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Redactioneel

In dit nummer zijn twee artikelen van een soort drieluik rond de mo-
len van Edens in Winschoten opgenomen. Het eerste is van de
hand van Martin van Doornik die in deze molen een wel heel bij-
zondere situatie aantrof. Het tweede artikel is van Bé Oomkens die
ingaat op de lotgevallen van het bedrijf dat in de molen was ge-
vestigd. Het derde artikel zou te veel van het goede zijn en wordt
daarom uitgesteld voor het volgende nummer.
Uw aandacht wordt trouwens ook gevraagd voor nog eeen bui-
tenbeentje, ook al staat die niet in Nederland, maar in Vlaanderen.
Het betreft de Merelaan in Gistel, even ten zuidwesten van Brugge,
gebouwd in opdracht van Alfred Ronse, de grondlegger van het
Vlaamse molenbehoud.
Dan is er buiten de gebruikelijke rubrieken nog een artikel over de
molen van Cuijk en zijn vrijwillige molenaar.
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.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het julinummer van de Molenwereld:
11 juni 2004. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag desnoods een
weekje later.

Bij de omslag voorzijde: Winschoten is drie indrukwekkende
molens rijk, maar molen Edens is toch wel het meest 
opmerkelijk. Dat is aan de buitenzijde niet direct te zien, maar
een molenliefhebber staat binnen toch vreemd te kijken 
(foto H. Noot, 25 oktober 2003).

Bij de omslag achterzijde: De molen van het waterschap Het
Hoog- en Groenland aan het riviertje de Angstel bij Baambrugge
is een van de meest gefotografeerde molens van Nederland en er
zijn ook talloos veel ansichtkaarten van in omloop. Hij was tot
1925 in bedrijf. Toen werd de molen op het bovenwiel na 
uitgesloopt en kwam er in de molen een centrifugaalpomp. 
Nadat in 1968 een nieuw gemaal was gebouwd werd de vervallen
molen in 1971/1972 gerestaureerd door de Stichting De
Utrechtse Molens, eigenaar sinds 1966. De molen wordt bewoond
door Arno en Judith Goubitz die de molen veelvuldig laten
draaien (foto Judith Goubitz).
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Koninklijke onderscheidingen

Ook dit jaar zijn er tijdens de jaarlijkse ‘lin-
tjesregen’ weer koninklijke onderscheidin-
gen toegekend aan vrijwillige molenaars,
te weten aan Carel van Herpt uit Goirle
en Jannes Tigelaar uit Erica.
Carel is gediplomeerd molenaar op mo-
len De Wilde in Goirle. Daarnaast heeft hij
op bestuurlijk vlak veel betekend voor de
molenwereld. Hij was jarenlang lid van het
afdelingsbestuur van het Gilde in Brabant.
Vanuit die positie heeft hij het initiatief ge-
nomen de Molenstichting Noord-Brabant
op te richten. Voor beide molens in Goirle
stichtte hij de stichting Akkermolens. Hier-
door is het onderhoud van de molens
voor de toekomst geregeld. Financieel
zijn er zeer goede afspraken gemaakt
met de gemeente. Inmiddels staan de

molens er uitstekend bij. Carel ontving dit
lintje ook voor andere maatschappelijke
taken, zo deelde Bart Hoofs ons mee. 
Jannes Tigelaar bemaalt als vrijwillige mo-
lenaar de molen in zijn woonplaats Erica.
Dat doet hij al sinds de grote restauratie
van deze molen in 1978. Al enkele jaren
daarvoor was hij betrokken bij de oplei-
ding van vrijwillige molenaars in Drenthe.
Daar blijft het niet bij, want hij is ook zeer
nauw betrokken bij het reilen en zeilen
van al de molens in de heel provincie. Zo
is hij sinds 1976 bestuurslid van de Molen-
stichting Drenthe en verder is hij een van
de steunpilaren van de Werkgroep Natio-
nale Molendag, de groep die deze dag
organisatorisch handen en voeten geeft.
Al in 1988 werd hem het Certificaat van
Verdienste van de Hollandsche Molen
toegekend en daar komt dus nu een ko-
ninklijke onderscheiding bij.

Bezwaren tegen bescherming
molenrompen (vervolg) 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een selectieproces voor het op
de rijksmonumentenlijst plaatsen van
waardevolle molenrestanten. Zoals in de
voorgaande nummers van Molenwereld
al was te lezen, worden deze plannen

Het restant van de oliemolen De Eendragt in Tjamsweer (foto H. Noot).

soms met gemengde gevoelens ontvan-
gen. In Tjamsweer herinneren alleen de
overgebleven resten van oliemolen De
Eendragt aan de Stadsweg aan het mo-
lenverleden. Het hele complex van de
voormalige olieslagerij, inclusief het mo-
lenrestant, de molenaarswoning met
achterhuis, de aangebouwde schuur, de
molenschuur, de machinekamer en de
schoorsteen zal worden aangewezen als
Rijksmonument (Molenwereld 2004-02-
0107; nr. 4.01.1). De Eendragt werd in 1802
gebouwd en ingericht als olieslagerij. Tij-
dens een hevige herfststorm in de nacht
van 16 op 17 december 1869 kreeg de
molen het zwaar te verduren en liep forse
stormschade op. Nog geen vijftien jaar la-
ter werd De Eendragt verstoomd, waarbij
uiteindelijk in 1900 de molen werd ges-
loopt tot op de onderbouw. Bij de molen
werd een ketelhuis met schoorsteen en
een machinekamer gebouwd. De stoom-
machine verdween in 1934, waarna in
1950 oliebedrijf volledig werd beëindigd.
Het gehele complex kreeg een woonbe-
stemming. Een deel van de oude oliesla-
gerij is al sinds 1968 rijksbeschermd, maar
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
wil nu het hele complex de status van rijks-
monument geven. Het complex is één
van de weinig overgebleven olieslage-
rijen en zelfs de allerlaatste in deze vorm
in de provincie Groningen. 
Wat er over is van het restant van de Pluk-
kopmolen in Lexmond mag geen naam
hebben, het restant van de Quaker-
naakse molen te Meerkerk heeft nog wel
enige monumentale waarde. Dit stelt al-
thans de monumentencommissie van de
gemeente Zederik. De gemeente zit mo-
menteel in het besluitvormingstraject
waarin zij bepaalt of zij een positief advies
af wil geven. Ook de bewoners van de
molens mogen hun mening inbrengen,
evenals lokale historische verenigingen.
Erg veel stellen de molenrestanten van re-
spektievelijk de polder Quakernaak in
Meerkerk en de Plukkopmolen te Lex-
mond (Molenwereld 2004-02-0114/nr.
4.08.7 en 4.08.8) niet voor. Beide gewezen
wipmolens zijn tot woning verbouwd,
waarbij slechts een deel van het oor-
spronkelijke uiterlijk resteert. De monu-
mentencommissie adviseert de gemeen-
teraad om in elk geval het restant van de
molen van de polder Quakernaak aan
de Grote Kanaaldijk te Meerkerk tot mo-
nument te verklaren. De gemeente ver-
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wacht overigens dat de bewoner van de
molen bezwaar zal maken tegen het
voorgenomen besluit, aangezien deze
verwacht dat hij door de mogelijke toe-
kenning in zijn vrijheid beperkt zal worden.
De bewoner van het restant in Lexmond is
momenteel niet te bereikbaar, deze mo-
len is de laatste tijd een aantal malen van
eigenaar verwisseld. Ondanks het nega-
tieve advies van de gemeente Sluis (Mo-
lenwereld 2004-01-0004) heeft de staats-
secretaris het molenrestant van Terhof-
stede aangewezen als beschermd monu-
ment.

Actie De Hollandsche Molen

Drie kunstenaars hebben in maart en april
de zeilen van drie molens in Groot-Am-
mers beschilderd. Het gaat om de Ach-
terlandse Molen, De Achtkante Molen,
De Graaflandse Molen en de Gelkenes-
molen. De zeilen zijn op vrijdag 7 mei jl.
door de beeldend kunstenaars Marte Rö-
ling, Yeroen Oosterman en Silvie Mokveld
onthuld. Op de zeilen van de vierde mo-
len komt informatie over de eigenaar
(SIMAV) te staan. Het project is een initia-
tief van vereniging De Hollandsche Molen
en de onthulling van de kunstwerken mar-
keert de start van een campagne, die
erop is gericht om het huidige aantal le-
den van de vereniging (ca 5.000) te ver-
dubbelen. Dat is nodig, omdat de vereni-
ging zich ernstige zorgen maakt over de
staat waarin vele molens tegenwoordig
verkeren. Zo zijn er bij 450 molens kleine en
grote herstelwerkzaamheden nodig. Hier-
van zijn 127 molens er zo slecht aan toe,
dat direct ingrijpen noodzakelijk is, willen
ze niet definitief verloren gaan. Het red-
den van deze molens kost alleen al een

bedrag van circa 25 miljoen euro. De be-
schilderde molenzeilen waren voor het
eerst te bewonderen op zaterdag 8 mei,
tijdens de Nationale Molen- en Gemalen-
dag. Vanaf deze dag is op de meeste
molens ook een speciale activiteitenfol-
der verkrijgbaar, waarin een overzicht van
de provinciale en regionale molenevene-
menten is opgenomen, die de komende
maanden nog zullen worden georgani-
seerd. Met een coupon kan men voor 10
Euro de Nationale Molengids bestellen,
die later dit jaar verschijnt en een schat
aan informatie bevat over verschillende
typen molens, molenproducten en mo-
gelijkheden tot het bezoeken van molens.
Met de bij deze gids behorende Natio-
nale Molenpas krijgt men tevens korting
op de toegang tot een aantal molens en
musea en op speciale molenproducten.
Hiermee steunt men het werk van de ver-
eniging. Om het Nederlandse publiek
dichter bij het wel en wee van het unieke
Nederlandse molenbezit te betrekken
wordt in 2007 het Jaar van de Molen ge-
organiseerd. Het is dan precies 600 jaar
geleden, dat de eerste poldermolen in
ons land werd gebouwd.

25-jarig jubileum te Kantens

Vrijwillig molenaar Gerard Werkman van
koren- en pelmolen Grote Geert in Kan-
tens, hield op donderdag 18 maart
jongstleden een dialezing over ‘zijn’ mo-
len en over andere molens in de regio.
Daarbij werd ondermeer ingegaan op de
restauratie en het onderhoud van de mo-
len. Met foto’s en videobeelden werd het
verhaal ondersteund. Groot was de ver-
bazing toen Werkman na afloop door be-
stuurslid Van der Hoek van CSCW (feest-
commissie) en Kristelijn (Molenaarscom-
missie) in het zonnetje werd gezet.
Zij overhandigden hem namelijk een en-
veloppe met inhoud begeleid met een
bos bloemen, vanwege zijn vijfentwintig-
jarige carrière als molenaar. Sinds 1979 is
Werkman officieel vrijwillig molenaar op
De Grote Geert. De avond werd georga-
niseerd door de eerdergenoemde feest-
commissie en de vrouwenraad. H. Noot.

Herbouw molen Kolham

De herbouw van de op 19 juni 2000 afge-
brande korenmolen Entreprise te Kolham
ligt in het verschiet (Molenwereld 2002-07-
0191/2000-09-0190). De planning is om dit
najaar te starten met de herbouw van de
molen, waarvan na de brand alleen de
stenen onderbouw resteert. Moleneige-
naar de Slochter Molenstichting heeft van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
toegezegd gekregen dat er een subsidie
te verwachten is van 70% van de in totaal
geraamde kosten ad 530.000 euro, wel
met de aantekening dat de betaalbaar-
stelling op een later moment zal geschie-
den en er dus een bedrag voorgefinan-
cierd moet worden. De stichting is nog
bezig met het werven van fondsen ten

De molen van Kolham, wachtend op
herbouw (foto H. Noot).

behoeve van de resterende 30%. Zij
tracht dit te bereiken door een adoptie-
actie, waarbij diverse onderdelen ge-
sponsord kunnen worden. Daarnaast
geeft zij samen met de Vrienden van de
Entreprise, een werkgroep van de dorps-
vereniging in Kolham, een poster uit. In
september verwacht men de eerste aan-
besteding tot een bedrag van 70.000
euro te kunnen doen, de eerste fase van
een in verschillende stadia uit te voeren
restauratie tot compleet maalvaardige
molen. Men zal beginnen met de bouw
en het plaatsen van een nieuw achtkant. 

Windmotor buiten bedrijf

Molen Kikkoman van Stichting Het Gronin-
ger Landschap, die op het waternatuur-
gebied Leinwijk te Kropswolde inmaalt is
buiten bedrijf gesteld. Tussen de tandwie-
len is te veel speling ontstaan en restaura-
tie zal naar verwachting enkele maanden
in beslag nemen. De stichting onderzoekt
momenteel mogelijkheden om voor de
tussenliggende periode op een andere
manier water in te malen. De Kikkoman is
een gerestaureerde Amerikaanse wind-
motor die oorspronkelijk de K.P. Boonspol-
der in het Drentse deel van het Hunzedal
bemaalde. De molen is in 2000 gerestau-
reerd op zijn huidige plaats. De vrijwillige
molenaars hebben de molen stilgezet,
aangezien er teveel speling zit in de tand-
wielen die de bewegingen van het wind-
rad op de vijzel overbrengen. Daarnaast
is ook slijtage aan de lagering van de
windroos geconstateerd. 

Sloop of behoud te Slochteren

Wanneer het aan de gemeente Slochte-
ren ligt, verdwijnt het restant van de ver-
vallen korenmolen aan de Korenmolen-
weg zo snel mogelijk. Het College van B &
W vindt dat het restant, gelegen aan de
verbindingsweg tussen de provinciale
weg N387 en de Hoofdweg, de entree
naar het dorp ontsiert. De gemeente is
sinds april 2003 eigenaar van het terrein
waarop het molenrestant zich bevindt.
Het restant krijgt een steeds meer ver-
waarloosde aanblik die uitstraalt naar de
omgeving en de gemeente vindt sloop
een noodzakelijk vereiste. De vorige eige-
naar, de familie Vrieling, wilde de onder-
bouw van de voormalige korenmolen
verbouwen tot een woonhuis maar kreeg
daarvoor geen toestemming, aangezien
dat in strijd was met het bestemmings-
plan. Daaropvolgend heeft de ge-
meente, in ruil voor de grond met daarop
het molenrestant, de eigenaar een per-
ceel aangeboden in Siddeburen. Nu wil
de gemeente de entree van het dorp
weer laten stralen en heeft daarvoor de
hulp ingeroepen van de Vereniging
Dorps belangen Slochteren. Er zijn nog
geen concrete plannen opgesteld ten
aanzien van de invulling van het molen-
terrein, nadat het molenrestant het veld
heeft geruimd. Als het tenminste zover
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De molenromp in Slochteren: Koren-
molenweg of Korenmolen weg? 
(foto H. Noot).

gaat komen! De bewoner van het naast-
gelegen molenaarshuis aan de Hoofd-
weg heeft bij de gemeente Slochteren
onlangs een verzoek ingediend om tot
koop van het terrein inclusief het molen-
restant over te willen gaan. Hij wil de romp
als zodanig conserveren en opknappen,
en daarmee voor de toekomst behou-
den. De begane grond wil hij als ber-
gingsruimte gebruiken en de eerste ver-
dieping wil z’n echtgenote gaan gebrui-
ken als atelierruimte. Het echtpaar heeft
onlangs het molenaarshuis in oude stijl ge-
restaureerd.
De gemeente staat niet onwelwillend te-
genover het verzoek, dus de kansen op
het behoud van de voormalige korenmo-
len keren wellicht ten goede.

Onderscheiding stichting Widde
Meuln

Op vrijdag 23 april heeft de Stichting
Widde Meuln een prijs gekregen van de
Vereniging van Vrienden van de Gronin-
ger Molens. De prijs is toegekend van-
wege de tomeloze inzet van de stichting
om de Widde Meuln te Ten Boer geres-
taureerd te krijgen en de professionele
wijze waarop de stichting dit aanpakt. De
bijbehorende oorkonde ging vergezeld
van een geldbedrag voor de restauratie.
De concrete aanleiding voor het uitreiken
van deze prijs, die de vereniging in het
vervolg jaarlijks wil uitreiken, was het ge-
reedkomen van een publicatie over de
geschiedenis van de Widde Meuln en de
andere koren- en houtzaagmolens in de
gemeente Ten Boer. De studie werd uit-
gevoerd door de heer Hidde de Haas,
daarin begeleid door de Geschiedenis-
winkel van de Rijksuniversiteit te Gronin-
gen. De publicatie heeft als titel ‘Opkomst
en ondergang van het industriële molen-
bedrijf’ en beschrijft de opkomst, de bloei
en ook de ondergang van de industriële

molens. Momenteel wordt langzaam
maar zeker verder gewerkt aan de
tweede restauratiefase. Meer informatie
over de molen, restauratievoortgang is te
vinden op www.widdemeuln.nl. 

