ander opzicht
gezien minstens zo waardevol: er zullen
weinig stenen molens in Nederland zijn met
zo een ‘ontspoorde’ hoogte-breedtever-
houding als deze of het moet zijn super-
broer zijn, de molen van Princenhage. Be-
scherming van deze molen van Cadzand
voor het ‘in herinnering houden en docu-
menteren van genoemde waarden’ lijkt
voor de hand te liggen. 
Kettingkruiers zijn er in Nederland niet veel
geweest en bestaan ook niet meer in com-
plete vorm. Het was in Zeeuws- Vlaanderen
en net over de grens, in het Waas- en
Meetjesland, een streektype waar er heel
wat van geweest zijn (med. Frans Wee-
maes). De molen in het Oost-Vlaamse Wip-
pelgem is de enige die het overleefd heeft.
In Zeeuws-Vlaanderen bestaan nog drie
molenrompen van oorspronkelijke ketting-
kruiers met nog de sporen ervan: in Hoofd-
plaat, te Lamswaarde en de bovenge-
noemde molen van Cadzand. Helaas is er
niet een van beschermd en recent ver-
dween zelfs nog de kammenkrans van de
molen van Lamswaarde,

N o o r d - B r a b a n t
Het aantal complete watermolens op het
vasteland van Noord- Brabant is niet groot.
Er zijn nog een paar restanten, waaronder

de complete romp van de molen van de
Emiliapolder bij Hooge Zwaluwe. Deze in
1942 onttakelde schepradmolen werd in
1911 nieuw gebouwd, zonder ooit een
voorganger te hebben gehad. Op een to-
pografische kaart uit 1908 komt de molen
namelijk niet voor. Dat houdt waarschijnlijk
in dat deze molen waarschijnlijk de laatst
gestichte watermolen in Nederland is ge-
weest. (Er zijn later nog wel windmolens ge-
bouwd, maar dat betreft altijd herbouw of
verplaatsing.) De molen van de Emiliapol-
der sluit in zekere zin het windmolentijdperk
af en de historische waarde is dan ook bij-
zonder groot.

L i m b u r g
Poldermolens zijn in zuidoost Nederland
niet dik gezaaid. In Milsbeek staat nog de
merkwaardige romp van een bijzonder
kleine stenen schepradmolen, de enige die
in Limburg heeft gestaan. De vlucht was
tien meter en dat zou hem tot de kleinste
stenen watermolen van Nederland maken,
waarschijnlijk de kleinste die ooit heeft be-
staan. De kleinste stenen poldermolen van
Rijnland, het thuisland van de kleine stenen
molens, was de molen van de Simonspol-
der bij Warmond met 12,90 m vlucht zelfs
nog flink wat forser. Het hoeft geen betoog
dat de Milsbeker watermolen een uniek ka-
rakter heeft.
De molen van Dortants in Oirsbeek is een
uitgebrande en gedeeltelijk gesloopte

De romp van de in 1850 gebouwde en in 1922 tot op de kapzolder gesloopte molen
van Hoofdplaat. De haken voor de rondgaande ketting van het kettingkruiwerk zijn
nog aanwezig. De molen is een tweeling geweest met de nog bestaande molen van
IJzendijke voor de verhoging (med. Frans Weemaes) (foto H. Van Steenbergen).

De molen van de Emiliapolder bij
Hooge Zwaluwe is niet alleen de laatste
polder in Nederland die windbemaling
kreeg en nogal liefst met een scheprad-
molen, maar ook de romp is van een
merkwaardig model met zijn knik op
ongeveer anderhalve meter hoogte
(foto H. Van Steenbergen).
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romp van bijzondere constructie (zie Mo-
lenwereld 2000-10). Uit de ligging van de
balklagen en de raamindeling is af te lei-
den dat de eerste zolder de maalvloer
was, en niet, zoals bij grondzeilers gebruike-
lijk, de begane grond. Deze indeling kwam
in Belgisch Limburg ook voor, maar in
Neder land bestaat die alleen nog maar in
de Heense Molen bij Nieuw-Vossemeer.
Wat de molen van Oirsbeek nog merk-
waardiger maakt is de buitenproportionele
breedte van de inrijdeuren, ongetwijfeld zo
uitgevoerd om toch nog een behoorlijke
toegang te krijgen wanneer de staart voor
de deuren staat. De molen van Nieuw-Vos-
semeer heeft normale dubbele deuren.

