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Redactioneel

Allereerst en allermeest wensen de redactie, de medewerkers en
het bestuur van de Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van
het eerste nummer van de achtste jaargang een gezegend, voor-
spoedig 2005 toe.
Oliemolens spreken veel molenliefhebbers bijzonder aan. Ze heb-
ben dan ook een speciale sfeer. Helaas zijn er van de enkele hon-
derden oliemolens die dit land telde maar een handvol overgeble-
ven. Sommige provincies met oudtijds veel oliemolens tellen er niet
een meer of hooguit een schamel restant. Wat dat betreft is de pro-
vincie Overijssel een gunstige uitzondering met twee compleet be-
drijfsvaardige grote windoliemolens plus ook nog eens twee water-
oliemolens, welke nog regelmatig het beeld van de werkende olie-
molen tonen. In dit nummer wordt de geschiedenis van de Zwolse
oliemolen De Passiebloem voor het voetlicht gehaald, een molen
die wonder boven wonder nog op zijn eigen benen aan de Nieuw
Vecht staat, als laatste van de daar eens rijk vertegenwoordigde
oliemolens. Er was in meer dan een opzicht niet veel voor nodig of
ook daar was een ‘leeg erf’ geweest.
In het novembernummer stond een uitvoerig artikel over de vorm
van de kamen en molenwielen waarbij het zogenaamde draag-
vlak kamprofiel werd bepleit. Dat wijkt nogal af van de gangbare
kamvormen en Nico Jurgens vroeg zich af of de tradtionele kam-
vormen in vergelijking hiermee inderdaad de toets der kritiek niet
kunnen doorstaan. Het heeft geleid tot een lezenswaardig molen-
technisch artikel, dat voor veel gewone molenliefhebbers niet een-
voudig zal zijn, maar nochtans de moeite van het bestuderen
waard is. 
Verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken.

N.B. Tegelijk met het vorige nummer van de Molenwereld is de fac-
tuur voor het abonnementsjaar 2005 verzonden. Wilt u, als u die nog
niet hebt voldaan, s.v.p. voor tijdige betaling zorg dragen? Daar-
mee bespaart u de administratie veel werk en daarmee tijd.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het februarinummer 2005 van de
Molenwereld: 7 januari 2005.
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Informatie voor deze rubriek: 

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

E-mail: bart68@planet .n l

De Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in
Nederland, start in 2005 het project Model Periodiek Instandhou-
dingsPlan (Pip) voor molens. Doel hiervan is te komen tot een
eenvoudig, goedkoop en kwalitatief hoogstaand instrument
voor moleneigenaren om te voldoen aan de eisen van de
nieuwe instandhoudingsregeling Brim. Voor dit project is de 
vereniging op zoek naar een

PROJ EC TMEDEWERKER  M/V
Taken:

- 1. het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het Pip-model en ondersteuning van de projectwerkgroep;
- 2. het informeren van moleneigenaren en organiseren van bijeenkomsten over het project;
- 3. het opstellen van instandhoudingsplannen voor individuele molens, waaronder die van de vereniging.

Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste man of vrouw met relevante opleiding en ervaring en
kennis van molens. Een uitgebreide functiebeschrijving is te vinden op www.molens.nl/nieuws

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

Overlijden Prins Bernhard

In de loop van de avond van woensdag
1 december 2004 is Zijne Koninklijke Hoog-
heid Prins Bernhard der Nederlanden op
93-jarige leeftijd, in het bijzijn van Koningin
Beatrix en andere familieleden, overle-
den. Nadat Prins Bernhard ‘s-middags
met spoed in het UMC opgenomen was,
hebben toenemende klachten met de
ademhaling en darmen uiteindelijk geleid
tot het, in overleg met Prins Bernhard, af-
zien van verdere maatregelen. In zijn hoe-

danigheid als naamgever en Regent bij
het Prins Bernhard Cultuurfonds was hij in-
direct betrokken bij het uiteindelijk tot

stand komen van restauraties van vele
molens. Het Prins Bernhardfonds werd op
10 augustus 1940 in Londen opgericht en

Prins Bernhard bij de opening van de
molen De Zwaan in het Amerikaanse
Holland op 10 april 1965.
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zamelde geld in voor de aankoop van
Spitfires en ander oorlogsmaterieel. Na de
oorlog werd het tot een fonds voor de
culturele wederopbouw van Nederland
en sinds 1 oktober 1999 luidt de officiële
naam Prins Bernhard Cultuurfonds. Het
Prins Bernhard Cultuurfonds subsidieert
jaarlijks meer dan 3600 projecten en in-
stellingen op het gebied van cultuur en
natuurbehoud in Nederland. Daarnaast
heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds sa-
men met het Nationaal Restauratiefonds
een plan ontwikkeld om de financiële
mogelijkheden te verruimen voor het be-
houd van gemeentelijke en provinciale
monumenten, waarvoor nu slechts inci-
denteel subsidie beschikbaar is. Per pro-
vincie bestaat de mogelijkheid een Fonds
op Naam te stichten van waaruit laag-
rentende leningen kunnen worden vers-
trekt voor restauraties. De basis voor het
fonds wordt door beide instanties gelegd
middels een reservering van middelen
volgens een bepaalde verdeelsleutel per
provincie. De deelnemende provincie
vult het fonds aan met zelf geworven gel-
den. De provincies Noord-Brabant, Fries-
land en Noord-Holland nemen inmiddels
deel aan dit project. Uit blijk van medele-
ven zijn op 1 december 2004 spontaan
vele molens in de rouw gezet. Veelal is
deze rouwstand gehandhaafd tot aan
de bijzetting van Prins Bernhard te Delft
op 11 december. 

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 maar
vaak ook positief ontvangen. De ge-
meente Winterswijk telde eens een aan-
zienlijk aantal molenrompen en -restanten
maar is op de goede weg een inhaalslag
te maken. In het recente verleden wer-
den de Venemansmolen (De Oude Mo-
len), Sevink Mölle te Meddo, de Meenk-
molen te Miste en de watermolen Beren-
schot te Woold draai-/maalvaardig op-
geleverd. Voor molen De Bataaf is reeds
besloten in te stemmen met plaatsing op
de monumentenlijst (Molenwereld 2004-
02-0075/0076) en voor deze molen komt
het tot volledig herstel. De molen is in ei-
gendom van een stichting. Tenslotte zal
ook de molenromp van De Nieuwe Molen
of de Molen van Sellink (genoemd naar
de eerste molenaar) te Winterswijk -
Meddo (Molenwereld 2004-02-0094/nr.
3.05.4) worden voorgedragen voor erken-
ning als rijksmonument. Als het tenminste
aan de commissie cultuurhistorie (voor-
heen de monumentencommissie) van de
gemeente Winterswijk ligt. De vergunning
tot bouw van deze voormalige beltkoren-
molen werd verleend op 6 mei 1873. Om-
streeks 1933 werd de molen door brand
beschadigd en niet veel later zijn het wie-

kenkruis en de kap verwijderd. In de loop
der tijd is de molen (als zoveel anderen)
als silo deel uit gaan maken van een
mengvoederfabriek. De molen wordt be-
schermd als molenromp, dus dat wil zeg-
gen dat herbouw en reconstructie niet
subsidiabel is. Het Geldersch Genoot-
schap vindt dat bescherming van een
molenromp niet via de rijksmonumenten-
lijst zou moeten geschieden. Plaatsing
van de romp zou devaluatie van de lijst
betekenen, tenzij mogelijkheden tot com-
pletering gesubsidieerd zouden zijn. Des-
alniettemin stemt de adviescommissie in
met het voorstel door de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg. Eigenaar Sellink
moet in deze kwestie nog worden ge-
hoord, alvorens de gemeente haar oor-
deel kan vellen. 
De molenrestanten van Heemserveen,
Lutten en Dedemsvaart worden door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg toch
op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Dit
ondanks het negatieve advies dat in het
voorjaar van 2004 door de gemeente
Hardenberg afgegeven was (Molenwe-
reld 2004-05-0187). Het negatieve advies
werd ondersteund door de eigenaars. Ui-
teraard kan bezwaar worden aangete-
kend om zo definitieve plaatsing alsnog
ongedaan te maken. Tevens heeft de ge-
meente Hardenberg aan de eigenaar
van De Haarmolen te Heemserveen be-
kend gemaakt dat zij niet in aanmerking
zullen komen voor een planschadever-
goeding. Deze werd door de eigenaar
geclaimd vanwege een verwachte
waardedaling door de aanleg van bedrij-
venterrein Haardijk.

De Hollandsche Molen vraagt 35
miljoen voor molenbehoud

Er is 35 miljoen euro nodig van de rijks-
overheid om te voorkomen dat de Ne-

derlandse molens verder in verval raken.
Dit bedrag dient in 2007 bij de invoering
van de nieuwe instandhoudingsregeling
Brim beschikbaar te worden gesteld.
Jaap de Zeeuw, voorzitter van De Hol-
landsche Molen, confronteerde Medy
van der Laan, staatssecretaris van Cul-
tuur, met dit bedrag tijdens een landelijke
bijeenkomst van molenorganisaties op
vrijdag 19 november in theater Orpheus
te Apeldoorn. Zij sprak daar op uitnodi-
ging van De Hollandsche Molen over
deze nieuwe subsidieregeling. Vanaf 1 ja-
nuari 2007 wordt er voor het eerst met de
Brim gewerkt. Bij dit Besluit Rijkssubsidiëring
Instandhouding Monumenten worden de
huidige aparte restauratie- en onder-
houdsregelingen geïntegreerd in één in-
standhoudingsregeling. De Hollandsche
Molen heeft hier jarenlang voor gepleit
om grote en dure restauraties te voorko-
men. De staatssecretaris heeft de vereni-
ging toegezegd dat molens als eerste ca-
tegorie monumenten gebruik zullen kun-
nen maken van de nieuwe regeling. De
Zeeuw heeft berekend dat er in ieder ge-
val voor de komende zes jaar 35 miljoen
euro nodig is om molens in stand te hou-
den. Voor grote restauraties om de ach-
terstand geheel weg te werken is dan
nog extra geld nodig. De Rijksdienst voor
de Monumentenzorg heeft deze becij-
ferd op 70 miljoen euro. Tegelijkertijd
deed De Hollandsche Molen bij monde
van De Zeeuw de toezegging aan de
staatssecretaris om zich tot het uiterste in
te spannen om vanaf 2007 in zes jaar tijd
ook 35 miljoen euro bijeen te brengen.
Het Jaar van de Molen 2007, 600 jaar na
de bouw van de eerste poldermolen in
Nederland, is daarvoor een uitstekend
startpunt. De vereniging gaat hiervoor
niet alleen provincies, gemeenten en wa-
terschappen benaderen, maar vooral
ook wil zij een beroep doen op particulier
initiatief, fondsen, sponsoren en dona-
teurs.

