
Nr. 11, november 2004

Maandblad over molens en hun opvolgers 7de jaargang, nr. 11

Slochteren: Zo lang
er een romp is, is er
nog hoop!

Kammen en kwaliteit



Redactioneel

In Slochteren staat nog steeds de gedeeltelijk gesloopte romp van
een stenen korenmolen, in het oog lopend gelegen bij de entree
van het dorp, met daarnaast nog het schitterende molenhuis. Min-
der fraai ziet de toekomst er voor deze molen uit. Hij wordt met sloop
bedreigd, al zijn er tegenkrachten actief. Dankzij de Historische Ver-
eniging Slochteren in de persoon van de heer J.D. Wildeman kregen
we de beschikking over foto’s en gegevens, waardoor wij u in dit
nummer de geschiedenis van deze molen kunnen voorschotelen
plus uiteraard de lopende strijd om zijn voortbestaan.
In dit nummer krijgt ook de molentechniek weer eens speciale, om
niet te zeggen, specialistische aandacht, waarbij vooral de vorm-
geving van de kammen in de molenwielen in het geding is plus nog
wat aanverwante zaken.
Onlangs overleed de bekende oud-molensteenfabrikant Janus
Kees uit Leende. Gerard Sturkenboom kijkt terug op het leven en ar-
beid van deze markante Brabantse molenpersoonlijkheid.
Verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het decembernummer van de
Molen wereld: 12 november 2004. Nieuws voor ‘Molensactueel’ mag
desnoods een weekje later.
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Het bestuur van de Stichting Molenwereld heeft besloten de tarieven
voor het jaar 2005 ongewijzigd te laten. Tevens is besloten om het aan-
tal standaardpagina’s per nummer te verhogen van 32 tot 36 pagina’s.
Het komt er dus op neer dat de abonnementsprijs voor 2005 niet wordt
verhoogd, maar verlaagd!

N I E U W S G I E R I G ? ? ?

Het komt nogal eens voor dat we aankondigingen ontvangen die zo
laat zijn dat we ze niet meer in ons blad kunnen verwerken. Dat vinden
we jammer. Daarnaast blijken er ook lezers nieuwsgierig te zijn wat er in
het komende nummer staat of wat er in de toekomst is te verwachten.
Aan dat verlangen willen we ook graag tegemoet komen. Daarvoor is
de volgende oplossing bedacht: Halverwege tussen twee nummers
van Molenwereld versturen we zowel aan abonnee’s als niet-abonnees
die dit op prijs stellen een elektronische nieuwsbrief Molenwereld voor-
uit! Daarin staan dan korte-termijn aankondigingen en de inhoud van
het aankomende nummer van Molenwereld plus wat er wellicht nog
meer op het vuur staat. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail stu-
ren aan de redactie (MWvooruit@molenwereld.nl) en om toezen-
ding vragen. De verzending wordt na uw verzoek daartoe uiteraard on-
middellijk weer gestaakt.
Als alles volgens plan verloopt komt de eerste elektronische nieuwsbrief
uit half december 2004, als voorspel op het januarinummer.
Helaas moeten we vanwege de kosten en het meerwerk afzien van
verzending per post.
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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
soms met gemengde gevoelens ontvan-
gen. De gemeente Terneuzen heeft posi-
tief geadviseerd ten aanzien van de mo-
lenromp van de voormalige korenmolen
te Overslag (Molenwereld 2004-2-102/nr.
3.09.02). De Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg heeft dit besluit overgenomen.
De laatste van de hiervoor in aanmerking
komende Zeeuwse molenrompen is daar-
mee aangewezen als beschermd rijksmo-
nument, behoudens wanneer er nog be-
zwaren worden ingediend. 

De Witte Molen in Glimmen 
feestelijk in gebruik gesteld

Na een restauratie van bijna twee jaar is
op zaterdag 9 oktober De Witte Molen te
Glimmen officieel opnieuw in gebruik ge-
steld. Tijdens de restauratie is onder an-
dere het metselwerk van de vijzelgang
vernieuwd en is de molen voorzien van
een nieuw gevlucht. Hierbij zijn de stroom-
lijnneuzen op beide roeden vervangen
door het stroomlijnsysteem Fauël (fokwie-
ken). De betonnen kruiring is vervangen
door twaalf kruipalen. De werkzaamhe-
den aan de molen hebben circa 140.000
euro gekost. Mede doordat de restaura-
tie is opgenomen in het project ‘Herstel
van de benedenloop van de Drentse Aa’
werd de financiering mogelijk. Burge-

meester A. Gerritsen van de gemeente
Haren verrichte de openingshandeling
door het lichten van de vang, onder toe-
ziend oog van de vrijwillige molenaars H.
Noot en P. van Tongeren. De in 1892 ge-
bouwde molen ligt tussen de Rijksweg
A28 en het Noord-Willemskanaal. De mo-
len bemaalt een gebied van circa 450
hectare in de polders Lappenvoort, Glim-
mermade en Het Oostland. Bij monde
van voorzitter J. Harmsma liet eigenaar
Stichting Gorecht weten dat het naast

een ingrijpende restauratie ook moeilijk is
geweest draagvlak te vinden hiervoor.
Dat heeft te maken met het gegeven dat
de molen ver van de bewoonde wereld
af ligt. 

Brand op korenmolen Noorder-
hoogebrug?

Brand is de grootste vijand van een mo-
len. Het kan dus absoluut geen kwaad

De Witte Molen te Glimmen staat er
weer stralend bij (foto: H. Noot).
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wanneer de brandweer wordt geïnstru-
eerd wat wel te doen in geval van brand
maar zeker ook wat niet te doen. Brand
op molen Wilhelmina, menig voorbijgan-
ger wist maandag 27 september niet wat
hij zag. Er kwam flink wat rook uit de kap
en andere kieren waar het door kon ont-
snappen, terwijl de molen lekker stond te
draaien..... Nee, gelukkig was dit geen
echte brand, dit was de eerste van in to-
taal vijf brandweeroefeningen die plaats
zouden vinden op maandag, dinsdag en
woensdag. Bij de eerste ploeg ‘brandde
de molen af’ en de onfortuinlijke mole-
naar ‘overleefde’ de brand helaas ook
niet. Bij de andere vier ploegen werd de
molen gelukkig (deels) gered en de mole-
naar ook. Alhoewel in een geval een
brandweerman constateerde dat de mo-
lenaar al overleden was voordat ze gear-
riveerd waren. Vijf ploegen, dus ook vijf
verschillende plannen van aanpak. De
plannen van aanpak verschilden met
name op het punt wat te doen met de
molenaar die gearriveerd is. In het ene
geval mocht die gewoon de molen in ter-
wijl deze in het andere geval per ladder
naar de balie werd gebracht om de mo-
len stil te zetten. Bij de oefeningen werden
de vrijwillige molenaars allen betrokken,
naast ondergetekende ook Joyce Bene-
ker en Jan Knegt. Alle vijf ploegen waren
enorm enthousiast en de oefeningen ver-
liepen goed. Na de evaluaties bleek ie-
dere keer dat niet alleen wij er van leer-
den, maar nog veel belangrijker ook de
brandweerlieden. Sommigen waren na-
melijk voor het eerst in een molen. Je
moet er niet aan denken dat zij een
echte brand komen blussen en eigenlijk
niet weten wat brand doet in een molen
en hoe die zich kan ontwikkelen. Zo dach-
ten sommigen dat de wieken nooit aan
de kant van de grote deuren kwamen of
dat alle molens zelfkruiend waren. Ook de
balie bezorgde ze de nodige problemen.
Bij een echte calamiteit is ARBO wel be-
langrijk, de balie voldoet wel aan de
ARBO-richtlijnen zoals die voor molens
gelden, maar absoluut niet aan die voor
de brandweer. Dus daar moesten ze extra

op letten. Ook de hoeveelheid trappen in
de Wilhelmina was goed voor een leuke
oefening. Sommigen namen de lage druk
slangen mee via de trappen, anderen
maakten gebruik van de luiluiken. Na af-
loop van elke oefening was er een evalu-
atie van het verloop van de oefening,
wat ze er van vonden, waar ze proble-
men waren tegen gekomen. En tot slot
gaven de molenaars aan wat de punten
zijn waar je bij een molen op moet letten,
waarom ze altijd moeten wachten op de
molenaar om de molen te bedienen. Dit
werd gevolgd door een rondleiding
waarbij we deze punten ook konden la-
ten zien. Een enkeling dacht namelijk dat
ze in een noodsituatie de molen wel even
stil konden zetten. Tot zover het verslag
van de brandweeroefeningen in de Wil-
helmina. De brandweer van Groningen
vond het zo leerzaam dat ze over een
jaar of twee weer oefeningen willen
doen. Wij heten ze dan zeker weer van
harte welkom, want dit oefenen is goed,
beter dan dat ze voor een echte brand
moeten komen. Mieke Berghuis

Subsidie voor het stimuleren van
werving vrijwillige molenaars

Het bestuur Gild Fryske Mounders (GFM)
heeft een aanvraag voor subsidie bij de
provincie Friesland ingediend. De aan-
vraag heeft betrekking op het uitwerken
van mogelijkheden om vrijwilligers te inte-
resseren voor het molenaarschap bij het
GFM. Daar heeft de provincie positief op
gereageerd met een toezegging van
9.000 euro. Het College van Gedepu-
teerde Staten heeft in totaal aan 19 pro-
jecten een subsidie toegekend. De pro-
jecten zijn ingediend door organisaties
die met vrijwilligers werken, hiervoor is de
regeling ook bedoeld. 
De organisaties deden een beroep op de
Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligers-
werk (TSV). In totaal zit er een bedrag van
135.000 euro in deze pot. Tijdens de laat-
ste ronde van 2004 is een totaalbedrag
van 95.119 euro uitgekeerd. Met deze re-
geling wil de provincie het vrijwilligerswerk
stimuleren. De financiering van de gehele
regeling komt voor 50% van het Rijk (VWS)
en voor 50% uit provinciale middelen. Het
bestaat uit een producten - en een pro-
jectenpot. Om in aanmerking te komen
voor geld uit de TSV-projectenpot konden
vrijwilligersorganisaties een plan indienen
voor vernieuwende activiteiten die bijdra-
gen aan de duurzame verbetering en
versterking van het vrijwilligerswerk in Fries-
land. Voorbeelden hiervan zijn trainingen,
cursussen, materiaal of vernieuwende ac-
tiviteiten. Sjerp de Jong.

Windmotor Heechhiem te 
Deinum geopend

Op 25 september is de geheel gerestau-
reerde windmotor Heechhiem ten westen
van Deinum geopend. De zeven meter
hoge Amerikaanse windmotor van het fa-

brikaat Bakker te IJlst staat aan de Blessu-
mervaart op de hoek bij het Van Harinx-
makanaal. Vanaf de brug over het van
Harinxmakanaal voer de rondvaartboot
‘Middelsee’ met een veertigtal genodig-
den naar de molen. De windmotor is de
achtste molen van de Stichting Molens in
Menaldumadeel. De voorzitter van de
stichting, de heer A. Osinga, ging in op de
bouw van de molen. De restauratiekosten
konden beperkt blijven tot 25.000 euro
doordat veel werk door de actieve stich-
ting in eigen beheer is uitgevoerd. Vijf vrij-
willigers die veel aan de opbouw van de
molen hebben gewerkt kregen een foto
in een fraaie lijst. De heer A. Cramer van
de provinciale stichting De Fryske Mole
bood een klok aan. Van deVereniging De
Hollandsche Molen was een barometer
het cadeau. Omdat in een windmotor
hiervoor moeilijk een beschermde plaats
is te vinden, komen deze twee voorwer-
pen in de werkplaats/leslokaal van de
stichting in Marssum te hangen. De heer
Van der Meer, eigenaar van de oude
windmotor vertelde de geschiedenis en
enkele anekdotes over de oude windmo-
tor. Hij verrichtte ook de openingshande-
ling door via de lier de roos van de wind-
motor op de wind te zetten. Sjerp de
Jong.

Molen Hoogeveen in de 
verkoop?

In 1975 kocht de gemeente Hoogeveen
de sinds 1948 stilstaande molen aan de
Van Echtenstraat om zijn behoud te ver-
zekeren. Restauratie volgde waarna de

De Wilhelmina ‘in lichter laaie’ 
(foto J. Benneker).

De windmotor te Deinum 
(foto S. de Jong).
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molen weer in bedrijf kwam bij een am-
bachtelijk molenaar. 
Nu lijkt Hoogeveen de weg terug te willen
bewandelen. De gemeente met ruim
50.000 inwoners moet fors bezuinigen en
wil daarom van de activiteiten af die niet
tot haar kerntaken behoren en boven-
dien geld kosten. Zo zijn de jaarlasten
voor de molen 12.000 euro. Het gemeen-
tebestuur staan twee oplossingen voor
ogen: onderbrengen in een stichting of
verkoop onder strenge voorwaarden.
Daarbij staat wel voorop dat de molen
zijn functie moet blijven behouden. Het
komt er dus op neer dat de lasten van de
molen op een ander bordje geschoven
worden. Als dat bordje dat maar aan
kan... jsb.

Nieuwe lange spruit voor De
Hoop in Almelo 

Tijdens schilderwerkzaamheden aan De
Hoop te Almelo kwam een tegenvaller
aan het licht: de in 1995 (!) aangebrachte
(eikenhouten) lange spruit vertoonde di-
verse rotte plekken en scheuren. Eigenaar
gemeente Almelo heeft daarna op-
dracht aan Molenmakersbedrijf Groot
Wesseldijk B.V. uit Lochem verstrekt om de
spruit te vervangen. De extra uitgave die
hiermee gemoeid is bedraagt circa
12.000 euro. Op 20 september zijn de
werkzaamheden begonnen en is eerst de
oude spruit uit de kap gehaald. Om vol-
doende manoeuvreerruimte te krijgen
werd de bovenas opgestempeld. De
oude spruit had namelijk een natuurlijke
kromming. Vervolgens werd de nieuwe
spruit naar boven gehesen, in de kap ge-
schoven en passend gemaakt. Hierna is
de afwerking begonnen. De nieuwe
lange spruit is gemaakt van het tropische
hardhout billinga. Het vervangen van de
spruit is een onderdeel van herstelwerk-
zaamheden die in totaal circa 35.000
euro gaan kosten. Hiermee is De Hoop,
als enig werkende monument van Al-
melo, weer tip top in orde en berekend
op haar taken. 