Instemming bouwplannen 
Kampen

Vereniging De Hollandsche Molen gaat
akkoord met de aangepaste bouwplan-
nen op het Cramer-terrein te Kampen.
Op basis van schetsontwerpen heeft ze
projectontwikkelaar Volker Wessels posi-
tief geadviseerd, daarin gesteund door
de gemeente. Op de oorspronkelijke
plannen was veel kritiek, omdat de
hoogte van de geplande nieuwbouw de
biotoop van molen d’Olde Zwarver be-
dreigde. Ingrediënten van de nieuwe
schetsen zijn o.a. platte in plaats van
schuine daken, het achter in plaats van
naast elkaar bouwen van bepaalde wo-
ningen, beperking van hoogte (het hoog-
ste gebouw van ca. 21 meter zal op 225
meter afstand van de molen komen) en
het groen in de tuinen dicht bij de molen
mag niet boven goothoogte uitgroeien.
Mocht het uiteindelijke ontwerp afwijken
van de schetsen dan zal De Hollandsche
Molen het niet nalaten bezwaar te ma-
ken. 
De een jaar geleden, vanwege zijn inzet
voor de molen, met een onderscheiding
gedecoreerde molenaar en biotoop-
wachter Lieftink is echter boos op de ge-
meente en De Hollandsche Molen en
overweegt zijn functie als biotoopwach-
ter neer te leggen. Aanleiding hiervoor is
het feit hij als biotoopwachter van de mo-
len niet om advies is gevraagd. Bij de
plannen spelen overigen nog meer be-
langen dan alleen de biotoop van de
molen. Zo is de voorgeschiedenis van het
terrein (houthandel Cramer, bandenop-
slag en vervuiling) een veelbesproken on-
derwerp. Daarnaast moet bij eventuele

Rompherstel aan de Widde Meuln van
Ten Boer, april 2004 (foto H. Noot),

woningbouw rekening worden gehouden
met een nabijgelegen gasstation en
hoogspanningsleiding. Het in samen-
spraak met grondeigenaar Van der Sluis
en projectontwikkelaar Volker Wessels op-
gestelde bouwplan is een eerste aanzet
te komen tot een definitief bouwplan, dat
pas kan worden gemaakt wanneer een
bestemmingsplanwijziging van industriële
bestemming naar woonbestemming
heeft plaatsgehad. Architectenbureau
BDG uit Zwolle heeft in het ontwerp een
compromis proberen te vinden tussen de
vele belangen en voorwaarden en ver-
wacht, daarin gesteund door De Holland-
sche Molen, dat dit geen windbelemme-
ring voor de molen oplevert. Op 28 april jl.
is het voorstel, dat 31 woningen en een
appartementencomplex van 21 meter
behelst, in de raadscommissie Grondge-
bied gepresenteerd 
Het voorstel is met een mengeling van
argwaan, twijfel en afkeer door de raad
ontvangen, waarbij met name het ap-
partementengebouw vanwege het aan-
zien op weerstand stuit. De voorlopige
plannen zullen worden ondersteund met
een nog te bouwen maquette.

Financiële problemen Utrechtse
molenstichting

Het Utrechtse provinciebestuur houdt zich
bezig met de toekomst van de 22 molens,
waarvan één in de provincie Zuid-Hol-
land, die eigendom zijn van de Stichting
de Utrechtse Molens. Om de molens weer
in optimale conditie te brengen zal mini-
maal een bedrag van naar schatting 4,5
miljoen euro benodigd zijn, waarvan 3,2
miljoen in verband met achterstallige res-
tauraties. De toestand van sommige mo-
lens is zo slecht dat, wanneer er niets ge-
beurt, gevreesd moet worden voor het
behoud van de molens. Ook moet een
bedrag van 400.000 euro beschikbaar ko-
men om onderhoud aan de bij de molens
behorende gebouwen te kunnen verrich-
ten. Gedurende drie jaar kunnen alle
noodzakelijke restauraties worden uitge-
voerd, wanneer de financiële middelen
daarvoor beschikbaar zijn. Dat laatste is
een groot probleem voor de stichting,
want ze kampt voorts met een tekort van
500.000 euro. Groot onderhoud en restau-
raties zijn onvoldoende planmatig voor-
bereid en uitgevoerd, in een aantal ge-
vallen is zelfs sprake van het gebruik van
ondeugdelijke materialen. Tenslotte zijn er
werkzaamheden uitgevoerd zonder dat
daar dekking voor was, hetgeen leidt tot
het interen op het eigen vermogen. Ook
structureel leveren de achterblijvende in-
komsten ten opzichte van de kosten jaar-
lijks een financieel tekort circa 155.000
euro. Dit zijn de belangrijkste conclusies
van het onderzoek, dat in opdracht van
de stichting en de provincie, is uitgevoerd
door het Montfoortse Adviesbureau
Groen. Dit onderzoek maakt deel uit van
de rapportage Een toekomst voor de
Utrechtse molens, waarin het totaalbeeld
van de situatie is beschreven. Pas in 2003
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kwam naar voren dat de Stichting de
Utrechtse Molens in financiële problemen
verkeerde (Molenwereld 2003-11-0307) en
inmiddels is een restauratiestop ingevoerd
(Molenwereld 2004-02-0039). Waarne-
mend voorzitter Slok-Keijzer verklaart
schriftelijk dat de financiële problemen
het gevolg zijn van een opeenstapeling
van op zichzelf staande gebeurtenissen.
De stichting teert jaarlijks in op haar ver-
mogen door restauraties te doen, zonder
dat de subsidies de kosten volledig dek-
ken ; duidelijkheid omtrent te ontvangen
gelden ontbreekt, vanwege een ondeug-
delijk gevoerde administratie en door
achterstanden in de subsidieverwerking is
er geen inzicht in de nog te verwachten
subsidies. Het is duidelijk dat er iets moet
gebeuren maar een directe oplossing
voor de problemen is er nog niet. De con-
tinuïteit kan slechts worden gegaran-
deerd door een drastische koerswijziging
van beleid en beheer. Het bestuur van de
Stichting de Utrechtse Molens heeft hieruit
haar conclusies getrokken en heeft beslo-
ten om terug te treden. Het bestuur heeft
woensdag 21 april 2004 de molenaars op
de hoogte gebracht van de situatie. Het
provinciebestuur heeft op 26 april de situ-
atie met de fracties in de Provinciale Sta-
ten besproken. Diverse partijen staan op
voorhand niet afwijzend tegenover het
verstrekken van een financiële bijdrage
door de provincie, onder voorwaarde
van de aanwezigheid van een goed toe-
komstplan. Om een totaalvisie te ontwik-
kelen op het beheer en het financiële be-
leid van de Utrechtse molens is onlangs
een nieuw interim-bestuur samengesteld
dat bestaat uit Jan Westra (voorzitter), Ju-
les Bijl (voorzitter Erfgoedhuis Utrecht) en
Henk Lugtmeijer (directeur Utrechts Land-
schap). Aan het interim-bestuur worden
als adviseurs toegevoegd: Jeanne Slok

(demissionair voorzitter), Hans Schem-
mekes (demissionair secretaris) en Wi-
chert van Dijk (directeur Monumenten-
wacht). Het interim-bestuur krijgt een jaar
de tijd om de nog door Gedeputeerde
Staten te formuleren opdracht uit te voe-
ren.

Restauratie Nieuwleusen 
ophanden

Als alles volgens plan verloopt dan wordt
na de zomer gestart met de restauratie
van de molen van Massier aan het West-
einde te Nieuwleusen (Molenwereld 2003-
07/08-0214/0215). De gelijknamige stich-
ting heeft nog een tekort op de begroting
van circa 140.000 euro, maar verwacht
dat de komende tijd te kunnen dichten.
Hiertoe benadert men sponsoren en
fondsen, alsmede de Nieuwleusense ge-
meenschap. Het leeuwendeel van het
restant van de ongeveer600.000 euro kos-
tende restauratie is inmiddels toegezegd
door Monumentenzorg, de provincie en
de gemeente. De stichting gaat op korte
termijn met de gemeente aan tafel om te
spreken over de voorfinanciering van de
restauratie, de toegezegde middelen
van RDMZ komen namelijk pas achteraf
beschikbaar. De benodigde vergunnin-
gen voor de uitvoering van de restauratie
zijn inmiddels verkregen. 

Herstel Sijbekarspel

Eind 2003 werd door aannemer De Leeuw
uit Schagen voorgesteld aan de eige-
naar van de incomplete molen De Haan
te Sijbekarspel (Molenwereld 2004-02-
0077/nr. 2.07.1), om het molenrestant over
te nemen en te verplaatsen elders in de
gemeente om de molen vervolgens (uit-
wendig) te restaureren en als woonmolen
in te richten (Molenwereld 2003-09-
0239/2003-10-0276). Het restant is in ge-
bruik als opslagruimte en de molen ver-
keert in licht bouwvallige staat. De molen
staat achter de woning van Verhoef aan
de Westerstraat, en gaat de eigenaar
zeer na aan het hart. Echter door de ver-
geefse restauratieplannen in het verleden
is het vertrouwen op een goede afloop
tot een minimum gereduceerd. De Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg gaat
niet akkoord met het voorstel tot ver-
plaatsing en wil alleen meewerken wan-
neer de molen op de huidige plaats én
volledig ingericht wordt herbouwd. De
molen, die in 1934 definitief tot stilstand
kwam en waarvan in 1942 het gevlucht
werd gedemonteerd, wordt nu geteisterd
door lekkages, boktor en houtworm. De
RDMZ heeft wel een bestek ingediend
voor de restauratie, maar de kosten daar-
van zijn door Verhoef niet op te brengen,
zeker niet vanwege het feit dat de bij-
drage van de RDMZ pas in 2009 beschik-
baar zou komen. Verhoef heeft zijn pijlen
nu gericht op burgemeester Ijsselmuiden
van de gemeente Noorder-Koggenland,
die heeft toegezegd zich hard te maken

De molen van Nieuwleusen in mei
1970 (foto G.H. Varwijk).

voor herstel van de molen. Hij stelt daarbij
dat RDMZ niet te veel eisen moet stellen,
aangezien er dan over enige tijd geen
sprake van molen meer is.

Keurkrijg in Delfland

Lagere overheden hebben in Nederland
een zekere autonomie. Zij mogen dus zelf
verordeningen maken, welke uiteraard
niet in strijd mogen zijn met de regels van
hogere overheden. Ook waterschappen
hebben die autonomie, al vele eeuwen
trouwens. Hun verordeningen worden
vaak keuren genoemd (daar is ons woord
bekeuren ook op terug te leiden). Deze
keuren waren nodig voor de uitoefening
van de taken van het waterschap zoals
de bemaling. Zo wordt in de omgeving
van molens beplanting en bebouwing
verboden; de alleroudste biotoopbe-
scherming. Volgens de keur van Delfland
mag binnen een straat van 375 m rond
een watermolen niet gebouwd worden.
Die 375 m refereert nog aan de oude
maat van honderd roeden (1 Rijnlandse
roede is 3,767 m). Nu mogen verordenin-
gen aangepast worden en in Delfland
achtte men deze bepaling niet meer van
deze tijd; bovendien was volgens het
hoogheemraadschap de betekenis van
de nog bestaande molens voor de wa-
terbeheersing minimaal. Zo wilde het
hoogheemraadschap van die 375 m af
en stelde voor die te beperken tot vijftig
meter. Buiten die vijftig meter mag men
dan bouwen tot een hoogte van 7,53 m
(de werkelijkheid is nog iets ingewikkel-
der). Vrijwillige molenaars in Delfland had-
den dit bijtijds in de gaten en De Holland-
sche Molen tekende bezwaar aan. In de
Algemene vergadering van het hoog-
heemraadschap half april maakten le-
den ook bezwaar in konden zich in de op-
stelling van de molenaars verplaatsen.
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De molen van Sijbekarspel tijdens de
onttakeling in 1942 (foto coll. jsb).

Het had als resultaat, dat dijkgraaf
Schoute het desbetreffende voorstel aan-
hield tot de vergadering van 24 juni. 
Verwonderlijk is het dat het hoogheem-
raadschap met de voorgestelde bepa-
ling handelt in flagrante strijd met de bio-
toopbepalingen van de provincie Zuid-
Holland. Dit leidde op 6 mei tot schrifte-
lijke vragen van SGP/Christenunie-staten-
lid C.L. Freeke aan GS: Daar was geen
woord Frans bij:
- Is het juist dat 5 windwatermolens in Delf-
land worden bedreigd door te dichtbij ko-
mende bebouwing? Houdt het Hoog-
heemraadschap van Delfland zich niet
aan de eigen regel dat elke molen een
vrije zone van 375 meter rond zich moet
hebben om voldoende wind te kunnen
vangen?
- Is het juist dat het dagelijks bestuur van
Delfland inmiddels heeft besloten om het
beleid te versoepelen, zodat geen be-
zwaar behoeft te worden gemaakt tegen
een actuele bouwaanvraag rond de
Groeneveldse molen te Schipluiden? Zo
ja, is in het kader van provinciaal toezicht
toestemming van het college voor een
dergelijke beleidswijziging vereist?
- Deelt het college de vrees van de mole-
naars en anderen dat een versoepeling
van het beleid de deur opent voor allerlei
bouwactiviteiten rond de Delflandse mo-
lens? Zo nee, waarom niet?
- Is het juist dat het dagelijks bestuur van
Delfland de versoepeling van het beleid
in dezen baseert op het feit dat de keur
van Delfland voornamelijk was bedoeld
om te garanderen dat de molens hun
watertaak aankunnen en op dat gebied
de afgelopen 20 jaar wezenlijk wat is ver-
anderd?
- In hoeverre is sprake van strijdigheid met
provinciaal beleid of komt de monumen-
tale status van de betrokken molens hier-
door in gevaar? Wij denken hierbij aan de
Nota Planbeoordeling (behoud van de

molenbiotoop) en de provinciale subsi-
dieregelingen voor molens (restauratie,
onderhoud en draaipremie)? Zo ja, welke
consequentie(s) verbindt het college hier-
aan?
- In hoeverre speelt deze problematiek
ook in andere Zuid-Hollandse water-
schappen? Acht het college het noodza-
kelijk om hieromtrent in overleg te treden
met de desbetreffende waterschappen
danwel de Zuid-Hollandse Waterschaps-
bond? Zo nee, waarom niet? 
Freeke gaat hierbij in op zowel praktische
als principiële aspecten, die het gebeu-
ren in feite tot een soort testcase maken
voor het provinciale molenbeleid, waarbij
natuurlijk de principiële vraag is of het
hoogheemraadschap zo in strijd met 
de regels van zijn hogere overheid kan en
mag handelen. J.S. Bakker.

Goidschalxoord inzet brede 
discussie

De inwoners van Goidschalxoord hebben
op 21 april tijdens de raadsvergadering
aangegeven zich in te willen zetten voor
het behoud van de molen. De molen is al
decennia lang in het bezit van de familie
Weeda, die de molen alleen af wil staan
aan derden wanneer restauratie gega-
randeerd is én wanneer de eigenaar toe-
stemming krijgt een nieuwe woning op de
plaats van de oude woning te bouwen.
Juist dat laatste was inzet van een discus-
sie (Molenwereld 2004-03-0129) tussen het
College van B & W, dat zich bereid ver-
klaarde om aan dit voorstel mee te wer-

ken, en de provincie. De gemeente zou
de molen kopen en vervolgens in handen
geven van de pas opgerichte Stichting
Molencomplex Goidschalxoort, die in
aanmerking kan komen voor de beno-
digde subsidiegelden. Tijdens de verga-
dering van de commissie Welzijn was er
geen unaniem accoord ten aanzien van
het voorstel, aangezien het CDA stelt dat
er onvoldoende zekerheid is over de te
verkrijgen subsidies. Alleen wanneer die
zekerheid aanwezig, dan is er sprake van
een win-win situatie voor de eigenaar én
de gemeente. De overige fracties vinden
echter dat het nu het moment is iets te
doen. Stichting Molencomplex Goid-
schalxoort kan de molen, in afwachting
van de restauratiesubsidies, wind- en wa-
terdicht laten maken. Hiervoor heeft De
Hollandsche Molen reeds middelen toe-
gezegd (22.700 euro), aangezien ook zij
de mening is toegedaan dat de molen in
combinatie met het naastgelegen motor-
huis en woning een complex van natio-
nale betekenis is. Aanvullend hierop vindt
De Hollandsche Molen dat het ‘ijzer nu
gesmeed moet worden’, langer wachten
leidt tot onomkeerbaar verval en sluit een
toekomstige redding volledig uit. On-
danks de hierboven geschetste onzeker-
heid over de financiële haalbaarheid is
de raad op 11 mei jl. uiteindelijk toch una-
niem akkoord gegaan met het voortzet-
ten van de procedure die jaren geleden
in gang is gezet. Het plan de molen aan
te kopen en over te dragen aan de stich-
ting kan hierdoor op termijn uitgevoerd
gaan worden. Zodra de onderhandelin-
gen tussen de gemeente, de familie
Weeda en de Stichting Molencomplex
Goidschalxoort rond zijn, wordt een zoge-
heten artikel 19-procedure gevolgd om
vrijstelling van het bestemmingsplan te
krijgen voor de bouw van de woning.
Men onderzoekt nu of de stichting wel-
licht subsidies kan gaan genereren, on-
danks het feit dat de molen nog niet in
het bezit is van de stichting. Het project-
bureau van de Ruimtelijke Inrichting
Hoeksche Waard (RIHW) heeft al aange-
geven om de restauratie van de molen
mee te nemen in de aanvraag voor een
speciale projectsubsidie van het ministe-
rie van VROM. 

Gouds molennieuws

In Gouda en omgeving staat het nodige
op molengebied te gebeuren of is net af-
gerond. Dit laatste geldt met name voor
De Roode Leeuw waar molenmaker De
Gelder groot onderhoud uitgevoerd
heeft. Dit omvatte doorschuiven en schil-
deren van de roeden, twee keer behan-
delen van de kapbeplanking met Wijzo-
nol, nalopen van het gangwerk met on-
der andere hoger afhangen van het
spoorwiel en vervanging van een tiental
stellingdelen. Voor het behandelen van
de kap werd trouwens een hoogwerker
ingehuurd. Behalve met veiligheid zal dit
ook wel met gemak te maken hebben
gehad. Nadat molen Het Slot eerder van

De Groeneveldse molen is een der
Delflandse watermolens die door de
keurwijziging in de problemen kan 
komen (foto jsb).
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een nieuwe fundering voorzien en recht-
gezet is, zal naar verwachting nog dit jaar
verder herstel plaatsvinden. De grootste
klus is reparatie van het metselwerk bo-
ven de stelling. Hiervan zijn de voegen
erg slecht wat tot de bekende vochtpro-
blemen in de molen leidt. De bij een res-
tauratie in de zeventiger jaren aange-
brachte bepleistering van het inwendige
zal nu weer verwijderd worden wat de
vochthuishouding van de stenen romp
ten goede zal komen. Verder staan nog
op het programma een nieuwe ijzeren
staartbalk, een schoor en een schilder-
beurt. Bij de Haastrechtse poldermolen
liggen een staartbalk (eveneens in ijzer)
en een schoor klaar om gestoken te wor-
den. De werkzaamheden zijn in de week
van 19 april aangevangen. 
Dick Kenbeek.