Kap Noordermolen na uitstel 
geplaatst

De Noordermolen te Noordbroekster-
hamrik verloor in 1959 zijn functie als pol-
dermolen en werd stilgezet. De molen
werd in 1963 aangekocht door S. Graaf-
huis, die de molen in 1964 liet restaureren.
Bij deze restauratie werd de zelfzwichting
verwijderd. In de jaren daarna raakte de
molen opnieuw snel in verval. In 2002 is de
uit 1805 daterende molen via de ge-
meente Menterwolde in het bezit geko-
men van de Stichting Oldambt te
Scheemda. Die verwierf daarmee haar
vijfde molen in eigendom. Onlangs is een
start gemaakt met de restauratie van de
zwaar vervallen molen (Molenwereld
2003-09-0235/2004-07-0264). De Firma
Dunning uit Adorp voert de restauratie uit.
De zelfzwichting zal niet terug komen op
de molen. Op 22 november 2004 zou de
kap geplaatst worden, doch de weer-
somstandigheden lieten dit niet toe. Wel
kon op die dag in plaats daarvan de

De molen van Sellink in Meddo.
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nieuwe vijzel geplaatst worden (de molen
was vroeger overigens met twee vijzels
uitgerust). Op 23 november 2004 lieten de
weersomstandigheden gelukkig wel toe
dat de kap geplaatst werd. Aldus is ge-
schied en aansluitend zijn ook de roeden
gestoken. 

Burgerinitiatief voor molen 
Slochteren

In het novembernummer van Molenwe-
reld kwam de dreigende ondergang van
de korenmolen van Slochteren aan de
orde. In het najaar werden de vooruit-
zichten voor deze molenromp alleen
maar slechter. In de raadsvergadering
van 13 september komt het lot van de
molen weer aan de orde. Op verzoek van
de Historische Vereniging Slochteren-
Schildwolde heeft molenmaker Molema
de molen geïnspecteerd en hij stelt dat
de romp zonder bezwaar weer opgemet-
seld kan worden tot de oorspronkelijke
hoogte en helemaal niet zo slecht is als
wethouder Bos in de raadsvergadering
van mei had doen voorkomen. De fractie
van D’ 66 acht restauratie op dit moment
financieel onhaalbaar, maar vindt sloop
echter een stap te ver. Wethouder Bos
wijst er op dat er een sloopbesluit ligt en
dat dit te zijner tijd ook uitgevoerd zal wor-
den omdat er geen bezwaar tegen is in-
gediend. Het lot voor de molen, sloop, lijkt
dan onomstotelijk vast te staan. 
Nu bestaat in Slochteren de mogelijkheid
tot zogenaamd burgerinitiatief. Inwoners
van de gemeente kunnen rechtstreeks
onderwerpen indienen bij de gemeente-
raad. Dat hoeft geen volledig uitgewerkt
voorstel te zijn, maar mag globaal blijven.
Voorwaarde is wel dat het voorstel onder-
steund wordt met een lijst met de hand-
tekeningen van minimaal vijftig personen
van 16 jaar en ouder.

Vanuit de Historische Vereniging Slochte-
ren-Schildwolde heeft men stappen on-
dernomen om een dergelijk burgerinitia-
tief op touw te zetten voor de korenmo-
len. Het is zelfs het eerste burgerinitiatief
dat in de gemeente is ingediend. Daarbij
wordt in dit geval gevraagd de sloop met
een jaar op te schorten en ondertussen
een plan tot behoud voor te bereiden.
Zonder moeite werden de vereiste hand-
tekeningen opgehaald en op 7 decem-
ber is het burgerinitiatief ingediend bij het
raadhuis. Hopelijk slaagt men er ter
plaatse in een ‘maatkostuum’  te maken
voor het behoud van deze toch wel bij-
zondere molen, die een sieraad bij de
dorpsentree kan zijn. Met ‘confectie’  zal
men het niet redden. jsb.

Molen Koningslaagte warm de
winter in

Op maandag 29 november 2004 zijn de
rietdekkers begonnen om het oude riet te
verwijderen van poldermolen Konings-
laagte te Zuidwolde. Het achtkant van de
uit 1878 daterende poldermolen, die mo-
menteel dienst doet als reservegemaal,
was hoognodig aan een nieuwe jas toe.
Het rietdek was erg dun en op sommige
plaatsen zaten gaten in het riet. Op 30
november en 1 december heeft de Firma
Dunning uit Adorp de rietlatten waar no-
dig vervangen en zijn nieuwe kistramen
geplaatst. Aansluitend is rietdekker Klein-
jan uit Den Ham op 2 december gestart
met de rietdekwerkzaamheden. 

Gild houdt in 2005 grote 
wervingsactie leerling-
molenaars

Het Gild Fryske Mounders bestaat in 2005
al weer 30 jaar. In de provincie Fryslân is er
echter nog steeds een nijpend tekort aan

vrijwillige molenaars. Bovendien geldt dat
het molenaarsbestand vergrijst. De ko-
mende vijf jaar moeten er in Fryslân mini-
maal honderd actieve vrijwillige mole-
naars bij komen. Om deze doelstelling te
bereiken, gaat het Gild Fryske Mounders
het werk van de vrijwillige molenaar op
een eigentijdse manier promoten en bij
een breder publiek bekend maken. In
2005 zal een grote wervingsactie worden
gehouden. Folders, posters, een website,
open dagen en aansluitende proeflessen
zullen hierbij worden ingezet. De plannen
zijn tijdens de najaarsvergadering van het
Gild Fryske Mounders op 5 november in
Raerd aan de leden gepresenteerd. Het
plan werd daar enthousiast ontvangen
en is ook voor de continuïteit van het
Friese molenbehoud een belangrijke
bouwsteen. Voor het opzetten van een
professionele wervingscampagne is uiter-
aard geld nodig. De Tijdelijke Stimulerings-
regeling Vrijwilligerswerk (TSV) van de pro-
vincie Fryslân bood hier uitkomst. Aan het
project is door de provincie afgelopen zo-
mer 9.000 euro subsidie toegekend (Mo-
lenwereld 2004-12-0356). De totale begro-
ting voor het project bedraagt 11.000
euro. De vereniging moet voor 1 novem-
ber 2005 het project financieel verant-
woorden aan de provincie. Uitvoering
van de actie moet dan ook voor die da-
tum zijn voltooid. Een werkgroep heeft in
de afgelopen maanden het concept van
de actie ontwikkeld en bereidt de ko-
mende periode de ledenwerfactie ver-
der voor. Om tot een professionele opzet
te komen en eigentijdse mediamiddelen
in te kunnen zetten, wordt samengewerkt
met het bureau MyriadM voor media en
communicatie. Het slagen van de wer-
vingsactie vraagt medewerking van de
hele vereniging: medewerking van alle
molenaars in Fryslân. De opzet is namelijk
dat potentiële leerling-molenaars tijdens
open dagen en aansluitende sessies van
openbare lessen kennis kunnen maken
met het werk van de molenaar. De actie
zal in eerste instantie plaatsvinden in het
voorjaar van 2005. Er is afhankelijk van de
hoeveelheid aanmeldingen en de opge-
dane ervaring mogelijkheid tot herhaling
van het programma in het najaar. De pro-
vincie wordt voor de actie denkbeeldig
verdeeld in twee regio’s: noord en zuid. In
beide regio’s wordt een open dag met
aansluitend een sessie van 4 proeflessen
georganiseerd. De start van de actie
vindt plaats op zaterdag 9 april 2005 in re-
gio noord (globaal ten noorden van de
lijn Harlingen - Leeuwarden - Buitenpost).
Het is de bedoeling dat op deze dag zo-
veel mogelijk molens in de regio noord
draaien. Een geselecteerd aantal polder-
molens is open voor geïnteresseerden in
de hobby van molenaar. Na deze open
dag worden in regio noord de 4 daarop-
volgende zaterdagen proeflessen aange-
boden. Tijdens de open dag kan men
zich hiervoor inschrijven. Deze kennisma-
kingslessen zullen bij grote belangstelling
ook door bereidwillende gastgevende
molenaars worden verzorgd. Op 21 mei
start de tweede sessie, gelijk aan de eer-

Met een dag vertraging kon de kap van
de Noordermolen alsnog geplaatst
worden (foto: Karin Noot 23 november
2004).

Rietdekken op de voor Prins Bernhard
in de rouw staande molen Koningslaagte
(foto: H. Noot 2 december 2004). 
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ste, maar nu in regio zuid. Het speerpunt
van de actie is het werven van molenaars
op de Friese poldermolens. Juist dit type
molen staat vaak stil of heeft helemaal
geen vaste molenaar. De open dagen en
de proeflessen worden dan ook op de
poldermolens gegeven. De molen en het
werk van de molenaar zelf staan in deze
actie centraal. De nieuwe leerlingen kun-
nen tijdens de proeflessen gelijk op een
molen in actie komen. Uiteraard vraagt
het slagen van deze actie ook veel publi-
citeit vooraf. Hier is de inbreng van recla-
mebureau MyriadM van grote betekenis.
Het reclamebureau ontwikkelt de ko-
mende maanden in samenwerking met
de werkgroep folders (met los inschrijffor-
mulier), posters en een website die gedu-
rende een langere periode bruikbaar zijn.
De website krijgt als internetadres
www.molenaarworden.nl. De open da-
gen en de aansluitende proeflessen zullen
t.z.t. uitgebreid worden aangekondigd in
de diverse media. De doelstelling voor de
middellange termijn is honderd actieve
nieuwe molenaars erbij in een periode
van vijf jaar. Bovendien zullen in de toe-
komst voortdurend nieuwe molenaars
moeten worden opgeleid. Wij gaan er-
van uit dat deze actie op een positieve
wijze hieraan zal bijdragen en verwach-
ten ook voor de bestaande mounders
een prachtig voorjaar van 2005. Werk-
groep wervingsactie Gild Fryske Moun-
ders.