Zorgen voor de molens in de 
gemeente Dalfsen

Aan de Westermolen in Dalfsen zijn re-
centelijk enige belangrijke onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd door molen-
maker Groot Roesink uit Voorst. Allereerst
werd de lange spruit vernieuwd die aan
een uiteinde ernstige verrottingsverschijn-
selen vertoonde. Met een kraan werd de
1,5 ton wegende en 12,5 meter lange
balk op zijn plaats gebracht. Gelijktijdig
werd een lange schoor vernieuwd en
heeft de molenmaker de Potroeden
doorgehaald. Roestplekken werden ver-
wijderd en er werd een nieuwe verflaag
aangebracht. Op niet al te lange termijn
zal ook het rietdek van het achtkant en
de kap vernieuwd moeten worden. Dit
werd voor het laatst gedaan bij de res-
tauratie van 1956. Een en ander werd tij-

dens een op maandag 10 oktober ge-
houden vergadering van het algemeen
bestuur toegelicht door hoofdmolenaar
Huub Paes. Tijdens deze vergadering kon
ook een nieuwe secretaris worden be-
noemd in de persoon van Jan Oomkes,
terminal manager voor Esso Nederland
voor Noord-Nederland en sinds kort ‘in
ruste’. Voorzitter Dirk Brugman (namens
de gemeente Dalfsen) werd voor een pe-
riode van vier jaar herkozen. Niet herkies-
baar was het bestuurslid Ben Kloosterman
(oud-redacteur van De Molenaar). Hij
blijft wel de PR verzorgen. De plannen
met betrekking tot het creëren van een
Waterfront met o.a. de bouw van een
nieuw gemeentehuis en appartementen
in de directe nabijheid van de Westermo-
len, werden uitvoerig besproken. Zoals al
eerder is vermeld (Molenwereld 2004-03-
0124/2004-07-0257), ziet het er voor de
Westermolen qua biotoop heel slecht uit.
Als de plannen doorgang vinden is er al-
leen aan de westzijde nog een open
windvang van circa 30 graden. Binnen-
kort verschijnt het eindrapport van TNO,
dat een onderzoek deed naar de wind-
vang op basis van de plannen. Het be-
stuur is niet erg gerust op de uitslag hier-
van, gezien de eerder getrokken conclu-
sies uit het voorlopige rapport. De vraag
wanneer met de restauratie van de mo-
len van Massier te Nieuwleusen een aan-
vang kan worden gemaakt is nog steeds
ongewis (Molenwereld 2004-6-223). Alle
vergunningen zijn er; het is alleen de
vraag wanneer de toegezegde rijksgel-
den beschikbaar worden gesteld. 

Europese subsidie redding voor
Bolwerksmolen 

De restauratie van de Bolwerksmolen te
Deventer komt stap voor stap dichterbij.
Doneerde eerder de Provincie Overijssel
reeds 455.000 euro (Molenwereld 2004-09-
0289), nu wordt bericht verwacht van een
subsidietoekenning door de Europese
Unie te Brussel. De restauratiekosten zullen
circa 900.000 euro gaan bedragen, waar-
van de gemeente en de Stichting Bol-
werksmolen het restant ad circa 445.000
zouden moeten dragen. De gemeente
kan een bedrag van 200.000 euro be-
schikbaar stellen en heeft voor het ver-
schil een beroep gedaan op de mogelijk-
heid tot het aanvragen van Europese
subsidies. Het verzoek voor een subsidie
van 300.000 euro wordt waarschijnlijk op
korte termijn gehonoreerd, en daarmee is
de financiering van de uiterst noodzake-
lijke restauratie van de molen meer dan
rond. Men verwacht in de tweede helft
van 2005 met de restauratie te kunnen
starten, wanneer het groene licht uit Brus-
sel daadwerkelijk wordt gegeven. 

Molen Fakkert Hoonhorst: van
sloop naar behoud

Het verzoek om de onttakelde molen te
Hoonhorst (Molenwereld 2004-2-68; nr.

2.04.1) op de rijksmonumentenlijst te
plaatsen is op 26 augustus 2003 gehono-
reerd. De bescherming betreft de molen-
romp als incomplete molen samen met
het (reeds beschermde) molenaarshuis.
Ten behoeve van het behoud vormde
zich een werkgroep die zich beraadde
over de te kiezen rechtsvorm (Molenwe-
reld 2004-05-0196). Inmiddels is het zo ver
dat de werkgroep de Stichting Molen Fak-
kert Hoonhorst op gaat richten én is de
sloop van de aan de molenromp gren-
zende silo’s gestart. De in 1862/1868 ge-
bouwde molen werd in 1930 onttakeld.
Rond de molen ontstond een mengvoe-
derfabriek. Een aantal jaren geleden is
gebleken dat het bedrijf niet meer aan
de moderne milieuwetgeving kon vol-
doen. De gemeente Dalfsen heeft toen
het complex, inclusief molen, met sloop-
verplichting aangekocht. Bewoners van
Hoonhorst ging dat laatste te ver, en zo-
doende kwam van het een het ander. De
voorzitter van de op te richten stichting
hoopt erin te slagen dat de molen binnen
zeven jaar weer draai- en maalvaardig

Sloop van de silo’s te Hoonhorst (foto:
W. Schrijver, 13 september 2004).

Molen en molenaarshuis: een mooi en-
semble te Hoonhorst (foto W. Schrijver,
8 oktober 2004).
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zal zijn. Als streefjaar voor oplevering
wordt het jaar 2012 genoemd, waarin de
molen 150 jaar bestaat. Om deze doel-
stelling te verwezenlijken zal nog een
flinke hoeveelheid financiën geregeld
moeten worden. Een eerste schatting ligt
in de buurt van 600.000 euro. De stichting
in oprichting verwacht dat Rijk, Europese
Unie, Provincie en gemeente hieraan een
bijdrage zullen leveren. Aangezien de
molen als incomplete molen is be-
schermd, kan na completering de status
worden gewijzigd in die van beschermde
molen. De op 9 september gestarte sloop
van de bijgebouwen van het fabrieks-
complex is begin oktober afgerond. De in
redelijk goede staat verkerende
molen(romp) staat samen met het mole-
naarshuis weer fier en vrij in haar omge-
ving. Wat met de vrijgekomen grond gaat
gebeuren is nog niet duidelijk, maar
waarschijnlijk komt er woningbouw op
kleine schaal.

Gemeente moet in Doesburg
doorslag voor herbouw geven

De Stichting De Doesburgse Stadsmolen
heeft toch overeenstemming kunnen be-
reiken met het Waterschap Rijn en IJssel
en Rijkswaterstaat. In een eerder stadium
werd het gedane voorstel om de molen
te bouwen op Contre Escarpe ter hoogte
van de Barend Ubbinkweg door beide
partijen van de hand gewezen, aange-
zien daar een ondergrondse hoogwater-
kering ligt. Het was naar aanleiding hier-
van dat de gemeente haar medewerking

opzegde (Molenwereld 2004-4-159). De
stichting is vervolgens in overleg gebleven
met partijen en op zoek gegaan naar
een alternatief. Dat is nu gevonden in
een locatie enkele tientallen meters ver-
derop op het terrein van de voormalige
autosloperij van Smeitink. Beide instanties
zien nu geen bezwaren meer en gaan ak-
koord met mogelijke herbouw van de
molen aldaar. De stichting is blij met de in-
stemming van Rijkswaterstaat en het wa-
terschap en stelt nu alles in het werk om
alsnog medewerking van de gemeente
te krijgen. 
Rijkswaterstaat bevestigt in een schrijven
dat er vanuit rivierbelang geen bezwaar is
tegen het gebruik van voornoemde loca-
tie voor het bouwen van de stadsmolen.
Het waterschap voegt hier aan toe dat
een voorwaarde voor de toestemming is
dat aangetoond wordt dat de dijk niet
negatief beïnvloed wordt door de bouw
van de molen. Naar aanleiding van de
nieuwe ontwikkelingen zal het College
van B & W zich binnenkort opnieuw bui-
gen over de Doesburgse stadsmolen. De
grond van de beoogde locatie is van de
gemeente en uiteindelijk moet er een
bouwvergunning door de gemeente ver-
strekt worden. Wanneer die goedkeuring
er is, kan de stichting fondsen werven ten
behoeve van de herbouw waarvan de
kosten begroot worden op 600.000 euro. 

De stenen molenziekte te lijf 
in Ede

Ook de Keetmolen te Ede, Nederlands
enige achtkante stenen beltkorenmolen,
heeft last van de ‘stenen molenziekte’.
Vochtdoorslag is een belangrijke aanlei-
ding voor een grote restauratie die op dit
moment gaande is. Restauratiebedrijf
Van Milt uit Lunteren houdt zich bezig met
de romp en molenmakersbedrijf Enden-
dijk uit Terschuur neemt het gevlucht en
gaande werk voor haar rekening. De uit-
voering van werkzaamheden gebeurt in
opdracht van de gemeente Ede en
wordt begeleid door restauratiearchitect
H. Boerman. Voorop staat dat de Keet-
molen zoveel mogelijk in originele staat
wordt gerestaureerd. Sinds de zomerva-
kantie is de molen omgeven door een
stelling en de werkzaamheden aan de
romp zullen tot het einde van dit jaar in
beslag gaan nemen. In het voorjaar zal
de molen geschilderd worden en zullen
de verdere molenbouwkundige werk-
zaamheden worden afgerond. Volgens
van Milt is de vochtproblematiek ontstaan
doordat in 1978 de binnenmuren, met uit-
zondering van het bovenste gedeelte, zijn
aangesmeerd met een 3 centimeter
dikke cementlaag. Hierdoor ontstaan
ventilatieproblemen die bemoeilijken dat
het in de muur gedrongen vocht weer
weg kan. In de afgelopen periode is de
cementlaag verwijderd en zodra het
vocht uit de muur is verdwenen worden
de muren opnieuw gevoegd met een
speciaal kalkmengsel. Met de restauratie
is een bedrag gemoeid van 85.000 euro.

Hiervan neemt de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg 50.000 euro voor haar re-
kening en de gemeente Ede het restant. 

Wending te goede in toestand
Appelse molen

De in particuliere handen zijnde molen De
Hoop te Nijkerk-Appel is al jaren een zor-
genkind. Restauratieplannen komen
maar niet van de grond. De nieuwe eige-
naar heeft echter voor elkaar wat bij de
vorige eigenaar niet lukte. De restauratie
is in oktober van start gegaan. De laatste
restauratie was in 1972. Eigenaar Krijnen
verwierf in september 2002 de molen in ei-
gendom. Sedertdien is de procedure om
uiteindelijk tot restauratie te geraken niet
zonder slag of stoot gegaan (Molenwe-
reld 2003-11-0308). Onduidelijkheid over
de hoogte van het uiteindelijke subsidie-
bedrag is de voornaamste aanleiding tot
het uitstel van de restauratie geweest. Be-
droeg de verwachte rijkssubsidie eerst
264.000 (70%), uiteindelijk zou dit een be-
drag van 158.000 euro zijn. Met de toe-
zegging van 50.000 elk door de provincie
en de gemeente, zal de eigenaar min-
stens een bedrag van 120.000 euro zelf
beschikbaar moeten stellen. Op 4 okto-
ber werden achtkant en kap van de on-
derbouw genomen en separaat naast de
molen gezet en heeft Nijkerk (tijdelijk) drie
molenrompen. De restauratie is gepland
in november 2005 te zijn afgerond.

Mogelijke bijdrage herstelplan
Utrechtse Molens

Het gaat niet goed met Stichting de
Utrechtse Molens (Molenwereld 2004-06-
0221). Op 26 april is naar aanleiding van
de behandeling in Provinciale Staten een
interim-bestuur samengesteld. Dit bestuur
kreeg als taak om orde op zaken stellenDe Keetmolen in Ede (foto jsb 1972).

De Hoop te Nijkerk-Appel in augustus
in 1984 tussen de bomen, maar dan
nog in goede staat.
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en met een goed toekomstplan voor
Stichting de Utrechtse Molens te komen.
Uit het destijds afzonderlijk gepresen-
teerde herstelplan is gebleken dat ter-
zake van restauratie en achterstallig on-
derhoud een bedrag van circa 4 miljoen
euro benodigd is. Met deze wetenschap
hebben ambtenaren van de Provincie
Utrecht geïnventariseerd of er middelen
beschikbaar zijn. Uit het nieuwe provin-
ciale stimuleringfonds zou dit bedrag gefi-
nancierd kunnen worden. In november is
overleg gevoerd over de besteding van
het bedoelde fonds. Wanneer het molen-
herstelplan aangemerkt wordt als een
van de mogelijke projecten gloort er dus
hoop voor het herstel van de 22 molens in
eigendom van de stichting. Een goed en
consistent op te stellen beheersbeleid zal
er toe moeten leiden dat toekomstige
malaise uit zal blijven. 

Wind uit de wieken bij 
Montfoortse molen?

De realisatie van de voorgenomen plan-
nen van de gemeente Montfoort en de
projectontwikkelaar Midden Holland om
aan de Julianalaan een woontoren van

vijf verdiepingen te bouwen zal het func-
tioneren van molen De Valk in belangrijke
mate belemmeren. De bezwaren welke
zowel door de molenaars, de Stichting
Molen de Valk, alsmede de eigenaar van
de molen, de Stichting de Utrechtse Mo-
lens, zijn ingediend hebben niet geleid tot
enige acceptatie bij de gemeente. Erger
nog: de gemeente noemt zelfs als argu-
ment dat het effect op de molen is te ver-
waarlozen omdat de molen geen opera-
tionele functie heeft. Het vreemde is ech-
ter dat de gemeente de plannen die in
ontwikkeling zijn om de molen weer ope-
rationeel te maken toejuicht, terwijl zij op
deze wijze daar een belemmering tegen
oproept. Het is ook vreemd dat de ge-
meente Montfoort aan de ene kant van
de molen (in het park) de bomen laat
kappen om de molen meer wind te ge-
ven en aan de andere kant de horizon
gaat dichtspijkeren waardoor de molen,
met name uit het noordwesten (waar de
meeste najaarsstormen vandaan komen)
de wind uit de zeilen wordt genomen.
Daarnaast spreekt de gemeente met
twee tongen. Eerst wordt in een persbe-
richt, in het kader van de toekenning van
de Biotoopprijs aan de gemeente, aan-
gegeven: ‘... bovendien wordt bij de op-

stelling van de ruimtelijke onderbouwing
van plannen binnen de molenbiotoop
aandacht besteed aan de implicaties
voor de molenbiotoop aan de hand van
de richtlijnen Molenbiotoop die door de
provincie zijn opgesteld’ en vervolgens
geeft de verantwoordelijk wethouder in
de pers aan dat dit alleen geldt voor mo-
lens die echt malen en in een kaal land-
schap staan. Dit soort molens kent Montf-
oort niet, dus deze opmerking slaat dan
ook niet op molen De Valk. Daarnaast
gelden deze richtlijnen voor alle molens,
in welke omgeving dan ook. De Stichting
Molen de Valk is verbaasd over deze
twee-tongenpolitiek en verwacht van
een wethouder, wiens partij normen en
waarden hoog in het vaandel heeft
staan, geen uitlatingen die nergens op
zijn gebaseerd.
Natuurlijk is de Stichting Molen de Valk
niet tegen bouw van een appartemen-
tencomplex aan de Julianalaan. Zij is wel
tegen de hoogte daarvan: 20,10 meter
boven NAP. De gemeente geeft 18,60
meter op (d.i. boven straatniveau) waar
dan nog 1,50 meter moet worden bijge-
teld om op NAP te komen. Pas dan krijg je
een zuivere vergelijking met de molen
waarvan in de ruimtelijke onderbouwing
alle maten boven NAP zijn genoemd.
Vijf woonlagen en een licht hellend dak is
te hoog. Met name bij een noordwester
storm is het voor de molenaars onmogelijk
om tijdig maatregelen te nemen en zijn zij
wellicht te laat met alle mogelijke gevol-
gen van dien. Over de door de wethou-
der genoemde ‘foto-impressie’ kan wor-
den gediscussieerd. Een ding is duidelijk:
Deze foto-impressie geeft wel aan dat
door dit hoge bouwwerk zoveel van de
lucht wordt afgedekt dat bij een stor-
machtige windkracht, zeven, een bui die
net boven het gebouw uitkomt, binnen
vijf minuten boven de molen is. Als er ook
nog windvlagen bij zitten, komen de mo-
lenaars vijftien minuten te kort om alles
weg en stil te krijgen. Dus moet dat bouw-
werk minsten ‘tien minuten’ omlaag.
Daarnaast kunnen er vraagtekens wor-
den gezet bij de realistische waarde van
de foto en met name zoals de woontoren
daarop is ingetekend. Deze lijkt daarop
verder weg dan de R.K. kerk terwijl de
werkelijkheid is dat deze dichterbij is. Mo-
len de Valk heeft vanaf maandag 27 sep-
tember haar verontrusting en bezwaren
duidelijk kenbaar gemaakt aan de inwo-
ners van Montfoort en iedereen die de
molen passeerde. De wieken hebben uit
protest voorlopig een week lang niet ge-
draaid maar zijn voorzien van een ludieke
kreet ( 5 ‘ te hoog) en er is visueel aange-
geven wat de toekomstige hoogte (20,10
meter boven NAP) van de woontoren op
de Julianalaan wordt. De onthulling van
deze ‘rebellie’ heeft plaatsgevonden op
maandag 27 september. Stichting Molen
de Valk.