T(h)riller in Gouda

Nadat ambachtelijk korenmolenaar W.
Roose van De Roode Leeuw te Gouda
anderhalf jaar geleden te horen kreeg
dat het draaien van het gevlucht en het
malen van de stenen te veel lawaai
maakten volgens de aangescherpte mi-
lieuwetgeving, wordt het hem in 2004 wel-
licht definitief onmogelijk gemaakt de
maalactiviteiten voort te zetten. In 2002
hebben de klachten, met als resultaat
dat met de molen maximaal 2,5 uur per
dag gedraaid mocht worden, tot een on-
werkbare bedrijfsvoering geleid (Molen-
wereld 2002-06-0189). Nu is het electrisch

Er zijn weinig molens de afgelopen ja-
ren zo vaak negatief in het nieuws ge-
weest als De Roode Leeuw in Gouda
en dat terwijl de herstart van de molen
in 1986 een hoogtepunt was in het Ne-
derlandse molenbehoud (foto jsb).

maalbedrijf, in bedrijf nadat sinds 2002 ten
gevolge van bovenstaande nauwelijks
nog op windkracht kon/mocht worden
gemalen, onderwerp van een onderzoek.
In mei is door een milieuadviesbureau ge-
meten hoeveel trillingen en geluid dit ver-
oorzaakt, dit naar aanleiding van klach-
ten van omwonenden. Tot dit onderzoek
is besloten in overleg met W. Roose, omo-
nenden en belanghebbenden. Op basis
van de resultaten van dit onderzoek zal
de Milieudienst Midden-Holland beslissen
of voor de molen een nieuwe milieuver-
gunning kan worden afgegeven. Wan-
neer dit uitblijft zal ook een einde komen
aan het gebruik van het elektrisch maal-
bedrijf en wordt de ambachtelijk mole-
naar nog verder in zijn mogelijkheden be-
perkt.

Korenmolen De Regt gaat weer
malen

De onttakelde korenmolen aan de Lekdijk
te Nieuw-Lekkerland staat al jaren te ver-
kommeren. In 1999 heeft een groep en-
thousiaste molenliefhebbers Stichting Ko-
renmolen De Regt opgericht. Het doel
van deze stichting is het in oude luister
herstellen van deze voor het dorp zeer
beeldbepalende molen. Nadat de molen
in het jaar 2000 in eigendom was overge-
dragen, kon de stichting, onder de be-
zielde leiding van voorzitter Jaap Stam,
van start. Door Ab Boer werd ter consoli-
dering een dekzeil rond de molenromp
aangebracht, en daarna leek het stil te
worden rond de molen. Niets is echter
minder waar. Achter de schermen werd
hard gewerkt aan het maken van de res-
tauratieplannen. Begin mei zijn de plan-
nen officieel bij de gemeente ingediend.
Het viel niet mee om voor deze molen
een goed restauratieplan te maken. In de
loop der jaren is de dijk aanzienlijk ver-
hoogd, en om de molen goed te laten
functioneren, moet deze ook verhoogd
worden. De molen vormt echter een fraai
ensemble met het naastgelegen pakhuis
en de molenaarswoning. Teveel verho-
gen of verplaatsen zou dit beeld versto-
ren. Daarnaast is de molen een halve
grondzeiler-halve baliemolen. Aan de
dijkzijde worden de wieken vanaf de
grond bediend, terwijl aan de polderzijde
hiervoor een aparte omloop gerealiseerd
is. Dit gegeven maakt de molen uniek en
dient ook behouden te blijven. Uiteindelijk
is ervoor gekozen om de omloop samen
met het deel van het molenerf aan de
dijkzijde 1,5 meter te verhogen, de romp
aan de bovenzijde 1 meter op te metse-
len, en de wieken 0,5 meter korter te ma-
ken. Ook bij de binnenzijde kwam er heel
wat denkwerk aan te pas. De tandwielen
van het windmolentijdperk hadden reeds
voor de tweede wereldoorlog plaats ge-
maakt voor een motor die de molenste-
nen aandreef. Een dergelijke aandrijving
is inmiddels zodanig uniek dat je het wel
uit je hoofd laat om die eruit te halen. Al-
les in deze molen is zodanig authentiek
dat molenaar De Regt bij wijze van spre-

De onttakelde molen van Nieuw-Lek-
kerland pal achter en in het dijktalud
(foto jsb).

ken ieder moment de molen in kan ko-
men lopen om zo verder te malen. In het
plan is ervoor gekozen om de molenste-
nen zowel met de wind als met de elek-
tromotor aan te drijven. Hierdoor wordt er
zo min mogelijk aan de oude inrichting
verstoord. Naast de technische en histori-
sche aspecten is de organisatorische kant
van de zaak minstens zo belangrijk. Be-
stuurslid en buurman Ramon Dölle heeft
veel tijd gestoken in overleg met de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, de Pro-
vincie en het Hoogheemraadschap. Het
nu gereed gekomen restauratieplan is
een goede afweging tussen alle belan-
gen. Of het plan ongeschonden door alle
procedures komt, is en blijft afwachten,
maar er bestaat goede hoop. De totale
kosten bedragen 1,1 miljoen euro. Het
plan wordt nu ingediend om de subsidia-
bele kosten door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te laten vaststellen. Te-
vens worden de eerste stappen onderno-
men om voor rijkssubsidie in aanmerking
te komen. Als hierover meer helderheid is,
zal met de fondsenwerving gestart wor-
den. Met de totale restauratie zal nog wel
vijf jaar gemoeid zijn. Na het herstel zal de
molen weer, zij het hobbymatig, in bedrijf
komen. In de tussentijd worden door vrij-
willigers alvast kleine herstelklussen aan-
gepakt. Paul Groen.

Jaarverslag snuifmolens De Ster
en De Lelie over 2003

De beide snuifmolens De Ster en De Lelie
aan de Kralingseplas in Rotterdam zijn
monumenten van een bijzonder bedrijf.
Dat bedrijf, de snuiffabricage, is in Neder-
land verloren gegaan en daarmee ver-
dween ook veel van de kennis. Nu pro-
beert men het verlies terug te draaien. Zo
is er ook in 2003 weer geëxperimenteerd



2257de jaargang 2004 nr. 6

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

met het maken van snuif en men blijkt op
de goede weg te zijn. Men heeft hiertoe
contact opgenomen met Pöschl Tabak
GmbH in Landshut (Beieren), een van de
weinige Europese fabrieken die nog snuif
vervaardigt. Dit bedrijf bleek bereid om
de snuiffabricage in De Ster en De Lelie
met raad en daad bij te staan. Dankzij de
medewerking van Silvo in Papendrecht
was men ook in staat om op de molens
specerijen te malen: vooral kaneel op de
kollergang in De Ster en piment op de
‘platte stenen’ in deze molen. Op de
kollergang in De Lelie werd karwijzaad
gemalen. De Ster maakte in 2003
140.347 asomwentelingen en De Lelie
96.569. In beide molens werden in dat
jaar ruim 1000 bezoekers geregistreerd.
De homepage van beide molens kreeg
in totaal tot 31 december 3642 bezoe-
ken uit 26 landen. (http://www.mede-
werker. hro.nl/ besja/doc2.htm)

De eerste molenles op het web

Als eerste heeft Stichting De Schiedamse
Molens een webles over de werking van
molens samengesteld. Deze speciaal
voor basisscholen ontwikkelde molenles
maakt deel uit van de site van de Sa-
menwerkende Erfgoedkoepels Neder-
land. De site, die tot stand is gekomen om
belangstellenden sneller en directer in
contact te brengen met informatie op
het gebied van ons cultureel erfgoed,
biedt musea en andere instellingen de
gelegenheid hierop in te haken met hun
verhaal in lesvorm. 
Op www.DatBewarenWe.nl ontdek-
ken leerlingen van de bovenbouw de
wondere wereld van cultureel erfgoed.
Door middel van o.a. interactieve spelle-
tjes wordt informatie verstrekt over mu-
sea, archieven, opgravingen en monu-
menten. Op de verschillende lessen kan
klasgewijs worden deelgenomen ter voor-
bereiding op een bezoek of als aanslui-
ting op bepaalde lesstof, maar uiteraard
kan ook individueel worden ingelogd.

Snuifmolens De Ster (l) en De Lelie (r)
aan de Kralingseplas in Rotterdam.

Bij de molenles (les 12) ‘Wie maalt er om?’
maken kinderen kennis met graan en
meel, de techniek en de historie van mo-
lens. Laurence, de lui-jongen speelt hierin
een belangrijke rol.
De raadsels en molenspelletjes van Het
Grote Molenspel, die tot begin 2005 te
vinden zijn op de derde zolder van Muse-
ummolen De Nieuwe Palmboom, vorm-
den het uitgangspunt voor de molenles.
Dankzij de leuke reacties op dit spelend
leren kon samenstelster Elke Scheffers van
PS: Projectburo Scheffers, precies peilen
welke spelletjes voor de les geschikt zou-
den zijn.
De molen-webles staat vanaf begin mei
op het net en de verwachting is dat de
eerste reacties
de komende tijd binnendruppelen. ADes-
gewenst passen we de les aan, wanneer
bijvoorbeeld blijkt dat er behoefte is aan
meer informatie op een bepaald ge-
bied.@ Stichting De Schiedamse Molens.

Schiedamse MCM de Groot-
speld postuum toegekend aan
Jan Kies

Vrijdag 7 mei jl. werd tijdens een bijeen-
komst in Jan’s molen De Noord de
tweede zolder officieel naar hem ver-
noemd. Enthousiast molenaar en actief
bestuurslid van Stichting De Schiedamse
Molens, Jan Kies overleed op 19 januari
geheel onverwacht aan een hersenin-
farct. 
Zijn vrouw, Anjo Kies, onthulde het naam-
bord dat samen met een foto voor be-
zoekers aangeeft dat Jan Kies onverbre-
kelijk verbonden was met De Noord. 
Meer dan 30 jaar zette Jan Kies zich in
voor de Schiedamse molens, waarvan 15
jaar tevens als bestuurslid. Burgemeester
Scheeres, voorzitter van de molenstich-
ting memoreerde wat Jan allemaal voor
de molens en dus voor Schiedam heeft
betekend en reikte hem postuum de
MCM de Groot speld uit. Deze ere-speld
met oorkonde is in 2003 door het college

ingesteld ten behoeve van Schiedam-
mers die zich op bijzondere wijze verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de stad
Schiedam op sociaal, maatschappelijk,
cultureel, economisch of sportief gebied.
Het was de tweede speld die werd uitge-
reikt. Stichting De Schiedamse Molens.

Theater in Spijkenisse

De provincie wil een gesprek over de be-
bouwing bij molen Nooitgedacht in Spij-
kenisse. Wat de provincie Zuid-Holland
betreft mag de gemeente starten met de
bouw van een theater aan de Centrum-
plas, tegenover de molen. De Provinciale
Planologische Commissie heeft vrijstelling
op het windrecht verleend voor de bouw
van een theatertoren tegenover de mo-
len, waarbij dus geen rekening hoeft te
worden gehouden met de vastgelegde
bouwhoogtes rond de molen. De ge-
meente is blij met deze vrijstelling, maar
wil nog meer bebouwing in de buurt van
de molen realiseren, zonder daarbij reke-
ning te hoeven houden met bepaalde
hoogtebeperkingen. De inspectiedienst
van het Ministerie van VROM signaleerde
de aantasting van het windrecht en heeft
aangegeven met de gemeente en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in
overleg te gaan. De provincie ziet moge-
lijkheden tot een algemene vrijstelling, dit

Onthulling van het naambord op de
‘Jan Kieszolder’ in de Noordmolen
(foto Roel Dijkstra).
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biedt voor de gemeente mogelijkheden
hoger te bouwen én onder een eventu-
ele verhoging van de molen uit te komen
(Molenwereld 2003-03-0074).De ge-
meente geeft tevens aan dat uit onder-
zoek is gebleken dat de molen vol-
doende wind blijft houden, en daardoor
de molenaars alle mogelijkheden heb-
ben om met de molen te kunnen blijven
draaien.
Het heeft er veel van weg of na de ‘rege-
ringswisseling’ in Den Haag (nieuw Col-
lege van Gedeputeerde Staten) het roer
voor de molen van Spijkenisse volledig is
omgegaan. 

Opening molencentrum 
Retranchement

Nadat op 17 mei 2003 (Molenwereld
2003-07-0211/2003-05-0143) de molen van
Retranchement na een grondige restau-
ratie werd heropend is het nu de beurt
aan het bij de molen geplaatste gebouw.
Dit is de afgelopen maanden ingericht als
een expostiecentrum, waarin aandacht
wordt besteed aan de geschiedenis van
Retranchement, de geschiedenis van de
standerdmolen en aan de molen van Ret-
ranchement in het bijzonder. Het ligt in de
bedoeling het centrum te openen op 12
juni a.s. en de opening zal plaats vinden
in de historische Nederlandse Hervormde
kerk om 15.00 uur. Na een welkomstwoord
door J. Kruidhof, voorzitter Dorpsraad Ret-
ranchement, volgen korte redes door

wethouder L. Kamphuis en een vertegen-
woordiger van de Euregio Scheldemond
(een van de financiers van het project).
Aansluitend zullen H. Vercouteren en F.
Weemaes een voordracht houden, over
respectievelijk de geschiedenis van Ret-
ranchement en de geschiedenis van de
molen van Retranchement na 1940.
Na het officiële gedeelte in de kerk zal bij
het centrum de openingshandeling
plaatsvinden, en bestaat de mogelijkheid
tot bezichtiging. De opening wordt afge-
sloten met een receptie in D’Ouwe
Schoole, op de Markt van Retranche-
ment.

Zuid-Hollandse molen 
Hank stilgezet

De Zuid-Hollandse molen van Hank is met
ingang van 19 april jl. stilgezet. Dit heeft
het bestuur van Molenstichting het Land
van Heusden en Altena bepaald. Tijdens
de laatste vergadering op 19 april is be-
sloten om de molen uit veiligheidsrede-
nen stil te zetten. De in zeer slechte toe-
stand verkerende lange spruit is één van
de redenen om niet langer verder te ma-
len met de molen. Ook het in zeer slechte
staat verkerende hekwerk van de buiten-
roede speelt hierbij een rol. De molen
maalde sinds 1999 alleen nog maar met
twee zeilen op de in 1998 opnieuw opge-
hekte binnenroede en sinds die tijd is de
verdere restauratie in voorbereiding. Eind
april zijn de twee zeilen eraf gehaald en in
de molen opgeborgen, de molen is
stormvast op het zuid-westen gezet. De
molen heeft vanaf januari tot mei een
tellerstand bereikt van 19541 omwentelin-
gen. Vrijwillig molenaar Johan Straver uit
Almkerk is sinds de stilzetting van ‘zijn’ mo-

len tijdelijk benoemd tot tweede mole-
naar op De Oude Doornse molen te Alm-
kerk en maalt hier nu vrij regelmatig mee.
Dit zal hij blijven doen tot dat De Zuid Hol-
landse molen weer maalvaardig is geres-
taureerd. 

Streep door trekpleister

De gemeente Woensdrecht heeft defini-
tief besloten geen verdere initiatieven te
ontplooien om bij molen Johanna te Huij-
bergen een toeristisch trekpleister te reali-
seren. De in het verleden gemaakte plan-
nen om meer met de molen te doen,
waarbij gedacht werd aan het openen
van een pannenkoekenhuisje, een bak-
kerij of een kinderboerderij zijn daarmee
van tafel. De gemeente respecteert hier-
mee de privacy van de omwonenden.
Van belang is met name dat de molen
met regelmaat in bedrijf wordt gesteld.
Na het gedwongen vertrek van M. Jor-
dan heeft de heer J. Oele uit Hooger-
heide de werkzaamheden op zich geno-
men. De gemeente wil graag verder
gaan met de heer Oele, die binnenkort
zijn pensioen bereikt, en stopt de zoek-
tocht naar een andere molenaar. Wel
juicht de gemeente het toe dat een leer-
ling-molenaar de werkzaamheden wil le-
ren van de heer Oele, zodat ook de toe-
komst van de molen te Huijbergen ge-
waarborgd kan blijven. Het draaien van
de molen is immers een noodzaak voor
behoud en al een toeristisch trekpleister
op zich. 

Hoop op behoud Prinsenbeek

Molen De Negen Gebroeders aan de
Beeksestraat 55 te Prinsenbeek (ge-
meente Breda) moet behouden blijven.
Althans dat is de stelling van de dorps-
raad, de heemkundekring Op de Beek en
de projectontwikkelaar. Op 15 april kwam
in een vergadering van de Dorpsraad
Prinsenbeek een ingekomen brief aan de
orde van F. Dikmans, nakomeling van de
bouwer van de molen, die aangeeft dat
er een bouwplan wordt voorbereid door
Heja Projectontwikkeling. Op de hoek van
de Beeksestraat en Velsgoed moet een
appartementencomplex verschijnen. On-
danks het feit dat het molenrestant geen
rijksmonumentenstatus bezit, wordt door
Heja op voorhand aangegeven in het
bouwplan rekening te houden met de
molen bij de bepaling van de hoogte en
omvang van het complex. Een bijzondere
situatie, het is immers in den lande geen
usance biotoopeisen te respecteren ten
aanzien van een niet beschermd molen-
restant. De dorpsraad stelde voor om een
brief aan de gemeente te sturen, waarin
ze aangeeft het behoud van de molen
belangrijk te achten. De molen is ge-
bouwd voor de familie Dikmans en tot
1988 in het bezit gebleven van deze fami-
lie. Nadat in 1938 de roeden werden ver-
kocht aan een molenaar in Aarle-Rixtel is
de molen onttakeld. Daarna is men tot

De Zuid-Hollandse Molen bij Hank
(foto Johan Straver). 

De onttakelde molen De Negen 
Gebroeders in Prinsenbeek; de kap is
niet origineel, maar een jaar of vijftien
geleden aangebracht (foto jsb).
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circa 1965 nog doorgegaan met machi-
nale productie. Voorafgaand aan de ver-
koop door Dikmans aan een projectont-
wikkelaar, heeft men een dierenspeciaal-
zaak in en rond de molen gehad. De mo-
len is momenteel in handen van de fami-
lie Thijssen die rond de molen een super-
markt hebben. Of de molen ooit gecom-
pleteerd zal worden is de vraag, want juist
de bijgebouwen met daarin de winkel
zouden hiervoor aangepast moeten wor-
den. Dit is technisch haalbaar maar finan-
cieel een lange weg! 