Bovenstaande molenrestanten hebben
stuk voor stuk een bijzonder om niet te zeg-
gen uniek karakter. Verscheidene ervan
verkeren in de onmiddellijke gevarenzone. 
Daarnaast is er ook hier weer een grijze
zone van molens die op zich niet zo bijzon-
der zijn, maar in relatie tot hun omgeving of
hun plaats in de molengeschiedenis wel.
Daarbij valt te denken aan de onderbouw
van de achtkante molen van Zuidzande, in
zijn regio een heel vreemde eend in de bijt.
Ook voor de Veense molen bij Andel als
schakel in de gordel kolossale watermolens
van 28 m vlucht en meer die zich uitstrekt
van het vasteland van Noord-Brabant over
de Zuid- Hollandse eilanden tot in het West-
land. Of de molens van de Bieslandse Pol-
der bij Delft, de fundering van de Linkse
Molen van Slingeland en de driegang van
de Zoetermeerse Meerpolder, de oudste

droogmakerij van Zuid-Holland. De onder-
bouw van de gewezen papiermolen, later
korenmolen De Hoop in Waddinxveen is de
oudste stenen onderbouw van een acht-
kante baliemolen, gebouwd in 1655 en
daarmee waarschijnlijk ook het oudste ge-
bouw van Waddinxveen. Ook de com-
plete romp van de Benthuizer Bovenmolen
in Hazers woude-Rijndijk heeft een histori-
sche meerwaarde als bakermat van de

elektriciteitsopwekking en de ‘geest’ van
Dekker. Verder de korenmolen van Elle-
woutsdijk als ‘nieuwe’ en ‘verbeterde’ ko-
renmolen volgens de principes uit de jaren
dertig van de vorige eeuw. Ook deze lijst is
waarschijnlijk nog wel uit te breiden.
Het ware te wensen dat er bij een evaluatie
van het beschermingsproces zoals dit nu
loopt met name de eerste groep molens
nog eens tegen het licht wordt gehouden. 

Klein Duimpje onder de stenen 
molens: de watermolen bij Milsbeek
(foto H. Van Steenbergen).

De molen van Dortants in Oirsbeek behoort met zijn bouwjaar 1802 tot de oudste
stenen bovenkruiers in de regio. De extreem brede deur moest de toegang 
waarborgen wanneer de staart voor de deur stond: men kon er dan toch nog links
of rechts langs (foto fam. Dortants).

Bij veel molens zijn de zomerhuizen bewaard gebleven, maar van het oorspronke-
lijk interieur is veelal niet veel overgebleven. In het zomerhuis bij de gedeeltelijk
gesloopte Bieslandse bovenmolen zijn de restanten van het waterfornuis (voor de
heetwatervoorziening) en de bakoven nog aanwezig. Op de molenwerf bevinden
nog een hooiberg en een stal. Alles bij elkaar een geheel dat bij complete molens
zeldzaam is. Ook het interieur van deze bovenmolen is nog heel gaaf met een 
betegelde wand en de bedstee. In de molen van de Droogmakerij bevindt zich nog
een prachtige originele betegelde schoorsteen. Helaas bleef bescherming van dit 
alles achterwege (foto J. Hofstra). 
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Status