De ‘protestzeilen’ op De Valk in 
Montfoort (foto: P. Groen, 26 
september 2004).
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Bezuinigingen Uitgeest: verkoop
Dorregeester Molen? 

Aangezien rijkssubsidies voor molens in
Noord-Holland de komende jaren vooral
naar de Schermer zal gaan, wil het Col-
lege van B&W van Uitgeest de Dorre-
geester Molen verkopen. Het is tevens
een van de bezuinigingsmaatregelen die
men neemt om tot een sluitende meerja-
renbegroting te komen. Het zou een voor-
deel op moeten leveren van 65.000 euro
gedurende de komende vijf jaar. Dit voor-
deel wordt behaald door de verkoop van
de molen en het uitsparen van middelen
voor het achterstallig onderhoud. De mo-
len draait sinds 25 maart 2002 met een
roede. De gemeente stelt dat de reeds
enkele maanden klaar liggende nieuwe
roede (Vaags B no. 98) niet gestoken kan
worden, omdat eerst werkzaamheden
aan de kap plaats moeten vinden. Vol-
gens insiders is er echter sprake van en
politiek spel. De roede is namelijk gespon-
sord, in ruil daarvoor zou de gemeente
andere gelden vrij maken. Dat laatste is
echter nog niet gebeurd. Mocht het tot
daadwerkelijke verkoop komen dan is het
te hopen dat de molen in handen valt
van een stichting, bijvoorbeeld de Stich-
ting Uitgeester en Akersloter Molens
(SUAM), en niet door een particulier wordt
aangekocht. Er schijnt particuliere be-
langstelling te zijn maar met de hiervoor
genoemde stichting is hierover nog geen
overleg geweest. 

De Stofmolen tijdelijk op zes 
‘benen’

De Stofmolen in Wijdenes ondergaat op
dit moment een intensieve restauratie.
Ten behoeve hiervan zijn het gevlucht en
de balie afgenomen. Drievierde deel van
het exterieur wordt grondig gerestau-

reerd. Het metselwerk van de achtkante
stenen onderbouw verkeert in dermate
slechte staat dat twee kanten geheel ver-
wijderd zijn. Deze worden vanaf de be-
gane grond tot baliehoogte nieuw opge-
metseld. De toestand van de rieten be-
dekking is slecht en wordt eveneens gro-
tendeels vernieuwd. Op 10 september is
de firma J.K. Poland B.V. uit Broek op Lan-
gedijk met de herstelwerkzaamheden be-
gonnen. De werkzaamheden zullen tot
ongeveer februari 2005 duren en de kos-
ten zijn geraamd op een bedrag van
350.000 euro. 

Bomenkap rondom Haastrechtse
Molen uitgesteld

Nadat door de gemeente Gouda via de
Raad van State een snoeiverplichting
aan omwonenden van de Haastrechtse
Molen was opgelegd (Molenwereld 2004-
4-161), is nu de provincie zelf aan de
beurt. Het Hoogheemraadschap van de
Krimpenerwaard heeft de provincie Zuid-
Holland verzocht ruim dertig bomen te
kappen langs de N228. Volgens de gel-
dende richtlijnen zou de hoogte van deze
bomen in strijd zijn met de maximaal toe-
gestane hoogte nabij de molen. De kap
was gepland voor de laatste week van
september. Beide partijen hebben echter
de bomenkap tot nader order uitgesteld.
Er bestaat namelijk onduidelijkheid om-
trent welke bomen het exact gaat. Wel-
licht bestaat zelfs de mogelijkheid om de
bomen tot lagere hoogte te snoeien.
Daarnaast is het zo dat een deel van de
bedoelde bomen niet op grondgebied
van de gemeente Gouda staat maar op
grondgebied van de gemeente Vlist.
Laatstgenoemde gemeente heeft geen
kapvergunning verstrekt. De gemeente
Gouda en Vlist hebben samen het initia-
tief opgevat om met de andere betrok-

kenen, de provincie en het hoogheem-
raadschap, de kwestie te bespreken. 

Expositie Zevenhuizen

Op zaterdag 30 oktober heeft de officiële
opening plaatsgevonden van de exposi-
tie ‘Molens en gevelstenen’. De expositie
is gebaseerd op het onderzoek dat is ge-
daan door mevrouw P.D. Scholten B Bal-
last uit Doetinchem. Resultaten uit dit on-
derzoek werden eerder gepubliceerd in
het blad Molinologie van TIMS. Afbeeldin-
gen van de molens en molenonderdelen
zijn uitgewerkt in de expositie en aange-
vuld met foto’s uit de collectie van Jan C.
Lunenburg. De openingshandeling werd
verricht door mevr. P.D. Scholten- Ballast.
De expositie is ingericht in Historisch Cen-
trum Ons MolenVerleden aan de Twee-
manspolder 15 te Zevenhuizen en is tot
medio 2005 te bezichtigen. De opening-
stijden zijn: laatste zaterdag van de
maand van 13.30 tot 16.00 uur (in decem-
ber de voorlaatste zaterdag). Daarnaast
is de expositie te bezichtigen op 11 janu-
ari en 12 april 2005 van 19.00 tot 21.00 uur.
Tevens kan nog een bezoek worden ge-
bracht aan de expositie van de (voorma-
lige) molens in het stroomgebied van de
Rotte. Stichting Molenverzameling 
Jan Lunenburg.

Bezwaren tegen bouwplannen 
bij Rijnenburger Molen 
afgewezen

Begin 2004 heeft de gemeente Rijn-
woude aangegeven van haar molenbe-
zit af te willen. Het betreft Nieuw Leven in
Hazerswoude-Dorp en de Rijnenburger-
molen in Rijndijk (Molenwereld 2004-1-8).
Nu heeft de gemeente Rijnwoude de
bouw van 67 woningen in de nabijheid
van laatsgenoemde molen goedge-
keurd. Op 5 oktober heeft het College
van B & W besloten dat de bouw van de
wijk Molenhoek in Hazerswoude-Rijndijk
mag beginnen. Tegen de plannen werd
vergeefs bezwaar gemaakt door Vereni-
ging De Hollandsche Molen en omwo-
nenden. Zij geven echter de moed niet
op en verwachten een sterke positie te
hebben. De Commissie voor bewaar- en
beroepsschriften concludeerde eerder
dat onder andere het bezwaar ten aan-
zien van de molenbiotoop en hoge par-
keerdruk in de omgeving gegrond was.
De te bouwen appartementenflats zou-
den niet passen binnen de geldende bio-
tooprichtlijnen. Daarnaast werden door
de commissie ook een aantal door om-
wonenden ingebrachte bezwaren onge-
grond geacht. De gemeente Rijnwoude
heeft echter alle bezwaren ongegrond
verklaard, en is daarmee op onderdelen
afgeweken van het advies van eerderge-
noemde commissie. Het is niet waar-
schijnlijk dat de bouw daadwerkelijk snel
gaat beginnen. De bezwaar makende
partijen zullen via de rechter verzoeken
tot schorsing van de vergunning.

De Dorregeester Molen bij Uitgeest, malend met één roe (foto D. Kenbeek, 
september 2004).
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Het Hoogheemraadschap van de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden is van
plan een voormalig watergemaal langs
de Vliet op de grens van Bleskensgraaf en
Molenaarsgraaf te slopen. Het betreft het
poldergemaal Graafdijk-West van de pol-
der Giessen-Oudebenedenkerk te Mole-
naarsgraaf. Het gemaal dateert uit 1943
en staat nabij de plaats van de Zuidmo-
len, een in 1951 gesloopte wipmolen). In
1975 is het buiten gebruik gesteld, maar in
stand gehouden voor het geval van een
calamiteit. In het gemaal staat een
Heemaf elektromotor van 88 kW gekop-
peld aan een tandwielkast van Radema-
ker. De motor drijft een schroefpomp met
een capaciteit van 155 m3/minuut aan.
De waterloop is nog voorzien van de ijze-
ren wachtdeur van de oorspronkelijke
molen. Iets ten noorden van het gemaal,
in de richting van de bestaande Middel-
molen, staat het nu dienst doende elektri-
sche vijzelgemaal. Dit moet worden op-
geknapt en voorzien van een nieuw trans-
formatorhuisje. Het in 1975 in gebruik ge-
nomen vijzelgemaal betrekt de kracht-
stroom nu nog via het transformatorhuisje
van het te slopen calamiteitengemaal. In
oktober is een nieuw transformatorhuisje
voor het elektrische vijzelgemaal ge-
plaatst, waarna de sloop van het calami-
teitengemaal uitgevoerd kan worden. De
sloop zit volgens de uitvoerder van firma
De Kuiper in een offertestadium en de op-
dracht is nog niet verleend. Wellicht kan
het bestaande transformatorhuisje gere-
viseerd worden ten behoeve van het vij-
zelgemaal. In eerste instantie heeft de re-
gionale Gemalenstichting Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden aangegeven een
afwachtende houding in te nemen, aan-
gezien zij momenteel geconfronteerd
wordt met de eventuele overname van

verschillende gemalen (Wisboomgemaal
Kinderedijk, het gemaal van de polder
(Sliedrecht) te Sliedrecht, het gemaal van
Overslingeland en het gemaal van de
Biezen in Vianen) met de bijbehorende
problemen. 
Aan de westzijde van de Vliet wordt eer-
daags begonnen met het ophogen van
de kade. De fundering van een gewezen
wipmolen aldaar zal tijdens deze werk-
zaamheden verdwijnen (een saillant de-
tail is dat in Streefkerk onlangs juist een
opgegraven molenfundering/ watergang

beschermd wordt). Het betreft de molen-
fundering van de Kraakmolen. Deze wip-
molen bemaalde de polder Giessen-Ou-
debenedekerk samen met de eerder ge-
noemde Zuidmolen en de nog be-
staande Middelmolen. De Kraakmolen
werd in 1890 gedeeltelijk gesloopt en
circa 1925 verdween ook de ondertoren.
Bij deze voormalige wipmolen ligt nog
een klein inlaatsluisje voor de polder Hof-
wegen. Dit sluisje zal eveneens verwijderd
worden. 
Het elektrische gemaal van polder Blok-

Mogelijke sloop calamiteiten gemaal
en 

molenfundering te Molenaarsgraaf

Het elektrisch gemaal nabij de plaats van de vroegere Zuidmolen met links de 
Middelmolen (foto: J. de Vries 17 februari 1986).

weer te Alblasserdam staat volgens bron-
nen op de nominatie om verplaatst te
worden richting de Blokweersche wipmo-
len. De aanleiding is het zich voordoende
vandalisme rondom het gemaal. Wellicht
dat het Hoogheemraadschap van de
nood een deugd zou kunnen maken door
het in de jaren ‘90 gesloopte gemaal bij
de Blokweersche wipmolen te reconstru-
eren, en daarmee een decennia lang
bestaand beeld weer in ere te herstellen.
Dit zou een waardevolle versterking van
het Werelderfgoed betekenen.

Molens bij Molenaarsgraaf: links de
Kerkmolen van de polder Molenaars-
graaf, gesloopt 1928; vervolgens van de
polder Giessen-Oude Benedenkerk de
nog bestaande Middelmolen en de
Zuidmolen, verongelukt in 1941 en 
tien jaar later geheel gesloopt en rechts
de Kraakmolen, gedeeltelijk gesloopt in
1890 en geheel omstreeks 1925. Nu zal
ook de fundering van deze molen 
verdwijnen.

De elek-
tropomp
in het ca-
lamiteiten-

gemaal
(foto: J. de
Vries 12

juni 1987). 

Inlaatsluisje
bij de voor-

malige
Kraak -

molen, een
mini-monu-
mentje op
het punt

van verdwij-
nen?. (foto:
M. den But-
ter 2004).
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De Wippersmolen nog verder in
het gedrang door nieuwbouw-
plannen

De provincie Zuid-Holland heeft de ge-
meente Maassluis toestemming gegeven
om op een afstand van circa 100 meter
van de Wippersmolen een school met
een hoogte van 12 meter te bouwen. De
plannen passen niet binnen het be-
staande bestemmingsplan, dus is er een
(eerste) inspraakronde geweest. De
nieuwe school moet verrijzen op de
plaats van de huidige school (die een
stuk lager is). De vrijwillig molenaar en de
eigenaar, het Hoogheemraadschap van
Delfland, hebben zienswijzen aangedra-
gen tegen deze plannen. De biotoop is
nu al vrij slecht en dit plan zal de situatie
alleen maar verslechteren. De hoogte
past niet binnen de richtlijnen van de pro-
vincie en zal voor de molen met een
vlucht van 19,25 meter flinke windbelem-
mering opleveren. De gemeente heeft
deze argumenten afgewezen en stelt dat
de nieuw te bouwen school de biotoop
maar gering zou schaden. De gemeente
beroept zich hierbij op een verklaring van
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland. De provincie staaft
haar verklaring met een aantal onjuiste
argumenten. Zo zou de school op het zui-
den gelegen zijn (dit is echter het westen)
en zou de nieuwbouw lager worden dan
de bestaande bebouwing. Er komt een
tweede inspraakronde (gevolgd door
een beroeps- en bezwaarprocedure). Het
Hoogheemraadschap zal wederom
handhaving van de bestaande richtlijnen
van de provincie proberen af te dwingen
(zie Molenwereld 2004-9-316,317). 

Buigen of barsten in Ovezande

De beltmolen te Ovezande dreigt de
laatste jaren een crepeergeval te
Zeeuws-Vlaanderen te worden. De oor-
spronkelijk uit Eemnes afkomstige polder-
molen is in 1884 als korenmolen te Ove-
zande gebouwd op de plaats van een in
1863 verdwenen standerdmolen. In 1995
heeft de molen voor het laatst gedraaid
en anno 2004 staat de molen er erg ver-
waarloosd bij, de rietgedekte kap is afge-
dekt met een zeil om inwateren te voor-
komen. Sinds 1906 is Fa. J. de Baar & Zn.
de eigenaar. De molen is de laatste jaren
aan zijn lot overgelaten. De eigenaar zag
het niet meer zitten om nog meer kosten
voor onderhoud te maken en overheids-
instanties hebben onvoldoende de subsi-
diemogelijkheden benut. Tot ergernis van
de in Ovezande woonachtige oud-mole-
naar K. de Baar (neef van de eigenaar)
woekert het aftakelingsproces langzaam
maar heel zeker verder. De in april 2003
opgerichte Stichting Molen De Blazekop
wil dat de eigenaar op korte termijn aan-
geeft wat ze met de molen wil en of deze
bereid is tot verkoop over te gaan. De
stichting bestaat uit een groep bewoners
van Ovezande. Het doel van de stichting
is om in eerste instantie de molen in ei-
gendom te verwerven, om deze daarna
te restaureren en te exploiteren. Helaas
stagneert de eerst te zetten stap en dat is
uiteraard van invloed op de vervolgstap-
pen. Wanneer de stichting de financiering
van de restauratie wil rond krijgen dan zal
ze eerst eigenaar moeten zijn van de mo-
len. De onderhandelingen komen niet
van de grond en er wordt geen uitspraak
gedaan over een mogelijke verkoopprijs.
Naast de molen wil de eigenaar gelijktij-
dig ook de schuur en een stuk grond ver-
kopen. 