Restauratie urgent voor Klaar-
kampstermeermolen 

Voor de Klaarkampstermeermolen te Rin-
sumageest is een pleidooi gehouden
voor een versnelde uitvoering van de res-
tauratie. Op de bijeenkomst van de com-
missie Ruimte van de gemeente Dantum-
adeel sprak namens de eigenaar Staats-
bosbeheer een vertegenwoordiger van
de provinciale molenorganisatie De
Fryske Mole. ‘De vangbalk zit niet meer in
de ezel’. Met deze kennis maakte André
Cramer als secretaris van de Stichting De
Fryske Mole op dinsdagavond 30 novem-
ber aan de raadsleden snel duidelijk dat
de fraaie wiekendrager met een vlucht
van 16,14 meter tussen Rinsumageest en
Sijbrandahuis dringend aan een opknap-
beurt toe is. De vorige restauratie, in het
kader van de ruilverkaveling Dantuma-
deel, dateert alweer van 1975. De huidige
bouwtechnische staat van vooral de kap
maakt volgens Cramer het uitoefenen
van de maalfunctie niet meer mogelijk. In
de kap zit een hardnekkige zwamaantas-
ting. De windpeluw is al geheel verrot.
Sinds 2002 is de molen niet meer maal- en
draaivaardig en gaat flink achteruit in
conditie. Op 27 september 2003 zijn de
zeilen afgenomen en de windborden ver-
wijderd. Snelheid in de besluitvorming is
volgens hem ook geboden vanwege het
in elkaar schuiven van een tweetal subsi-
dieregelingen tot de BRIM. ‘Hoe vinden ze
zo’n naam uit’ , aldus Cramer die eraan
toevoegde dat deze afkorting staat voor

het Besluit Rijksregeling Instandhouding
Monumenten . ‘Als het u echt menens is,
is dit een van de laatste kansen’, zo op-
perde hij het idee nog voor de inwerking-
treding van de BRIM de subsidie-aan-
vraag af te handelen. In de nieuwe rege-
ling kan de subsidie worden verminderd
van zeventig naar zestig procent van de
kosten. De gemeente heeft de molen op-
genomen op de provinciale lijst voor
2005-2010, echter als 6e van de restaura-
ties, terwijl maar 3 restauraties van Dan-
tumadeel in aanmerking komen voor sub-
sidie. S. de Jong.

Molen Den Haller in andere 
handen

In mei 2004 is een start gemaakt met de
restauratie van de watermolen Den Haller
te Diepenheim (Molenwereld 2004-05-
0189). De belangrijkste werkzaamheden
waren herstel van de fundering van de
molen en werkzaamheden aan het dak,
het waterrad en de brug. Tijdens de werk-
zaamheden aan de fundering van de
molen heeft men in de bodem verschil-
lende materialen aangetroffen die van
invloed kunnen zijn op de gekozen funde-
ringstechniek. Nader onderzoek is
daarom noodzakelijk. De restauratie liep
hierdoor enige vertraging op maar is een
maand later in december afgerond. Toch
werd op 19 november een symbolische
oplevering gedaan. De restauratie is het
honderdste project waarbij de Stichting
Scholing Restauratie en Innovatie in de
Bouw in Overijssel betrokken is. In de af-
gelopen periode is tevens overleg ge-
voerd rond de mogelijke eigendomsver-
houdingen van de molen en overige pan-
den. Molen, woning en restaurant zijn
aangewezen als beschermd dorpsge-
zicht. Het plan is om een stichting op te
richten die de watermolen gaat beheren.
Het restaurant en de woning komen in
handen van de familie Den Elzen, de hui-
dige uitbaters van het restaurant en be-
woners van de woning. Het benodigde

onderhoud aan restaurant en woning zal
dan in opdracht van Den Elzen uitge-
voerd gaan worden. Het onderhoud is de
directe aanleiding van het verzoek van
de bewoners aan de gemeente of wo-
ning en restaurant overgenomen zouden
kunnen worden. Aangezien het College
van B en W het beheer van het complex
niet als een van haar kerntaken ziet, ziet
het college hier wel wat in. Voor deze
transactie is goedkeuring benodigd van
de familie Schimmelpenninck, eigena-
resse van het landgoed Westerflier in Die-
penheim. De molen werd in 1913 aan de
gemeente geschonken met de voor-
waarde dat de gemeente de molen niet
zou verkopen zonder toestemming van
de eigenaren. Als aanvullende voor-
waarde was opgenomen dat bij verkoop
geen winst mag worden gemaakt. Over-
leg heeft geleid tot het genoemde voor-
nemen de molen in een stichting onder te
brengen. Hierin zal zowel de gemeente
als de familie Schimmelpenninck zitting
nemen. Het positieve saldo van de ver-
koop van het huis en restaurant komt ten
goede van de op te richten stichting. De
bijbehorende gronden wordt in erfpacht
gegeven, de opbrengst hiervan gaat
eveneens naar stichting. 
Met deze constructie is de toekomst van
de molen en haar omgeving veilig ge-
steld. De plannen moeten nog wel door
de raad goedgekeurd worden. 

Daden verwacht in Kampen

Het is er de gemeente Kampen alles aan
gelegen op korte termijn een bestem-
mingsplanwijziging door te voeren ten be-
hoeve van de goedkeuring van het aan-
gepaste bouwplan voor het Cramer-ter-
rein. Zoals in het plan Molenzicht is opge-
nomen zullen hier luxe appartementen
worden gebouwd. De gemeente heeft
het plan Molenzicht in december voorge-
legd aan de raadscommissie Grondge-
bied. Het College van B en W wil kost wat
kost in december politieke goedkeuring

De Diepenheimse molen toen deze nog volop in bedrijf was.
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krijgen voor het plan. Dit heeft alles te ma-
ken met het door Volker Wessels afgege-
ven ultimatum (Molenwereld 2004-09-
0289/0290). De projectontwikkelaar ont-
wikkelaar wil uitsluitsel en bij het uitblijven
hiervan blazen hij en grondeigenaar Van
der Sluis het al jaren lopende project af. In
het door de architect aangepaste bouw-
plan is rekening gehouden met de be-
zwaren die zijn ingediend ten aanzien van
de architectonische vormgeving. Zoals
de zaken er nu voor staan wordt het een
appartementencomplex van 21 wonin-
gen. Het gebouw zal zeven verdiepingen
tellen en 21 meter hoog worden. Daar-
naast zullen er 31 woningen worden ge-
bouwd. Aangaande het appartemen-
tencomplex wordt overleg gevoerd met
De Hollandsche Molen. De vraagstelling is
of het gebouw de positie van molen d’
Olde Zwarver in gevaar brengt. Nadat de
raad ingestemd heeft met het aange-
paste plan en de hierin gepresenteerde
stedenbouwkundige opzet en architecto-
nische vormgeving, kan het concept voor
een nieuw bestemmingsplan (wonen in
plaats van bedrijven) opgesteld worden.
Voorlopig is er dus nog geen reden tot jui-
chen in Kampen, maar met een wijziging
van bestemming is ook d’ Olde Zwarver
gediend. 

Harderwijker Molenstichting
vreest problemen met Waterfront

De Harderwijker Molenstichting heeft op
voorhand bezwaar gemaakt tegen de
grove schets van het Structuurplan Water-
front. Aangezien niet duidelijk is of de ge-
meente Harderwijk rekening heeft gehou-
den met de biotoopbescherming van
molen De Hoop, heeft de stichting zelf het
initiatief genomen. De Hoop staat sinds
1998 aan de Havendijk 2, en de stichting
is bang dat de molen in de verdrukking
zal komen door het structuurplan. De mo-
len is herbouwd op een andere plek dan
de in maart 1969 verwoeste voorganger
aan de Strandboulevard. De stichting
vindt dat de molenbiotoop vastgelegd
moet worden in het nieuwe bestem-

mingsplan, om zo de waarde van een
vrije omgeving te waarborgen. De herin-
richting van de kustlijn en de bouwplan-
nen op de plek van het nabijgelegen in-
dustrieterrein Haven kunnen nadelige ge-
volgen hebben voor de molen. Met veel
moeite is de molen uiteindelijk herbouwd
en vormt een mooi geheel met de
scheepswerf en de voetgangersbrug. De
molen heeft de haven van Harderwijk
weer uitstraling gegeven. In een schrijven
aan de gemeente heeft de stichting haar
uitgangspunten kenbaar gemaakt. 

Molenbehoud met vraagtekens
in Nijkerk

De gemeente Nijkerk voert ten aanzien
van de molenrestanten in haar ge-
meente een tweesporenbeleid. Enerzijds
heeft men min of meer afscheid geno-
men van de Oostermolen en anderzijds
wil ze wel initiatieven steunen tot aan-
koop van het restant van de voormalige
poldermolen Hertog Reijnout. Het bestuur
van Stichting Stoomgemaal Hertog Rei-
jnout zou de molenromp gaarne aanko-
pen, doch beschikt niet over de beno-
digde financiële middelen. Na aankoop
wil men het restant restaureren en open-
stellen voor bezoekers. De stichting heeft
aangegeven wel voldoende middelen te
kunnen genereren voor de restauratie,
het onderhoud kan vervolgens door vrij-
willigers worden gedaan. De stichting wil
met de aankoop het cultuurhistorische
erfgoedcomplex van het stoomgemaal
uitbreiden, de molen was immers de voor-
ganger van het stoomgemaal. De acht-
kante stenen onderbouw van de Hertog
Reijnout staat te koop voor 695.000 euro
k.k. (Molenwereld 2004-11-0366) en is door
de makelaar getaxeerd op 540.000 euro.
De stichting heeft aan de gemeente Nij-
kerk verzocht de molen aan te kopen,
doch die is daar niet toe bereid. Wel wil
het College van B en W een startsubsidie
van 50.000 euro uittrekken om een aparte
stichting op te richten die de romp aan
gaat kopen, zodat niet de Stichting
Stoomgemaal aansprakelijk is bij eventu-

ele financiële problemen. Voor het op-
richten van de stichting is 15.000 euro be-
schikbaar, het restant is het startkapitaal
voor de aankoop van de molen. Mocht
de aankoop niet slagen, dan moet 35.000
euro aan de gemeente worden terugbe-
taald. De gemeenteraad van Nijkerk
moet het besluit van het college nog
goedkeuren. 
In een laatste poging de Oostermolen op
zijn plaats te handhaven heeft L. den
Hengst, beter bekend als Lex Harding, de
publiciteit opgezocht. Als inwoner van Nij-
kerk heeft hij tot twee maal toe, zonder
resultaat, aangeboden ver te willen gaan
om de herbouw van De Oostermolen te
verwezenlijken. In februari 2002 liet Har-
ding de politieke partijen voor het eerst
weten een substantiële financiële bij-
drage te willen leveren. De tweede brief
werd in september 2004 verstuurd, net
voordat de gemeente instemde met de
verdere planontwikkeling van het Molen-
plein waarbij de Oostermolen niet (meer)
voorkomt (Molenwereld 2004-10-0326).
Op de eerste brief ontving Harding nog
een ontvangstbevestiging en een notitie
waarin de besluitvormingsprocedure uit-
een werd gezet, op de tweede brief he-
lemaal niets. Harding constateert dat Nij-
kerk er sinds 1972 niet mooier op is gewor-
den. Harding vindt daarom, evenals Stich-
ting De Oostermolen, dat er wel degelijk
plaats is voor de Oostermolen bij de her-
inrichting van het Molenplein. Een refe-
rendum rond het behoud van de molen
zou wellicht uitkomst kunnen bieden,
maar op dat voorstel is ook niet inge-
gaan. Het steekt de initiatiefnemer dat de
gemeente niet eens de moeite neemt te
reageren en vandaar dat hij via de publi-
citeit nogmaals zijn aanbod herhaalt. Har-
ding hoopt op deze manier politici, ont-
werpers en projectontwikkelaars alsnog
over te halen de plannen te herzien. 