Het al of niet op de rijksmonumentenlijst
plaatsen van molens en molenrestanten in
deze actie heeft vrij veel aandacht gekre-
gen, vooral in de regionale pers. Met de
status van de voorgedragen molens is dat
veel minder het geval. Er wordt immers
onder scheid gemaakt tussen ‘molens’,
‘incom plete molens’, ‘molenrompen’ en
‘molenrestanten’. Het verschil hiertussen en
de consequenties ervan zijn in de behan-
deling veelal onderbelicht. De discussie
spitste zich toe op het beschermen op zich,
niet op de vorm waarin. Bescherming als
‘molen’, als complete molen met wieken
ligt duidelijk. Bij de andere drie ligt het
moeilijker. Ze missen alle drie wat of meer
en zijn letterlijk allemaal incompleet. Toch

maakt het groot verschil of een molen als
incomplete molen dan wel als molenres-
tant wordt beschermd. Incomplete molen
biedt immers uitzicht op gesubsidieerd her-
stel tot complete molen, molenromp en
molenrestant niet. Het verschil tussen mo-
lenromp en molenrestant is voor wat be-
treft zijn consequenties in de praktijk nihil. 
In de driedeling: incomplete molen-molen-
romp-molenrestant werkt het ‘meer van
hetzelfde’ ook door, versterkt zelfs. Een
doorsnee stenen baliemolen, opgevoerd
als ‘incomplete molen’ voegt na restaura-
tie weinig of niets toe aan de wetenschap
of cultuurhistorische waarde van molens. Bij
een molenrestant kan het tegenover -
gestelde het geval zijn. 
Een voorbeeld: de molen van de Droog-
making in de Oude Polder van Pijnacker,

een afgezaagde romp van een vijzel -
molen. In die vorm voegt hij weinig of niets
toe aan de complete molens, maar past
wel in de omschrijving ‘molenrestant’ zoals
die door Monumentenzorg wordt gehan-
teerd en derhalve is de bescherming in die
zin volkomen gerechtvaardigd. De gevolg-
trekking van Monumentenzorg over deze
categorie is: ‘Zij zijn in hun onvolledige staat
van betekenis; een betekenis die geen
aan leiding vormt tot completering als mo-
len.’ Nu springt die molen in Pijnacker in
twee opzichten met kop en schouders uit
boven de familie Doorsnee onder de mo-
lens:
- Door zijn merkwaardige vorkvormige

voorwaterloop. Voor de achtergrond en
de betekenis hiervan wordt u verwezen
naar het uitvoerige artikel in Molen -

Sommige molenrestanten hebben nog
een opmerkelijk authentiek interieur
zoals de bovenmolen van de 
Zouthuissluisgang onder Nieuwveen.
Van de vele gangen in de Nieuwkoopse
en Zevenhovense Droogmakerij is dit
de enige herkenbare complete gang.
De droogmaking is door de Staten van
Holland ter hand genomen wat heeft
geresulteerd in vrij luxe molens. Alle
kozijnen hebben hardstenen dorpels,
het interieur is fraai uitgevoerd. In de
ondermolen is helaas alles uitgebroken,
maar de vijzelkom met nis voor de
klap en de voorwaterloop zijn nog 
helemaal intact. Van bescherming is 
helaas geen sprake (foto J. Hofstra).

Als molenromp op zich is de romp van
de Benthuizer Bovenmolen zeker niet
spectaculair. Dat wordt ruimschoots
gecompenseerd door zijn historie. 
De molen is als nieuwe molen in
1928/1929 de belichaming van de 
molenrevival zoals die zich voor de
oorlog voordeed door toedoen van De
Hollandsche Molen en mensen als
Dekker. Verder begon met deze molen
in 1949-1951 de elektriciteitsopwekking
met klassieke molens. Helaas volgde in
december 1960 de onttakeling. 
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wereld 1998-1.
- Door zijn enorme vlucht van 30 m. Hier-

mee zou hij in complete staat de groot-
ste molen in vlucht van Nederland zijn.