Voorzitter Boonman van de stichting wil
op korte termijn duidelijkheid, anders zal
de stichting haar activiteiten voorlopig
stilleggen. Gezien het nagenoeg gereed
zijn van een restauratieplan voor de bui-
tenkant van de molen, zou dit zonde zijn.

Herstelbeurt stuw Dommelse 
Molen

Begin oktober zijn de sluizen van De Dom-
melse Watermolen in Dommelen gereno-
veerd en deels vernieuwd. De kans op
verstoppingen bij de sluizen was dermate
toegenomen dat een vrije doorgang van
het water werd belemmerd. Doordat het
water in de Dommel de afgelopen de-
cennia van steeds betere kwaliteit is,
neemt de rivier steeds meer wier met zich
mee. Dit blijft vervolgens achter de pila-
ren bij de sluizen hangen. Met de bouw
van een nieuwe sluisdeur zou dit verhol-
pen moeten zijn. De nieuwe sluisdeur is
een hightech constructie, doch vermomd
in een ouderwets jasje en gewoon met de
hand te bedienen. Tevens wordt de be-
reikbaarheid van de plaatsen waar mo-
gelijke verstoppingen alsnog dreigen ver-
groot. De renovatie kost in totaal circa
40.000 euro, een bedrag dat wordt be-
taald door de eigenaar, de gemeente
Valkenswaard. De renovatie wordt bege-
leid door medewerkers van het Water-
schap De Dommel. 

Streep door rekening Stichting
Eerdse molen

Het molenrestant van Eerde was niet op-
genomen in de inventarisatie van Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg van be-
schermwaardige molenrompen (zie Mo-
lenwereld 2004-2). De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg heeft op 16 september
ook laten weten het verzoek van de Stich-
ting Eerdse molen (Molenwereld 2004-2-
132 / 2003-5-158 e.v.) niet in te willigen om
de Sint Antonius als beschermd rijksmonu-
ment aan te wijzen. Dit is een streep door
de rekening van de stichting die vanaf
2001 ambitieus bezig is met de restaura-
tieplannen in Eerde. Deze plannen zullen

De vervallen molen van Ovezande.
Sinds de restauratie van 1969 is de 
molen (a-historisch) met riet gedekt
(foto G.H. Varwijk).

Door de weigering van Monumenten-
zorg om de molen van Eerde op de
rijksmonumentenlijst te plaatsen wordt
het perspectief van voorspoedig herstel
niet groter. 

De Wippersmolen in Maasluis 
(foto jsb, juni 1999).
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ernstig worden vertraagd nu er geen zicht
is op rijkssubsidie. Om de molen maal-
vaardig te restaureren is een bedrag van
circa 680.000 euro benodigd. De stichting
heeft door sponsoring, evenementen en
de verhuur van naastgelegen ruimtes in-
middels zo’n 100.000 euro opgehaald. De
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
keurde de aanvraag af omdat ze vindt
dat de molen bouwtechnisch niet interes-
sant genoeg is. Ze stelt bovendien dat de
cultuurhistorische waarde van de molen
slechts een lokale en regionale is ge-
weest. De stichting vindt dit een onder-
waardering. De Sint Antonius uit 1884
heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens
de Operatie Market Garden, de bevrij-
ding van Noordoost-Brabant. In 1944 is de
molen gedeeltelijk ten onder gegaan in
het strijdgeweld. 
De afwijzing kwam net voor de viering
van de zestigjarige herdenking van Mar-
ket Garden op 17-19 september. Hierbij is
nog eens gebleken dat de molen een his-
torische rol heeft gespeeld tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De stichting heeft
bezwaar aangetekend tegen het besluit
en wordt daarin gesteund door de ge-
meente Veghel. De gemeente heeft in
samenwerking met het Monumentenhuis
Brabant al een bezwaarschrift ingediend
bij de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg. 

Sint Victor in Heeze verlost van
populieren

In de tweede week van oktober, exact
twintig jaar na oplevering van de grote
restauratie van de Sint Victor in Heeze, is
het dan toch gelukt. De ‘canada’s’ ten
zuidoosten, op nog geen 150 meter van
de molen, worden vermaakt tot waar-
voor ze ooit zijn geplant: klompenhout,
luciferhout en brandhout. Praktisch ge-
zien heeft het populierenbos aan de
Leenderweg, oorspronkelijk tegenover
de plaats waar vroeger de melkfabriek
stond (tegenwoordig ‘de Mulkhoek’ ge-
heten), in de twintig jaar dat de ‘Sint
Victor’ weer wekelijks bemalen wordt,
als een windscherm gefungeerd. De
laatste jaren, tot boven het bovenste
end uitstekend (meer dan 35 meter !)
voorkwam dit klompenhout in wording
een regelmatige, goede gang van de
molen, met name bij wind uit het zuid-
zuidoosten. Navraag bij de gemeente
leverde steevast het antwoord dat het
particulier eigendom was en mijn ant-
woord was telkens ‘hij woont nog in het
buitenland ook’. Zo vaak heb ik dat zelf
te horen gekregen. En nu dan dat he-
melse geluid van de zagen; en die heer-
lijke geur van gezaagd iepenhout. Zon-
der ook maar een aankondiging of ver-
gunningsaanvraag gelezen te hebben,
gebeurde dan toch het onverwachte.
De zaag erin en plat met die handel;
niet eens wachten tot al het blad eraf is
(‘s winters kon nog een beetje voorge-
steld worden hoe het toch zonder die
bomen zou zijn; de komende winter

wordt het pas echt genieten bij zuiden-
wind). Misschien is er wel herplantplicht,
maar de komende tien jaren kunnen we
er weer tegenaan. G. Sturkenboom.

Gemengde gevoelens en 
tegengestelde belangen 
jubileum De Grauwe Beer 

De Grauwe Beer te Beesel is oorspronkelijk
als zaagmolen in 1604 te Zaandam ge-
bouwd. Aldaar werd hij in 1891 tot balie-
hoogte afgebroken. Het achtkant is in
1891, in opdracht van H. Cuijpers, naar
Beesel gebracht en aldaar als beltkoren-
molen aan de Sint Antoniusstraat in ge-
bruik genomen. Na restauratie van zware
oorlogsschade in 1952 is de molen echter
nimmer meer echt in gebruik genomen.
De vervallen molen werd in 1974 door J.
Derckx aangekocht van de nazaten van
molenaar Cuijpers. In 1981 werd de molen
ten tweede male afgebroken en in 1983
werd aan de Maas de nieuwe molen in
gebruik genomen. In 1997 verkocht
Derckx de molen aan de gemeente en
kwam het beheer in handen van de stich-
ting. Als het aan deze stichting ligt wordt
het achtkant voor de derde maal ver-
plaatst en krijgt daarmee zijn vierde
standplaats. Hiertoe was het oog geval-
len op een locatie enkele honderden me-
ters verderop aan de overkant van de
Kerkweg. De stichting is er evenwel niet in
geslaagd het stuk grond in eigendom te
verwerven. Reden voor een lichte mineur-
stemming tijdens de viering van het 400-
jarig bestaan op 19 september. Het jubi-
leum werd sober gevierd. Wel heeft J.
Derckx (57) de tweejaarlijks uit te reiken
Molenpenning van de Molenstichting Lim-
burg gekregen. Derckx kreeg de penning
voor zijn jarenlange inzet voor het behoud
en de bescherming van de Limburgse
molens. De stichting had echter ook ge-
hoopt tijdens deze dag de eerste schop
in de grond te kunnen zetten. De door de
stichting gewenste verplaatsing is in de

eerste plaats nodig vanwege de dreiging
van het wassende Maaswater. Ten ge-
volge van de vaker en hoger stijgende
Maas komt de molen op de begane
grond zo’n veertig centimeter in het wa-
ter te staan. Hierdoor ontstaat risico op
schade aan de houten raamkozijnen en
deuren. Ondanks het feit dat in 1983 door
deskundigen anders werd verklaard, heb-
ben de overstromingen in 1993 en 1995
aangetoond dat de molen wel degelijk
hinder ondervindt van het hoog water
(tot ruim een meter). Verder wenst de
stichting verplaatsing omdat, vanwege
de ligging aan de Maas, geen toestem-
ming wordt gegeven voor het inrichten
van sanitaire en horecafaciliteiten. Be-
halve tegen het wassende water zal de
stichting ook de ‘strijd’ aan moeten gaan
tegen (een deel van) de Beeselse bevol-
king. Dat vindt de molen op de huidige
plaats namelijk de parel van Beesel, zo-
wel qua onbedreigde landschappelijke
waarde als qua windvang. Men wil alles in
het werk stellen om de molen op de hui-
dige plaats te behouden, en ziet meer in
pogingen om het water te keren. Men
stelt dat het beter is te wachten tot het
Rijk klaar is met haar Integrale Verkenning
Maas. Dit moet in 2006 leiden tot een plan
van aanpak om in 2015 de veiligheid rond
de Maas onder controle te hebben.
Daarnaast zullen de kosten voor verplaat-
sing een aanzienlijk bedrag belopen. Met
het nemen van voorzorgsmaatregelen bij
aangekondigd hoog water zou dit nau-
welijks overlast op hoeven te leveren, al-
dus vrienden van De Grauwe Beer. 

Spelt gat in Limburgse markt

Limburgs speltgraan moet de markt gaan
veroveren en als het aan de Kollenberger
Speltgroep ligt wordt het aantal velden
spelt in de regio flink uitgebreid. In navol-
ging van de Stadbroekermolen te Sittard
wil ook de Bisschopsmolen te Maastricht
zich volledig op dit segment gaan toeleg-

De molen van Beesel in het Maaswater (foto Marc Crins, november 2003).
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gen. In de molen wil men het graan ma-
len en in de naastgelegen bakkerij ver-
werken tot ambachtelijke producten ten
behoeve van de verkoop. De onlangs
aan de buitenzijde gerestaureerde pan-
den worden toegankelijk voor toeristische
en educatieve activiteiten. De initiators
achter dit project zijn afkomstig van de
Kollenberger Speltgroep. Ze zijn bezig met
de oprichting van de BV Bisschopsmolen.
In het complex aan de Stenenbrug wil
men het proces van boer, molenaar en
bakker volledig gestalte geven. Hiertoe is
restauratie van het gaande werk, waar-
onder maalwerk en sluis met waterrad,
van de middenslag watermolen eerst
aan de orde. De gemeente (eigenaar
van molen, bakkerij en winkel) probeert
om voldoende financiële middelen te ge-
nereren voor bedoelde restauratie. 
De kosten worden begroot op 40.000
euro. Het college van B&W is erg enthou-
siast over de plannen en ziet het als een
welkome opvulling van de door het ver-
trek van de vorige bakker ontstane
leemte. Ze is dan ook bereid om de mo-
len en de bakkerij (annex winkel)voor een
bedrag van 19.000 euro per jaar aan de
BV Bisschopsmolen te verhuren. Het aan-

grenzende woonhuis zal aan een andere
gegadigde worden verhuurd dan wel
worden verkocht. 

In ‘t kort

- De molenstomp bij Garmerwolde en de
in herbouw zijnde De Widde Meuln in Ten
Boer maken onderdeel uit van de 32 pro-
jecten in het rapport Identiteitsvisie Dam-
sterdiep om dit gebied de glans van wel-
eer terug te geven.
- Op 27 september zijn door molenmaker
Vaags de nieuwe roeden van De Leijen te
Staphorst gestoken. 
- De achtkante stenen onderbouw van
de voormalige molen Hertog Reijnout
aan de Zeedijk te Nijkerk staat te koop.
De vraagprijs voor het in de Arkemheense
polder bij het elektrisch gemaal gelegen
molenrestant bedraagt 695.000 euro k.k..
De onderbouw heeft lange tijd dienst ge-
daan als machinistenwoning voor het na-
burige stoomgemaal.
- Op 13 oktober is in Wormer (gemeente
Wormerland) een begin gemaakt met de
sloop van de restanten van de uit 1649
daterende molen De Beer. De achtkante
stellingmolen werd in 1897 onttakeld en
heden ten dage resteerden nog de ge-
metselde fundering, een deel van de
schuur, het motorhok. 
- Met het verwijderen van het bovenhuis is
op 6 oktober een eerste start gemaakt
met de restauratie van de Hoekmolen te
Hei- en Boeicop. Het bovenhuis is naast
de molen geplaatst.
- Vrijdag 8 oktober is molen De Roos te
Delft voorzien van een nieuwe staartbalk.
- Op weg naar herstel tot complete ko-
renmolen is op dinsdag 5 oktober een vol-
gende mijlpaal bereikt voor molen Wind-
lust te Nieuwerkerk aan de Ijssel. Op die
dag zijn de nieuwe kap en de nieuwe roe-
den aangebracht.
- Korenmolen De Kersenboom in Rijsoord
staat in de steigers in verband met het
aanbrengen van nieuwe kapbedekking.
Daarnaast wordt nog ander klein onder-
houd uitgevoerd. 
- De uit 1843 daterende en in 1931 ge-
deeltelijk afgebroken molen De Korenaer
in Ridderkerk staat te koop.

- De Nooit Gedacht in Cadzand is niet
meer waterdicht. Door periodieke reini-
gingsbeurten is de beschermingslaag ver-
dwenen. De molenaar heeft voorgesteld
een witte kalklaag aan te brengen, docht
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
ziet dat niet zitten. De molen is overigens
tot 1976 enige tijd hiervan voorzien ge-
weest. 
- Door beëindiging van agrarische bedrij-
vigheid in het pand Keersop 3 ontstaat de
mogelijkheid dat de tegenover gelegen
voormalige Keersoppermolen te Rietho-
ven toch wordt herbouwd (zie Molenwe-
reld 1999-6-130; 2001-11-282). Dit was tot
heden strijdig met het bestemmingsplan.
Overleg met de eigenaar van de afge-
brande boerderij is reeds gaande.
- Op 22 oktober is door de gouverneur
van de provincie Limburg de nieuwe huis-
vesting van het Monumentenhuis Limburg
officieel geopend. In het kantoorpand te
Roermond is o.a. de Molenstichting Lim-
burg gevestigd. 

Molenkalender 2004

6 november: Molenruilbeurs Utrecht (Bet-
helkerk).
13 november: Molendag Tielerwaard.
20 november: Open dag Kinderdijk.

De verfmolen, eerder oliemolen, De
Beer in Wormer nog in welstand voor
de sloop in 1897.

De molen van Garmerwolde werd in
1852 gebouwd. Omstreeks 1920 volgde
de ontluistering (foto H. Noot 1995).