Wind uit de zeilen in Vaassen

Op 11 mei 1990 werd de grotendeels her-
bouwde Daamsmolen te Vaassen feeste-
lijk in gebruik genomen. De molen werd
1932 onttakeld en in de daarop volgende
decennia trad het volledige verval defini-
tief in. De omgeving van de molen wordt
bedreigd door steeds dichterbij komende
bebouwing die niet binnen de toelaat-
bare grenzen dreigt te liggen. Een inge-
diend plan tot de bouw van een 12,5 me-
ter hoog winkelpand met woningen werd
door de gemeente vanwege onvolko-
menheden afgewezen (Molenwereld
2004-01-06/07). De vereniging Vrienden
van Daams’ molen gaf destijds al aan dat
ze juridische stappen niet uit zal sluiten,
wanneer het aangepaste voorstel op-
nieuw wordt ingediend. De vereniging
heeft de gemeente verzocht om in het
centrumplan aanvullende bepalingen op
te nemen aangaande de toegestane
bouwhoogtes in de omgeving van de
molen. Op basis van dit verzoek en op
advies van de provincie heeft de ge-
meente hier gehoor aan gegeven, maar

De onderbouw van de Hertog Reijnout bij Nijkerk. Na de sloop werd de molen -
onderbouw met ongeveer twee meter verhoogd.
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volgens de vereniging is de bescher-
mingszone niet ruim genoeg genomen.
Buiten 100 meter van de molen zou hoger
dan de stelling van 6,20 meter gebouwd
mogen worden. Dit betekent dat het hier-
boven al genoemde plan dus goedkeu-
ring zou kunnen krijgen. In de afgelopen
periode zijn al meer gebouwen hoger
dan toegestaan gebouwd, maar de ver-
eniging richt haar pijlen op alle toekom-
stige bouwplannen. Wanneer de vereni-
ging er met de gemeente niet uit komt en
juridische stappen uiteindelijk ook tot niets
zouden leiden dan overweegt de vereni-
ging de molen te verhogen. Maar in eer-
ste instantie wil men opnieuw in overleg
met de gemeente om de uitgangspunten
van het centrumplan Vaassen ten aan-
zien van de molenbiotoop aan te scher-
pen. 

Completering molencomplex
Veessen nadert voltooiing

De Stichting Molenbezit Gemeente
Heerde hoopt binnenkort opdracht te
kunnen geven voor het completeren van
de motormaalderij in De Stoom. Het pand
is in 1888 naast de Mölle van Bats te Vees-
sen gebouwd. In De Stoom werd tot 1908
op stoomkracht gemalen, wanneer de
wind het af liet weten. De Stoom behoort
samen met de molenaarswoning tot het
totale molencomplex dat beheerd wordt
door het molencomité Veessen. In 1908
werd de stoomaandrijving vervangen
door een zuiggasmotor, die tot de
Tweede Wereldoorlog in gebruik is ge-
weest. De stichting wil het geheel maal-
vaardig restaureren en voor de aandrij-

ving een dieselmotor inzetten. De stich-
ting kocht hiertoe in 1999 een tweede-
handse dieselmotor. Men is thans doende
om financiën bijeen te brengen voor de
aandrijving van de maalstoel.

Tentoonstelling ‘Om den Brode’
in Wageningen

In het Wagenings Museum De Casteelse
Poort is tot en met 13 maart 2005 de ten-
toonstelling ‘Om den Brode’  ingericht. De
tentoonstelling gaat in op vragen zoals:
hoe zag de broodbakkerij er vroeger uit;
hoe maalde men het graan; hoe ver-
bouwde de boer het graan en hoe gaat
alles tegenwoordig in zijn werk. Naast
deze algemene historische ontwikkelin-
gen schetst de tentoonstelling een beeld
van molens en bakkers in Wageningen en
van de instituten die op dit gebied actief
zijn en zijn geweest. Brood heeft in kunst
en cultuur een belangrijke rol gespeeld.
Ook in religie en folklore speelt brood een
rol van belang. Naast het verleden speelt
ook het heden een belangrijke rol. Er spe-
ciale aandacht voor de bakkers van Wa-
geningen en uiteraard neemt de am-
bachtelijk in bedrijf zijnde molen De Vlijt
ook een belangrijke plaats in. De ope-
ningstijden van het museum zijn dinsdag
t/m zaterdag van 12.00-16.00 uur en zon-
dag van 13.00-16.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt voort volwassenen 2 euro en
voor bezoekers onder de 16 jaar 1 euro.
Op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur is
het bezoek aan de tentoonstelling gratis.
Verdere informatie is te verkrijgen op
www.casteelsepoort.nl.

Verplaatsing van ’t Wissel wordt
overwogen 

Molen ‘t Wissel te Elst heeft, als meerdere
Utrechtse molens, dringend restauratie
nodig. Deze restauratie zal waarschijnlijk
op zijn vroegst in 2007 worden uitgevoerd.
Wanneer Provinciale Staten het subsidie-
voorstel ten bedrage van 4 miljoen goed-
keurt (Molenwereld 2004-12-0391), komen
eerst de meest urgente gevallen aan
bod. Op zich is deze planning niet ver-
keerd, want dan kan gedurende 2005 en
2006 worden nagedacht over de beste
locatie voor de molen. ‘t Wissel staat nu
min of meer weggedrukt in het Ame-
rongse deel van Elst. Het bestemmings-
plan ter plaatse biedt de mogelijkheid om
de molen richting provinciale weg N225
te verplaatsen. De Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg heeft voorgesteld om de
molen bij de oostelijke entree van het
dorp neer te zetten, op Rhenens grond-
gebied.

Tijdelijk voordeel door biotoop-
problemen bij de 1200 Roe

Sinds oktober 2003 wordt de 1200 Roe te
Amsterdam bewoond en bemalen door
R. Arler. Aan de molen moet echter wel

het nodige gebeuren, aangezien deze
sinds februari 2004 niet meer gekruid mag
worden. Aangezien de penbalk en de
lange spruit in zo slechte staat verkeren
heeft de molenmaker dit advies gege-
ven. Vaags heeft een nieuwe stalen
lange spruit gemaakt (Molenwereld 2004-
05-205), doch die moet nog worden aan-
gebracht door molenmaker J.K. Poland.
Vanaf dat moment staat de molen op
WZW en wordt de wind tussen ZZW en
NNW zoveel mogelijk benut om de molen
toch nog te kunnen laten draaien. De
molen heeft een armzalige biotoop en
(momenteel) een wanwichtig gevlucht.
Het nadeel dat een huizenblok op het ZW
normaliter voor de molen heeft werkt nu
in het voordeel bij wind uit NW. Het com-
plex verandert de windrichting enigszins
en dat komt ten goede van de wind-
vang. Het weer kruibaar maken van de
molen staat voorop. De hoop is aanwezig
dat in 2005 groen licht voor het verdere
herstel van de molen zal worden gege-
ven. 

Verhuizing van De Otter laatste
redmiddel? 

Gedurende de afgelopen vijf jaar is er
door de eigenaar en de molenaars van
houtzaagmolen De Otter te Amsterdam
gestreden voor biotoopbescherming op
de eigen unieke locatie. De uit circa 1631
daterende paltrokmolen werd in 1925
onttakeld. Na plaatsing op de rijksmonu-
mentenlijst in 1977 startte in 1994 een in-
grijpende restauratie en werd in 1996 een
maalvaardige molen opgeleverd. Enkele
jaren daarna diende het ene na het an-
dere plan voor hoge nieuwbouw in de di-
recte omgeving van de molen zich aan.
Het volgen van de mogelijke bezwaar-
procedures, daarin gesteund door vele
instanties, leverden uiteindelijk niet het

De molen van Vaassen in opbouw in
1990.

Hangen en wurgen met de 1200 Roe in
Amsterdam-Slotermeer (foto: R. Arler,
11 juni 2004).
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beoogde resultaat. De Raad van State
stemde in december 2003 in met de bouw
van een 55 meter hoge toren ten zuidwes-
ten van de molen (Molenwereld 2004-01-
06/07). De toch al slechte biotoop van de
molen wordt hierdoor nog meer geweld
aangedaan. Minder windvang is hierbij
slechts een van de gevolgen. 
Teneinde het monument voor het nage-
slacht te bewaren is men van plan de
molen te verplaatsen naar een locatie
waar deze ongeremd aan de slag kan.
De aanvraag voor een monumentenver-
gunning voor de verplaatsing van de mo-
len is ingediend bij het stadsdeel Wester-
park, met het verzoek dit ter advisering
voor te leggen aan het Bureau Monu-
menten en Archeologie van Amsterdam
(BMA). Het stadsdeel heeft echter ver-
klaard niet achter verplaatsing te staan
en bronnen beweren dat ook het BMA de
noodzaak (nog) niet inziet. De toekomst
van De Otter is dus allerminst zeker en on-
der het motto “Beter een werkende Otter
buiten de stad dan een wrak aan de
Kostverlorenvaart” wordt het gevecht
voor behoud van De Otter aangegaan.

Rechter staat bouw woningen
Rijndijk toe

Vier omwonenden hebben tegen de
bouw van 67 woningen in de nabijheid
van de Rijnenburgermolen te Hazers-
woude-Rijndijk via de rechter om schor-
sing verzocht. Ondanks hun bezwaren en

aanvullende bezwaren van Vereniging
de Hollandsche Molen gaf de gemeente
Rijnwoude toch een bouwvergunning af
(Molenwereld 2004-11-0360). Op 30 no-
vember 2004 heeft de rechter te Den
Haag de bezwaren ongegrond verklaard.
De voorlopige stillegging van werkzaam-
heden is daarmee niet aan de orde en
de bouw van de 67 huizen in de Molen-
hoek te Hazerswoude-Rijndijk kan begin-
nen. In de hoorzitting betoogden de vier
omwonenden dat voornamelijk het ap-
partementencomplex verlies aan uitzicht,
achteruitgang van de privacy, waarde-
vermindering van hun huizen betekent én
in strijd is met de molenbiotoop van de Rij-
nenburgermolen. De rechter vond de hin-
der die de omwonenden ondervinden,
niet zo groot. Ook aan de molenbiotoop
werd weinig waarde toegekend, aange-
zien de molen volgens de rechter toch al
in windvang wordt belemmerd door de al
aanwezige bebouwing ! Thans rest de be-
zwaarmakers slechts de gang naar de
Raad van State, maar de bouw is begon-
nen.