Deze molen zou dus ‘in onvolledige staat
van betekenis zijn, een betekenis die geen
aanleiding vormt tot completering als mo-
len’. Dit is volkomen onbegrijpelijk. Comple-
tering vergroot toch alleen maar die histori-
sche betekenis? De nu nog aanwezige
monumentale waarden worden toch al-
leen maar versterkt doordat ze beter zicht-
baar en functioneel worden? Daar komt bij
dat deze molen qua biotoop en waters-
taatkundig uitstekend zou kunnen functio-
neren. In incomplete, maar vooral in com-
plete staat is de Pijnackerse molen uniek. Is
dan ‘in herinnering houden en documen-
teren van genoemde waarden’ te preva-
leren boven het daadwerkelijk aanwezig
laten zijn en functioneren van diezelfde
waarden? Ik wil hiermee geen lans breken
voor het completeren van alle molenres-
tanten, wel voor die welke daadwerkelijk
iets substantieels zouden toevoegen aan
het Neder landse molenerfgoed. 
De molen van Pijnacker is maar één voor-
beeld, maar zoiets zou ook gelden voor de
Dorthermolen bij Bathmen en het is niet
moeilijk er meer te noemen.
Doordat de onderverdeling in categorieën
minder de aandacht getrokken heeft, is
dat ook nauwelijks in de discussie betrok-
ken. Er is nauwelijks getracht om de voor-
gestelde status te opwaarderen, terwijl er,
zoals hierboven omschreven, bij sommige
molens toch echt wel termen voor aanwe-
zig zijn, zelfs binnen het raam van de door
Monumentenzorg gemaakte onderver -
deling.

Molenromp

Een bescherming als molenromp heeft of
kan iets dubbelhartigs in zich hebben; als
het ware een negatief en een positief ge-
zicht. Negatief in die zin, dat er onvol-
doende kwaliteit in de molen zelf of in zijn
omgeving is om hem de status ‘incomplete
molen’ te geven. 
Uiteraard is ook hier onvermijdelijk weer
sprake van een grijze zone. In sommige op-
zichten is het verschil tussen een incom-
plete molen en een molenromp dermate
minimaal dat het haast als gekunsteld
overkomt, nog afgezien van molenrompen
met wel zeer bijzondere, zo niet unieke ei-
genschappen. Het is ronduit onzin dat in
die laatste gevallen restauratie ‘niet bij-
draagt aan de betekenis als monument’,
zoals hierboven aangetoond (molen Pij-
nacker).
De omschrijving van een molenromp door
Monumentenzorg sluit evenwel complete-
ring niet uit. Alleen geeft dat geen aanlei-
ding tot opwaardering naar beschermde
molen. Dit heeft weer allerhande conse-
quenties, tot in het absurde toe. 
Stel een molenromp wordt gecomple-
teerd. Natuurlijk is daar een monumenten-
vergunning voor nodig, exact als bij een in-
complete molen. Als de eigenaar die mo-
len wil completeren dan mag hij dat na-