‘t Betere Werk

S t i l s t a n d  m o l e n  L u n t e r e n
Hans de Kroon heeft met de molen van Lunteren gedraaid van juni 2002 tot december
2003 en hij verstrekt naar aanleiding van het bericht in het oktobernummer aanvullende
informatie:

‘Op maandag 1 december 2003 werd door molenmaker Coppes een nieuwe lange
spruit gestoken. Deze was door omstandigheden later geplaatst dan de bedoeling was.
Bij het strijken van de lange schoren knapte er eentje al van rottigheid en de andere was
ook te gammel geworden om terug te plaatsen.
De molen heeft dus een kakelnieuwe lange spruit maar door gebrek aan lange schoren
was er geen mogelijkheid meer om te kunnen kruien. Gezien dat ik al van nabij een mo-
lencrash had meegemaakt, had ik er geen trek meer in om met de molen van Lunteren
te draaien als de wind uit de goede hoek kwam en onoverzienbare risico’s te lopen. Een
kap beweegt dan altijd en het restant van de staart, die inderdaad niet best is, moet dan
alles maar opvangen.’

Begin van het herstel aan de Hoek -
molen te Hei- en Boeicop 
(foto: J. de Vries).



3657de jaargang 2004 nr. 11

Niedersachsen

Duitsland

West- Vlaanderen

België

Ontmanteling molen Meetkerke 
In Molenwereld 2004-4-167 werd de res-
tauratie van de molen van de Meetkerkse
Moere bij Brugge aangekondigd, een
van de twee complete poldermolens die
in Vlaanderen is overgebleven, en de
enige schepradmolen.
Op 23 en 24 augustus werd de vervallen
molen in het kader van de restauratie ont-
manteld. Met een kraan werden de oude
Verhaeghe-roeden uit de molen ge-
haald, waarna de kap in delen op de
grond werd gezet. Ook de spil en het
scheprad werden verwijderd, zodat nu al-
leen een kale romp overblijft, maar hope-
lijk niet voor lang.
Molenmaker en metselaar zullen heel
veel aan de molen te doen hebben. Zo is
bijvoorbeeld het onderwiel voor een
groot deel weggerot vanwege het water
dat in de wielbak heeft gestaan.
Het hoeft geen betoog dat deze voor
Vlaanderen unieke molen een in alle op-
zichten zorgvuldige benadering verdient,

die zowel recht doet aan de historie van
de molen als aan zijn functie. Het is im-
mers toch de functie die de basis legde
voor de historie en daarmee historisch het
meest wezenlijke element is.
Vlaanderen is rijker aan gotische kathe-
dralen dan aan poldermolens, een reden
te meer om zeer zorgvuldig om te sprin-
gen met die minder dan een handvol pol-
dermolens. In vergelijking met die kathe-
dralen zijn de instandhoudingskosten van
de poldermolens maar peanuts. 

Nieuwe roeden voor molen 
Jemgum
De molen van Jemgum bij Leer is met zijn
bouwjaar 1756 niet alleen een van de
oudste molens van Oost-Friesland, maar
ook een die nog zeer lang in bedrijf is ge-
bleven. Pas in 1996 is het molenaarsbedrijf
opgeheven dat sinds 1955 werd uitgeoe-
fend door de nu 74-jarige molenaar Knut
Hetzke. Hij is met zijn vrouw Adele dan ook
zeer aan de molen gehecht. Deze wordt
dan ook goed verzorgd. Ter plaatse is dan
ook een molenvereniging met meer dan
honderd leden actief. De vereniging ex-
ploiteert het molencafé, waarvan de op-
brengsten ten goede komen aan de mo-
len. In 1996 was de molen opnieuw met
riet gedekt, maar nu baarden de roeden
zorgen. Nadat eerst ettelijke zelfzwich-
tingskleppen uit de roeden waren geval-
len werd besloten nu over te gaan tot
een volledige restauratie van de kap en
het gevlucht dat ook weer een complete
zelfzwichting zal krijgen. Op 1 september
werden de oude roeden uit de molenge-
haald door molenmaker Molema uit Heili-
gerlee in afwachting van het steken van
de nieuwe. De kosten worden gedragen
door de gemeente Jemgum en de EU.
Jemgum staat in de Nederlandse ge-
schiedenisboeken bekend als Jemmin-
gen. Op 21 juli 1568 werd daar Lodewijk
van Nassau verslagen door de beruchte
hertog van Alva. Met de slag bij Heiliger-
lee, twee maanden eerder, geldt deze
slag als het begin van de Tachtigjarige
Oorlog die tot de Nederlandse onafhan-
kelijkheid leidde.

Deichmühle in Norden onttakeld
Op 29 september werd de bekende
Deichmühle in Norden onttakeld in ver-
band met een noodzakelijk restauratie.

Het kruiwerk (zelfkruiing) is versleten en
ook het gevlucht moet worden aange-
pakt. Voorspoedig herstel zit er evenwel
niet in vanwege een conflict over de sub-
sidiëring. Normaal vindt een vierdeling
plaats van de restauratiekosten: deel-
staat, gemeente, landkreis en eigenaar
ieder voor een kwart. In Aurich is evenwel
sprake van een driedeling omdat ge-
meente en kreis zijn samengegaan in de
zgn. Mühlenbeirat. Moleneigenaar Her-
mann Wagenaar weigert dat hij nu in
plaats een vierde van de kosten een
derde moet betalen. Verder accepteert
hij het optreden en de betaling (5 à 7%
van de restauratiekosten) van molendes-
kundige Thorsten Scheweling niet die in
dienst van de Mühlenbeirat is.

150-jarig bestaan molen 
Münkeboe gevierd
Eind augustus werd het 150-jarig bestaan
van de molen in Münkeboe feestelijk ge-
vierd. Dat dit kon was eigenlijk een won-
der. Omstreeks 1960 werd de molen ont-
takeld tot een kale romp. Nadat een
sloopvergunning voor de rest was ver-
leend werd in 1980 de Vereinigung zur Er-
haltung der Windmühle in Münkeboe e.V.
in het leven geroepen. Daarna kwam het
restauratieproces opgang dat in 1987
werd afgesloten met de ingebruikstelling
van de herboren molen. Deze wordt nu
gebruikt als museum en maakt onderdeel
uit van een museumdorp.

Schilderbeurt voor molen 
Ostgroßefehn
De molen van Ostgroßefehn, ten zuidoos-
ten van Aurich, heeft een schilderbeurt
ondergaan. De kosten daarvan bedroe-
gen 10.000 euro, waarvan de helft werd
gesubsidieerd door de EU in het kader
van het programma Leader Plus.

Het verwijderen van de molenkap. 
Op de voorgrond de met struikgewas
begroeide achterboezem 
(foto L. Denewet).

De molen van Jemgum zonder zelf-
zwichtingkleppen. De as is duidelijk
van Nederlands fabrikaat.

Het houten 
scheprad in de 

takels. Qua con-
structie zal het ook
zo wel nooit echt
gewerkt hebben

(foto L. Denewet).
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De Heracles-windmotor in het vorige nummer heeft helaas geen enkele reactie opgeleverd. 
Dat geeft deze keer dus weinig meer te melden dan een nieuwe onbekende.

De nieuwe ‘Zoeker’ is een beltmolen, waarschijnlijk in het oosten des lands; maar waar? 
De molen geeft maar weinig details prijs. 
Hopelijk helpt de omgeving om de molen thuis te brengen.

Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de 
Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: jsbakker@molenwereld.nl
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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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N V V M - m o l e n m a k e r s  a c t i e f

Molen De Hoop te Hellevoetsluis was, na-
dat hij twee keer binnen tien jaar hele-
maal was gevoegd (door een ander be-
drijf), nog lek. Daarna is door ons het met-
selwerk onderzocht en is een herstelplan
opgesteld dat nu is uitgevoerd. Eindelijk is
de molenromp na dertig jaar lekken
dicht. Ditzelfde hebben we ook voor de
molen te Abbenbroek gedaan en zo nog
bij zeker zeven molens.
Het was eerst de bedoeling om bij molen
De Arend te Zuidland de overring onder
de windpeluw te repareren. Na het op-
stempelen van de kap bleek de overring
ter plaatse helemaal rot te zijn. De molen
was ook niet meer te kruien. Er is nu een
nieuw overringstuk aangebracht waarbij
de twee naaste 6 cm naar buiten zijn ge-
gaan omdat de overring 10 cm eirond
was. Tevens is er een staalplaat onder ge-
maakt, de molenaar moet nu oppassen
dat de kap niet vanzelf omgaat.
Voor de molen van Goedereede ligt in de
werkplaats een nieuwe staartbalk en een
lange schoor klaar.
Bij molen De Kersenboom te Rijsoord zijn
we bezig op de bestaande gepotdek-
selde kapdelen een zogenaamde EPDM
dakbedekking aan te brengen. Het blijkt
ook op bestaande kappen te gaan zodat
je hier toch wel een jaar of dertig van het
onderhoud af bent en geen lekkage
meer heb.

Voor de Schweger Mühle in Dinklage(D)
hebben we de originele builmolen gere-
construeerd en opgesteld. Van molen
Nooitgedacht te Veenoord werden op 13

september de roeden en de staart verwij-
derd. De volgende dag is de kap er af-
gehaald om te worden voorzien van
nieuw riet. Op 27 september werden de
nieuwe roeden gestoken van molen De
Leyen in Staphorst. De dagen er na werd
de ophekking aangebracht. Daarnaast
werden veel molens bezocht voor onder-
houdswerkzaamheden. De smeden van
VAAGS molentechniek hebben een
lange spruit gemaakt die aan een col-
lega geleverd gaat worden. Tevens werd
er gewerkt aan een RVS mengketel die
op windkracht aangedreven zal worden.
Natuurlijk wordt er doorlopend aan de
productie van molenroeden gewerkt
voor diverse molens in binnen- en buiten-
land. Op onze website (www.vaags.nl) is
altijd de actuele lijst te vinden.

Op 1 oktober werden nieuwe roeden ge-
stoken in de Vrouwgeestmolen in Alphen
a/d Rijn. De roeden zijn gemaakt door
Straathof uit Rijpwetering.
Molen De Roos in Delft kreeg een nieuwe
staartbalk.
Op 5 oktober werd de kap geplaatst op
molen Windlust in Nieuwerkerk.

1. Nieuw riet op de kap van de molen
in Veenoord (foto Vaags).

2. De laatste molen van Staphorst heeft
weer een compleet gevlucht 
(foto G.H. Varwijk).

3. Mist zorgde bij het steken van de
roeden in de Vrouwgeestmolen voor
een speciale sfeer (foto B. Dooren).

1.

2.

3.
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4. De kap van de Nieuwerkerkse molen
was op flinke afstand van de molen 
opgebouwd en moest dan ook een
flinke luchtreis maken, over het water
van de IJssel heen om op de molen te
komen (foto B. Dooren).

5. Voorzitter M. Molenaar van de 
molenstichting in de kraan bij het
plaatsen van de kap. Mede dankzij zijn
zeer grote inspanningen kon de hele
molen van de grond getild worden; 
figuurlijk dan (foto B. Dooren).

6. De kap wordt klaargemaakt voor
zijn luchtreis; prachtig rietdekwerk van
de firma Gebr. Visser (foto B. Dooren).

7. De 400-tons kraan van Nederhoff
heeft geen moeite met de kap. Door de
verhoging en de verplaatsing van de
molen zijn de inrijdeuren wel op een
merkwaardige plaats gekomen. Nu iets
voor Pegasus? (mythisch vliegend
paard) (foto B. Dooren).

8. Na het plaatsen van de kap werd de
staartbalk aangehangen en de
Straathof-roeden gestoken. De roeden
hebben de voor deze streek meest
voorkomende gele kleur gekregen. Van
de watermolens waren ze meestal
zwart geteerd. Toen bij de herbouw
van De Ster in Kralingen wijlen I.J. de
Kramer de roeden zwart wilde maken
antwoordde molenaar Van Harrewijen:
‘Die rouwstaarten hang je maar aan je
hoofd, maar aan de molen moet ik ze
niet!’ (foto B. Dooren).

9. Na een halve eeuw weer een echte
Windlust in Nieuwerkerk! 
(foto H. van Steenbergen).

4.

5.

8.

6.

9.

7.
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Slochteren:  Zo l  
is er nog hoop!

De molen van Tuinema in Slochteren, met het prachtige molenhuis een waar dorpsjuweel. De niet zo grote molen heeft nog
een houten as. De baliedeuren zijn, zoals vaker in Groningen, als dubbele deuren uitgevoerd. (foto coll. Historische Vereniging
Slochteren-Schildwolde).

In ‘Molensactueel is meerdere malen aandacht gevraagd voor
de nog ongewisse toekomst van de korenmolen in het 

Groningse dorp Slochteren. De romp van deze ooit 
uitgebrande molen wordt met sloop bedreigd. Daarmee 

zou weer een bijzonder voorbeeld van de Groninger 
molengeschiedenis verdwijnen.

Slochteren had eeuwenlang een koren-
molen. Op de plaats waar van de be-
staande stenen romp staat op een kaart
uit 1656 al een korenmolen aangegeven.
De bouw van de molen op die plaats,
een kleine dertig jaar eerder, hing samen
met diep ingrijpende maatregelen tegen
grootscheepse belastingfraude in het ge-
west Groningen.

Belasting op het gemaal

De accijns op meel was in voorbije eeu-
wen een belangrijke bron van inkomsten
voor de overheid. Ze drukte zwaar op de
bevolking en dat bevorderde fraude.
Meel was belast, hard graan niet. De mo-
len was daardoor een belangrijke schakel
in de belastingheffing en het was dus
goed zaak om de molen in de gaten te

houden. In 1628 gaan in Groningen de
accijnzen op het gemaal fors omhoog;
afhankelijk van de soort in de orde van
grootte van 20 tot 100%! Verhogingen van
die aard stimuleerden natuurlijk fraude.
Dat voelde de Groningse overheid ook
wel aan. Vandaar, dat deze belastingver-
hoging gepaard ging met verscherpte
controle en het verminderen van het
aantal molens. Dat laatste zou immers de
controle vergemakkelijken. In Fivelingo,
het deel van Groningen, waar Slochteren
in ligt moeten dan niet minder dan negen
molens verdwijnen, waaronder de koren-
molen van Slochteren.
Om de inwoners van Slochteren toch nog
enigszins ter wille te zijn wordt tevens be-
paald dat de korenmolen van het nabu-
rige Schildwolde zal worden afgebroken
en weer worden opgebouwd halver-
wege tussen beide dorpen, op de plaats

Het molenhuis is goed bewaard 
gebleven en illustreert de welstand die
in de bouwtijd onder de Groninger
molenaars heerste (foto H. Noot).

J.S. Bakker
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Van rompen en stompen (118)

  lang er een romp is, 
   

waar nu nog de romp van de korenmolen
staat, die daardoor herinnert aan deze in-
grijpende belastinghervorming en indirect
zelfs aan de oorzaak ervan, de Tachtigja-
rige Oorlog, want de kosten van die oor-
log vormden de achtergrond van de be-
lastingverhoging.
De in of kort na 1628 gebouwde molen zal
wel een standerdmolen zijn geweest die
vermoedelijk in de achttiende eeuw werd
opgevolgd door een achtkante molen. Bij
de oprichting van het kadaster, omstreeks
1830, staat de molen aan de weg van
Slochteren naar Schildwolde op de kada-
strale kaart onmiskenbaar aangegeven
als achtkante molen. Eigenaar van deze
koren- en pelmolen is dan Jan Derks
Kubbe. Het molenressort, het gebied
waarvoor zijn molen maalde, bestond be-
halve de dorpen Slochteren en Schild-
wolde ook uit Kolham, Scharmer en Hark-
stede.