Biotoop ook hot item voor Groe-
nendijkse Molen

Niet alleen de biotoop van de Rijnenbur-
germolen maar ook die van de Groenen-
dijkse Molen in Hazerswoude-Rijndijk
wordt in de nabije toekomst bedreigd. Dit
bleek tijdens een informatieavond ge-
houden op 1 december 2004. Tijdens

deze avond werden de bouwplannen
voor het westelijk deel van Hazerswoude-
Rijndijk ontvouwen. De ‘Gele Wip’  staat
precies in het gebied dat de gemeente
de komende vijftien jaar wil gebruiken
voor verdere uitbreiding, maar in een
straal van 300 meter rond de molen mag
dat niet. Er was nauwelijks bezwaar onder
de aanwezigen, al hoewel het meren-
deel zich wel af vroeg of de kosten die de
plannen met zich meebrengen wel ver-
antwoord zijn. Voordat de ideeën gecon-
cretiseerd kunnen worden moet door de
projectgroep Oude Rijnzone (een samen-
werkingsverband van vijf gemeenten
langs de Oude Rijn) eerst een sluitende
exploitatie voor de plannen worden uit-
gewerkt. Het buurtcomité Groenendijk
probeert een groep bewoners bijeen te
krijgen die de plannen voor Hazers-
woude-Rijndijk-west kritisch blijft volgen.
Wethouder Uljee van de gemeente Rijn-
woude wil in overleg treden met de Rijn-
landse Molenstichting over mogelijkhe-
den tot verplaatsing van de molen. Ver-
plaatsing van de molen zou ook ten
goede komen van de bouwplannen die
in de directe omgeving van de molen is
gepland. Kortom het is de gemeente er
veel aan gelegen om de strook tussen de
spoorlijn en Rijndijk volledig voor woning-
bouw in te kunnen zetten. In een reactie
hierop laat de Rijnlandse Molenstichting
weten niet akkoord te gaan met ver-
plaatsing. De molenstichting voelt zich de
laatste jaren meer verhuisbedrijf dan mo-
lenstichting. De molenstichting heeft im-
mers meegewerkt aan verplaatsing van
de Bosmolen te Leiderdorp en de Hoop
doet Leven te Voorburg. Op dit moment
zoekt de stichting nog naar een nieuwe
locatie voor de Meerburgermolen te Zoe-
terwoude. Het moet maar eens afgelo-
pen zijn vindt de Rijnlandse Molenstich-
ting, die opkomt voor instandhouding van
haar molens op de huidige locaties. In
2003 is nog een bedrag van 100.000 euro
uitgegeven voor de aanleg van een dui-
ker onder de Rijndijk. Hierdoor kon de
Groenendijkse Molen zijn bemalingsfunc-
tie behouden. Bij verplaatsing zou dit ook
weggegooid geld zijn. Voor de Rijnenbur-
germolen is er geen weg terug, maar
voor de Groenendijkse Molen hoeft het
nog niet te laat te zijn. 

Toekomst Zaagmolen Welte -
vreden Krimpen a/d Lek onzeker

Halverwege de negentiende eeuw zijn er
een aantal bijzonder grote zaagmolens
gebouwd, veelal met dubbel werk. Veel
ervan zijn al betrekkelijk snel verbouwd tot
stoomzagerijen omdat de wind lang niet
altijd het binnenwerk kon trekken. De Wel-
tevreden in Krimpen a/d Lek, gebouwd in

De Rijnenburger Molen, een van de
molens aan de molenspoorlijn van 
Nederland, de lijn Leiden-Woerden
(foto J. Vendrig).
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1845, was ook uiterlijk een zeer merkwaar-
dige molen met een rechthoekige onder-
bouw en daarop een zeskant. Voor de
verandering was de balie evenwel acht-
kant. In 1910 werd de molen na een
brand in de kap verbouwd tot stoomza-
gerij. Deze dreigde in 1987 gesloopt te
worden. Doeltreffend optreden van een
plaatselijke werkgroep, de latere Stichting
Zaagmolen Weltevreden, voorkwam dat
het molenrestant in mootjes gehakt werd.
Met zeer grote zorg werd door de stich-
ting een nieuwe standplaats uitgezocht,
waar de molen alvast in januari 2000 een
vooralsnog tijdelijke standplaats kreeg
(zie Molenwereld 2000-2). Op 1 februari
2002 werd de Weltevreden door de
staatssecretaris op de rijksmonumenten-
lijst geplaatst. De eigenaar van de grond,
een beleggingsmaatschappij, tekende
hiertegen nog diezelfde maand bezwaar
aan. De uiteindelijke bestemming van het
hele zgn. IHC-terrein was niet rond. De be-
leggingsmaatschappij wilde zich door de
molen niet laten binden, terwijl de molen-
stichting formeel geen enkel recht op de
grond kon laten gelden. Dat zou pas aan
de orde kunnen komen als de gemeente
Nederlek en de grondeigenaar tot over-
eenstemming zouden zijn gekomen. Juist
in die onderhandelingen raakt de molen
tussen wal en schip. De molenstichting
stond hier volkomen buiten en kon alleen
maar hopen op de goede afloop en die
kwam niet. Tot overmaat van ramp pakt
ook het lopende bezwaarschrift verkeerd
uit voor de stichting. De Monumentenwet
maakt alleen bescherming van onroe-
rend goed mogelijk en dat was de Welte-
vreden in zijn opstelling vanaf januari 2000
niet. Bij de bescherming in 2002 was er
vanuit gegaan dat die tijdelijke stand-

plaats binnen niet al te lange tijd een de-
finitieve zou worden; in de redengevende
omschrijving was daar zelfs van uit ge-
gaan door bijvoorbeeld ook de sleephel-
ling erin op te nemen die uiteraard nog
niet aanwezig was. Het heeft er allemaal
toe geleid dat de beleggingsmaatschap-
pij op 13 oktober 2004 in het gelijk is ge-
steld en de (voorlopige) bescherming
van de Weltevreden ongedaan wordt
gemaakt, uiteraard met alle gevolgen
van dien. Tot grote ergernis van de mo-
lenstichting deelt burgemeester Veerhoek
in een gemeenteraadscommissie op 23
november mee dat de afvoering van de
molen van de rijkslijst het gevolg is van on-
juiste informatie die door de molenstich-
ting aan Monumentenzorg verstrekt zou
zijn met betrekking tot de staat van de
molen (sleephelling, zaagloodsen etc.).
Dit is een pertinente onwaarheid, daar
alle betrokkenen: stichting, gemeente,
Monumentenzorg precies wisten hoe de
vork in de steel zat. Als het ergens fout is
gegaan dan is dat gelegen in het feit dat
men de toekomst van de molen aan de
Rijsdijk niet heeft veilig gesteld. En dat was
zeker niet de schuld van de Stichting
Zaagmolen Weltevreden. Sterker nog die
is in feite met deze gang van zaken zwaar
gestraft voor haar inspanningen. Ze
redde niet alleen de molen van een ze-
kere ondergang, maar voerde ook een
voorbeeldig locatieonderzoek uit en wist
bovendien een zaagmolenbinnenwerk
(van de Clarissa Maria uit Rijswijk) te ver-
werven plus nog veel andere materialen
en gereedschappen. Het heeft er nu veel
van weg dat de molen voor de eigen
woonplaats niet behouden kan blijven,
aangezien een voor een houtzaagmolen
geschikte locatie moeilijk te vinden zal
zijn. De Stichting Zaagmolen Weltevreden
heeft daar weinig fiducie in. Zo wordt er
momenteel gepraat over herbouw van
de molen in Alblasserdam, waar men ho-
pelijk deze unieke molenschepping van
Kloos beter weet te waarderen. jsb.

Biotoopprijs voor Hoogheem-
raadschap van de Krimpener-
waard

Vanaf 1995 wordt door het Gilde van Vrij-
willige Molenaars jaarlijks de Evert Smit- 

biotoopprijs uitgereikt, met bijbehorende
cheque ter waarde van 500 euro. De prijs
wordt gegeven aan mensen en of orga-
nisaties die zich hebben ingezet voor de
instandhouding of verbetering van de
omgeving van molens. Op vrijdag 26 no-
vember is de Evert Smit-biotoopprijs 2004
uitgereikt aan het Hoogheemraadschap
van de Krimpenerwaard. Het hoogheem-
raadschap ontving deze prijs voor haar
stellingname en inspanningen bij de be-
scherming van de Haastrechtse Molen te
Gouda. De prijs werd uitgereikt door de
voorzitter van het gilde, de heer H. Steinz,
in de molenschuur van de molen. Het
Hoogheemraadschap heeft de prijs in
ontvangst genomen met de nadrukkelijke
mededeling dat de prijs ook toekomt aan
J. Noorlander, vrijwillig molenaar van de
Haastrechtse Molen. Zowel Noorlander als
het hoogheemraadschap houden zich al
jaren bezig met handhaving van het
windrecht dat is vastgelegd in de keur.
Het is zeker niet vanzelfsprekend dit te
doen, gezien het besluit dat het Hoog-
heemraadschap van Delfland onlangs
nam ten aanzien van versoepeling van
het bij haar geldende keur (Molenwereld
2004-06-222/223). De bezwaren van om-
wonenden hiertegen zijn door de Raad
van State in het voorjaar van 2004 van
de hand gewezen. Door het mogen
handhaven van de keur werden alle om-
wonenden verplicht om hun beplanting
te snoeien tot aanvaardbare hoogte
(Molenwereld 2004-04-0161). Ook de pro-
vincie Zuid-Holland komt hierbij aan de
beurt, het kappen van die bomen is ech-
ter opgeschort (Molenwereld 2004-11-
360). De prijs is voor het hoogheemraad-
schap een aanmoediging en extra stimu-
lans om op de ingeslagen weg voort te
gaan. 

Voorlopig nog geen draaiende
Drie Lelies

Molen de Drie Lelies in Maasland wordt
niet op de gemeentelijke prioriteitenlijst
voor rijksmonumenten gezet. Restauratie
van de molen is daardoor voorlopig uit-
gesloten. De molen liep op 27 oktober
2002 schade op door zware storm. Hierbij
brak een korte schoor, maar door correct
ingrijpen van de molenaar van de Dijk-
molen werd erger voorkomen. In februari
2003 werd de molen kaalgezet en wer-
den staart en schoren verwijderd (Molen-
wereld 2003-03-0077). Het College B en W
Midden-Delfland besloot hiertoe van-
wege de stopzetting van provinciale sub-
sidies voor dergelijke projecten.