Akkoord uitbreiding Spoordonk

De provincie is bereid mee te werken aan
de bouw van een ontvangstruimte met
terras bij de Spoordonkse watermolen te
Spoordonk. Eigenaar E. van Esch heeft
dat te horen gekregen van de Gedepu-
teerde Rüpp. Die komt daarmee de op 8
april jl. gemaakte afspraak na, om binnen
twee weken duidelijkheid te verschaffen
(Molenwereld 2004-05-0195). Doordat de
molen in het beekdal van de Beerze ligt,
en daarmee behoort tot de ecologische
hoofdstructuur van Noord-Brabant waar
een bouwverbod geldt, zijn de pogingen
die Van Esch deed telkens gestrand. Nu
Rüpp zich persoonlijk als vierde gedepu-
teerde met de zaak bemoeid heeft, is de
besluitvorming vlot getrokken. Op de
naast de molen gelegen voormalige vuil-
stort mag Van Esch een houten paarden-
stal, die zich vroeger ook op die plaats
bevond, in steen laten herbouwen. Het
bouwplan dat in 2001 een eervolle ver-
melding kreeg van de Brabantse monu-
mentenprijs is daarmee van de baan
(Molenwereld 2002-01-0004). Nadat Van
Esch de tuin heeft ingericht voor natuur-
ontwikkeling en onderzoek heeft gedaan
naar mogelijke milieurisico’s zal de ge-
meente Oirschot het uitbreidingsplan te
besluitvorming aan de provincie voorleg-
gen.

Vertraging Sprang-Capelle

Naar aanleiding van het tweede verzoek
door fractie GroenLinksaf om een reactie
van het College van B & W (Molenwereld
2004-04-0163), blijkt nu uit het antwoord
dat de restauratie van Dye Sprancke te
Sprang-Capelle op zich heeft laten wach-
ten door procedures die doorlopen
moesten worden. Het in een eerder sta-
dium opgestelde restauratieplan moest
aangevuld worden, alvorens dit ter advi-
sering naar de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg kon worden gestuurd. Daar-
naast heeft molenbouwer Beijk aangege-
ven niet in 2004 maar pas in februari 2005
te kunnen starten met de restauratie. Ten-
slotte is de gemeente afhankelijk van de
daadwerkelijke subsidieverstrekking door
de Rijksdienst, althans een toekenning
met betrekking tot de hoogte van het
subsidiabele bedrag. Al met al is de zo
noodzakelijke restauratie van de stan-
derdmolen voor onbepaalde tijd ver-
traagd en daarmee de langere stilstand
van de molen een feit. De gemeente
gaat nu in overleg met de molenmaker
om te proberen de restauratie alsnog
naar een eerder tijdstip te krijgen.

Fotoserie verdwenen molens

De heer Tanger uit Zegveld, eerder te
Westzaan, brengt regelmatig een serie
gedrukte kaarten uit van verdwenen mo-
lens. Recent is er weer een nieuwe serie
van tien kaarten uitgekomen; het betreft:
336. Driebergen, korenmolen De Horst; 
337. Maartensdijk, korenmolen De Hoop; 
338. Zuilen, korenmolen De Hoop; 
339. Maarsbergen, korenmolen De 

Liefde;   
340. Amersfoort, korenmolen De Goede 

Verwachting; 
341. Tienhoven, korenmolen De Oud Strij-

der;

342. Rhenen, standerdmolen;    
343. Utrecht, zaagmolen Kranenburg;
344. Soest, korenmolen De Windhond;
345. Mijdrecht, molen van de Eerste be-

dijking van Mijdrecht.
De kaarten zijn te bestellen door het over-
maken van euro 5,50 op postgirorek.no.
6791277 of bankrek.no. 3701.08.825 (N.B.:
adres vermelden!) van de heer K. Tanger,
Broeksloot 19, 3474 HS Zegveld (tel. 0348-
470465). De prijs is inclusief porto. Een lijst
met nog voorradige kaarten is verkrijg-
baar bij de heer Tanger.

Ansichtkaarten uit Duitsland

De Förderverein Steprather Mühle in Wal-
beck heeft drie ansichtkaartenblokken
van windmolens uitgegeven, elk met tien
ansichtkaarten: 
- ‘Niederrheinische Windmühlen einst und
jetzt’ met afwisselend een kleurenkaart
van molens in het Niederrheingebied in
de huidige situatie en een repro van
een oude zwart-witkaart.
- ‘Niederrheinische Windmühlen in alten
Ansichten’
- ‘Windmühlen in Deutschland, In ihrer Art
selten’, met tien ansichtkaarten in kleur
van in Duitsland bijzondere soorten. 
De prijs is bijzonder laag te noemen: per
blok van tien kaarten euro 2,-, te verho-
gen met euro 2,- verzendkosten per set.
De ansichtkaarten zijn te bestellen door
het overmaken van het bedrag onder
vermelding van het gewenste plus het ei-
gen adres aan: Rudolf Geese, Am Roden-
busch 13, D - 47608 Geldern (Duitsland).
Bank: Sparkasse GeldernBLZ 320 513 70,
Konto.-Nr.: 429 449, IBAN: DE333205137 -
00000429449

in ‘t kort

- Op 8 mei jl. heeft De Witte Molen te
Glimmen (gemeente Haren) weer voor
het eerst water verzet. De molen was wel-
iswaar nog niet opgeleverd, maar vrijwillig
molenaar Piet van Tongeren (74) kreeg
toestemming om te draaien. Momenteel
wordt er nog gewerkt aan de afwerking,
zoals het hekwerk rond de molen.
- Voor de Etersheimerbraakmolen te Eters-
heim wordt een molenaar gezocht. De
molen is uitwendig nagenoeg gereed en
door de aannemer wordt de laatste hand
gelegd aan het bezoekerscentrum dat in
de molen is gecreëerd.
- Tijdens Nationale Molendag op 8 mei
werd de herbouwde korenmolen van
Akersloot, De Oude Knegt, feestelijk in ge-
bruik gesteld.
- Op 21 april is de nieuwe gietijzeren bo-
venas voor de korenmolen van Nieuwer-
kerk aan den IJssel gearriveerd in de
werkplaats van molenmaker Verbij.
- De Oudenhofmolen in Oegstgeest zal
niet worden ingebouwd, zoals de omwo-
nenden dachten. Nadat in het nieuwe
bestemmingsplan voor de buurt Ouden-
hof/Clinckenburgh de molenbiotoopbe-
scherming per abuis niet opgenomenDe Spoordonkse Molen naar een tijdschriftfoto uit 1916 (foto col. jsb).
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was, is dit door de gemeente gecorri-
geerd en daarmee blijft de molen gevrij-
waard van inbouwing.
- Op dezelfde vrijdag hebben boven-
staande molenmakers de laatst reste-
rende Pot-roede uit de molen van Moer-
land in Halsteren gehaald en wordt in de
werkplaats te Oerle gewerkt aan de
nieuwe Derckx-roeden.
- Op 23 april jl. draaide De Toekomst in
Hoeven weer voor het eerst sinds een
langdurige stilstand. De molenmakers
John de Jongh en Joris van Iersel hebben
een nieuwe staart, lange schoren en
korte spruit aangebracht, waarbij de
staartrol ook is vernieuwd. Op termijn zul-
len ook de fokwieken vervangen gaan
worden. 
- Op 23 april jl. heeft de gemeente Tholen
besloten om, evenals de restauratie van
de molen van Sint-Annaland, de restaura-
tie van de molen te Scherpenisse voorlo-
pig uit te stellen (Molenwereld 2004-04-
0163). 
- Voorzitter Piet Roele van De Westfriese
Molens heeft op zaterdag 8 mei het Mo-
lenhuijs Waarland officieel geopend. De
stichting is sinds 17 december 2003 eige-
naar van de molen en heeft in het Mo-
lenhuijs, nabij de molen, een tentoonstel-
ling ingericht over het molenaarsleven. 
- De bouw van woonwijk Mauritskwartier
in Leiderdorp heeft gevolgen voor de

Kalkpoldermolen. De molen zal verplaatst
worden naar de Munnikenpolder, en kan
daar door de aanleg van een rondmaal-
circuit een educatieve functie krijgen. 
- Molenmaker Herrewijnen is in Monster
bezig geweest. met de reparatie van het

gevlucht. Ruim vijftig heklatten worden
vernieuwd, ongeveer zestig kluften, twee
voorzomen (op de binnenroede), nieuwe
bordschroten. De roeden zijn doorge-
schoven. Met Nationale Molendag zou
de molen weer hebben kunnen draaien.
- De molen van Oostvoorne is vrijwel klaar.
De roeden zijn inmiddels opgehekt en in
de molen staan een viertal molenstenen
te wachten op plaatsing. De sfeer in deze
kleine molen is heel bijzonder. Het is net, of
de molenaar er zo weggelopen is. Veel
van het oude aanzicht is bewaard geble-
ven is. Hopelijk blijft dit ook in de rest van
de molen het geval.
- Aan molen Buiten Verwachting te
Nieuwland zijn in mei schilderwerkzaam-
heden aan de romp en kleine reparaties
aan het gevlucht uitgevoerd. De schade
aan het gevlucht is o.a. het gevolg van
de storm op 20 maart jl. 
- Het is dit jaar precies een eeuw geleden
dat in Weert de Wilhelmus-Hubertusmolen
werd gebouwd. Eigenaar Piepers besloot
het eeuwfeest van de molen op te luiste-
ren met een bijzonder programma in de
periode van 6 t/m 30 mei.

Molenkalender 2004

12 en 13 juni: Viering 350-jarig bestaan De
Hoop - Den Oever
12 en 13 juni: Groninger Molenweekend
26 juni: Elfde Westlandse Molendag
26 en 27 juni: Brabants Molenweekend
10 juli: Molendag Goeree-Overflakkee
28 augustus: 20e Drentse Molendag 

De molen van Etersheim (foto H. Noot).

De ingebruikstelling van De Oude
Knegt op 8 mei (foto mevr. C.J. van
Eijk-Kapteyn).

De molen van Oostvoorne (foto H. Van
Steenbergen).
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Niedersachsen

Duitsland

Excursie naar de molendag in
Nederland

Een bus met Vlaamse molenliefhebbers is
een bekende verschijning tijdens de Ne-
derlandse molendag. Dit jaar organi-
seerde ook de Mühlenvereingung Nie-
dersachsen-Bremen een excursie naar
Nederland, waarbij de oliemolen Woldzigt
in Roderwolde, de zaagmolen De Jager
in Woudsend, de watermolen Lonjé bij
Bolsward en de koren- en pelmolen De
Onderneming bij Witmarsum op het pro-
gramma stonden. De excursie werd voor-
bereid en begeleid door Piet Bootsma uit
Leeuwarden, daarin bijgestaan door de
bekende molenaar Jan Eiklenborg uit Lo-
gabirum.

Duitse Molendag van start in 
Emden

Wat voor Nederland de tweede zaterdag
in mei is wordt in Duitsland op tweede
pinksterdag gehouden: molendag. Op 31
mei ging de elfde Duitse molendag offi-
cieel van start op de molen Vrouw Jo-
hanna in Emden. Dit ter gelegenheid van
het tweehonderdjarig bestaan van deze
molen. Ook in Duitsland zijn er die dag
veel molen open voor het publiek en zijn
er vaak tal van activiteiten. In 2003 na-
men er niet minder dan 1200 wind- en wa-
termolens aan de Duitse molendag deel.
Oost-Friese jachthoornblazers luidden de
molendag in vanaf de balie van de Minis-
ter-president Christian Wulff van Neders-
aksen hield een toespraak en op de mo-
lenwal werd een oecumenische goods-
dienstoefening gehouden. Na de officiële
opening ging een molenfeest van start
met onder andere een boerenmarkt. 
In 1956 werd het molenaarsbedrijf in de
Vrouw Johanna gestaakt. Sinds 1974 is de
molen met woonhuis etc. eigendom van
de stad Emden, gekocht van de familie
Schüür. In 1994 werd de Emder Mühlenve-
rein opgericht, die zich als eerste doel
stelde de Vrouw Johanna te restaureren.
Daarbij kreeg men met grote tegenslag
te kampen. Vandalen staken bijvoor-
beeld in 1997 het vrijwel gereed zijnde, op
de grond staande achtkant in brand, zo-
dat er een compleet nieuw achtkant
moest worden gemaakt. De molen is nu
weer geheel maalvaardig met twee kop-
pel stenen en een pelsteen. Dit jaar is de
oude paardenstal geheel gerestaureerd
en recent is begonnen met de restauratie
van het molenhuis.

Molen Nenndorf kan weer malen 

De gemeente Holtriem getroost zich grote
inspanningen om het totale molencom-
plex van Nenndorf/Westerholt in stand te
houden (zie Molenwereld 2002-10-268).
Molenmaker Haß uit Norden heeft de mo-
len weer maalvaardig gemaakt. Het was
23 jaar geleden dat de molen voor het
laatst heeft gedraaid! Met het herstel was
40.000 euro gemoeid. De landkreis Wit-
tmund nam hiervan 9000 euro voor haar
rekening, de deelstaat Nedersaksen
20.000 euro en de gemeente Holtriem
11.000 euro. Sinds 1976 is er inmiddels
270.000 euro in de molen geïnvesteerd. 

Eerste fase herstel molen Seriem
afgesloten

De koren- en pelmolen van Seriem in de
kreis Wittmund is met zijn bouwjaar 1804
voor Oost-Friese begrippen een zeer
oude molen. Ondanks goede zorgen was
de molen aan een grote restauratie toe.
Deze wordt in fasen uitgevoerd, waarvan
de eerste op 4 maart werd opgeleverd.
Deze betreft het herstel van de eigenlijke
romp. Het restauratieplan werd opgesteld
door architect Gerd Ubben, daarin bijge-

staan door molenmaker Heinrich Mönck
uit Großefehn. Tijdens de uitvoering van
het werk kwamen vele verborgen euve-
len aan het licht. De problemen met in-
sectenvraat in molens zijn bekend: bonte
knaagkever en wat dies meer zij. In Se-
riem was het ongedierte nog een maatje
groter: ratten. Zij hadden flink aan het
hout geknaagd, soms tot op het kernhout
toe. De kosten werden als volgt gedra-
gen: Bezirksregierung Weser-Ems 15.000
euro; stichting EWE 10.000 euro, de kreis-
spaarbank 5000 euro, 6500 euro van het
windturbinepark in Carolinensiel, terwijl de
molenvereniging ongeveer 15.000 mark
opbracht: in totaal ruim 50.000 euro. Dit
jaar hoopt men ook de tweede fase te
voltooien: restauratie en plaatsen van de
kap en vernieuwen van de balie, terwijl
de derde fase bestaat uit het restoreren
van het inwendige van de molen: zolders
en binnenwerk. In totaal is er nog 300.000
euro nodig. Een groot deel van de finan-
ciering is rond. Er ontbreekt nog ongeveer
60.000 euro.

Voorjaarsschoonmaak in de 
Peldemühle van Wittmund

De Peldemühle van Wittmund werd in
1741 als pelmolen gebouwd en werd pas
omstreeks 1935 ingericht als korenmolen.
Het is voor Oost-Friese begrippen een zeer
oude windmolen. Het pelwerk is helaas
uitgesloopt; de molen heeft nu nog twee
koppel maatstenen. Sinds 1977 doet de
molen dienst als museum voor de Heimat-
verein Wittmund. Het museum is van april
tot oktober geopend van dinsdag tot za-
terdag geopend tussen 10.00 en 17.00
uur, ‘s zondags van 10.00 tot 13.00 uur. Dit
jaar opende het museum op 3 april op-
nieuw zijn deuren. Daaraan vooraf gaand
was van boven tot beneden grote
schoonmaak gehouden, uitgevoerd door
25 vrijwilligers. De Peldemühle in Wittmund 

(foto H. Noot).

M O L E N S A C T U E E L
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 
0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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NVVM-molenmakers actief

Op dit moment wordt er gewerkt aan de
Van Bussel-stroomlijnwieken voor de ko-
renmolen van Oosterland op Schouwen-
Duivenland. De molen krijgt op alle twee
de roeden van Busselneuzen met op de
binnenroede remkleppen. Voor De Witte
Molen in Meeuwen wordt onderhouds-
werk uitgevoerd en dit betreft het ver-
vaardigen van een nieuwe lui-as. In ko-
renmolen De Onderneming in Wissen-
kerke is een nieuwe spil geplaatst en deze
molen is inmiddels weer maalvaardig. ver-
der is molen De Arend in Terheyden hele-
maal klaar en maalt nu als eerste molen
met een aluminium fok met remklep. Het
resultaat is uitstekend, want de fok en de
remklep werken prachtig. Het volgende
werk aan deze molen is het vernieuwen
van de stelling. Verders zijn er een paar
weken geleden nog twee nieuwe steen-
rondsels gemaakt voor De Twee Gebroe-
ders te Wijk en Aalburg en De Arend in
Terheyden.

Nadat op 8 maart de gerestaureerde kap
op de molen in Dinklage(D) werd gezet is
de staart aangehangen en is het ge-
vlucht in orde gebracht.

Aan de volgende molens is en wordt door
ons gewerkt:
Rond de Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel
is een steiger geplaatst en de metselaar is
begonnen met het herstel van het metsel-,
voeg- en stucwerk. Alle oude staalprofielen

in de romp uit de tijd van het maalderij-
bedrijf zijn verwijderd en afgevoerd. Alle
balklagen zijn in de werkplaats klaarge-
maakt en inmiddels in de romp geplaatst.
In de werkplaats liggen kuip en rolvloer
klaar voor montage en thans wordt ge-
werkt aan de kap en de rolwagens. 
Begin april zijn twee molenmakers afge-
reisd naar Amerika om de Fabyan Wind-
mill in Geneva ter plaatse af te bouwen.
Eerst werd er een paar dagen onderhoud
gedaan aan de molen in Pella, welke in
2002 door ons is gebouwd. Na aankomst
in Geneva is eerst het boventafelement
hersteld. Daarna is de nieuwe houten as
in de kap geplaatst en zijn de borstroe-
den op de grond verder opgehekt. Op 22
april april is de kap geplaatst en zijn de
roeden gestoken. Inmiddels is het staart-
werk verder aangebracht en alles afge-
monteerd en heeft de molen al weer ver-
schillende malen gedraaid. De eerste
draaidag leverde veel bezoek bij de mo-
len op en zeer veel enthousiaste reacties.