In 1852 laat Jan Derks Kubbe een nieuwe
molen bouwen op de plaats van diens
voorganger, een achtkante baliemolen
met een baliehoogte van 12 voet. Dat is
ongeveer 3,5 meter, zodat dit nog een
molen van het ‘oude’ Groninger type is
geweest (zie Molenwereld 2004-9-312).
In 1858 verkochten Kubbe en zijn vrouw H.
Perdok de molen aan Eppo Tjapko van

der Ark. De nieuwe eigenaar had niet
lang plezier van zijn molen. Op maandag
13 november 1860 stond in de Groninger
Courant: ‘Op zaterdag den 11e decem-
ber dezer maand, des avonds om onge-
veer 6 uur, ontstond er brand in den
rogge- en pelmolen van Eppo v. d. Ark, te
Slochteren.
De molen is totaal afgebrand, slechts een
gedeelte van het muurwerk is blijven be-
staan. Behalve enige mudden gerst, aan
de molenaar toebehorende, is er geen
koren in verbrand.

Het luik met de hijsbalk erboven is de
oude baliedeur. Het platte dak ligt dus
ter hoogte van de steenzolder. 
Aangezien de molen naar schatting een
vlucht van een kleine 20 m gehad
heeft, zal de romp na de brand met
circa zes meter zijn ingekort 
(foto H. Noot).

Molen en molenhuis van de achterzijde
gezien. De grote ijzeren ramen zullen
na de brand zijn aangebracht: ze 
hebben de romp geen goed gedaan
(foto H. Noot).
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De molen was tegen brandschade verze-
kerd. De oorzaak van de brand is niet met
zekerheid te melden.’ (de datumvoering
kan onmogelijk kloppen: 11 en 13 novem-
ber c.q. december 1860 vielen niet op
een zaterdag c.q. maandag).
Na de brand wordt de molen herbouwd;
nu als een geheel stenen molen.

Stenen Molen

Stenen molens zijn en waren in de drie
noordelijke provincies zeer zeldzaam. Bui-
ten een incidenteel geval (Harlingen, De
Standvastigheid) komen, kwamen ze ei-
genlijk alleen voor in het gebied van de
veenkoloniën, ruwweg de driehoek tus-
sen Delfzijl, Groningen en Emmen. Het
gaat dan in de meeste gevallen om ko-
renmolens en bij hoge uitzondering een
watermolen. Van laatstgenoemde soort is
alleen de gedeeltelijk gesloopte molen
van het waterschap Borgercompagnie-
oost overgebleven (zie Molenwereld
2004-09-314). Van de korenmolens zijn er
meer bewaard gebleven; in Groningen in
Bellingwolde, Haren, Ten Post en de nog
onttakelde molen van Ten Boer en in
Drenthe in Gieterveen en Gasselternij-
veen. Dat neemt niet weg, dat de molen
van Slochteren voor het noorden toch
van een betrekkelijk zeldzaam type is.
In 1891 neemt Tjapko van der Ark de mo-
len van zijn vader over. In 1922 brandt de
molen evenwel uit. Van der Ark laat de
molen nu herstellen als motormaalderij.
De romp wordt daarbij gesloopt tot op de
hoogte van de steenzolder en afgedekt
met een betonnen plaat. Onder in de
molen komt door een elektromotor aan-

gedreven maalstoel. In 1925 neemt de uit
Schipborg afkomstige Wubbo Tuinema de
molen over en betrekt het molenaarshuis.
Dankzij hem staat de molen dan ook be-
kend als de molen van Tuinema. In 1947
wordt Wubbo Tuinema opgevolgd door
zijn zoon Enno Hebel Tuinema. Na het
overlijden van Tuinema en zijn vrouw ver-
kopen hun kinderen de molen en het mo-
lenhuis in 1995 apart. De stenen uit de
maalderij gaan naar Pot in Kropswolde.
De nieuwe eigenaar van de molen, Gert-
Jan en Jansje Vrieling willen van de stomp
een woonhuis maken. Het plan was om
eerst bij de molen een schuur te bouwen
en daarna de molen aan te pakken. De
gemeente wilde evenwel geen vergun-
ning voor de bouw van de molen geven
zonder concrete plannen voor de molen
zelf. Bovendien was bewoning in strijd met
het bestemmingsplan. Een tweede pro-
bleem was de toegankelijkheid. De oude
toegangsweg naar de molen liep langs
en over de grond bij het molenhuis. Het

recht van overpad was met de nieuwe ei-
genaar van het molenhuis geregeld,
maar niet naar behoren vastgelegd. Toen
de nieuwe eigenaar van het molenhuis
failliet ging was Leiden in last.

De molenromp staat op een in het oog
vallende plaats bij de entree van het
dorp op de hoek van de Korenmolenweg
en de Hoofdweg. Er is de gemeente
Slochteren veel aan gelegen om de en-

tree van het dorp tot een blikvanger, een
visitekaartje te maken. Daarom wilde de
gemeente de grond plus de molen zelf
graag in eigendom hebben. Dat lukte
door middel van een grondruil met de fa-
milie Vrieling en zo werd de gemeente in
april 2003 eigenaar van de molen.

Sloop?

De gemeente heeft dan nog geen con-
crete plannen met de molen, althans
voor wat betreft een eventueel voortbe-
staan. Sloopplannen zijn er wel, want men
vindt de molenstomp een aanfluiting voor
de dorpsentree. Op de plaats van de mo-
len kan dan een plantsoen met een
kunstvoorwerp of desnoods een bedrijfje
komen. Behoud, laat staat restauratie of
herbouw van de molen is absoluut niet in
beeld. Als de sloopplannen begin dit jaar
naar buiten komen dan roept dat vragen
op, ook in de gemeenteraad. Op 24 mei

wordt de kwestie aan de orde gesteld in
de ‘besluitvormende raad der gemeente
Slochteren’. De heer Offens van Ge-
meentebelangen Slochteren stelt dan
namens zijn fractie de navolgende vra-
gen:
‘1. Is het college bij het besluit tot sloop te
rade gegaan bij de cultuurhistorische ver-
enigingen in de gemeente, de Molen-
stichting, de Vereniging voor Dorpsbelan-
gen en de Culturele Commissie? Zo ja,

De molen van Tuinema zoals het op zijn mooist zou kunnen zijn 
(foto H. Noot, reconstructie Bas Koster).

De molen van Slochteren doet boven
de balie qua kaliber sterk denken aan
de nog bestaande molen van Ten Post
(foto H. Noot).



3737de jaargang 2004 nr. 11

wat waren de reacties van voornoemde
instanties en zo neen, wat was de reden
dat dit niet is gedaan?2. Heeft het col-
lege, alvorens de beslissing tot sloop te
nemen, onderzocht welke mogelijkheden
er waren om deze molenromp te behou-
den?3. Is het college er van op de hoogte
dat de cultuurhistorische verenigingen,
naar zijn fractie werd meegedeeld,
gaarne bereid zijn om op basis van vrijwil-
ligheid door inzet van werkkracht en te-
vens door middel van sponsoren, de mo-
lenromp weer toonbaar te maken?4. Is
het college met zijn fractie van mening
dat, ter verkrijging van enig historisch be-
sef bij de jeugd, zorgvuldigheid is gebo-
den alvorens een dergelijke monument te
slopen?’
Wethouder Bos antwoordt, dat de ge-
meente de molenromp heeft aange-
kocht om de entree en het aanzicht van
het dorp Slochteren te verfraaien en dat
besloten is de molenromp te gaan slo-
pen. Dit plan is reeds lange tijd geleden

informeel met de Slochter Molenstichting
besproken. De molenstichting heeft mo-
menteel zes molens in beheer en vindt dit
meer dan genoeg, gelet op haar finan-
ciële mogelijkheden. Door deze reactie
heeft de molenstichting de Molen van Tui-
nema mede op het hellend vlak gezet.
Verder stelt wethouder Bos dat de romp
op instorten staat. Ook indien de molen
zou worden hersteld moet de romp eerst
afgebroken worden. Herstel van de mo-

len zal ongeveer 150.000 tot 200.000 euro
gaan kosten. Opbouw kan niet door vrij-
willigers plaatsvinden. Dit moet door
echte deskundigen gebeuren. De ge-
meente Slochteren heeft veel monumen-
ten en het historisch besef bij de jeugd
hangt niet van deze ene molenromp af.
Offens is met het antwoord van de wet-
houder niet zo tevreden en wil dat voor-
dat met de sloop wordt begonnen, toch
opnieuw overleg wordt gevoerd. Volgens
hem zien de historische verenigingen in
de gemeente toch wel wat mogelijkhe-
den om deze molen te behouden.

Misschien nog een kans?

Op 17 mei kwam er bij de gemeente nog
een bezwaarschrift binnen tegen de sloop
van de historische vereniging Slochteren-
Schildwolde en ook de historische vereni-
ging van Harkstede-Scharmer sprak zich uit
tegen de sloop. Daarom wil wethouder Bos
met beide verenigingen praten, maar stelt
tevens dat de gemeente geen geld heeft.
De molenromp is geen (rijks)monument, zo-
dat van die kant ook geen geld is te ver-
wachten terwijl de kans op plaatsing op de
rijksmonumentenlijst minimaal is.
De door wethouder Bos neergezette situ-
atie is realiteit: een vervallen molenstomp
die de omgeving niet tot sieraad strekt,
laat staan de entree van Slochteren, ter-
wijl complete restauratie, zeker op dit mo-
ment niet binnen het bereik van de mo-
gelijkheden ligt.
Aan de andere kant hebben de histori-
sche verenigingen ook het gelijk aan hun
kant als zij wijzen op de historische bete-
kenis. Niemand zal ook betwijfelen dat
een complete restauratie van de molen
de ‘verminker van het dorpsbeeld’ zou
transformeren in zijn tegendeel, zeker niet
in combinatie met het schitterende mo-
lenhuis, waardoor een ensemble zou ont-
staan, dat zeldzaam mooi is.
Nu gaapt er tussen sloop en restauratie
een enorme kloof. Het zijn uitersten. Daar-
tussen liggen ook nog mogelijkheden,
waarvan er een wellicht mogelijkheden
voor de toekomst biedt, namelijk consoli-
datie. Daarmee wordt verder verval voor-
komen en houdt men de mogelijkheid
voor herstel in de toekomst open. ‘Zolang

er een romp is, is er nog hoop’ placht
oud-medewerker Van Lambalgen van De
Molenaar te stellen. Per slot hoeft de nu
levende generatie niet alle problemen op
te lossen: ‘kleine Jan moet ook nog wat te
doen hebben’.
De kosten van consolidatie zullen best te
overzien zijn. Wellicht kan men het gecon-
solideerde molenrestant ook een tijdelijke
functie geven. Door een goede aanpas-
sing en verzorging van de molen en zijn
omgeving zal de visuele kwaliteit ook
aanmerkelijk toenemen. 
Een all-in restauratie zit er inderdaad niet
in. Maar iedere dag een draadje is een
hemdsmouw in een jaar. Als men eens
stap-voor-stap-herstel onderneemt, stap-
pen die men kan overzien, dan komt men
na verloop van tijd ook een heel eind. In
zo’n situatie wordt de suggestie van de
heer Offens ook reëel: het inschakelen
van vrijwilligers. Er zijn voorbeelden ge-
noeg, zoals in Nieuwerkerk aan den IJssel
waar vrijwilligers 60.000 gebruikte IJsselste-
nen schoon maakten. De redding van De
Jonge Sophia in Groot-Ammers is hele-
maal een schitterend voorbeeld van zo’n
reddingsactie. Aanvankelijk een uitzicht-
loze situatie, maar dankzij de vastbera-
den wil en inzet van een groep vrijwilligers
draait deze molen weer en dat tegen
een minimum aan kosten.
Zolang er een romp is, is er nog hoop; dat
gold in Nieuwerkerk, in Groot-Ammers;
ook in Slochteren?

De Jonge Sophia, wonder van zelfred-
zaamheid op molengebied (foto H. van
Steenbergen).

Fragment uit de kadastrale kaart van
circa 1830 met de molen als achtkant.
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Kammen

kwaliteit

Kammen

kwaliteit

Jan M. van de Griend

Dit artikel probeert aan de hand van voorbeelden duidelijk
te maken dat een kwalitatief hoogwaardig kamprofiel voor
algemene toepassing in de molenbouw, dankzij moderne

hulpmiddelen, een stap dichterbij is gekomen, maar ook, dat
een verkeerd molenontwerp de kwaliteit van het kamwerk

aanzienlijk kan verstoren.

De Braakpoldermolen van Etersheim (foto Rein Kistemaker).

Wat verstaan we onder een kwalitatief hoogwaardig kamprofiel?
1. De kammen vormen vanaf de nieuwe staat een volledig dragend loopvlak over de

gehele breedte en werkzame hoogte. We spreken in dit geval van draagvlak-kam-
profielen.

2. Meerdere kammen grijpen tegelijk in. Hierdoor wordt de belasting over meerdere
kammen verdeeld.

3. De kamspeling is minimaal, kan in sommige gevallen zelf nul zijn.
4. Bij eenzijdig belaste kammen behouden de achterzijden van de kammen een maag-

delijk aanzien.
5. De kammen bezitten een grote kambreedte, ten minste gelijk aan de halve steek -

afstand van de kammen.
6. De kamhoogte is aangepast aan de toepassing. Dit betekent voor bepaalde wielen

extra hoge, voor andere wielen extra lage kamkoppen.

Het uitzonderlijke van de kammen voor
molenwielen, wat toepassing en kam-
vorm betreft, is de grote mate van diversi-
teit. De verscheidenheid aan kamvormen
komt tot stand door een handmatige be-
werking en kent daardoor nauwelijks be-
perkingen, maar dit houdt tevens het ge-

vaar in van een minder bevredigend of
slecht eindresultaat. Echter goed kam-
werk, met houten kammen en staven, ne-
men een unieke plaats in de techniek van
de aandrijfsystemen en blinken uit in de-
gelijkheid en betrouwbaarheid.

Onderbonkelaar, voorbeeld van 
robuuste ‘ongeschonden’ kammen 
(foto Rein Kistemaker).

De kamprofielen

We kunnen de kamprofielen onderschei-
den in voornamelijk twee typen:
1. Het traditionele kamprofiel.
2. Het draagvlak kamprofiel.

Het traditionele kamprofiel
Onder de traditionele kamprofielen vin-
den we van alles en nog wat. Men treft er
de slanke kamvorm aan, die het karakter

Bedrijf en techniek

en
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van een cycloïde kan hebben, maar
evenzogoed de volle kamvorm, die meer
het karakter van een evolvente heeft. (Zie
ook Molenwielen van A Sipman).