Draaischema Tweemanspolder
te Zevenhuizen

Jan Springer, Tineke van Tol, Jan Spruit en
Johan Ottevanger hebben als molenaars
van de molenviergang van de Twee-
manspolder te Zevenhuizen een draai-
schema opgesteld voor 2005. Wanneer
het weer dit toelaat zullen de molens op

Een betere toekomst lijkt voor de 
Weltevreden bij de museumhaven van
Krimpen a/d Lek niet weggelegd.

De heren Van Ewijk (l) van het Hoog-
heemraadschap van de Krimpener-
waard en Steinz (r) van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars met de oorkonde
van de biotoopprijs (foto J. Vendrig).
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deze dagen tussen 10.00 en 17.00 uur in
bedrijf zijn. De draaidagen zijn vastgesteld
op 15 en 29 januari; 12, 19 en 26 februari;
12 en 26 maart; 16 en 23 april; 14 en 28
mei; 11 en 18 juni; 9 en 23 juli; 13 en 27 au-
gustus; 10 en 24 september; 8, 22 en 29
oktober; 12 en 26 november; 10 en 24 de-
cember. Van 6 tot en met 9 september
zullen de molens in floodlight draaien van
zonsondergang tot circa 22.00 uur. Na-
dere informatie is te verkrijgen via Johan
Ottevanger (johan@bovenmolen.nl).

Start restauratie De Vijf 
Gebroeders

In april 2004 bereikte de stichting die zich
bezig houdt met de herbouw van De Vijf
Gebroeders te Heinkenszand een mijl-
paal. Inclusief een bijdrage van de ge-
meente Borsele voor de inspanningsver-
plichting ruim 95.000 euro bij elkaar te krij-
gen, beschikte men over voldoende mid-
delen de eerste fase te aan te besteden.
Wanneer de stichting over 167.500 euro
beschikt betaalt de gemeente Borsele
nogmaals een bijdrage van 23.000 euro.
In deze eerste fase staan het rechtzetten
van de molen en herstel van de fundering
centraal (Molenwereld 2004-04-0162). Op
2 december 2004 is met het opvijzelen
van de molenromp de restauratie offici -
eel begonnen. Aan deze activiteiten is al
voorbereidend werk voorafgegaan. Kap
en wiekenkruis werden al enkele jaren ge-
leden afgenomen, waarna de molen
wind- en waterdicht in afwachting was
van betere tijden. Inmiddels is een nieuwe
fundering geconstrueerd. Het officiële
startsein werd gegeven door H. Eversdijk,
lid van het comité van aanbeveling van
De Vijf Gebroeders. De romp staat twintig
centimeter uit het lood en alvorens met
de restauratie verder gaat wordt de mo-

len rechtgezet. Voor 2005 heeft men her-
stel van het metselwerk en het vervangen
van alle zolders op het programma staan.
De stichting hoopt gedurende de ko-
mende tijd de resterende middelen bij el-
kaar te krijgen, zodat men in 2007 weer
een complete molen in Heinkenszand
heeft. 

De maat is vol voor de Maria-
Antoinette

W. Crommentuijn heeft de Maria-Antoi-
nette inclusief overige opstallen te
Deurne-Zeilberg verkocht aan de plaat-
selijke Harmonie Excelsior. Op 3 decem-
ber vond de overdracht plaats. De Har-
monie gaat in de loods en de molen re-
petitieruimtes inrichten. Mede dankzij
haar leden en een opgebouwd vermo-
gen was het mogelijk tot aankoop over te
gaan. In eerste instantie zal de prioriteit
liggen bij het inrichten van repetitieruim-
tes. De drumband zal in de molen gaan
repeteren, terwijl de harmonie en majo-
rettes hun onderkomen in de loods zullen
krijgen. Hiertoe moeten eerst isolerende
maatregelen worden genomen. Crom-
mentuijn heeft de afgelopen jaren met
lede ogen toe moeten zien hoe zijn molen
langzaam maar zeker verder aftakelde.
Onvoldoende subsidie voor restauratie-
werkzaamheden waren de oorzaak hier.
Nadat in september 2000 het museum in
de molen werd gesloten was voor Crom-
mentuyn vier jaar later de maat definitief
vol. Ondanks deze wetenschap verwacht
het bestuur van de harmonie dat de ge-
meente een bijdrage voor restauratie-
werkzaamheden zal geven, zodat het ge-
vlucht weer kan worden gecompleteerd.
Het hekwerk werd eind jaren negentig
volledig verwijderd, waarna kale roeden
resteerden. Het is te hopen dat door deze
wisseling van eigenaar de molen met
unieke geschiedenis zijn oorspronkelijke
karakter blijft behouden (Molenwereld
1999-11/12 en 2000-01) en de nieuwe be-

stemming niet te veel gevolgen heeft
voor het interieur.

Akte van overdracht Zwarten-
bergse Molen gepasseerd

Door fusie heeft de verkoop van de Zwar-
tenbergse Molen te Etten-Leur aan water-
schap de Brabantse Delta vertraging op-
gelopen. Op 7 april 2004 werd door het
waterschap tot definitieve aankoop met
restauratieverplichting besloten (Molen-
wereld 2004-05-0196). Dinsdag 23 novem-
ber is de molen door de gemeente over-
gedragen worden aan het waterschap.
De akte van overdracht is ondertekend
door dijkgraaf J. Vos en burgemeester
van Agt. De handeling vond plaats in de
Zwartenbergse Molen ten overstaan van
de notaris. Het waterschap is daarmee ei-
genaar geworden van de enige windwa-
termolen in West-Brabant. Na deze eigen-
domsoverdracht zal de molen zijn educa-
tieve functie behouden, de molen zal
daarbij evenwel (op dit moment) nog niet
vaker worden opengesteld. Het water-
schap onderzoekt mogelijkheden de mo-
len in een fietsroute op te nemen en is
doende een restauratieplan op te stellen.
Het contract met de vrijwillige molenaar
wordt op dezelfde voet voortgezet. De uit
1889 daterende molen is dringend aan
restauratie toe. Hiertoe heeft de Bra-
bantse Delta zich gelijktijdig verplicht. Zo
moet onder andere het krooshek vervan-
gen worden, zijn diverse onderdelen van
de molenkap in slechte staat en behoeft
de molenromp enig herstel. Dijkgraaf Vos
heeft aangegeven tot in lengte van jaren
als goed eigenaar van de molen op te
treden. Het waterschap heeft in haar
meerjarenbegroting al rekening gehou-
den met de restauratieverplichting en het
periodieke onderhoud. De molen is ook
bij de gemeente nog niet uit beeld, de
gemeente heeft de molen hoge prioriteit
toegekend op de bij de provincie inge-
diende lijst van te restaureren monumen-
ten.

Omvangrijke restauratie 
Sint Victor te Heeze begint snel

In februari 2004 heeft de gemeente
Heeze-Leende aangegeven 80.000 euro
voor verder herstel van de Sint Victor te
Heeze uit te trekken. In 2003 werd voor
een bedrag van 60.000 onder andere de
staartbalk vervangen en schilder- en con-
serveringswerk uitgevoerd (Molenwereld
2003-03-075/076). Voor het vervolgherstel
is een restauratieplan opgesteld. Op basis
van dit plan is de restauratie aangemeld
voor een provinciale subsidie in de pe-
riode 2005-2010. In totaal is voor het nog
te verrichten herstel 194.000 euro beno-
digd. Vooruitlopend op een subsidietoe-
kenning is het College van B en W bereid
een voorschot van ruim 105.000 euro te
verstrekken. In totaal is dan 185.000 euro
van de restauratie gedekt. Van deze res-
tauratiekosten verwacht de gemeente

De gang van de Tweemanspolder is de
laatste van de dertien viergangen die
tot in de vorige eeuw uitmaalden op
de Rotte.

De Maria-Antoinette werd in 1986 nog
voorzien van nieuw hekwerk (foto: mei
1986). 
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via het rijk een bedrag van 122.500 ver-
goed te krijgen, de termijn waarop dit be-
drag vrijkomt, is echter nog onbekend. De
molen onderging in zijn bestaan al twee
grote ingrepen. In 1905 werd de molen na
een brand grotendeels herbouwd. In de
zeventiger jaren verwerd de molen tot
een crepeergeval, maar in 1983/1984
werd de molen opnieuw draai- en maal-
vaardig gerestaureerd. De ingrijpende
restauratie is noodzakelijk ten gevolge
van achterstallig onderhoud in de afgelo-
pen 20 jaar. 

Gemeente laat de Akkermolen
te lang wachten

De restauratie van de Akkermolen in Zun-
dert is al enige tijd een slepend proces.
De twee jaar geleden uitgenomen roede
ligt nog steeds naast de molen, doch het
geld ontbreekt hier iets aan te doen. De
gemeente is in afwachting van de provin-
cie, die groen licht moet geven voor ver-
der herstel (Molenwereld 2004-07-0263).
Veel donateurs van de Stichting Vrienden
van de Akkermolen zijn het afwachten
beu en haken af, deze stichting heeft on-
geveer 150 ‘vrienden van de molen’. Ver-
der uitstel van de restauratie heeft een
negatief effect op de uitstraling van de
molen. Door een brief aan het College
van B en W heeft de stichting de kwestie
nogmaals onder de aandacht gebracht.
De stichting is zelfs bereid met haar (be-
perkte) eigen middelen een en ander
voor te financieren. De stichting wordt in
haar oproep gesteund door de Heem-
kundekring Zundert/Rijsbergen. De voor-
zitter laat weten het treurig te vinden dat
de molen in deze staat verkeert ten ge-
volge van verkeerde prioriteitenstelling en
gebrek aan mankracht bij de gemeente.
Sinds september 2004 echter is er een ge-

meentelijke monumentencommissie in
oprichting en gloort er wellicht hoop aan
de horizon. Het hieraan verbonden amb-
telijk secretariaat kan als aanspreekpunt
gelden voor de monumentale en andere
waardevolle gebouwen in de gemeente.
De gemeente legt de oorzaak bij de
doorlooptijd van de procedure: offertes
aanvragen, goedkeuring door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, monu-
mentenvergunning. De subsidieaanvraag
ligt momenteel bij de provincie en de ge-
meente hoopt elk moment een goedkeu-
rende verklaring te krijgen. Wanneer die
binnen is kan de gemeente de restauratie
voorfinancieren en zal het herstel niet
lang meer op zich laten wachten. Het
voorstel tot voorfinanciering zal echter
eerst nog door de gemeenteraad moe-
ten worden goedgekeurd.