tuurlijk doen volgens zijn eigen ideeën: drie
wieken? Vijf? Dat moet toch kunnen mits hij
de monumentwaarde van de romp intact
laat? Serieuzer: de molen uitrusten met een
wieksysteem en elektriciteitopwekkingsin-
stallatie als voorgesteld bij de Noletmolen
in Schiedam.
In het grijze tussenveld kan het onderscheid
tussen ‘incomplete molen’ en ‘molenromp’
zelfs pijnlijk zijn, zeker bij een eventuele
completering. Zet bijvoorbeeld een Malle-
molen in Gouda, een incomplete molen,
tegenover de Bovenkerkse Molen bij Gies-
senburg, een molenromp. Een ander voor-
beeld: de Vreest Niet bij Markelo-Elsen, een
molenromp van uniek karakter tegenover
de molen van Numansdorp.
Nog iets: stel, dat de slechte molenbiotoop
bij een molen de belangrijkste oorzaak is
voor een rangschikking als molenromp en
niet als incomplete molen. Nu weet men
het voor elkaar te krijgen dat op zijn minst
weer een aanvaardbare biotoop ontstaat.
Is dat dan ook een mogelijke aanleiding
om de status van de molen te herzien? 
Dan de ‘positieve molenromp’: een molen-
romp (of een molenrestant) kan in zijn ont-
takelde, (of gedeeltelijk gesloopte) staat
grotere historische waarde hebben dan in
complete staat omdat er misschien wel -tig
complete soortgenoten zijn. Maar waar zijn
nog molenrompen of gedeeltelijk ges-
loopte molens die dienst doen of compleet
zijn als gemaal waar de oude molenvijzel of
scheprad wordt aangedreven door een
motor? Zo’n molen zou om zijn ‘verlengde
molenhistorie’ beter nooit gecomplemen-
teerd mogen worden. Bij industriemolens
kan zich uiteraard een vergelijkbare situatie
voordoen. Bij poldermolens zou hetzelfde
gelden voor woningen in molenstompen,
waarbij het molenrestant nog goeddeels in
authentieke staat is gebleven. Wordt dit
voldoende onderkend in de bescherming?
Een probleem is dat men voor behoud in
incomplete staat waarschijnlijk bij het pu-

bliek niet snel de handen op elkaar krijgt:
de wieken moeten draaien. 
Vogelvrij?

Tot voor deze operatie waren vrijwel alle
rompen en stompen vogelvrij. Een sloop-
vergunning of een bouwvergunning voor
een verbouwing die de historische waar-
den van de molen ondermijnde tot com-
pleet verdwijnen toe kon in veel gevallen
gemakkelijk worden verkregen. Dat is in ie-
der geval voor ruim zeventig molens aan-
merkelijk moeilijker geworden en voor een
klein aantal gloort een toekomst als echte
molen. Dat mag men winst noemen. 
Maar nu de rest: die zijn nog even vogelvrij
als voorheen. Als men maar aan de be-
stemmingsplan- en bouwvoorschriften
doet mag alles. Zo langzamerhand is het
aantal, in de ogen van de molenliefheb-
ber, bedorven molenrompen de laatste ja-
ren sterk toegenomen, zelfs van molens die
in de ogen van de molenliefhebber als het
ware uitnodigden om weer echte molen te
worden. Voor de nu niet beschermde mo-
lens kan en mag dit proces doorgaan. Zijn
er dan met ongeveer tachtig molens te
weinig beschermd? 
Toch kan men moeilijk stellen dat alle mo-
lenrestanten historisch zo waardevol zijn
dat ze een plaats op de rijksmonumenten-
lijst behoren te hebben. Nu is de rijkslijst niet
de enige mogelijkheid om gebouwen te
beschermen. Het kan ook via een ge-
meentelijke of provinciale monumentenlijst.
Niet iedere gemeente heeft zo’n lijst, de
meeste (alle?) provincies wel. Een molen-
romp kan dus ook via zo’n lijst beschermd
worden. Bij zo’n lijst hoort ook een beleid.
Een gemeente met een eigen monumen-
tenverordening kan een actief beleid voe-
ren maar ook ‘in het papier blijven steken.’
Uiteraard is ook de financiële paragraaf
van belang. Bij loze woorden zonder een
eurocent hoeft men niet verbaasd te staan
dat het resultaat vrijwel nihil is en de eige-