De kwaliteit van het kamwerk in de prak-
tijk verschilt sterk, van heel slecht tot rede-
lijk goed. Er is niet achter te komen of
kammen met goede loopeigenschappen
ontstaan zijn uit veel geluk, of uit veel wijs-
heid of mogelijk een combinatie hiervan.
Het is namelijk denkbaar dat uit een een-
voudige kamvorm met wat geluk een
soort cycloïde slijt, maar altijd moet er een
vorm van inslijten plaatsvinden om tot
een goed resultaat te komen. Zelden of
nooit zullen traditionele kammen aan alle
eigenschappen van een kwalitatief
hoogwaardig kamprofiel voldoen, even
zo goed kunnen deze soms toch redelijk

goede loopeigenschappen bezitten.
Maar het kan dus altijd nog beter!
Als uitgangspunt van de traditionele kam-
vorm is het aftekenen van de kammen
met een passer bekend, ingesteld op een
bepaalde waarde vanuit een bepaald
punt, maar duidelijk is dat het hiermede
alleen niet ophoudt. Daarom vinden in de
molen vaak nog correcties plaats. De
kammen hebben vaak een sterk ge-
kromd oppervlak. Het resultaat is dat het
draagvlak in de aanvang dan erg klein is,
in deze draagvlakken treden hoge mate-

riaalspanningen en slijtage op. Deson-
danks kunnen de wrijvingsverliezen nog
laag zijn, de molen loopt dus dan toch
goed. Desalniettemin vertonen slijtpatro-
nen van oude ingesleten kammen vaak
een slijtage gedrag dat wijst op ondersnij-
ding en dat staat voor grote wrijvingver-
liezen en slijtage.Bij ondersnijding graaft
de kop van de ene kam met geweld een
holle uitsparing in de voet van de samen-
werkende andere kam. Dit gaat meestal
gepaard met trillingen in de molen.
De vraag die nu rest is, hoe komen we
aan een kamvorm van het slanke of volle
type, waarvan het loopgedrag voorspel-
baar is en de hoogwaardige kwaliteit be-
zit?

Het draagvlak kamprofiel
De kammen met het draagvlak profiel
hebben als kenmerk een theoretische ba-
sis en zoals het woord al zegt, een groot
werkzaam draagvlak. De kammen zullen
in grote lijnen voldoen aan bovenge-
noemde punten van de hoogwaardige
kwaliteit. Zou men van de traditionele
kamprofielen nog van een zekere stan-
daardisatie kunnen spreken, (een passer
met een zekere booglengte vanaf eenze-
ker punt), de draagvlakkammen hebben
dat geheel niet. De kamprofielen zijn sterk
gebonden aan de afmetingen van het
wielenpaar en de aard van de overbren-
ging. Een kleine verandering hiervan
heeft meteen invloed op de kamvorm.
De kammen met een draagvlakprofiel
kunnen van een cycloïde aard (slanke
kamvorm), of van een evolvente aard
(volle kamvorm) zijn, naar gelang geko-
zen is of de toepassing dat vraagt.
Mede door het robuuste karakter van
deze kammen bestaat er een groeiende
belangstelling vanuit de molenwereld om
deze draagvlak-kamprofielen te kunnen
maken.

Vijzelwiel, voorbeeld van twee uiter-
sten: sterk verjongende kammen en
grote draagvlakken met een glad op-
pervlak (foto Rein Kistemaker).

De maakbaarheid van draagvlak 
kamprofielen
Het zal een ieder duidelijk zijn dat we hier
van doen hebben met een ingewikkelde
materie. De vraag is hoe maakt men
deze ingewikkelde stof toegankelijk voor
de praktijk van alle dag van de molen-
maker.

Anton Sipman heeft een poging ge-
waagd de draagvlakprofielen onder de
aandacht van de molenmaker te bren-
gen in zijn voortreffelijk boek Molenwielen.
We moeten echter vaststellen dat de ge-
boden stof voor de meeste molenmakers
verre van eenvoudig is, weinig praktisch
en bovendien onvolledig.
Deze materie is zonder hulpmiddelen te
ingewikkeld en voor gebruik te tijdrovend
in verhouding tot die enkele wielen die
jaarlijks van nieuwe kammen moeten
worden voorzien.
Wat is nodig om kammen met een draag-
vlakprofiel te kunnen maken? 
Dat vraagt zowel om een theoretische als
een praktische kennis van kamprofielen.
Welnu de theoretische kennis die wel zo
lastig is, is duidelijk iets voor een computer.
Blijft alleen de praktische kennis over die
men zich nog eigen moet maken. 
In de loop van de tijd is er in samenwer-
king met de molenmaker een computer-
programma voor kamprofielen ontstaan
waarvan te verwachten is dat het voor
een ieder die een beetje met een PC kan
omgaan, goed bruikbaar is.
Het computerprogramma rekent voor
alle mogelijke kamtypen, zowel volle
kamvormen als slanke kamvormen en
kamvormen die met staven samenwer-
ken datgene uit wat voor de aanmaak
van de kammen gevraagd wordt. In de
meeste gevallen komt dit neer op het be-
palen van de buitencontour van de kam-
men.
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De extra tijd hiervoor benodigd wint men
zeker aan kwaliteit en in een aantal ge-
vallen ook aan aanmaaktijd terug.
De praktische kennis over de werking en
de aanmaak van draagvlak kamprofie-
len is gemakkelijker aan te leren. Basisken-
nis over de werking van kammen is so-
wieso voor elke molenmaker een must of
hij zich bezig houdt met traditionele of
draagvlak kamprofielen. Al was het al-
leen maar om calamiteiten te voorko-
men.

De praktijk

Als voorbeeld voor het onderwerp van dit
artikel zullen we de Braakpolder vijzelmo-
len van Etersheim (afbeelding 1) nemen.
Deze molen was oorspronkelijk van een
enkele vijzeloverbrenging voorzien en
heeft nu een dubbele vijzeloverbrenging.
n zijn van het volle type (evolvente) en
hebben draagvlak profielen. Zelfs het vij-
zelwiel heeft twee profielen, voor elke
tandkrans van de onderbonkelaar een ei-
gen profiel.
Aanvankelijk zijn de kammen voor de on-
derwielen niet verjongd of geknot, dus
alsof het doorschuiven van de kammen
bij verandering van de overbrenging niet
noodzakelijk was. Daarna heeft molen-
maker Rein Kistemaker, ter plaatse, de
kammen van de buitenkrans van de on-
derbonkelaar en de kammen van het vij-
zelwiel aan de niet werkzame kamzijde
zodanig verjongd en geknot, dat het
doorschuiven juist mogelijk werd. De bin-
nenkrans van de onderbonkelaar is dus
ongemoeid gelaten.
Hierdoor hebben deze kammen een deel
van de robuustheid verloren. De mate
van verjongen is afhankelijk van het aan-
tal kammen van de onderbonkelaar (bui-
tenkrans), hoe minder kammen des te
meer verjonging noodzakelijk is.

Het functioneren van de kammen is dan
wel niet aangetast, de robuustheid wel
en een achterwaartse aandrijving is on-
mogelijk geworden. De kammen van het
vijzelwiel, zoals afbeelding 3 laat zien, zijn
het meest hierdoor getroffen. Daar de
kamspeling sterk is toegenomen kunnen
de kammen nu wel te diep in het werk
worden gezet en zou het verjongen kun-
nen ondervangen door de spil tijdens het
omzetten op te heffen, maar dan moet
het bovenwiel op de spil wel een schijf-
loop zijn om dat mogelijk te maken, wat
hier kamtechnisch ook geen gelukkige
greep is. Bij de bovenwielen heeft men te
maken met de verplaatsing van de bo-
venbonkelaar ten opzichte van het bo-
venwiel door het verplaatsen van de spil-
taats en als gevolg hiervan een wisse-
lende kamspeling. Dat vraagt om een
nauwkeurige afstelling.
Allereerst moet de ondertaats van de spil
in zijn vrijstand nauwkeurig op de hartlijn
van de draaiingsas van de bovenkap lig-
gen en moeten de kammen van het vij-
zelwiel midden tussen de kamkransen van
de onderbonkelaar staan. Verder moet

rekening gehouden worden met de lig-
ging van de watergang ten opzichte van
de gebruikelijke windrichting, in dit geval
gericht naar het zuidwesten, op zichzelf
niet gunstig. Om in de meest voorko-
mende windrichting en overbrenging een
redelijke kamspeling te hebben moet er
behoorlijk wat gesteld worden. Bij deze
molen is het stellen redelijk geluk, al heb-
ben door de dubbele overbrenging de
kammen onnodig veel speling opgelo-
pen.
Een dubbele vijzeloverbrenging functio-
neert al met al goed in het bijzonder bij
een vaste zwakke wind, maar doet een
niet te verwaarlozen aanslag op de kwa-
liteit van het kamwerk van de onder- en
bovenwielen.

Alternatief voor dubbele 
overbrenging

Is er geen beter alternatief voor de dub-
bele overbrenging?
Bij de restauratie van een vijzelmolen met
een enkele overbrenging gaat men al
gauw over op een dubbele overbrenging
om verschillende redenen, zoals een la-
ger waterpeil, een minder goede bio-
toop, maar vooral vanwege de veelzij-
digheid van de molen, om ook bij minder
windkracht nog te kunnen malen is van
groot belang. 
Een alternatief zou kunnen zijn een rege-
ling met kleppen onder in de vijzelkom
waarvan de Stommmeermolen bij Aals -
meer een voorbeeld is.

De nieuwe regelkleppen van de Stommeermolen (foto Jan Hofstra).
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De Stommeermolen van Aalsmeer was
oorspronkelijk voorzien van een enkele re-
gelklep onder in de vijzelkom (afbeelding
4) en is momenteel uitgevoerd met twee
kleppen in de vijzelkom. Van de twee re-
gelkleppen (afbeelding 5) is de bovenste
in gebruik, de onderste klep, onder de
waterspiegel, is voor een eventueel toe-
komstig lager waterpeil. 

De onderwielen
Omdat deze molen een nogal grote op-
voerhoogte (4,5 meter) heeft, is door Jan
Hofstra voor de opzet van deze molen
gekozen voor zowel een dubbele over-
brenging als voor regelkleppen. Het was
in de periode van de bouw niet genoeg
duidelijk of regelkleppen alleen zouden
voldoen. Van het effect van regelkleppen
was maar weinig bekend, wel dat de
kleppen soms op de verkeerde plaats za-
ten, bijvoorbeeld halverwege de water-
goot en dat ze niet geliefd waren onder
de molenaars.
De geopende regelklep moet in combi-
natie met een vijzelspeling (wat neerkomt
op een lekspleet van 0,5 cm. boven en

1,5 cm. beneden), bij het wegvallen van
de wind de vijzelgoot ledigen. De molen
zal dan niet meteen stil vallen of terug
gaan lopen.
Door een misverstand is de vijzelspeling
beneden 3 cm geworden, desondanks
voldoet de vijzel goed.

De werking van de regelklep blijkt in de
praktijk onder alle omstandigheden vol-
gens Jan Hofstra uitstekend te voldoen,
vooral bij een vlagerige wind. Het is een
zelfregulerende oplossing. Bij weinig wind
is de vijzelgoot vrijwel leeg, al het water
loopt via de geopende klep en de vijzel-
spleet terug. Neemt de windkracht en de
snelheid van de molen toe dan is de af-
voer van een geopende klep onvol-
doende om al het water af te voeren en
werkt de molen als normaal. Bij een vaste
sterke wind staat de klep geheel dicht,
een tussenstand, hoewel dat heel goed
denkbaar zou zijn, kent Jan Hofstra niet.
De noodzaak om de molen uit zijn werk te
zetten door spilverplaatsing is niet meer
aanwezig, immers bij weinig wind en een
geopende regelklep loopt de molen on-

belast, hetgeen weer ten gunste komt
van de kamspeling van de bovenwielen.
Er blijkt dus een oplossing te zijn die een
dubbele overbrenging overbodig maakt
en de kwaliteit van het kamwerk niet aan-
tast!
Ook uit historisch oogpunt is de regelklep
zo slecht nog niet. Men kan niet stellen
dat de oplossing van de regelklep niet
oud is. In een artikel van Jan Hofstra, in
Molenwereld 2001-06-165, is een tekening
van een vijzel met klep uit 1850 van de
Haagse molenmaker G.Krook afgebeeld .
Verder kan men niet stellen dat er geen
aanleiding voor de plaatsing van een re-
gelklep is. Vaak moet in verband met een
lager waterpeil de vijzel verlengd worden
en dan kan men eenvoudig een klep
meenemen.

Conclusie:
Is een goede bedrijfsvoering van de mo-
len van groot belang en wil men de pres-
taties van de molen veilig stellen, kies dan
voor kwalitatief hoogwaardige kammen
met draagvlakprofielen.
Ga in principe omwille van het kamwerk
niet slepen met drijvende wielen, ook niet
voor het uit zijn werk zetten van de molen,
maar doe dit bij voorkeur met gedreven
wielen. Voor de geregelde vijzelmolen is
er zo mogelijk een goed alternatief voor
de dubbele overbrenging. Met kleppen in
de vijzelkom in plaats van een dubbele
overbrenging wordt de kwaliteit van het
kamwerk in takt gelaten.

(Met dank aan de heren Hofstra en Kis-
tenmaker voor hun bijdragen. JMvdG).

Info:
Jan M. van de Griend.
Dordrecht,
Jan.m.vande.griend@hetnet.nl.

De oude regelklep uit de Stommeermolen (foto Jan Hofstra).
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Janus Kees - een leven 
met molenstenen

Gerard Sturkenboom

Op 7 september overleed molenaar en molen-
steenfabrikant Adrianus Hubertus Kees op 

91 jarige leeftijd. In het Eindhovens Dagblad
van 10 september j.l. stond een rouwadvertentie

naar aanleiding van het overlijden van Janus
Kees met in de aanhef ‘De wind is gaan liggen -
de molen zal nooit meer draaien’. Janus’ lange
leven heeft voor een groot deel gestaan in het
teken van molens en malen, reden genoeg om
wat uitgebreider stil te staan bij deze markante

persoon. In de zomer van 1988 heb ik voor een
artikel in Peellands Molennieuws een gesprek

met Janus gehad. Het onderstaande is 
grotendeels gebaseerd op het interview met de

toen 75-jarige Janus. Kees scherpend op de steen, molen Sint Victor te Heeze, 1985.

‘Kées - Léende’; zo nam hij altijd op als je
hem belde (let ook op de klemtoon). Ve-
len in de molenwereld kenden hem ook
zo; want hij stelde zich zo ook voor op de
vele reisjes die hij - vooral op hogere leef-
tijd - nog maakte. In heel Nederland,
maar ook daarbuiten, was de naam Kees
lang verbonden aan de molenstenen die
hij leverde. Zijn werkplaats annex maalde-
rij was gevestigd in Zuid-Oost Brabant, in
Leende. Lang heeft hij daar gewoond en
gewerkt, maar Janus Kees, zoals velen
hem kenden, kwam oorspronkelijk uit Bu-
del.
Hij werd geboren in 1912. Zelf zei hij een
gebrekkige schoolopleiding te hebben
gehad. Als oorzaak hiervan gaf hij het te-
kort aan onderwijzers tijdens en kort na de
Eerste Wereldoorlog. Een onderwijzer uit
die tijd - in 1988 nog woonachtig in Budel
- wist te vertellen dat hij ooit aan 100 leer-
lingen tegelijk les had moeten geven.
Janus was de oudste van de negen kin-
deren, waarvan zeven zoons. Vader Jan
was molenaar en alle zoons hebben ook
gedurende kortere of langere tijd het
‘muldersvak’ uitgeoefend. Na de lagere
school ging Janus in 1925 bij zijn vader in
Budel werken op de nog bestaande mo-
len Nooit Gedacht; in de jaren ‘70 van
bergmolen omgebouwd tot stellingmo-
len. Nog steeds is deze molen eigendom
van de familie Kees. Maar Janus herin-
nerde zich ook nog dat zijn vader tot 1919
De Oude Molen, een standerdmolen te
Budel, bemaalde.