Aan de driegang in Leidschendam is het
nodige onderhoudswerk uitgevoerd, va-
riërend van het opnieuw ophekken van
een roede, vervangen betimmering voor-
keuvelens, herstellen en schilderen water-
loophekken, herstel metselwerk frontmuur
enz. 
Bij De Hoop in Maassluis waren er proble-
men met het lager onder de koningsspil.
Bij demontage van dat lager, bleek te-
vens dat de draagbalk in ernstige mate
door zwam was aangetast. Inmiddels is
de draagbalk polymeerchemisch her-
steld en het lager weer geplaatst. Dankzij
een snelle opdracht van de gemeente
Maassluis en de medewerking van de on-
deraannemer van Lierop, kon dit werk in
korte tijd worden uitgevoerd.
Door de rietdekker is bij de Schaapwei-
molen in Rijswijk het rietdek van kap en 8-
kant hersteld. Met name aan de kap was
de nodige schade ontstaan. Tegelijk met
het rietdekwerk zijn de nokplanken op de
kap vervangen.

Het aanbrengen van
een aluminium fok
aan de molen van
Terheyden.

De borsten en lassen
voor de molen in
Dinklage, klaar om
aangebracht te 
worden (foto Vaags).

Het maken van een nieuwe rollenvloer
en kuip in de werkplaats voor de 
molen van Nieuwerkerk a/d IJssel 
(foto Verbij).
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Papiermolen

Onlangs verscheen van de hand van de
vrijwillig molenaar van de koren- en pel-
molen De Liefde te Uithuizen een boek
met de titel ‘De belasting op het gemaal
in Stad en Ommelanden 1594 -1856’. Het
boek beschrijft de opkomst van cher-
cherswoningen, in de volksmond sarries-
hutten, die werden opgericht nabij mo-
lens ten behoeve van de huisvesting van
ambtenaren die belast waren met de
controle van de belasting op het gemaal.
B.D. Poppen is sinds 2000 molenaar op De
Liefde en de zoektocht naar de geschie-
denis van deze molen, inclusief de naast-
gelegen chercherswoning, heeft hem
doen verdiepen in deze chercherswonin-
gen in de provincie Groningen en de
achterliggende geschiedenis hiervan. Het
boek is verdeeld in drie hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk heeft als onderwerp de
belasting op het gemaal en is een be-
schrijving van de aard, inning en toepas-
sing, alsmede de invloed van deze impost
op de bevolking en economie. Het be-
schrijft de situatie rond de opzet, invoe-
ring en handhaving van de cherchersac-
tiviteiten in Groningen, waarbij ook kort
wordt stilgestaan bij de situatie in andere
provincies. Het reglement wordt uitvoerig
beschreven en het hoofdstuk sluit af met
een (niet overbodige) verklarende woor-

denlijst. In hoofdstuk twee komen de
chercherswoningen op het platteland zelf
aan de orde en een overzicht van de res-
terende en verdwenen chercherswonin-
gen in de provincie Groningen. Bouw, be-
stek en onderhoud worden beschreven,
alsmede een drietal inventarisaties in
1942, 1993 en 2003. Zes nog bestaande
chercherswoningen worden individueel
en meer uitgebreid beschreven. Het
derde hoofdstuk tenslotte geeft een over-
zicht van de plakkaten, resoluties, ordon-
nanties, reglementen en rekesten be-
treffende de belasting op het gemaal.
Het geheel wordt opgesierd met een
summier aantal afbeeldingen van met
name plakkaten, gevelstenen en de be-
staande chercherswoningen, allen in
zwart/wit. De ondertitel ‘een aspect van
onze sociaal-economische geschiedenis
waarin molenaars en cherchers centraal
staan’ geeft al aan dat we niet te maken
hebben met een boek waarin de molens
centraal staan. Voor de niet op het on-
derwerp ingevoerde gemiddelde molen-
liefhebber zal het boek derhalve wellicht
te diepgravend zijn en een opsomming
van feiten. Voor de meer in het onder-
werp ingewijde lezer en/of geïnteres-
seerde in de geschiedenis van de provin-
cie Groningen, molens en hun relatie tot

de belastinning in het bijzonder, bevat het
boek een schat aan interessante gege-
vens en informatie, gebaseerd op een
zorgvuldig en intensief archiefonderzoek.
De inhoud is begrijpelijk uiteengezet,
overzichtelijk geordend en het geheel
maakt een keurig verzorgde indruk. De
hoeveelheid stof en de inhoudelijke diep-
gang maakt echter wel dat het een boek
is dat je niet zomaar in een adem uitleest.
Naast genoemde hoofdstukken bevat
het boek archivalia, literatuurlijst, internet-
site-lijst en een uitgebreide bronvermel-
ding. Bart Mols.

‘De belasting op het gemaal in Stad en
Ommelanden 1594 B 1856’ is samenge-
steld, geschreven en uitgegeven door
B.D. Poppen. Het boek is verschenen bij
Bakker’s Drukkerij te Uithuizen,  A4-for-
maat genaaid en gebonden uitgevoerd
met een harde kaft (zonder stofomslag)
en bevat 298 pagina’s. Het ISBN-nummer
is 90-808503-1-4 en de prijs bedraagt
23,75 (inclusief portikosten). Het boek kan
worden besteld door overmaking van dit
bedrag op gironummer 1415811 t.n.v. B.D.
Poppen te Uithuizen o.v.v. ‘boek ge-
maal’. Voor nadere informatie omtrent de
uitgave b.poppen@net.hcc.nl

De belasting op het gemaal in Groningen

De auteur met zijn boek voor de sarrieshut van de molen
van Uithuizen (foto H. Noot).
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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”. 

Rijnlandse molens 
in breder verband
Rijnlandse molens 
in breder verband

Natuurlijk is het behoud van onze molens het hoofddoel 
van de Rijnlandse Molenstichting. Dat willen we zo goed

mogelijk doen en daar trekken we keihard aan. 
Maar er is meer. 

Molens staan niet op zich als een soort
Gegeven Grootheid. Het zijn bema-

lingswerktuigen: ze hebben een achter-
grond, een doel. Het is goed om stil te
staan bij deze achtergrond van de mo-
lens. Vandaar, dat de Rijnlandse Molen-
stichting op vrijdag 26 maart 2004 een
symposium om de waterproblematiek in
het kustgebied van Zuid-Holland en
Noord-Holland tussen Maas en IJ heeft
georganiseerd over het thema ‘Malen of
bergen’.

Vraagstelling

De vraagstelling op dit symposium is: Wat
zijn de middellange en lange termijn ge-
volgen van het bemalingsbeleid voor het
gebied. Hierbij kijken we als molenstich-
ting natuurlijk naar de gevolgen voor

onze molens. Zijn al onze inspanningen
ten aanzien van monumentenbehoud
ook op langere termijn gerechtvaardigd?
Maar wij plaatsen onze vraagstelling
graag in een breder kader. Daarbij valt te
denken aan klimaat, oppervlaktewater,
grondwater, niveau van het land en van
de zee, bemaling, verzilting en veiligheid,
maar ook nieuwe technologie.
De Rijnlandse Molenstichting wil door mid-
del van dit symposium een katalysator zijn
om te komen tot een geïntegreerde aan-
pak van het probleem door de verschil-
lende verantwoordelijke instanties.

Uitdagingen en antwoorden

Deskundigen belichtten diverse aspecten
van de zaak. Prof. Dr. Ir. Marc Bierkens,
hoogleraar hydrologie aan de Rijksuniver-

De malende Zweilandermolen bij Warmond met rechts ervan zijn opvolger: het ge-
maal. Afzonderlijk kunnen zij veel en als het moet samen het meest. Dankzij molenaar-
machinist Kees de Haas behoort de molen tot de meest malende molens van Neder-
land (foto Joop Vendrig). 
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siteit in Utrecht ging in op de bedreigin-
gen waaraan het waterbeheerssysteem
in West-Nederland de komende eeuw zal
komen bloot te staan. Dit zijn interne be-
dreigingen zoals maaivelddaling en ex-
terne bedreigingen zoals klimaatveran-
dering en zeespiegelstijging en de effec-
ten daarvan zoals behoefte aan meer
bergingscapaciteit, aan grotere opvoer-
hoogte en de dreiging van toenemende
verzilting. Het is duidelijk dat het waterbe-
heer in de nabije toekomst voor enorme
uitdagingen staat.
Ing. G.H. Keunen van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg trok lijnen vanuit het
verleden. Versterking van de bemaling is
alle eeuwen door het leidende principe
geweest. Het lijkt ook de goedkoopste en
de meest snelle en effectieve waarborg
tegen wateroverlast. De nu nog reste-
rende poldermolens kunnen in dat ver-
band nu al als reeds beschikbare reserve-
capaciteit worden gezien. 
Mevrouw Dr. Ir. Liz van Duin, hoofd afde-
ling integrale plannen en projecten/wa-
tersystemen van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland, maakte duidelijk dat
de problemen zich steeds duidelijker afte-
kenen en wees mogelijke ontwikkelingen
in de toekomst aan, tot vertrekken uit
deze door water bedreigde oorden toe.
Prof. Dr. Ir. Cees van den Akker, hoogle-
raar hydrologie T.U. Delft, haakte in op de
pessimistische teneur als het gaat om de
waterbeheersing in Nederland. Hij vindt
dit veel te zwaar aangezet. In het verle-
den heeft Nederland, met zijn deskundig-
heid op watergebied, bewezen de pro-
blemen het hoofd te kunnen bieden. In
een samenspel van deskundigheid, tech-
nologie, systeemkennis en techniek moet
het mogelijk zijn om ook de huidige zoge-
naamde bedreigingen op een adequate
manier tegemoet te treden. 
Dr. Ir. Willem Brandenburg, onderzoeker
Plant Research International RUW Wage-

ningen, ging in op verzilting en bepleitte
beter inspelen op de bestaande water-
kwaliteit.

‘Malen of bergen’ was in de molentijd
geen vraag: men deed het beide. Altijd
was er het besef dat de wind het wel eens
kon laten afweten wanneer je die hard
nodig had. Dus moest het waterbergend,
het bufferend vermogen in de polder re-
latief groot zijn. En malen kan je niet met
de wind van gisteren. Dus kregen de mo-
lens een (te) grote nominale capaciteit
om maximaal van de wind te kunnen pro-
fiteren. Toen machines, die dag in dag uit
konden malen het werk overnamen, ver-
dween de noodzaak van het achter de
hand hebben van extra sterke bemaling
of extra waterberging en ... werden ver-
waarloosd. Dit leidde tot vergrote kwets-
baarheid en die is juist de laatste jaren
gebleken. 
In Rijnland zijn verhoudingsgewijs veel wa-
termolens bewaard gebleven die weer in
staat zijn om een bijdrage te leveren aan
de waterbeheersing in het gebied. Ze
staan er toch, hebben bij goede wind
een verhoudingsgewijs grote capaciteit
en waarom zou je ze dan niet gebruiken?
Bij grote restauraties zoals die de laatste
jaren in opdracht van de Rijnlandse Mo-
lenstichting zijn uitgevoerd is gebleken
dat ook nu een molen nog kan worden
aangepast aan de veranderde omstan-
digheden als een sterk verlaagd polder-
peil, waardoor hij kan blijven functione-
ren. Er is geen enkele reden om aan te
nemen dat dit in de toekomst anders zal
zijn. Natuurlijk zal het grote verhaal van
het ‘malen of bergen’ zich buiten de mo-
lens afspelen. Dat molens, zeker in Rijn-
land, een bijdrage in die bemaling kun-
nen leveren is buiten kijf. Dat steentje wil
de Rijnlandse Molenstichting maar al te
graag bijdragen. 

Her int r edende molen

De Bosmolen is al een halve eeuw met
pensioen. In 1955 kwam hij buiten bedrijf
en werd gedeeltelijk uitgesloopt. De to-
tale ondergang van de molen is in eerste
instantie voorkomen door de gemeente
Leiderdorp die de molen in 1963 kocht en
liet restaureren. Daarna draaide de mo-
len wel weer en zo was hij een der blik-
vangers langs de A4, de ‘molensnelweg
van Nederland’, maar echt malen was er
niet meer bij vanwege het sinds 1955 ont-
brekende binnenwerk.

De aanleg van de HSL maakte het hand-
haven van de molen op zijn historische lo-
catie helaas ongewenst, zo niet onhoud-
baar. In overleg met de gemeente Lei-
derdorp, de HSL-organisatie en andere in-
stanties werd de molen verplaatst naar
de naburige Lagenwaardsepolder. Deze
polder kon bovendien versterking van de
bemaling gebruiken en zo werd de molen
door molenmaker Verbij niet alleen ver-
plaatst, maar ook zo gerestaureerd dat hij
weer voor de bemaling van de polder
dienst kan doen. Het komt er op neer dat
de 168-jarige molen na een welverdiend
49 jarig pensioen als bemalingsinstrument
weer opnieuw, als herboren, herintreed,
in zijn oude loopbaan, zij het op een iets
andere plaats. Omdat de molen nu bui-
ten de gemeente Leiderdorp is komen te
staan is hij nu overgedragen aan de Rijn-
landse Molenstichting en is Andries Veloo
aangesteld als molenaar. Hij bewoont
ook het molenhuis. 
Op zaterdag 15 mei is de molen officieel
in gebruik gesteld met het lichten van de
vang door de heren Hans van der Sluijs,
projectmanager van de HSL-organisatie,

De Waterloosmolen bij Rijpwetering stond ‘droog’. Verdieping en aanpassing van het
scheprad in 1995/1996 hebben van deze al jaren buiten gebruik zijnde molen een
functioneel bemalingswerktuig gemaakt, waardoor de bemalingscapaciteit van de pol-
der toenam en een juweel van een molen behouden bleef in de best denkbare staat
(foto J.L.J. Tersteeg).

M o l e n s

De Bosmolen op zijn oude plaats, 
verdoken in het landschap, wachtend op
de verplaatsing (foto jsb, juni 2001).
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en Michiel Zonnevylle, burgemeester van
Leiderdorp. 
De molen begint nu aan zijn derde soort
wateropvoerwerktuig. Hij werd in 1836 ge-
bouwd met een scheprad. Om wille van
capaciteit en opvoerhoogte werd dat
kort voor de oorlog vervangen door een
schroefpomp en nu heeft de molen een
vijzel gekregen omdat die het meest ef-
fectief is in verband met de vrij grote op-
voerhoogte. 
De molen verandert ook van naam. De
meeste Rijnlandse molens dragen de
naam van de polder waar ze staan. Die
traditie houden we in ere en vandaar dat
de molen nu door het leven zal gaan als
de Lagenwaardse Molen. 
Zonder de HSL had de molen op zijn oude
plaats kunnen blijven, maar was daar
waarschijnlijk nog lang (altijd?) zonder
echte functie gebleven. Dankzij de HSL is
de molen weer een echte, levende mo-
len geworden met een nuttige functie. Zo
zijn we dan ook als Rijnlandse Molenstich-
ting bijzonder trots op deze molen, de 43e

van onze stichting, een sieraad voor het
mooie Rijnlandse polderland.

De over ige molens

Doeshofmolen

Een harteloze molen, dat was de Does-
hofmolen bij Leiderdorp. De molen was in
de jaren vijftig zo vervallen dat hij zo on-
geveer een doorkijkmolen was gewor-
den. In 1963 werd de ruïne eigendom van
onze stichting, waarna een uitwendige
restauratie volgde; meer zat er toen niet
in. Vandaar dat hij het meeste van zijn
binnenwerk bleef missen en echt malen

Het spectaculaire transport van de com-
plete Bosmolen naar de Batelaan zal ve-
len lang heugen (foto Verbij).

Als Lagenwaardse Molen kan de Bosmolen weer nuttig dienst doen en hij heeft voor
een molen de onmisbare ruimte. (foto Verbij)

was er dan ook niet bij. Dat is aan het ver-
anderen. Molenmaker Verbij is volop be-
zig de onderdelen van het gaande werk
aan te brengen. Ook is een nieuwe roede
is gestoken. Het scheprad is in zijn geheel
over de weg en vervolgens via het terrein
van de HSL naar de molen gebracht en
vervolgens in de krimp gehangen. Het ge-
heel wordt nu afgewerkt en als alles vol-
gens plan verloopt dan wordt de molen,
bemalen door vrijwillig molenaar Ger
Abrahams op zaterdag 12 juni officieel in
bedrijf gesteld. Dan kan de molen zich
weer nuttig maken voor de bemaling van
de Huis ter Doespolder. 

Klaas Hennepoelmolen

Het is nauwelijks te geloven, maar ‘t Poel-
tje, gaat het redden. Van deze molen
mankeerde alleen nog maar de defini-
tieve ondergang, dan was hij voorgoed
weg geweest. Alle ingrediënten voor een

geruisloze ondergang voor deze bekoor-
lijke molen op de grens van en Oegst-
geest waren voluit aanwezig.
Het wonder is zich aan het voltrekken. De
molen staat weer recht op zijn benen en
het grondwerk is weer aangevuld. Aan
de boezemzijde is een damwand ge-
plaatst. Half mei is de metselaar aan het
herstel van de romp begonnen. Tevens
worden dan meteen de nieuwe balkla-
gen gelegd. Op kantoor van molenmaker
Verbij wordt gewerkt aan het vervolg: het
uittekenen van de kap en het maken van
de bijbehorende begroting. Zo is deze
molen op weg een Warmonds wonder te
worden.

Hondsdi jksemolen

Half mei is molenmaker Verbij gestart met
een restauratie aan de kap. Het belang-
rijkste is het vervangen van het complete
rietdek inclusief rietlatten en rinkellatten.
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BO
N

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
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‘t Po
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Rond de kap is een steiger geplaatst t.b.v.
het vernieuwen van de roosterhouten en
de spanring. Ook de spanten en de gor-
dingen van de kap zullen hersteld wor-
den. Daarnaast krijgt de molen een
nieuwe vangbalk met ezel, alsmede een
nieuwe busbalk. Tot slot wordt ook de spil
vervangen, de oude is in het verleden al
eens aangescherfd. Tijdens het malen
kraakt de spil heel erg en ook het lager
onder is aan revisie toe. Besloten is om dit
werk nu meteen mee te nemen om brok-
ken te voorkomen. In een later stadium
moet er anders weer een gat in de
nieuwe rieten kap gemaakt worden en
dat zou dan onnodige kosten met zich
mee brengen. 

Lageveense Molen in L isse

Gebruik makend van het droge voorjaar
(de molenmakers konden met de auto
door het weiland rijden), is aan deze mo-
len het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd:
van een roede is het hekwerk vervangen.
Er is een nieuwe lange schoor aangehan-
gen. De schepradkast is hersteld evenals
de betimmering van de ondertoren, Di-
vers teerwerk is uitgevoerd, een nieuwe
trapleuning gemaakt en wat het gaande
werk nagelopen.