De stomp van de molen van de Droogmaking in de Oude polder van Pijnacker
heeft onomstotelijk bijzondere historische waarde. Als complete molen minder?
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naren knap gefrustreerd zijn.
Natuurlijk is het beslissende woord hier aan
de politiek. Juist daarom ook dienen plaat-
selijke, regionale en provinciale molen- en
andere historische organisaties op dit punt
alert te zijn: oorlogsbepalingen moet men
maken in vredestijd. Als de aanvraag voor
een sloopvergunning er ligt dan is men in
feite te laat en zal de medewerking van
een eigenaar minimaal zo niet nihil zijn. 
De provincie Zuid-Holland is de enige (?)
provincie die een actief beleid heeft ge-
voerd om molenrompen te beschermen
via de provinciale monumenten verorde-
ning. Al in 1992 (!) heeft er een onderzoek
plaats gevonden naar ongeveer honderd
(!) molenrestanten, in combinatie met een
onderbouwing voor zowel het beleid als de
afzonderlijke molens. Vervolgens is er hele-
maal niets mee gedaan, ook al omdat
men eerst de uitkomst van de ‘rijksactie’
heeft willen afwachten en dat heeft im-
mers ook lang geduurd. Het ware te wen-
sen dat de provincie Zuid- Holland het ver-
haal van 1992 onder het stof vandaan
haalt met het oog op het genoemde ‘vo-
gelvrij’ zijn, ook al omdat de gemeenten in
dit opzicht als regel op dit specifieke punt
onkundig zijn en Zuid-Holland zelfs speciale
molendeskundigen in dienst heeft. Zelfs
door gemeenten ingeschakelde bureaus
lijden aan dit euvel van gebrek aan kennis.
Toen bijvoorbeeld zo’n gespecialiseerd bu-
reau werd gewezen op een unieke con-
structie in een molenrestant, werd dit van
tafel geveegd, ‘want er zaten geen wie-
ken meer aan’.
Het hoeft overigens geen betoog, dat sinds
1992 door het uitblijven van maatregelen
verscheidene molenrestanten zijn verdwe-
nen of ‘achteruit geboerd’ zijn.
Nu is dat proces al ver voor 1992 begon-
nen. Het nu door Monumentenzorg uitge-
voerde selectieproces openbaart dit pijnlijk
voor de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen. Voor de automatisering van de be-
maling in dit gebied was aan heel wat van

de toen nog in gebruik zijnde gemalen het
molenverleden duidelijk herkenbaar, met
als absolute topper de Bovenkerkse Molen
bij Giessenburg. In 1979 werd de bemaling
van de Nederwaard gecentraliseerd van-
uit het gemaal in Kinderdijk. Dat betekende
tevens de voltooiing van het automatise-
ringsproces, waardoor alle oudere gema-
len hun functie verloren. Er bleek geen en-
kele instantie bereid om zich daadwerkelijk
over deze gemalen te ontfermen, zodat
hun functieverlies leidde tot een lot dat
vari eerde van bestemmingsverandering
tot sloop. In het eerste geval raakten de
gemalen in het particuliere circuit waarbij
de instandhouding als gemaal nauwelijks
een optie was, laat staan een restauratie
tot complete molen; een situatie die sinds-
dien niet is veranderd. In dat opzicht komt
de nu uitgevoerde selectie te laat. In feite
houdt het ook een les in voor provincies en
gemeenten en zeker ook voor molenlief-
hebbers en -organisaties voor de nu nog
‘vogel vrije’ molenrompen: als er, indien ge-
wenst, geen maatregelen worden geno-
men, dan is de kans heel groot dat men de
bus mist. Voor het behoud van de ‘vogel-
vrije’ molens zijn zeker nog mogelijkheden,
maar wie bindt de kat de bel aan?

Consequenties

Het niet beschermen van molenrompen
heeft consequenties voor hun voortbe-
staan, zoals hierboven omschreven (‘vo-
gelvrije molens’); het wel beschermen ui-
teraard ook. Uit de aard van de bescher-
ming worden zaken als sloop en verbou-
wing nu vergunningplichtig. Verder is er de
mogelijkheid om langs de gebruikelijke ka-
nalen subsidies voor restauratie te ontvan-
gen. In hoeverre vergroot de plaatsing op
de rijkslijst de restauratie van een molen-
romp tot complete windmolen? Bij een be-
scherming als ‘incomplete molen’ is dat
duidelijk; immers: ‘Uitsluitend voor de cate-