Op eigen wieken

In 1937 begon Janus voor zichzelf in
Leende op de motormaalderij van Ver-
hofstad, die hij in eerste instantie huurde
en in 1950 kocht. Uiteindelijk heeft hij hier
tot op 82-jarige leeftijd (1994) gemalen.
Daarnaast huurde Janus vanaf 1938 ook
de standerdmolen van Staatsbosbeheer
buiten het dorp Leende, op de Leender-
heide. Deze molen was in 1937 door
‘Staatsbos’ gerestaureerd en Janus
vreesde voor concurrentie. Uiteindelijk
heeft Janus weinig gemalen met deze
molen; op 14 november 1940 ging deze
prachtige molen tijdens de zware storm,
die meerdere slachtoffers in de Kempen
kende, verloren. Ik heb Janus meerdere
malen horen vertellen dat één van de
roeden ver van de molen teruggevonden
werd(!).

Molenstenen

Naast het malen is Janus Kees in de ze-
ventiger jaren kunststenen gaan fabrice-
ren. Vooral hierdoor kreeg hij bekendheid
in geheel Nederland en België. Hij ge-
bruikte daarvoor de mallen en de
procédé’s die via Jan Kuyken (uit Hasselt)
van Jaspers uit Aarle Rixtel kwamen. Jan
Kuyken staat overigens te boek als de be-
denker van het gatenscherpsel. Vooral in
België zijn vrij veel stenen met dit speciale
scherpsel geleverd.

In de werkplaats bij Kees in Leende/ -
1981; ‘receptuur voor kunststenen’.

Overigens liet Kees het storten van de
kunststenen over aan medewerkers. Hij-
zelf verzorgde dan het scherpsel. Afhan-
kelijk van de behoefte leverde hij de ste-
nen ook zelf ‘aan’ de molen, en in som-
mige gevallen installeerde hij de stenen
ook nog zelf.
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Mensen en molens

Door zijn contacten met Kuyken ‘roerde’
Janus Kees zich ook in de handel in maal-
derij installaties. Kuyken en Kees kochten
installaties voor sloop op om de onderde-
len weer te verkopen aan molenaars in
Nederland, België, Duitsland en zelfs Aus-
tralië.

Ouderdom

Tot zijn 81ste is Janus Kees actief gebleven,
met zowel het malen als het maken en le-
veren van kunststenen. Ik heb hem op die
leeftijd met een zak van 25kg op zijn
schouder nog een laddertje zien oplopen
in zijn maalderij. Daarom kwam het toch
onverwachts dat hij klaagde over opko-
mende evenwichtsstoringen. In korte tijd
stopte hij met al zijn activiteiten, voor wat
betreft het malen, ook ‘geholpen’ door
de Keuringsdienst van Waren’. Want hoe
authentiek ook, het maalbedrijf voldeed
in de jaren negentig natuurlijk niet meer
aan de moderne eisen.
Tekenend voor Janus Kees was, dat hij
zich waarschijnlijk zelf bewust was van zijn
opkomende ziekte (Alzheimer). Hij zegde
zijn lidmaatschappen en donateurschap-
pen op; ‘ik kan toch niet meer uit de voe-
ten’ waren zijn eigen woorden toen hij zijn
donateurschap van de Peellandse Mo-
lenstichting in 1997 opzegde. Janus Kees
leefde de laatste zes, zeven jaren een te-
ruggetrokken leven, eerst nog thuis,

daarna in het verzorgingshuis dat grensde
aan zijn eigen grondgebied. In stilte en
eenzaamheid is hij gestorven en nemen
wij afscheid van Janus Kees; daar waar hij
zelf al zeven jaren geleden afscheid had
genomen.

Tot besluit nog een anekdote die ik hem
meermalen heb horen vertellen. Het
speelde zich af in Heeze, op de bergmo-

Janus Kees beoordeelt het eerste meel gemalen met een zojuist gereedgekomen
maalstoel; 1990.

Aan de maalbak; 1990.
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len aan de Leenderweg; de nog be-
staande molen Sint Victor waarop ikzelf
inmiddels al weer twintig jaar draai. Janus
vond deze molen een goed gebouwde
en sterke molen, waar altijd een bloeiend
bedrijf mee werd bedreven; door de ge-
broeders Trouwen in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog, maar ook door
Driek van Asten die tot 1922 de molen be-
maalde. Het was bij deze laatste mulder
(Van Asten) waarover hij dan met ontzag
en trots het volgende verhaal vertelde.
Het moet rond 1920 zijn geweest dat Ja-
nus een keer met zijn vader lopend on-
derweg was van Budel naar Eindhoven(!).
De molen in Heeze aan de Leenderweg
maalde stevig en natuurlijk ‘deden’ vader
en zoon Kees de molen aan. Toen vader
Kees zijn bewondering uitsprak over de
met vier halve, stevig malende molen, liet
‘Driekske de mulder’ (er was in die tijd ook
een neef, ‘Driekske de looier’ genaamd)
de molen door de knecht stilzetten om
hem ‘rond in de top’ te leggen. Nadat de
vang weer gelicht was ‘draaide de mo-
len zo hard, dat vanwege de wind van
het spoorwiel je klak (pet) van je hoofd af-
woei’. Het kenmerkte Janus Kees. Hij was
iemand die met trots vertelde over de tijd
dat er met de windmolens in het Bra-
bantse nog voor de kost gemalen werd,
maar ook iemand die ervan overtuigd
was dat na de Tweede Wereldoorlog met
dezelfde windmolens ‘geen droog brood
meer te verdienen was’. Toch was hij en-
thousiast over het behoud van de molens

en het draaien door vrijwilligers.

Op 13 september is Janus Kees begraven
op het kerkhof van de Sint Petrus’ Ban-
denkerk te Leende, direct achter zijn
voormalige maalderij aan de Valkens-
waardseweg in Leende.
Nooit zullen we meer zijn verhalen kunnen

horen, of zijn handen kunnen zien die met
de vele zwarte plekken nog de getuigen
waren van het vele scherpen dat Janus
Kees in zijn leven gedaan heeft.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen sterkte met het ver-
werken van het verlies.

De standerdmolen van Leende na het verongelukken op 14
november 1940, de beruchte novemberstorm die tientallen
molens in Nederland en Vlaanderen teisterde (foto coll. jsb).

Molen Nooitgedacht in Budel voor de verhoging; de molen waar de ‘roots’ van 
Janus Kees lagen (foto coll. jsb).
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Du i t s  
mo l enve r nu f t

Wie zegt dat de molenbouwkunde in
Nederland de hoogste graad van

ontwikkeling bereikte geeft blijk van meer
chauvinisme dan kennis van molens.
Vooral in Duitsland bereiken korenmolens
een graad van perfectie, waar de Ne-
derlandse niet aan kunnen tippen. Er ont-
staan korenmolens die in feite niets an-
ders zijn dan door wind aangedreven
kleine bloemfabriekjes met walsenstoe-
len, plansiften en alles wat daarbij hoort.
Natuurlijk wil dit niet zeggen dat alle
Duitse korenmolens een dergelijk hoog ni-
veau bereikten. Het tegendeel is eerder
het geval: het aantal van dergelijke, voor
die tijd, hypermoderne korenmolens is re-
latief beperkt gebleven. Het verschilde
van streek tot streek en ook binnen de
streken bestonden enorme verschillen.
Het komt er op neer dat je ook nu in Duits-
land een enorme verscheidenheid aan
(koren)molens kunt aantreffen: van vrij pr-
imitieve standerdmolens tot hoog ontwik-
kelde bovenkruiers, al is met het ‘große
Mühlensterben’ helaas veel verdwenen,
zowel oude als gemoderniseerde molens.
Naast dit verschil in technische ontwikke-
ling is er ook een grote variatie aan typen,
zelfs binnen dat type. Dit wordt uiteraard
ook in de hand gewerkt door de grootte
van het land. Het zorgt er allemaal voor
dat de verscheidenheid in molens, naar
ontwikkeling, type en functie enorm is.
Nog niet zo lang geleden verscheen in
Duitsland een opmerkelijk boek dat pro-
beert iets te laten zien van die Duitse mo-
lenrijkdom: Historische Mühlen und ihre
Technik met als ondertitel Künstlerische
und technische Zeichnungen von Rüdiger
Hagen.
In dit boek haalt Rüdiger Hagen een
kleine vijftig bestaande Duitse molens
voor het voetlicht: Per molen is er een pa-
ginagrote doorsnedetekening, soms een
meer. Ook zijn er kleinere exterieurtekenin-
gen opgenomen, maar niet van iedere
molen. Ook detailtekeningen komen
voor. Het overgrote deel van de tekenin-
gen is in kleur. Voor technisch hoog ont-
wikkelde molens ontbreken maaldia-
grammen zelfs niet, onmisbaar om het
maalproces in deze hoogwaardige mo-
lens te doorgronden. Voor iedere molen is
ook ongeveer een pagina tekst.
In zijn voorwoord geeft de auteur als een
motief voor zijn boek dat hij een brug
heeft willen slaan tussen het historische en
het moderne maalbedrijf. Daarin is hij uit-
zonderlijk goed geslaagd.

Een standerdmolen van de hallig Hooge,
een waddeneiland voor de kust van
Sleeswijk-Holstein, wekt de indruk van Mid-
deleeuwse primitiviteit, terwijl aan de an-
dere kant van de lijn molens als in Wicht-
ringhausen staan met drie (!) walsenstoe-
len en pneumatisch transport: let wel
door wind gedreven! 
Deze hoog graad van perfectie in de
Duitse windmolenbouw hangt samen met
de ontwikkeling van het Duitse mole-
naarskleinbedrijf. Die is totaal anders ge-
weest dan in Nederland. Daardoor ging
de eraan verbonden technische ontwik-
keling de Nederlandse windmolens voor-
bij en bleven die maaltechnisch zeer ver
achter bij veel Duitse molens.

Hagen beperkt zich niet alleen tot door
windgedreven molens, maar ook water-
molens komen aan bod. Daarnaast zijn er
ook nog bijzondere soorten molens zoals
de molen van Straupitz in het Spreewald,
vorig jaar door Vaags uit Aalten geheel
maalvaardig gerestaureerd. Dit is een ko-
ren-, olie- en zaagmolen, maar wel heel
anders en veel moderner ingericht dan
hier in Nederland. Ook de Berensche krijt-
molen in Söhlde is het bekijken waard.
Hier werd krijt nat gemalen voor de fabri-
cage van stopverf. Natuurlijk ontbreekt
de paltrok niet. (Let wel: in Duitsland als
regel een korenmolen!) Ook kom je con-
structies tegen die hier te lande inmiddels

al sinds mensenheugenis zijn verdwenen,
zoals de gierststampers in de standerd-
molen van Schiebsdorf, De voorganger
van de nog bestaande Kwaksmölle in
Varsseveld, nu een onttakelde romp, had
ook dergelijke gierststampers. In het boek
komt ook een poldermolen voor: de he-
laas in 1997 afgebrande Gödenser molen
bij Dykhausen, een achtkante molen met
twee vijzels. Wel vraag ik mij af hoe deze
molen ooit heeft kunnen werken. Waar-
schijnlijk had de tekenaar hier te weinig in-
formatie.
Zo komen allerlei bijzondere molens aan
bod zoals de zandsteenslijpmolen van
Buchhagen. Het is eigenlijk allemaal te
veel om op te noemen. Er is maar een op-
lossing: kijken en lezen. Het tekenwerk van
het boek is ronduit fantastisch; nog ‘am-
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bachtelijk’ tekenwerk van grote klasse,
vandaar ook dat de tekeningen terecht
‘künstlerisch’ worden genoemd. Ze weer-
spiegelen ook de vakkennis van Hagen
met als achtergrond zowel een cartogra-
fen-opleiding als die van molenaar. Zo
heeft hij niet alleen een molenaarsachter-
grond in de praktijk, maar ook een gede-
gen vaktechnische opleiding via de Deut-
sche Müllerschule in Braunschweig, een
van de meest gerenommeerde instellin-
gen op dit terrein in Europa.
Dat komt ook niet alleen tot uiting in de
tekeningen, maar ook in de tekst. On-
danks de geringe per molen beschikbare
ruimte is Hagen in staat geweest er ont-
zettend veel algemene informatie in te
stoppen, zoals over de geschiedenis van
Luther/MIAG vroeger een van de be-
kendste molenbouwfabrieken in Europa.
Maar ook als men geen woord Duits kan
lezen dan is het boek een goudmijn van-
wege het tekenwerk. Het is dan ook geen
wonder dat de eerste oplage van dit
boek in de kortst mogelijk keren was uit-
verkocht.
Het is alleen jammer dat van sommige
molens alleen een reconstructietekening
mogelijk was op basis van de voorhan-
den gegevens. Zo is bijvoorbeeld de mo-
len van Mandelsloh in het kader van een

saneringsmaatregel uitgesloopt. Som-
mige tekeningen zijn ontstaan ten dienste
van restauraties of reconstructies, zoals
van de bekende molen bij het slot Sans-
souci in Potsdam.

Rüdiger Hagen heeft met dit boek een
monumentaal kijk- en leesboek gescha-
pen, maar tevens een monument voor de
Duitse molenbouw.

Historische Mühlen und ihre Technik telt
128 pagina’s op A4 formaat. Het is een
uitgave van het Deutsche Gesellschaft für
Mühlenkunde und Mühlenerhaltung
(DGM) e.V. en de Vereinigung zur Erhal-
tung von Wind- und Wassermühlen in Nie-
dersachsen und Bremen e.V. in samen-
werking met het Reprint Verlag in Leipzig.
Het ISBN-nummer is 3-8262-0822-6. De prijs
is met i 16,95 ronduit laag te noemen, al
komen daar nog i 4,50 aan verzendkos-
ten bij.

Het is waarschijnlijk het makkelijkst en het
voordeligst om in Nederland dit boek te
bestellen bij de uitgever van het vakblad
Die Mühle und Mischfuttertechnik, Verlag
Moritz Schäfer, Paulinenstraße 43, D-32756
Detmold, tel.: +49 (0)5231-92430; 
fax: +49 (0)5231-924343; 
e-mail: info@vms-detmold.de. 
Dit bedrijf heeft namelijk een Nederlandse
Postbankrekening zodat de betaling sim-
pel is. Dit bedrijf verkoopt trouwens nog
veel meer molenboeken: zie de website
vms-detmold.de    jsb.



Bij de omslag voorzijde: 
Op dinsdag 5 oktober werd de kap 
geplaatst op molen Windlust in 
Nieuwerkerk a/d IJssel; een 
spectaculair gebeuren dat door vele
belangstellenden werd gadegeslagen.
De zaterdag ervoor was er bij de 
molen een ‘open dag’ 
geweest, waarbij de inwoners van
Nieuwerkerk (en andere belang -
stellenden) zich konden overtuigen 
van de vorderingen aan ‘hun’ molen 
(foto Joh. Ottevanger). 

Bij de omslag achterzijde: 
De in 1798 gebouwde standerdmolen
Avondstemming bij de Stommeer-
molen in Aalsmeer. De wind is gaan
liggen en de molen staat te plakken.
Geen rimpeltje in het water; dan helpt
een vijzelklep ook niet meer 
(foto H. Noot).

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.