Kagermolen en Buurtermolen

Deze molens zijn alleen per boot te berei-
ken. Daarom vindt het jaarlijks onderhoud
altijd in de goede tijd van het jaar plaats
en dat is dan ook nu gebeurd.

De Doeshofmolen krijgt zijn scheprad 
terug (foto Bart Dooren).

‘t Poeltje staat weer recht op zijn benen,
een goed jaar geleden lag instorten 
eerder in de lijn van de verwachting
(foto Bart Dooren). 

De Hondsdijkse molen is voor Zuid-Hol-
land van een bijzonder type, de enige in
de provincie zonder staart, een binnen-
kruier dus (foto Joop Vendrig).
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Z O E K E R
Omtrent de ‘Zoeker’ uit het meinum-

mer ontvingen we het navolgende
schrijven van de heer Esselink uit Delft: ‘Ik
heb sterk de indruk, dat de Zoeker uit het
meinummer van Molenwereld de in de
Tweede Wereldoorlog verwoeste molen
van Afferden in Noord-Limburg is. De mo-
len is zo te zien een beltmolen, maar het
vreemde is, dat de belt links gewoon
doorloopt. Dat wijst erop, dat de molen
tegen een helling aan gebouwd werd,
waarbij aan de lage zijde de inrit werd
aangebracht. Vanaf de hoogte gezien
was de molen dan een grondzeiler. Dit
kwam bij een aantal Limburgse molens
voor, o.a. dus bij de molen van Afferden.
De molen werd in 1886 gebouwd even
ten oosten van het dorp Afferden aan de
weg naar Siebengewald. Een voorgan-
ger van de molen, die op een andere
plek stond, was op 15 augustus 1882 door
blikseminslag verbrand. De nieuwe molen
kreeg de naam Nooit Gedacht. In 1943 of
1944 wordt de molen verbusseld, zoals te
zien op de foto in Molenwereld. Mole-
naar/eigenaar is dan Chris van den
Bergh. Hij heeft maar kort kunnen profite-
ren van de gestroomlijnde molen, want tij-
dens gevechten in oktober 1944 raakt de

molen zwaar beschadigd. In februari 1945
wordt de molen opgeblazen. Toch wordt
de molen weer herbouwd en wel in 1958
met gebruikmaking van onderdelen van
de molen van Heide bij Venray. De molen
bestaat nog steeds en is thans eigendom
van molenmaker Harrie Beijk.’
Het lijkt er inderdaad veel op, zo klopt de
raamindeling, maar er zijn stoorzenders.
Zo zou de foto genomen zijn bij de bevrij-
ding door een Schotse soldaat. Bij de be-
vrijding lag de molen van Afferden even-
wel in puin: opgeblazen. Verder is te zien
dat de voorzijde van de toog zwaar be-
schadigd is: oorlogsschade. Om die rede-
nen lijkt de molen van Afferden dus toch
minder waarschijnlijk. Wie geeft uitsluitsel?

Bij de nieuwe ‘Zoeker’ valt vooral de
schuit met de hoge deklast op. Je zou
haast zeggen dat die meer wind vangt
dan het zeil. Hoe merkwaardig ook, het
gaat ons uiteraard om de molen. Het ge-
heel doet onmiddellijk denken aan een
molen in Rijnland en dan gaan de ge-
dachten uit naar molens als de Boterhuis-
molen of de Zwanburger Molen. Die blij-
ken het toch niet te zijn. Welke is het dan
wel? 

Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: j sbakker@molenwereld.n l
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Martin E. van Doornik

In Winschoten, dat weleens
de ‘Roos van de regio’

(Oost-Groningen) wordt 
genoemd, kan men nog 
altijd drie mooie molens 
bewonderen, die allen aan
dezelfde straat zijn gelegen,
de tegenwoordige Nassaus-
traat. Vroeger is deze straat
water geweest: het is het 
gedempte Winschoterdiep.
Met drie grote molens op

een rij kan men Winschoten
een soort ‘Schiedam’ van het

Noorden’ noemen.

Van het westen uit komend, zien we eerst
links Molen Berg uit 1854, wat verderop de
hoge Molen Dijkstra uit 1862 met ervoor
de fraaie molenaarswoning in authen-
tieke Oost-Groninger stijl en tenslotte

M o l e n  E d
Verrassend Winschoten: 

De gevelstenen boven de noordelijke
ingang. Let op het siermetselwerk met
de zwarte stenen onder de richel.

rechts voor een rotonde de Molen Edens
uit 1763. Het zijn alle drie hoge achtkante
stellingmolens. Maar Molen Edens is daar-
onder een buitenbeentje, met name aan
de geknikte stenen onderbouw en het
merkwaardige bovenachtkant, dat na-
genoeg een soort flessenhals-vorm ver-
toont. In 1870 is de molen verhoogd op en
zeer merkwaardige manier en wel zoda-
nig dat niet alles in overeenstemming is

met de traditionele molenbouw.
Als een nieuwsgierige molenliefhebber bij
wijze van spreken een rechte lijn langs
een liniaal zou trekken tussen boven- en
ondertafelement, die hij bij een normaal
achtkant zou verwachten, dan klopt er
iets niet. De achtkantstijlen zouden zich
dan in de buitenlucht bevinden. Met de
kin tussen de wrijvende duim en wijsvinger
gaat de nieuwsgierigheid van de molen-

Molen Edens te Winschoten, van uit het zuid-zuidwesten gezien (alle foto’s Martin
E. Van Doornik).
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Ondanks de foto’s zal het hoe en
wat van de constructie van de

molen van Edens in Winschoten
door het hoge technische gehalte
niet iedereen even helder voor de

geest staan. We zijn dan ook 
bijzonder dankbaar dat Bas Koster

niet alleen bereid, maar ook in
staat was om het verhaal van 

Martin van Doornik te ‘vertalen’
in een doorsnedetekening van de

molen. Dat is geen sine cure 
geweest, want Koster kent de 

molen alleen maar van wat foto’s
en is er nooit geweest. In subliem

samenspel met Bé Oomkens is
desalniettemin toch een prachtige

en duidelijke tekening ontstaan
die een helder inzicht geeft in de
bijzondere constructie van deze

molen. Hulde aan de tekenaar en
niet te vergeten ook aan 

Bé Oomkens voor deze tekening!
Als redacteur heb ik langs de 
zijlijn de wording van deze 
tekening met bewondering 

gevolgd, zowel voor de tekening
op zich als de manier van het

ontstaan. 
jsb. 

 e n s
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liefhebber omtrent de merkwaardige
vorm van deze molen gestaag groeien.
Hoog tijd om Molen Edens als een zoge-
naamde ‘gestoorde’ molen aan een on-
derzoek te onderwerpen.

Geschiedenis

Om te beginnen is de molen in 1763 als
lage stellingmolen gebouwd met een
nogal breed houten achtkant. De op-
drachtgevers waren de echtelieden Jur-
rien Balles en Antje Gerbrands. Latere mo-
lenaars waren Jan Joesten en Gerhard
Eike ma. Bij de oprichting van het kadaster
omstreeks 1830 staat de molen als ‘pel-
en koornmolen’ op naam van Gerhard
Eike ma. Vanaf 1855 tot 1960, dus bijna 105
jaar lang, waren diverse generaties Edens
op de molen werkzaam. Sinds 1960 is de
gemeente Winschoten eigenaar. Molen
Edens werd gedurende zijn werkzame ja-
ren zeer intensief gebruikt en daardoor is
de inrichting vaak gewijzigd. Interessant
om te weten is dat Winschoten tot de
Tweede Wereldoorlog, procentueel ge-
zien, na Amsterdam de grootste Joodse
gemeenschap had van Nederland. Op
deze molen werd vroeger, in overeen-
stemming met de koosjere spijswetten,
veel gemalen onder toezicht van het
Joodse rabbinaat!
Diverse zonen uit opeenvolgende gene-
raties Edens, die het beroep van mole-
naar bleven houden, waaierden uit naar
andere molens. Zo ben ik te weten geko-
men, dat Harm Alberts Edens, de zoon
van de opdrachtgever tot de verhoging

De eerste zolder. Halfronde stiep met
een stukje gestukadoorde achtkantstijl.
Linksboven de zwarte uitsparing voor
de vroegere bolspil.

De tweede zolder. Legeringsbalken met openingen van de verdwenen korbelen. 
Boven het raam is een veld regel zichtbaar. Het linker sleutelstuk was een oude
steenspil!

De derde zolder, iets lager dan de huidige stelling. De achtkantstijlen, veldkruisen
en korbelen komen hier uit het metselwerk te voorschijn. Hier draaide vroeger het
spoorwiel.

van de Winschoter molen in 1870, De
Jonge Hendrik in Den Andel in 1882 heeft
gekocht voor 7.000 gulden, de molen
waarop ik als vrijwilliger al ruim 14 jaar de
scepter zwaai. Zijn dood in 1913 deed zijn
weduwe Martha Edens-Wielens besluiten
de Andelster molen te verkopen voor het-
zelfde bedrag als in 1882. 
Het is juist deze Albert Edens, die op-
dracht gaf voor het aanbrengen van de
zelfzwichting op de molen van Den Andel
in 1903. Met dit prachtige wieksysteem
ben ik hem daarvoor nog steeds dank-
baar!

Verhoging

Normaal gesproken zou je een nieuw ver-
hoogde stenen onderbouw verwachten
met daar bovenop het herplaatste be-
staande achtkant. Een goed voorbeeld
kan men bijvoorbeeld vinden bij het hui-
dige restant van de molen van Offeringa
in Kommerzijl (gem. Zuidhorn). Maar nee,
dit was hier in Winschoten niet het geval,
waar het houten achtkant in 1870 was blij-
ven staan! Misschien was een normale
verhoging, zoals in Kommerzijl, teveel voor
de portefeuille van de opdrachtgever Al-
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De derde zolder, de voormalige 
pelzolder. Het westelijke kop pel 
maalstenen ligt onder de vloer 
verzonken, in de plaats van de 
vroegere pelsteen. Erboven de 
maalbak van het noordwestelijke 
koppel maalstenen.

bert Edens en hij waarschijnlijk naar een
andere oplossing heeft geprobeerd te
zoeken, waarbij de Winschoter molenma-
ker B. Evers zich achter het oor moest
krabben.... 
Terwijl het metselwerk vanaf de eerste zol-
der gestaag voortschreed, werden de
veldkruisen en korbelen grotendeels ver-
wijderd, terwijl de achtkantstijlen aan de
bovenkant werden verlengd. Ook het
gaande werk verhuisde enkele zolders
hoger. Daardoor is het achtkant tot de
huidige stelling ingemetseld, waarbij de
achtkantstijlen aan de binnenkant be-
pleisterd en wit gesausd zijn.
Volgens mijn metingen was het oude
achtkant op de eerste (vroeger stelling-)
zolder ca. 9 meter breed en op de voor-
malige kapzolder was het achtkant net
onder het ondertafelement 5,44 meter
breed, haaks tussen de binnenkant van
het kleedhout in het midden van de te-
genover elkaar staande velden gere-
kend. Verder heb ik sporen aangetroffen
van de oude plaats van de maalstenen.
In een legeringsbalk onder de tweede
zolder heb ik twee gaten aangetroffen
waar de bolspillen erdoorheen hadden
gedraaid samen met de afdrukken van
de ophangingen van de pasbalken.
Ongeveer een meter boven de eerste
zolder ontdekte ik gemetselde stiepen,
waarop de achtkantstijlen rusten, die als
witte bepleisterde, ver naar binnen uit-
springende banden naar boven lopen,
tot iets onder de huidige stelling.
De legeringsbalken onder de tweede zol-
der, wat voorheen steenzolder was, verto-
nen nog zeer duidelijk openingen, waarin
vroeger korbelen hebben gezeten. In
sommige gaten zijn de houten toogna-
gels nog aanwezig!
Nog een zolder hoger, ziet men daarente-
gen wél korbelen, die ‘zomaar’ uit de
witte banden schuin naar de legerings-
balken toesteken. Op ongeveer halve
hoogte komen de veldkruisen tenslotte uit
een soort horizontale kromming in de
pleisterlagen op het muurwerk tevoorschij

Voormalige pelzolder

Op deze zolder hebben de pelstenen ge-
legen, maar die zijn nu verdwenen. Op
de plaats van de westelijke pelstenen ligt
nu een koppel maalstenen, waarbij de
kuipdeksels één geheel met de vloer vor-
men. Daarin ligt uitgespaard de schud-
schoe. Een kaar op kniehoogte moet een
merkwaardig gezicht zijn. Verder kan het
opgeveegde of opgewaaide stof (per
ongeluk) zóó van de vloer in het kropgat
vallen! Het andere, noordwestelijke kop-
pel maalstenen ligt wel normaal op de
steenzolder. Met de beide stenen op
‘kwart voor elf’ zou de taats van de ko-
ningspil een zijdelingse wrijving in de zuid-
oostelijke richting ondervinden.

Steenzolder 

De steenzolder, voorheen luizolder, ligt op
halve hoogte van de stellingdeuren. De
diameter daarvan bedraagt 7,23 meter.
De oorspronkelijke veldkruisen zijn ten be-
hoeve van de stellingdeuren wegge-
haald, want de uitsparingen hiervan zijn in
de achtkantstijlen nog aanwezig. Aan de
noordkant ontdekte ik een gat voor de la-
gering van de luias op zijn oude plaats.
Nog een zolder hoger, op ongeveer ge-
lijke hoogte van het spoorwiel, houden de
achtkantstijlen van het oorspronkelijke
achtkant op. Dit was vroeger de kapzol-
der. De diameter tussen de velden is 5,44
meter binnenwerks, precies aan de on-
derkant van waar vroeger het boventaf-
element was. De vroegere hondsoren
hebben plaats gemaakt voor veldkruisen,
die men nu ziet. Hier zijn de achtkantstijlen
op een gelaste manier met een lichte knik
verlengd en 4,26 meter hoger ligt het te-
genwoordige boventafelement. De dia-
meter tussen de velden is daar 4,76 meter
binnenwerks. De verlengde stijlen hebben
dezelfde dikte als de oude achtkantstij-
len, daarbij zijn zij iets gebogen, zodat het
achtkant onder de kap zelfs iets uit elkaar

wijkt! Dit verklaart de karakteristieke klok-
huisvormige ‘flessenhals’ van de molen.

Kap

Daarnaast ben ik tot de conclusie geko-
men dat, gezien de hier vermelde diame-
ters van de oude en nieuwe kapzolder
een verschil van 68 centimeter maakt, zo-
dat het haast onomstotelijk is dat de mo-
len vóór 1870 een grotere kap moet heb-
ben gehad. Bé Oomkens betwijfelt dit:
Volgens hem heeft men in 1870 de acht-
kantstijlen met ruim vier meter verlengd
en daarop als voorheen het boventafele-
ment gelegd, waarop tot 1984 de oude
kap lag. Voor hem staat vast dat er geen
nieuwe kap op gekomen is. In een van de
balken van de oude kap stond het jaartal
17?? ingekerfd. De oude kap van 1763 is
bij de restauratie in de jaren 1984 en
daarna geheel vervangen. Helaas is toen
onvoldoende gelet op de bouwhistorie
zoals sporen van potdekselwerk, rietlat-
ten, etc.

De huidige steenzolder, vroeger luizol-
der, ligt op halve hoogte van de stel-
lingdeuren. In het midden de steenspil
van het westelijke koppel maalstenen.
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Volgens de vrijwillig molenaar Klaas Strijk
zouden de verlengde onderdelen afkom-
stig zijn van een afgebroken poldermolen

Onderbouw

Juist onder de richel zitten in het onder-
achtkant zitten grote natuurstenen blok-
ken in alle acht pilasters. Misschien had-
den zij als steunpunten gediend voor de
binnensluiting van de oorspronkelijke lage
stelling! Ik wil benadrukken dat het for-
maat van de bakstenen boven de richel
kleiner is dan in de oorspronkelijke onder-
bouw van 1763. Bovendien zijn deze be-
nedenmuren fraai gedecoreerd met
zwarte kopse kanten van bakstenen, die
zeer regelmatige verdeeld zijn over de
muurvlakken. 

Vlucht

Ik had een meetlint van 20 meter bij me,
de hoogte van de huidige stelling heb ik
daarmee gemeten, wat door de niet erg
effen grondniveau op gemiddeld 10 me-
ter neerkomt. Dan kom ik uit op een ver-
schil van ruim 6,5 meter tussen de richel in
de knik en de stelling. Gelet op de verho-
ging van het achtkant met 4,26 meter
moet het gevlucht (nu 22,40 meter) on-
geveer 4,50 meter groter zijn geweest,
bijna 27 meter! Dat klinkt voor de functie
van deze molen zeer ongeloofwaardig.
Voor een molenaar staat het verkleinen
van het wiekenkruis en daarmee samen-
hangend veel minder vermogen, gelijk als
het vloeken in de kerk.

In het noordelijke veldkruis is het gat
van het vroegere luiwerk nog aan -
wczig! Ervoor het bestaande luitouw.

De lasverbinding in de achtkantstijl,
waar tot 1870 het boventafelement lag.
Het veldkruis rechts verving de honds-
oren.

Uiterlijk voor 1870

Mag ik heel voorzichtig ervoor gaan zitten
om deze molen in de situatie tussen 1763
en 1870 in mijn gedachten te beschrijven:
een lage stellingmolen met staande stel-
lingschoren en een misschien met riet ge-
dekt, breed achtkant en een grotere kap
met een vlucht van bijna 27 meter? Eerlijk
gezegd heb ik geen idee wanneer het as-
faltpapier is ‘uitgevonden’ waarmee vele
molenachtkanten worden bekleed, zoals
nu het geval is met Molen Edens. Om te
weten of er vroeger riet is geweest, moet
ik de buitenkant van de achtkantstijlen op
eventuele sporen van rietlatten onder-
zoeken. Al met al ben ik daar nog niet ze-
ker van.
Let ook op de gietijzeren ramen in de ste-
nen onderbouw, die van 1870 dateren,
ook aanwezig op de begane grond. Wa-
ren er vanaf 1763 houten ramen? In Oost-
Groningen komen vaker gietijzeren ra-
men in molens voor dan in de rest van de
provincie. In het westen is de molen van
Enumatil daar een uitzondering van. Daar
hebben wij te danken aan de in deze
contreien voorkomende scheepswerven
en de daaraan verbonden ijzergieterijen.
De 19e-eeuwse industrialisatie van de
aardappelmeel- en strokartonfabrieken in
het oosten van Groningen zullen even-
eens daaraan verwant zijn geweest.
Wat nu nog herinnert zijn slechts de na-
men van de ijzergieterijen als H.J. Koning
te Foxham en J.M. de Muink Keizer te Mar-
tenshoek die op veel noordelijke boven-
assen te vinden zijn.
Tot slot heeft een ‘ingemetseld’ achtkant
op langere termijn funeste gevolgen voor

de molen. Door het vochtig inslaan van
de muren zijn de achtkantstijlen op den
duur gaan verrotten. Zouden de pilasters
aan de buitenzijde vanaf de eerste zolder
daarom zijn bepleisterd?