gorie incomplete molens geldt bovendien
dat bij completering subsidie in het kader
van de Brrm 1997 kan worden verstrekt.’ De
conclusie kan niet anders zijn dat be-
schermden ‘molenrompen’, laat staan
‘molenrestanten’ niet voor subsidie in aan-
merking komen, athans als het gaat om de
completering tot molen. Anders gezegd:
alleen dat deel van de molen wat er nu
staat komt voor subsidie in aanmerking
voor restauratie in bestaande toestand.
Om een concreet voorbeeld te noemen:
het completeren van de molen van Maurik
is wel subsidiabel, dat van de Vreest Niet in
Elsen niet. Sterker nog, zelfs al zou een ei-
genaar, al dan niet gesteund door andere
overheden als gemeente of provincie,
overgaan tot completering dan geeft
deze completering geen ‘aanleiding voor
opwaardering van status tot beschermde
‘molen’’. Dat heeft dan uiteraard ook weer
consequenties voor onderhoudssubsidie:
die krijgt men waarschijnlijk niet, want die
geldt immers alleen molens. Hierboven zijn
al spannings velden tussen de diverse cate-
gorieën aangegeven, zowel voor wat be-
treft de uitgangs punten als de interpreta-
tie. Het maakt het prijskaartje onbegrijpelijk
en veelal niet te verdedigen (molen Maurik
versus molen Elsen).
Molenrompen mogen in bepaalde geval-
len nog gecompleteerd worden (welke -
???), maar molenrestanten zijn nog veel
slechter af: ‘Zij zijn in hun huidige onvol -
ledige staat van betekenis; een betekenis
die geen aanleiding vormt tot complete-
ring als molen.’ Betekent dit dat het een
eige naar op voorhand verboden is de mo-
len in complete staat te herstellen? 
Het stemt allemaal niet to vreugde, te
meer daar, zoals hierboven aangetoond,
de onder bouwing niet altijd even sterk is.
Dit laatste geeft misschien opening om via
een bezwaarschriftenprocedure bepaalde
zaken af te dwingen, maar die weg is nu
niet iets om warm voor te lopen. Daar komt
nog de vraag bij of de eigenaren alle con-
sequenties overzien hebben.

Watermolens

De beschermingsoperatie betreft alleen
windmolens. Nu was juist op dit terrein de
onvrede groot. Toch zijn er meer molens
dan alleen windmolens: watermolens. Blijk-
baar zijn die niet in het selectieproces be-
trokken, want ook op dit terrein zijn er waar-
schijnlijk toch ook wel molens tussen wal en
schip. Of komt dat nog? Een stapje verder
liggen gemalen en maalderijen al dan niet
in combinatie met molens, zoals bijvoor-
beeld het voormalige zuiggasgemaal bij
de Mallemolen in Gouda dat niet mee is
beschermd.

Reeds eerder beschermde 
molenrompen

Sommige molenrompen zoekt men tever-
geefs in het februarinummer, niet omdat zij
niet voorgedragen worden, maar omdat
een beperkt aantal molenrompen reeds

In 1992 werd de romp van de korenmolen Onverwacht in Krimpen aan den IJssel
gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe molen die met zijn voorganger nau-
welijks meer dan het type gemeen heeft.
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eerder op de rijksmonumentenlijst is ge-
plaatst en nu derhalve niet zijn meege -
nomen. Voorbeelden daarvan zijn de romp
van de molen van de polder Westbroek bij
Zoeterwoude, de stomp van hellend-
schepradmolen A-1 van Bleiswijk, de romp
van de korenmolen van Sas van Gent of
de romp van de molen van het Zesde en
Zevende Veendistrict bij Ulesprong onder
Tijnje (?). Men kan zich afvragen of de nu
ingevoerde indeling in categorieën incom-
plete molens-molenrompen-molenrestan-
ten ook consequenties voor deze rompen?
Is/wordt nu de A-1 bij Bleiswijk een molen-
restant met alle consequenties van dien?