Bouw ‘forellenmolen’ in 
Blitterswijck

Wanneer de plannen van T. Wijnhoven
gerealiseerd zijn, heeft Blitterswijck in 2005
weer een windmolen. Al in 2002 was er
sprake van het bouwen van een molen
waarin een kantine voor bezoekers en ex-
positieruimte gevestigd zou worden (Mo-
lenwereld 2002-05-0132). Wijnhoven
hoopt begin 2005 te beginnen met de
bouw van een achtkante beltmolen. De
gemeente Meerlo-Wanssum zegde eer-
der steun toe aan de plannen en ook
Rijkswaterstaat is akkoord gegaan. Rijks-
waterstaat had in eerste instantie beden-
kingen aangezien de molen in het winter-
bed van de Maas komt te staan. Aan de
andere kant van Blitterswijck stond tot de
Tweede wereldoorlog een ronde stenen
grondzeiler uit 1843. De molen was gele-
gen op een natuurlijke heuvel en werd op
17 november 1944 opgeblazen. Wijnho-
ven wacht nu nog op toestemming van
de provincie, maar verwacht dat dit
geen problemen oplevert. De molen met
een vlucht van naar verwachting 24 me-
ter wordt uitgerust met een generator.
Deze met wind aan te drijven generator
moet elektriciteit op gaan wekken die ge-
bruikt kan worden voor de kwekerij. Ver-
der zal de molen worden ingericht als
kantoor en tentoonstellingsruimte (over
forel en vissen). De molen wordt door 
Adriaens Molenbouw uit Weert nieuw ge-
bouwd op het terrein van de forellenkwe-
kerij Keijzersberg van Wijnhoven. Met de
bouw is een bedrag gemoeid van circa
500.000 euro.

I.J. de Kramer-prijs 2004 
uitgereikt te Sint-Amands 
(Vlaanderen)

Eind 2001 is de vereniging ‘TIMS Neder-
land en Vlaanderen’  overgegaan tot het
instellen van de I.J. de Kramer-prijs. De
prijs heeft tot doel het onderzoek naar en
het publiceren over molens in het Neder-
landse taalgebied te bevorderen. Deze
publicatieprijs werd voor het eerst in 2002

toegekend aan de auteurs dr. Thomas
Coomans, drs. Ester Vink en Nico Jurgens
voor hun studie ‘Abdijmolens tussen Rijn
en Schelde’. Tijdens de najaarsbijeen-
komst op zaterdag 20 november heeft
voorzitter Ton Meesters de I.J. de Kramer-
prijs 2004 ter grootte van 2.000 euro uitge-
reikt aan de Vlaamse auteur Karel Broes.
Hij ontving de prijs voor zijn studies ‘De
tredmolen, de onderbelichte molensoort’
en ‘Over schipmolens en andere onder-
slagmolens met in hoogte verstelbare wa-
teras’. Voor deze tweede gelegenheid
werden vijf inzendingen ontvangen. Een
deskundige jury, bestaande uit de heren
Karel Leenders (Den Haag), Walter van
den Branden (Gent), Henk Weevers
(Haarlem) en Jan Hofstra (Aalsmeer),
heeft de inzendingen beoordeeld en
wees de genoemde studie als winnaar
aan. Volgens de jury gaat de auteur zorg-
vuldig, systematisch en schematisch te
werk. Op een eerste zicht zou men zijn
werken kunnen beschouwen als een syn-
these van eerder gepubliceerde en ge-
kende bronnen en afbeeldingen. De au-
teur gaat echter een belangrijke stap ver-
der. Hij zorgt voor een degelijke en tege-
lijk praktische reconstructie met bijho-
rende kritische analyse, praktisch gericht
naar rendement en gebruik, voordelen
en nadelen. Hiervoor gaat desgevallend
bijkomend eigen archiefonderzoek
vooraf. De auteur verliest nooit het ge-
heel uit het oog en ontwikkelde daarvoor
een volledig nieuwe systematiek en termi-
nologie om alle losse elementen samen
te brengen tot een samenhangend, over-
zichtelijk en dus praktisch geheel. Dit is
duidelijk het werk van een ingenieur, die
zijn bevindingen weet om te zetten in be-
grijpbare taal, zelfs voor de volslagen
leek. Zijn werk en in het bijzonder zijn voor-
gestelde systematiek en methode leveren
een belangrijke en originele bijdrage aan
de molinologie. De grenzen van die moli-
nologie worden verlegd omdat de ietwat
vergeten schipmolens evenals de tred-

Na 20 jaar opnieuw ingrijpende restau-
ratie noodzakelijk aan de molen van
Heeze (foto: 24 juli 1984). 

T. Meesters reikt de I.J. de Kramer-
prijs uit aan K. Broes (foto: W. Beek 20 
november 2004).
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molens en kraanmolens dank zij dit werk
thans een duidelijke, onbetwistbare en
volwaardige plaats binnen de weten-
schap van de molenkunde hebben ge-
kregen. En beide studies van de laureaat
mogen zonder meer als basiswerken en
uitgangspunten voor verder onderzoek
en nieuwe inzichten worden bestempeld:
niet alleen in de Nederlanden, maar over
de hele wereld! De jury wil tevens mee-
delen dat ook het werk ‘De belasting op
het gemaal in Stad en Ommelanden
1594-1856’ (zie Molenwereld 2004-06-
0232) van B.D. Poppen diepe, bijzondere
indruk heeft nagelaten en dat het zeker
een eervolle vermelding verdient. Dit is
een origineel gedetailleerd chronologisch
bronnenonderzoek van een ogenschijnlijk
droog maatschappelijk-economisch ge-
geven, namelijk de fiscaliteit op het ge-
maal. Hieruit kan echter blijken dat deze
bijzondere fiscaliteit belangrijke histori-
sche hefboomfuncties heeft vervuld in de
ontwikkeling van het molengebeuren, en
meer nog in de economische en maat-
schappelijke vooruitgang (en stilstand) in
de Nederlanden. Dit werk biedt de au-
teur, of anderen, dus mogelijkheden en
ideeën om een aantal belangrijke eco-
nomische en sociale fenomenen in de
geschiedenis te duiden, te verklaren en te
plaatsen in een brede maatschappelijke
en historische context. Het ligt in de be-
doeling om de prijs in het najaar van 2006
opnieuw uit te reiken. In de loop van dat
jaar zullen auteurs van recent verschenen
of nog te verschijnen publicaties dan wel
manuscripten worden opgeroepen om
hun bijdrage hiervoor in te zenden. Het
volledige juryrapport en het reglement
zijn te raadplegen op de website van
TIMS: http://tims.geo.tudelft.nl/TimsNlVl/in-
dex.htm. Wiard Beek.

In ‘ t kort

- Begin december is een aanvang ge-
maakt met de eerste fase van de her-
bouw van molen Haitsma te Onderden-
dam. De stelling is al aangebracht.
- Op 3 december 2004 is door wethouder
Hollander de gerestaureerde stelling van
de Bökkers Mölle in Olst officieel in gebruik
genomen. 
- De molenromp van de in 1963 ontta-
kelde De Hoop aan de Voorstraat te Lien-
den staat te koop. De molenromp maakt
onderdeel uit van een perceel waarop
verder een heren T-boerderij staat met
kantoorruimte en overige opstallen. De
vraagprijs bedraagt, afhankelijk van
exacte perceelgrootte, minimaal 497.500
euro k.k.
- Eveneens in Lienden staat de voorma-
lige molenaarswoning van molen De
Marsch aan de Marsdijk 4 te koop voor
een bedrag van 795.000 euro k.k.
- Op 12 en 13 februari zal in de Molen van
Sloten en het naastgelegen (nog te ope-
nen) Kuiperijmuseum onder de naam
‘Kleinschalig’  een expositie plaatsheb-
ben van versierde eieren en paasdecora-
ties.

- De gemeente heeft bekendgemaakt
dat er nog geen concrete plannen be-
staan voor de inrichting van het terrein
rond de Molen van Fakkert te Hoonhorst. 
- Ultimo november is te Zuthpen aan de
Stokebrandseweerd een Amerikaan
(1927) met een vlucht van 5 meter ten be-
hoeve van restauratie tijdelijk weggeno-
men.
- Stichting korenmolen De Regt heeft op-
dracht gegeven voor het vervangen van
drie molendeuren en het raam op de
oostzijde van de molenromp. Dit is moge-
lijk gemaakt dankzij voorfinanciering door
het Landschapslan Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden en de gemeente
Nieuw-Lekkerland. Ook wordt momenteel
bekeken of het platte dak van de molen,
dat in een slechte staat verkeert, vervan-
gen kan worden.
- De aanbesteding van de restauratie van
de standerdmolen van Sint-Annaland is
op dit moment in volle gang. 
- Het nieuwe bestuur van de Molenstich-
ting Land van Heusden en Altena bestaat
sinds 1 januari uit B. Snoek (voorzitter), A.
Cretier (secretaris) en R. Salomons (pen-
ningmeester). Naast het bestuur is een
Raad van Advies gevormd, waarin de ge-
meenten een toezichthoudende rol zullen
vervullen.
- Na de buitenroede (Molenwereld 2004-
12-396) is ook de binnenroede van de An-
nemie te Eindhoven-Acht kaalgezet en is
het voegwerk van de molen aangepakt.
De molen krijgt in het voorjaar van 2005
nieuw hekwerk.
- Op 1 december 2004 is afscheid geno-
men van de overleden molenaar B. Le-
jeune. Lejeune was 19 jaar molenaar op
de Bisschopsmolen te Maastricht en van
zijn hand verscheen ook onder andere
het boek ‘Maastricht onbekende molen-
stad’. Lejeune overleed op 63-jarige leef-
tijd aan de gevolgen van een in septem-
ber 2004 geconstateerde ziekte. 

Molenkalender 2005

12-13 februari: Expositie ‘Kleinschalig’
Molen van Sloten.
12 maart: Friese molenaarsdag.
12 maart: Ruilbeurs Dordrecht.
tot 14 maart: Tentoonstelling ‘Om den
Brode’  Wageningen.
19 maart: Algemene vergadering De Hol-
landsche Molen.
27 maart: Westbrabantse Molendag.
2 april: Jaarvergadering Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars.

De onttakelde molen De Hoop in 
Lienden. De onderdelen van deze 
molen werden gebruikt voor de 
restauratie in 1965 van de onttakelde
molen van Doetinchem.

De stelling van de molen in Onderdendam wordt aangebracht (foto: H. Noot 12
december 2004).
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ZOEKER
De heer Esselink uit Delft doet een sug-
gestie voor de onbekende molen uit Mo-
lenwereld 2004-12. Hij heeft een ansicht-
kaart van de Oostzijdse molen te Ab-
coude, waarvan de situatie sterk doet
denken aan die van de Zoeker, alleen
vanuit tegenovergestelde richting. De be-
wuste boerderij zou zich dan rechts op de
achtergrond moeten bevinden. Een kijkje
ter plekke zou zekerheid kunnen geven. 