Hekwerk

In 1946 is Molen Edens stilgelegd en de
zelfzwichting is vervangen door het oud-
Hollandse systeem, waarbij alle (witte)
zoomlatten op de voorkant van de
(groene) heklatten zijn gespijkerd. Het zijn
juist deze kleurcontrasten, die duidelijk te
zien op de onderste wiek op de foto in het
Groninger Molenboek van 1981, op pa-
gina 264. Is het achtkant ondertussen
door het wegrotten van de onderste de-
len instabiel geworden zodat het voeren
van de zeilen onmogelijk gemaakt
wordt? Het is niet uniek dat alle zoomlat-
ten op de voorkant van de hekkens wor-
den gespijkerd. De omslagfoto van het
boek Molens in Drenthe toont de be-
kende Jantina Hellingmolen in Aalten,
óók met alle zoomlatten op de voorkant!
De reden hiervan is mij niet duidelijk.
In de loop van de jaren rotten de acht-
kantstijlen, bandstukken en veldkruisen in
en achter het metselwerk steeds verder
weg. Men loste dat heel eenvoudig op
door de gaten dicht te metselen, eventu-
eel na het weghalen van wat bedreigd

Een van dc acht natuurstenen blok ken
die de binnensluiting van de stelling
droeg. Let op het verschil in baksteen-
formaat boven en onder de richel.
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hout. Bij de restauratie van 1984 zijn om-
wille van de stabiliteit van de constructie
alle legeringsbalken in het onderachtkant
voorzien van lange metalen strips door de
penanten en geborgd met een muuran-
ker. Het achtkant is verstevigd met meta-
len banden om de bandstukken en de
achtkantstijlen. Bij de stellingdeuren kon
dat niet. Daarom zitten daar zware trek-
stangen.
Maar het blijft nog altijd een onmogelijke
zaak om het achtkant te demonteren, die
nog voor altijd in de stenen onderbouw
vastzit! Al met al een zeer onhandige ver-
hoging die Albert Edens in 1870 voor ogen
had gezien!
Nog niet zo lang geleden had Molen
Edens een fraai ensemble van een graan-
verwerkend bedrijf. Rechts van de molen
stond een meelfabriekje uit 1880 en links-
achter stond er een graansilo in ‘Ameri-
kaanse’ stijl (zoals ik ze vaak heb gezien
tussen de onmetelijke graanvlakten in de
prairies). Deze karakteristieke gebouwen
zijn in 1977 afgebroken wat veel molen-
vrienden ten zeerste betreurt. Een foto
van die meelfabriek is op pagina 94 te
zien van het boek Kijk op molens van J.Th.
Balk. De monumentale molenaarswoning
uit 1773 bestaat gelukkig nog steeds.
De ‘gestoorde’ manier waarmee de hier
besproken molen is opgebouwd zal bij
veel molenvrienden stof tot spreken doen
opwaaien, maar onderzoek ernaar is niet
nieuw. Een kennersblik in de molen zou
voldoende kunnen zijn. Ook veel jaren
eerder is de heer A.J. Koning van De Hol-
landsche Molen tot een soortgelijke con-

De fraaie molenaarswoning uit 1774. Op de grond de schaduw van Molen Edens.

clusie gekomen, waarvan de rapporten
in het archief van de gemeente Winscho-
ten worden bewaard.

Verhoging

Of het nog niet genoeg is, bestaan er mis-
schien plannen om Molen Edens om bio-

toopsredenen weer met enkele meters te
verhogen en daarmee de hoogste molen
van het Noorden zal worden. Met de te-
genwoordige technieken moet het geen
probleem worden, dat is bij de Oranje-
molen in Vlissingen enige jaren geleden
ook al bewezen. 

‘t Betere Werk

L u i e n  me t  h u l pm idde l en
In het artikel over de Jonge Sophia in Molenwereld 2004-4 probeerde ik (jsb) aannemelijk te maken hoe deze molen zonder lui-
werk toch een efficiënte molen was. De heer I. Herman uit Sluis reageert hierop door het noemen van enige methoden waardoor
het trappenlopen bij het luien tot een minimum wordt beperkt en schrijft ‘... er zijn een paar manieren waardoor je het trappen-
lopen tot een minimum kan beperken. 
1) Door het “molenaartje” te vervangen door een ca. 1,00 m. lange ketting, met daaraan een ring, waaraan een dun touw be-
vestigd is dat naast het luitouw tot aan de steenzolder loopt, kun je vanaf de maalzolder, als je de ketting als een strop om de
krop van de zak gelegd hebt, beneden met het dunne touwtje de strop lossen. Deze manier heb ik circa twintig jaar geleden af-
gekeken van molenaar Billiet uit Ruiselede, en het voldoet buitengewoon! 
2) Ook kon molenaar Billiet met een bepaalde handeling de strop vanaf de maalzolder rond de krop van een aantal gereed ge-
zette zakken slingeren, zodat hij maar af en toe naar beneden moest! 
3) Tenslotte kun je ook met een mat toch wel in één keer vier zakken van vijftig opluien; vroeger waren dat natuurlijk dan twee
zakken van rond de tachtig kilo.’ 

Het is mij bekend dat er methoden zijn die het trappenklimmen verminderen bij het luien. Er zijn er zelfs nog wel meer zoals het
koppelen van meerdere luitouwen. Aan de andere kant zijn er ook weer nadelen. Het hanteren van een mat met 200 kilo lijkt mij
ook niet echt gemakkelijk. 
Hoe je het ook wendt of keert, bij al deze methoden, blijft trappenlopen noodzakelijk. In het geval van De Jonge Sophia staan
daar twee, drie treetjes tegenover. Natuurlijk kan dit niet in iedere molen: het is alleen voorbehouden aan grondzeilers met een
halve zolder. In dat opzicht staat De Jonge Sophia ook niet alleen. De molen van Den Oever heeft evenmin een luiwerk en waar-
schijnlijk ook nooit bezeten (zie Molens in Noord-Holland, pag. 99). Er zullen er ongetwijfeld meer zijn geweest. 
We waarderen het evenwel zeer, dat u dit meedeelt, want veel van dit soort ‘handigheidjes’ zijn met de molenaars heengegaan,
ook al om ze in de molen weinig sporen nalaten. jsb.
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Stefan Willems startte al in 1983 als leer-ling molenaar op de Jan van Cuijk in
Cuijk. Nationale molendag 1984 gaat hij
helpen bij Johan Reijnders op beltmolen
De Korenbloem in Mill. 
Johan is net geslaagd en de molen in Mill
was toen nog draaivaardig. Ook op de
Heimolen in Sint Hubert die net zoals de
molen van Mill ups en downs kent in zijn
onderhoudstoestand en draaimogelijkhe-
den gaan de heren draaien. Nadat in
1988 de herbouwde standerdmolen in
Volkel hersteld was na de stormschade,
zocht de gemeente Uden een vrijwillig
molenaar. Na een tip van de bekende
Nol Naaijkens uit Hilvarenbeek gaan de
heren draaien met De Nije Kreiter zoals
deze molen dan heet. Eind 2000 volgt de
terugkeer naar Cuijk nadat de vrijwillig
molenaar Ben Verheijen, sinds 1981 mole-
naar aldaar, Stefan uitnodigt. Oude herin-
neringen aan zijn grootvader en familie
komen naar boven zodat de keus snel
gemaakt is. 

Familiegeschiedenis 

Rond 1882 komt de windgraan- en schors-
molen in handen van een lid van de fa-
milie Willems. Volgens onderzoek van Ste-
fan in zijn familiestamboom blijkt het in-
derdaad familie te zijn. Tot de Tweede
Wereldoorlog blijft de molen in handen
van de familie Willems. In de meidagen
van 1940 komt de molen onder Duits vuur
te liggen en dat vernielt een deel van de
romp. In 1941 volgt herstel waarbij de mo-
len wordt verbusseld en het typische witte
uiterlijk krijgt. Ook de oostelijke belt of
berg wordt afgegraven voor het huidige
pakhuis. Op 21 november 1942 wordt de
molen geopend maar in dat jaar ook
overlijdt mulder Willems. 
Op 15 juni 1943 nam Sjef Kessels (de groot-
vader van Stefan) de molen over. Kessels
was voorheen samen met zijn broer Mar-
tien eigenaar van een molen in Heijen. 
In 1971 koopt de gemeente Cuijk de mo-
len van Kessels omdat het onderhoud niet
meer door hem te betalen was. 

Oost West: thuis best-
Molen Jan van Cuijk en mulder 

Stefan Willems

De oplettende molenliefhebber die regelmatig in Cuijk 
komt zal het de laatste tijd niet ontgaan zijn dat de molen

van Cuijk veel draait. Een van zijn molenaars, Stefan 
Willems, is na de terugkeer in 2001 naar ‘zijn’ geliefde 

familiemolen Jan van Cuijk is het behalen van zijn diploma
in 2002 erg actief geworden. 

In 1977 komt vrijwillig molenaar Niek Wort-
man op de molen. Wortman en Kessels
gaan dan les geven aan aankomende
vrijwillige molenaars en zo ontstaat het
begin van de vrijwillige molenaars op de
molens in het Land van Cuijk. In die tijd lie-
pen er zestien leerlingen rond! Later wor-
den er ook lessen gegeven op molen De
Reus in Gennep (L.). 
Op een decemberavond in 1978 vraagt
Stefan het Brabants molenboek aan zijn
grootvader voor een spreekbeurt op
school. Hij mag het houden en diezelfde
avond komt zijn grootvader om bij een
noodlottig ongeval. Het maakt zo’n
diepe indruk op hem dat hij besluit ook
molenaar te worden. In 2002 rondt hij uit-
eindelijk zijn opleiding af met het felbe-
geerde diploma vrijwillig molenaar. 
In 2000 vraagt de huidige molenaar Ben
Verheijen om versterking. Deze kans grijpt

De molen van Cuijk in 1952 (foto Anton Sipman).
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Stefan aan om terug te komen op zijn fa-
miliemolen. Dus: “Oost West thuis best”! 

Onderhoud 

De molen wordt al jaren goed onderhou-
den door de samenwerking tussen ge-
meente, molenaar, en molenmaker Beijk
uit Afferden. De molen heeft nog een
prachtig authentiek interieur met veel
sfeer. Iets waar de molenaars Ben en Ste-
fan zuinig op zijn. Verder is de romp weer
netjes gewit en direct door Janssen uit
Beugen een goot rondom de kap aange-
bracht. Dit om zo vochtoverlast te mini-
maliseren. Molenmaker Beijk maakte al
eerder een goot aan de molens van Af-
ferden, Beugen, Gennep en Zevenber-
gen. Dit succes is nu ook toegepast door
Adriaens uit Weert aan de molen van
Heythuijsen. Zij maken overigens daar ook
een goot aan het achterkeuvelens. Mo-
lenmaker Beijk is van plan om op korte ter-
mijn al met de reparatie van de kruibok te
beginnen. De problemen zijn dat de krui-
as los ligt als gevolg van het inrotten van
het hout waarop deze is bevestigd en de
kruirol waarvan een gedeelte is wegge-
rot. Molenmaker Beijk wil door het aan-
brengen van vulhout, trekstangen en het
vernieuwen van de kruirol deze zaak re-
pareren. Een bijkomend verschijnsel is dat
het grote tandwiel van de kruibok bij het
kruien het bitumen bedekking van het
pakhuisdak raakt wat betekent dat de
kruibok hoger moet komen hangen. Ook
zal er onderhoud en reparatie van het
gevlucht plaats vinden, De Van Bussel-
neuzen beginnen slechte plekken te ver-
tonen aan het houtwerk diverse kluften
zijn verrot , waardoor het plaatwerk los-
komt door de los wrikkende spijkers. Ook
zal Beijk de remkleppen voorzien van ve-
ren en dempers. Nu gebeurt dit met elas-
tieken en het blijkt dat dit niet optimaal
werkt. Verder zal vervanging van de
staartbalk en de vier schoren, onderhoud
aan de ophanging van het luiwerk en het
vernieuwen van de geleiding van de von-
derbalk door schoren plaats vinden. 
In 2003 stond een schilderbeurt van de
molen gepland en ander onderhoud.
Door drukte van Beijk is dit karwei en het

De kap met de goot.

schilderwerk aan de Victor in het Oventje
(Zeeland) verschoven naar 2004. Ook zijn
er plannen om het huidige hekwerk op
het pakhuis te vervangen door de verti-
cale plankjes aan het baliehek terug te
brengen. Dat is niet alleen authentiek
maar ook in het kader van de huidige
Arbo-regels, RIE en plan van aanpak,
wenselijk. Ook de windbelemmering
wordt in de gaten gehouden en bespro-

ken met de gemeente Cuijk. 
Verder zijn er ideeën om het terrein voor
de molen anders in te richten. Daar ligt nu
een oude Fransen-roede.
Met het draaien van de molen is een stij-
gende lijn ontstaan. In 2002 69.675 om-
wentelingen en in 2003 110.170. Verder is
er inmiddels een leerling in de persoon
van Jaap Kool. Ook wordt er meel ver-
kocht en heeft Stefan een eigen website
(www.molenjanvancuijk.nl) gemaakt.
Daarnaast is de mulder actief in het be-
stuur van de Molenvrienden Land van
Cuijk. Een club waar het ontstaan ook in
Cuijk lag en in de zomer van 2003 hun 50e
editie van het lijfblad De Molenvriend pu-
bliceerde, een speciale (prachtige) editie
met een beschrijving van alle molens en
molenaars in het Land van Cuijk (en
Noord-Limburg). Marko Sturm en Frits Har-
teman uit Boxmeer staken hier ontzettend
veel tijd in. 
Tot slot: in het begin wordt geschreven
dat de Jan van Cuijk ook schorsmolen
was. Dat lijkt vreemd omdat dit type mo-
lens in Brabant eigenlijk voorkwam in de
regio Tilburg en de Langstraat. Maar vroe-
ger heeft Cuijk ook veel leerlooierijen ge-
kend. Voor de opkomst van de chemi-

sche looistoffen werd fijngemalen eiken-
schors gebruikt. 
Ook de molens Bergzicht in Gassel en de
De Hoop in Beers hadden ooit schorsste-
nen. Momenteel zijn er in Brabant alleen
tastbare herinneringen aan dit (stoffige)
werk op de molens Desiré in Megen en De
Doornboom in Hilvarenbeek. 

Bart Hoofs

De Cuijkse molen in de schijnwerpers. 

Stefan Willems bij de maalbak.
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De 
molenaars
Edens

Bé Oomkens

De heer Oomkens heeft niet alleen
heel veel gedaan voor de tekening

van Bas Koster, maar ook naar aanleiding
van het verhaal van Martin van Doornik
wat hij weet over deze molen op papier
gezet. Hij schrijft:

‘Mijn betovergrootvader Tiddo Albert(s)
Edens kocht de molen in 1855. Daarna
werd zijn zoon Albert eigenaar, vervolgens
Nantko, zoon van Albert en daarna Albert
Edens. Die is tamelijk jong omstreeks 1952
overleden. Het bedrijf ging verder als fa.
A.T. Edens. Firmanten waren de heren A.
Lemminga, getrouwd met een dochter
van Nantko Edens en dus zwager van Al-
bert en de heer M. van der Flier. Voor zo-
ver ik weet waren beiden al langer in het
bedrijf werkzaam. Tiddo Albert(s) Edens
en Albert Edens hadden meer kinderen.
Hoeveel zoons van hen in het molenaars-
vak terecht zijn gekomen kan mogelijk in
het oude bevolkingsregister van Winscho-
ten worden nagezocht, maar zeker is dat
het meerdere waren. 
De bedrijfsvoering van de molenaars op
Molen Edens was anders dan op de an-
dere korenmolens in Winschoten en de
regio. De molenaars Edens waren hande-
laren/fabrikanten, de meeste andere mo-
lenaars hadden een klein bedrijf zonder
of hooguit met één man personeel en
hielden zich voornamelijk bezig met loon-
gemaal voor de boeren, levering van grof
(gebroken rogge voor roggebrood) aan
lokale bakkers, een beetje eigen gepelde
gort en -in toenemende mate- handel, in
mengvoeders (van oliefabrieken), kip-
penvoer, etc. Edens had ook veel z.g.
bakkersklanten en een paar wederverko-

pers in de omliggende dorpen.
In 1880 werd er aan de westzijde van de
molen een pakhuis-meelfabriek aange-
bouwd waarin een stoommachine werd
geplaatst, de eerste stoommachine bij
een korenmolen in de provincie Gronin-
gen. Volgens een mededeling in De Mo-
lenaar wordt eind 1902 de stoommeelfa-
briek De Nijverheid in Winschoten met bij-
behorende windmolen voor 6800 gulden
verkocht aan N. Edens.
Dat pakhuis is in 1977, tegelijk met het
grote -in de jaren 1930 gebouwde  koren-
pakhuis, door de toenmalige eigenaar
P.B. Venema BV gesloopt voor de herin-
richting van zijn technische groothandel.
Het meelfabriekje ging later in andere
handen over en Edens legde zich meer
toe op handel in en opslag van graan.
Al voor de oorlog 1940-1945 maakte
Edens veel gebruik van elektromotoren
en was de wind uitgeschakeld. Bij het tak-
rad zit bij voorbeeld nog de overbrenging
van een elektromotor, een zolder lager,
naar het takrad. Door het uitnemen van
een paar kammen uit het bovenwiel was
het wiekenkruis uitgeschakeld. De molen
had wel zelfzwichting op beide roeden
maar de stroomlijn systeem Wiertsema
(en niet van Bussel) is volgens mij pas in de
periode 1940-1945 in verband met de
schaarste aan elektriciteit aangebracht.
In of omstreeks 1946 werd het molenaars-
bedrijf van de fa. Edens beëindigd. Op-
slag van en handel in granen ging nog
een aantal jaren door. Daarvoor maalde
men ook al weinig met de wind.
In de molen en in het grote pakhuis be-
vonden zich een aantal elevatoren en di-
verse silo’s. Voor het transport van granen

liepen er pijpen van pakhuis naar molen
en de los- en laadinstallatie. De automati-
sche weeginrichting op de tweede zolder
is nog een overblijfsel. Ik heb nooit ge-
hoord dat er onder rabbinaal toezicht ge-
malen werd, wel dat de Joden geen
meel wensten te eten, dat op dezelfde
stenen gemalen was als veevoer.
Molen Edens werd in 1960 door de ge-
meente overgenomen omdat de fa.
Edens een schadevergoeding claimde
voor het vervallen van de rechtstreekse
af- en aanvoermogelijkheid per schip van
granen en meel. Edens had een eigen
los- en laadinstallatie op de kade van het
oude Winschoterdiep, dat toen gedeelte-
lijk gedempt werd. Elevatoren, motoren,
silo’s, enz. zijn verwijderd na de aankoop
door de gemeente in 1960.
Omdat de fa. Edens bij de opslag van
graan te veel last ondervond van vocht
heeft men na de aankoop door de ge-
meente in 1960 de rietbedekking verwij-
derd en de in deze regio gebruikelijke be-
dekking van hout plus dakleer toegepast.
Door moderne oogstmethoden en gewij-
zigde marktsituaties verlegde de fa. A.T.
Edens de bedrijfsactiviteiten in de richting
van loonwerk voor de agrarische sector.
Het bedrijf bestaat nu nog onder de
naam Van der Flier in Beerta.
Ten tijde van de aankoop door de ge-
meente stond de molen er verwaarloosd
bij. De gemeente heeft de molen laten
herstellen en verlichting op het gevlucht
aangebracht. De molen moest er netjes
bijstaan en op de koopavonden en op
zaterdagavond een ‘fraaie’ aanblik ge-
ven. Het lag ten tijde van de aankoop
van de molens door de gemeente niet
voor de hand, dat ze ooit nog eens regel-
matig in bedrijf gesteld zouden worden.
Dit kwam pas in beeld nadat ze op de
monumentenlijst zijn geplaatst, en op
grond van de Monumentenwet restaura-
tiesubsidies mogelijk waren, de 1e Natio-
nale Molendag in 1973, de komst van vrij-
willigers en de uitgevoerde restauraties
vanaf 1979.