Communicatie

De afgelopen zomer kregen de molenei-
genaren bericht van het voornemen tot
aanwijzing via een aangetekend schrijven
van Monumentenzorg. Velen voelden zich
overdonderd, voor het blok gezet. Ze stel-
den dat ze nooit iemand hierover hadden
gezien of gesproken en nu werden zij totaal
onverwacht geconfronteerd met nogal
verstrekkende ingrepen op hun eigen-
domsrecht, althans zo werd het ervaren.
Men wist ook niet wat men er aan had of
wat er speelde. Dat heeft er toe geleid dat

meerdere moleneigenaren geen mede-
werking wilden verlenen en daarin de ge-
meentebesturen meekregen (zie de afge-
lopen nummers van de Molenwereld). Dat
geldt zelfs voor molens die als ‘incomplete
molens’ worden voorgedragen, zoals de
molens van Terhofstede en Breskens. Mo-
lens, waarvoor de eigenaren als het ware
de kluif van volledige restauratie kregen
voorgehouden. Beseffen zij wel in vol-
doende mate wat zij laten schieten? Het
omgekeerde gaat ook op: het klakkeloos
accepteren van de status ‘molenromp’
waardoor men restauratie van de molen
tot complete windmolen aanzienlijk be-
moeilijkt. Voor enkele van deze molen
wordt herstel in complete staat overwogen
of zelfs al voorbereid (Voorst, Keijenborg).
Het is te hopen dat in het vervolgtraject
door een verbeterde communicatie dit
soort misverstanden uit de wereld kunnen
worden geholpen.

Eind van alle tegenspraak?

Ongetwijfeld komt het bovenstaande alle-
maal als heel kritisch over. Toch is dat niet
zozeer de bedoeling geweest. Nog minder
is het de bedoeling geweest om de hele
operatie af te schilderen als natte vinger-

werk dat de toets der kritiek niet kan door-
staan. 
De opzet is om met deze kritische benade-
ring aan te geven dat het hele verhaal niet
het eind van alle tegenspraak is. Er zijn on-
der de onbeschermde molenrompen ze-
ker die op goed gronden een plaats ver-
dienen op de rijkslijst. Men zal dan door de
nu uitgevoerde operatie nog meer dan
voorheen goed beslagen te ijs moeten ko-
men door een glasheldere en steekhou-
dende argumentatie. Daarnaast kan en
mag men ook uitgaan van het beginsel
‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Anders
gezegd als molen 1 beschermd is op grond
van bepaalde argumenten en voor molen
2 zijn minstens dezelfde argumenten aan te
voeren dan verdient die ook bescherming.
Een vergelijkbaar verhaal speelt bij de toe-
gekende status. Het is in ieder geval duide-
lijk, dat de moleneigenaar er verstandig
aandoet om alle ins en outs onder ogen te
zien, zowel voor als tegen. Dat geldt ook
provincie- en gemeentebesturen. Buiten
de bescherming van rijkswege dient ook
bescher ming via provincie of gemeente
overwogen te worden. Al met al hopen we
zo met dit verhaal toch een klomp tussen
de deur gezet te hebben.



Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op
de Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

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

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

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2004.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.

� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2004.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�

‘t Betere Werk

Wisseling van de wacht
op de 
molen van

Zuidland
John Wijnhoven, vrijwillig molenaar op de
korenmolen De Arend in Zuidland geeft
nog een aanvulling geven op het bericht
in de Molenwereld 2004-2-43 over de ‘Wis-
seling van de wacht op de molen van
Zuidland’. Hij wil graag vermelden dat
naast hem met deze molen gedraaid
wordt door een geweldig team be-
staande uit Arie Verweij, Martien Thijssen,
Arjan Buis en Nelly Sonneveld (die mo-
menteel bij ons bezig is aan de voorberei-
ding voor haar examen).