De ansichtkaart vermeldt weliswaar
Hoogeveen, maar het is Winschoten
met links de molen van Edens. Het
oude Winschoterdiep is nog niet 
gedempt. Op de wal voor de molen 
de scheepslosinstallatie.

Boven: dezelfde situatie kort na 1960
met het dan gedempte diep.
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De Meerlaanmolen te 
Gistel 70 jaar: 

e e n  u n i e k  
m o n u m e n t

Naast de overbekende Oostmolen (die ondertussen al vijf
jaar stilstaat) telt Gistel, ongeveer twintig kilometer ten

zuidwesten van Brugge, nog een andere windmolen: De
Meerlaan. Omdat het vorig jaar zeventig jaar geleden is dat
de molen werd gebouwd èn omdat hij zich tegenwoordig in
een erg bedroevende toestand bevindt verdient dit toch wel

bijzonder monument meer aandacht.

Redder der windmolens

Alfred Ronse, jarenlang burgemeester
van Gistel en voorzitter van de provincie-
raad, kreeg zijn titel ‘redder der windmo-
lens’ niet zomaar. Lang voor de bouw van
de Meerlaanmolen zag hij al het nut in
van onze molens en ijverde hij voor be-
houd en herstel. Zo kocht hij al in 1907 de
Oostmolen (Vanhevelsmolen) en was hij
vaak betrokken bij belangrijke hersteldos-
siers (St-Janshuismolen Brugge, Luizenmo-
len Anderlecht, enz.)
Hij is ook de auteur van het boek ‘De
windmolens’, uitgegeven in 1934. Een
boek dat vandaag nog altijd door vele
molenkenners in binnen en -buitenland
geraadpleegd wordt.

Het is dus niet verwonderlijk dat die passie
voor molens uiteindelijk resulteerde in de
bouw van een nieuwe molen. Ronse was
wat dat betrof niet aan zijn proefstuk toe
want al in 1892 werd bij het kasteel Ter
Waere een stenen grondzeiler gebouwd.
Deze werd in 1913 afgebroken, de kap

De Meerlaanmolen in opbouw. De
metselaars hebben het hoogste punt
bereikt en er wordt gewerkt aan de ba-
lie. Let ook op de afwerking van de ra-
men! De molen links is het Meerlaan-
tje, die Ronse in 1931 liet bouwen. In
1937 verhuisde het molentje naar Slijpe
en vandaar in 1973 naar Londerzeel (bij
Brussel), waar het nu nog steeds staat
(foto A. Ronse, coll. Stichting Levende
Molens).

Kort voor het overlijden van Ronse, in
1961, nam M. van Hoogstraten deze
foto van De Meerlaan. De molen is dan
nog compleet in orde (foto coll. Stich-
ting Levende Molens).Benoit Delaere

Grensmolens
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In 1934 publiceerde Alfred Ronse De Windmolens. Hierin schonk hij ook aandacht
aan de bouw van de Meerlaanmolen door middel van een los bijgevoegde techni-
sche tekening en een uitvoerige beschrijving in de tekst die hieronder integraal
volgt:
Met het oog op het gebruiken van de windkracht tot andere doeleinden dan
graan-en waterbemaling (de twee laatste nijver heden die nog beroep op de wind-
kracht doen), en dank zij de Dekkerwieken, wordt er ten titel van proef een mo-
dernen wind molen te Ghistel (W.-Vl.) gebouwd.
Hij is natuurlijk van stroomlijnvleugels, van een rollager onder de bane en een
dubbele kogellager aan de pinne voorzien.
De stroomlijnen bovendien worden in alu miniumplaten uitgevoerd. De platen van
1 millimeter dik, die de twee roeden bekleeden, wegen schaars 115 Kil. De zinken
platen die twee roeden van 24 m. bekleeden wegen ongeveer 500 Kgr.
De roeden van den nieuwen molen hebben een vlucht van 17 m. De molen zelf
bestaat uit een gemetselden toren die 15 m. hoog is. Op 12 m. is hij door een
gaanderij omringd.
Boven het metselwerk ligt een gebint, be staande uit twee kruisplaten, vier banden
en een stake met zetel waarop een houten kot staat. Het is dus een staakmolen op
toren.
De molenasse ligt 22 m. boven den grond. Benevens het maalwerk, bij middel van
kunststeenen verricht, die een doorsnede van 1.10 m. hebben, is de molen uitge-
rust om electrischen stroom (gelijkstroom) voort te brengen. Daartoe wordt een
shunt-dynamo gebruikt van 12 Kw. met 110/165 Volts en 115 /75 Amp. en die met
een snelheid draait van 1450 omw. per minuut. Om haar maxi mum rendement te
verzekeren wordt er van den molen 20 P. K. vereischt. De dynamo laadt een accu-
mulatoren batterij van 435 A. H.
De overzetting van de beweging geschiedt bij middel van een ijzeren standaard
(verticale drijfas) waarop een karbon kel (2) zit die van 25 kammen voorzien is en
gecommandeerd wordt door het vangwiel (1) waarin 50 kammen steken.
De molenasse draaiend met een gemiddelde snelheid van 15 omwentelingen per
minuut, de standaard heeft dus een snelheid van 30 omw. per minuut. De stan-
daard draait door de doorboorde molenstake.
Verder zit er op den standaard een hori zontale riemschijf (4) van 1200 m /m
door snede. Een riem (5) zet de beweging over naar een horizontale as (8), met
tusschen stelling van twee verzendingsrollen (6, 6), waarop een schijf zit (7) van 300
m/m. De as (8) draait 120 omw. per minuut en draagt een tweede schijf (9) van
120 m/m die met een riem (10) de beweging opnieuw naar de as (12) overzet. Op
deze zit een gecomman deerde schijf (11) van 300 m/m zoodat de as (12) reeds
480 omw. per minuut bereikt.
De wind blaast niet met gelijkmatige snelheid en daaruit volgt dat de snelheid van
de dynamo ook veranderlijk is.
Ten einde, zooveel mogelijk, een standvastige snelheid te bekomen wordt er op de
as (12) een conische schijf (13) gesteld van 500 m /m x 6oo m /m. Bij middel van
een gekruiste riem (14) wordt de beweging naar een tweede conische schijf (13’)
met gelijke afmetingen overgezet. De top van de schijf 13’ staat tegenover de basis
van de schijf 13. De as (15) waarop deze laatste schijf geklernd is, kan dus een
verander lijke snelheid bekomen naarmate dat de riem verplaatst wordt minimum:
400 omw.; maximum 575 omw.
Een centrifugale regulator (23) uit de standaard gecommandeerd en van een vork
(22) voorzien, doet de riem verschuiven op de conische schijven ingevolge de
veran derlijke snelheid van het molenkruis. Ein delijk een schijf (16) van 1050 m/m
met een riem (17) commandeert de schijf (18) van 350 m/m en brengt de snelheid
op de as van de dynanio (19) op de gemiddelde en vereischte snelheid van 1450
omw. per min. (Maxim. 1720 omw.; minim. 1200 omw.)

werd hergebruikt voor de molen Van Ker-
rebrouck in Jabbeke.
Wat later, in 1931, bouwde Ronse een
klein staakmolentje op torenkot (het
Meerlaentje) die in 1937 verhuisde naar
Slijpe en in 1973 naar Londerzeel (bij Brus-
sel), waar het nu nog steeds staat.
Leuk om weten is dat Alfred Ronse in 1940
nog een maalvaardig Hollands acht-
kantje met stelling ontwierp voor zijn neef
in Assebroek. De molen is intussen afge-
broken en ligt opgeslagen in het molen-
museum van Wachtebeke.

Zijn ongetwijfeld grootste project was
echter de bouw van de Meerlaan in 1933.

Daar waar er, in die periode, vele molens
verdwenen wilde Ronse bewijzen dat hun
rol nog niet was uitgespeeld.
Zijn vele reizen naar Nederland stonden
aan de basis van deze overtuiging. Tij-
dens die reizen leerde Ronse polderop-
zichter A.J. Dekker uit Leiden kennen, de
ontwerper van de zogenaamde dekker-
wieken (een speciale bekleding rond de
roede die een gevoelige rendementsver-
betering met zich meebracht) en de dek-
kerrollager (i.p.v de baansteen). Ronse
was meteen enthousiast en introdu-
ceerde het Vlaanderen. Zo werden zowel
de Oostmolen als de Meerlaan van dit
systeem voorzien.



2497de jaargang 2004 nr. 6

Mens en molen

Nog in Nederland leerde hij experimenten
kennen om met windkracht elektriciteit
op te wekken. 
De projecten stonden nog in hun kinder-
schoenen (pas jaren later werd te West-
broek en Oudeschild daadwerkelijk elek-
triciteit opgewekt) Ronse zag dit echter
onmiddellijk als de toekomst voor de
windmolen en besloot als experiment een
nieuwe molen te ontwerpen.

Verval

In 1933 werd de molen in gebruik geno-
men en konden de eerste proeven star-
ten maar het is vooral in de oorlogsjaren
dat de molen het kasteel van de nodige
stroom voorzag. 
Toen Alfred Ronse in 1962 op 86-jarige
leeftijd overleed was de molen nog in
perfecte staat en bedrijfsklaar. Jammer
genoeg werd er met de molen sindsdien
niet meer gewerkt en takelde hij lang-
zaam maar zeker af. Zo brak in 1974 de
binnenroede af. Vandaag blijft er enkel
een klein stompje van het gevlucht over.
In 1991 was er nochtans eventjes hoop
voor de molen met de oprichting van de
vzw (vereniging zonder winstoogmerk, te
vergelijken met het begrip stichting in Ne-
derland) Molenstichting Alfred Ronse die
zich tot doel stelde de Meerlaan te res-
taureren. Door allerlei perikelen m.b.t fi-
nanciën en toegankelijkheid kwam men
niet verder dan een volledige opmeting,
nieuwe trappen en een behandeling te-
gen houtworm. Anno 2003 is de molen
verder aan het vervallen en vormt hij een
ideale uitvalsbasis voor vandalen en
brandstichters (brand nipt voorkomen in
maart dit jaar).

Een technisch hoogstandje

De Meerlaan kan men eigenlijk beschou-
wen als een staakmolen op hoog toren-
kot (15m) met stelling, de staak is door-
boord voor de aandrijving van de werk-
tuigen in de romp. Anders dan bij de
Oostmolen vinden we hier geen dubbele
kruisplaten terug die de staak omklem-
men en geen extra ‘halve’ kruisplaat met
steekband maar een normaal opge-
bouwd gebinte rustend op een ringmuur
(het staakmolentje was dan ook niet

groot). De molenkast was tevens uitgerust
met 2 spruiten om het kruien te verbete-
ren. Een gelijkaardig type konden we ook
aantreffen in Eernegem en Oostnieuw-
kerke. 
Het verdekkerde gevlucht (17 m) was uit-
gerust met aluminiumplaten en de as liep
op Dekker-rollagers
Het grootste probleem voor de elektrici-
teitsopwekking door windkracht was de
voortdurend veranderende draaisnelheid
van het gevlucht over te zetten naar de
dynamo die hoe dan ook een constante
draaisnelheid vereiste.
Ronse loste dit probleem op door het ge-
bruik van riemen over conische wielen.
Een regulator zorgde ervoor dat de rie-
men op het juiste ogenblik verschoven
over de diametraal opgestelde conische
wielen zodat een constant toerental werd
verkregen om de shunt-dynamo (12 KW)
aan te drijven. Het toerental van de dy-
namo bedroeg 1450 omw. per minuut,
om tot een maximaal rendement te ko-
men werd er 20 P.K. van de molen vereist.
Naast deze merkwaardige installatie was
er ook een koppel maalstenen aanwezig

Vijfentwintig jaar later is de molen overdui-
delijk een probleemgeval. In 1974 brak de
binnenroede. Jarenlang bleef de molen zo
met de geknakte binnenroe staan, eerst hing
één eind naar beneden, enige jaren later
zakte ook het andere door. Gelukkig volgde
er op 9 november 1977 wel klassering als
monument, al leidde dit niet tot verbetering
in de situatie. Die werd alleen maar slechter.
Tien jaar later is ook het omhoog staande
eind van de buitenroe gebroken en tijdens
een storm in januari 1990 breekt de laatste
wiek. Tevens raakt de balie zwaar bescha-
digd (foto John Verpaalen 1987).

De Meerlaan in 2003: een belediging
voor de nagedachtenis van de grond-
legger van het molenbehoud in Vlaan-
deren.
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(doorsnede 1,10m), een haverpletter en,
zeer merkwaardig, een koppeltje pelste-
nen.

En de toekomst?

We vermeldden het al hierboven, de toe-
stand van de molen is echt erbarmelijk en
verslechtert zienderogen. Nochtans blijft
restauratie zinvol, alleen al omwille van
de figuur Alfred Ronse.
Alfred Ronse bewees, met de bouw van
de Meerlaan, zijn tijd ver vooruit te zijn
want vandaag staat alternatieve ener-

De dynamo om met windkracht stroom op te wekken. De opgewekte stroom ging
naar accu’s, een toen en eerder wel meer toegepaste methode, maar daardoor zeer
omslachtig en kostbaar.

De bonkelaar (‘karbonkel’) met kruis-
platen en doorboorde standerd.

gieopwekking volop in de belangstelling.
Het zou mooi zijn als de Meerlaan in die
zin gerestaureerd zou worden: als voor-
beeld en voorloper van een nieuw tijd-
perk in de energieopwekking. 
Daarnaast is er nog plaats (op het gelijk-
vloers waar vroeger een studieruimte
aanwezig was) om een kleine educatie-
ruimte rond Ronse en de Meerlaan op te
bouwen.
Restauratie zal hoe dan ook niet gemak-
kelijk zijn want de molen is, bouwkundig
bekeken, bepaald niet simpel te noe-
men. Daarbij komt nog het feit dat vele
onderdelen vernieuwd zullen moeten
worden (molenkast, stelling, gevlucht). 
Toch blijft de molen deze inspanning
meer dan waard, een herstelde en wer-
kende Meerlaan zou, niet enkel voor de
stad Gistel, maar voor de hele gemeen-
schap een enorme aanwinst betekenen.
Laat ons hopen dat er in het zeventigste
verjaardagsjaar van de molen een beetje
‘licht’ aan het einde van de tunnel komt!

Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum 

S t r e e k e i g e n
Benamingen en gebruiken bij molens waren vaak sterk afhankelijk van de streek waar de molen stond. De heer Sjaak Herman uit
Sluis schrijft hierover: ‘Het is daarom zaak, dat hiervan zoveel mogelijk levendig gehouden wordt en ook in de praktijk toegepast
blijft.
Een mooi voorbeeld daarvan is het volgende: zeilvoering als duiker, lange en korte heette hier in de streek ‘botje’, ‘lange’ of
‘korte’ broek; gehoord van de 95-jarige Piet Luteijn op Sasput! 
Door de ‘Hollandse’ invloed - vooral door de opleiding - worden klakkeloos termen overgenomen. 
Ik leg er dan ook bij mijn leerlingen en collega-molenaars de nadruk op, toch vooral streekeigen uitdrukkingen te gebruiken, en
dat geldt ook voor de bewustwording van diverse streekeigen uitvoeringen aan de molens, die beetje bij beetje weer terugke-
ren, nadat bijvoorbeeld Groningse molenmakers hier hun stempel hebben gedrukt. 
Streekeigen is trouwens ook maar een betrekkelijk begrip! 
Vroeger werkten hier (Zeeuws-Vlaanderen) veel Belgische molenmakers, omdat de Westerschelde een barrière vormde, en zij
brachten op hun beurt de Vlaamse gewoonten weer mee!’



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

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

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