De nieuwe ‘Zoeker’ is een beltmolen uit
zuidelijke regionen, maar welke is het pre-
cies?
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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NVVM-molenmakers actief

Molenmakerij Saendijck B.V.
Eind november is Molenmakerij Saendijck
gestart met de restauratie van paltrok-
houtzaagmolen De Gekroonde Poelen-
burg. 
De molen krijgt een nieuwe huid: borst, zij-
schotten, achterschot luiven (luifels). Ook
de windpeuling, beerstutten en het kruis,
exclusief roeden, worden vernieuwd. Bo-
vendien wordt na de restauratie de mo-
len niet geteerd maar groen geschilderd
en de zijschotten worden veranderd van
staande delen naar een getrapte weeg.
Hier is voor gekozen door de Vereniging
de Zaansche Molen. 
In 1904 is molen De Locomotief uit Koog
aan de Zaan gekocht door de eigenaar
van de verbrandde molen De Poelen-
burg en overgeplaatst naar het Weerpad
in Zaandam waarna de molen De Ge-
kroonde Poelenburg is gaan heten. Deze
molen was ook groen met een getrapte
weeg aan de zijschotten waarvan de ke-
pen nog steeds zijn terug te vinden in de
vierkantstijlen. 
Na de overplaatsing in 1962-1963 naar de
Zaanse Schans is de kleur van de molen
veranderd, waarschijnlijk door geldge-
brek of omdat de meeste paltrokmolens
vroeger zwart geteerd waren. 
Woensdag 2 december zijn de roeden
verwijderd en is de windpeuling vervan-
gen. Ook is de zwichtstelling weg ge-
haald om vernieuwd te worden. 
De Gekroonde Poelenburg staat er nu
onttakeld bij, maar het is een mooie klus
om de molen weer in de oude staat terug
te brengen. 

Onze eigen molen, de Agneta in Ruurlo,
was ook weer aan wat onderhoud toe.
Het bleek dat beide voeghoutkoppen
flink aangetast waren. De aard en om-
vang van de aantasting was dusdanig
dat een reparatie met kunsthars het

meest zinvol bleek. Omdat de molen nu
toch stil stond hebben de vrijwillige mole-
naars van de molen tegelijkertijd de
zaaginstallatie nagezien. Vooral de slijtde-
len, zoals de neuten van de slee en de
geleidingen van het zaagraam, waren
aan vervanging toe. Enige haast was ge-
boden, want de stammen voor de
nieuwe voeghouten van De Korenschoof
in Noordlaren lagen al klaar. Traditioneel
zagen we deze altijd nog op windkracht
uit. De restauratie van de watermolen
Den Haller in Diepenheim vordert ge-
staag. De aannemer heeft de nieuwe
waterlopen bijna gereed en de nieuwe
eikenhouten brug is reeds geplaatst. In
onze werkplaats wordt gewerkt aan die
nieuwe schutten en het waterrad.

Verbij Hoogmade B.V.De werkzaamhe-
den van Verbij Hoogmade BV over no-
vember 2004 waren: het vervangen van
de staartbalk aan molen De Windlust in
Wassenaar, ook is nog divers klein onder-
houdswerk uitgevoerd. Verder is de korte
spruit bij Lijkermolen nr. 1 te Rijpwetering
vervangen. Bij de Stadsmolen te Leiden is
de staartbalk vernieuwd en ook onder-
houdswerk uitgevoerd, waarbij ook balk-
kopherstel is uitgevoerd.
Aan de Hogewegse molen te Noordwijk is
het beschot van het bovenhuis ver-
nieuwd en zijn de zijgebinten hersteld.
Herstel is ook uitgevoerd aan het gaande
werk, zoals het inslaan van nieuwe wig-
gen in het scheprad.
De Windlust te Nieuwerkerk aan den IJssel
heeft zijn staart en schoren gekregen en
de molen is opgehekt. Verder zijn de laat-
ste zolders aangebracht en in de werk-
plaats wordt nog volop gewerkt aan het
klaarmaken van diverse onderdelen. Ook
zijn de nieuwe baarden opgehangen,
gemaakt door een sponsor van de mo-
lenstichting. 
Divers groot onderhoudswerk is uitge-
voerd aan De Laakmolen te Den Haag
zoals herstel van de twee Dekkerwieken,
vervangen van twee lange schoren en
één korte schoor, doorschuiven van de
roeden, gangbaar maken van de rem-
kleppen in de twee fokken en divers klein
timmerwerk.
De tuigage van een roede aan molen De
Distilleerketel te Rotterdam-Delfshaven is
vernieuwd.
In de werkplaats is ook gewerkt aan de
kap voor de molen Murphy molen te San
Francisco.
Eveneens in de werkplaats wordt gewerkt
aan de ophekking van de nieuwe roeden

voor molen De Windhond in Woerden.
Aan enkele molens van de Utrechtse Mo-
lenstichting is of wordt het nodige onder-
houd uitgevoerd aan ramen, deuren, lui-
ken en dakkisten. Het betreft de Broekzijd-
sche Molen en de Oostzijdsche Molen te
Abcoude, alsmede de Garstermolen te
Nigtevecht.
In molen De Valk in Leiden zijn diverse
balkkoppen aangestort met bijkomende
werkzaamheden. Tevens zijn diverse trap-
leuningen en hekjes aangepast.

De restauratie van De 
Gekroonde Poelenburg 
is begonnen. 
(foto Molenmakerij 
Saendijck bv). 

De korenmolen van 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
opgehekt en met zijn 
nieuwe baard. 
(foto Verbij Hoogmade bv).
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Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

ALMENUM
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EikEn- En Bilinga stammEn in Voorraad

In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 

Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

De baard voor de Nieuwerkerkse 
Molen nog op de balie. 
(foto J. Vendrig).

Links: metselwerk aan de waterlopen
van Den Haller. 
(foto Vaags Molenwerken).

Vrijwilliger Bennie Reindsen lijnt de
neuten uit. 
(foto Vaags Molenwerken).
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De Passiebloem:
van eersteling tot 

hekkensluiter
Wim Huijsmans

De olie-industrie, van plantaardige oliën wel te verstaan,
vond men hoofdzakelijk geconcentreerd in een paar streken

of plaatsen zoals in de Zaanstreek of bij Dordrecht. 
Zwolle hoorde daar ook bij. De Zwolse olie-industrie 
begint met de oliemolen De Passiebloem, nu de laatste 

‘oliefabriek’ van de stad. 

Fragment van een kadastrale kaart van
omstreeks 1830 met de Nieuwe Vecht
en zijn oliemolens; vanaf de stad van
zuidwest naar noordoost: De Hoop, De
Fortuin, De Aloë, vervolgens aan de
andere kant van de rivier, De Passie-
bloem en De Roode Molen.

De vervallen Passiebloem omstreeks
1930. Woonhuis en prieel overleefden
de restauratie helaas niet.
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Portret

In de loop der tijd hebben langs de oe-
vers van de Nieuwe Vecht heel wat olie-
molens gestaan. Te rekenen vanaf de
Vechtbrug stonden aan de westzijde van
de Nieuwe Vecht de molens De Hoop, De
Fortuin en De Aloë, aan de oostzijde de
molens De Passiebloem en De Roode Mo-
len. Voor personen die vroeger de stad
vanuit het oosten en noorden bereikten,
moet het een prachtig en indrukwekkend
gezicht geweest zijn, al die molens zo op

een rijtje, getuigend van een grote bedrij-
vigheid. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de eigenaar van het huis bij de
Vechtbrug (waar nu de woningstichting
Openbaar Belang in zit) zijn huis in de ne-
gentiende eeuw de naam Molenzicht ge-
geven heeft.

Regt van wind

In het voorjaar van 1775 richtte Cajus Pe -
trus Slosbo (Slotsboo) zich met een ver-
zoekschrift tot schepenen en raden van
Zwolle. Hierin stelde hij dat hij ‘wel gene-
gen was om buiten de stad in de vrijheid
of schoutampt een olijmolen te setten’.
En omdat er een grote som geld mee ge-
moeid was, vroeg hij om een aantal gun-
sten. Hij wilde in de eerste jaren niet ge-
hinderd of benadeeld worden in de uit-
oefening van zijn werk door anderen en
bovendien wilde hij zijn negotie met zo
weinig mogelijk kosten uitoefenen.
Ook vroeg hij om hem het ‘regt van wind’
toe te staan, zoals ook andere molens
hadden, en het bedrijf te mogen uitoefe-
nen zonder inschakeling van plaatselijke
turfmeters en turfdragers. Bovendien
wenste hij vrijgesteld te worden van het
betalen van de accijns op turf en om een
octrooi van 20 jaar ‘tegens het zetten van
meerdere olijmolens’. In feite vroeg Slots-
boo hiermee om een monopoliepositie
voor twintig jaar. Er is hierdoor maar een
conclusie mogelijk: De Passiebloem moet
de eerste Zwolse windoliemolen zijn ge-
weest. Wellicht zullen er in Zwolle wel een
of meerdere rosoliemolens zijn geweest
die werkten voor de lokale behoefte, zeg
maar als ambacht voor de consument.
Het bouwen van een grote windoliemo-
len wijst meer in de richting van werken
voor de markt; als industrie.
Schepenen en raden vroegen de heren
cameraars (de schepenen belast met de
financiën) om advies. 
Het advies luidde:
*sta het bouwen van een oliemolen toe
op een plek, die daartoe wordt be-
paald
*verleen het recht van wind
*sta toe dat eigen arbeiders in dienst
worden genomen maar dat leden van
het zakkendragersgilde worden inge-
schakeld bij verkoop of leverantie van
zaad in de stad
*verleen een octrooi voor zes jaar
*verleen geen vrijstelling voor de turfac-
cijns.

Met het advies van de cameraars gingen
schepenen en raden op 27 juni 1775 ak-
koord. De heer Slotsboo kon op deze con-
dities met de bouw van de oliemolen be-
ginnen. Alleen was nog niet bekend waar
hij kon gaan bouwen.
Al met al bleek het stadsbestuur zeer po-
sitief te staan tegenover de bouw van de
oliemolen. Hoewel het vierde kwart van
de achttiende eeuw ten onrechte be-
kend staat als een periode waarin er op
economisch gebied weinig gebeurde,
leek het wel of er in Zwolle een nieuwe
wind waaide in het stadhuis. 

Bij de overweging om Slotsboo toestem-
ming te geven tot het oprichten van de
molen, ging het stadsbestuur niet zover
dat er een octrooi verleend werd voor 20
jaar, zoals hij vroeg, ook niet voor 25 jaar,
zoals voorheen het geval was, maar
slechts voor 6 jaar. Overwogen werd dat
het nadelig was voor ‘de gemeene wel-
vaard’ om octrooi te verlenen voor zo’n
lange tijd. Het zou ongunstig zijn voor an-
dere potentiële ondernemers, die zich
kwamen vestigen. De stad wilde duidelijk
een goed economisch klimaat schep-
pen. Was het de invloed van de patriot-
ten? Waren de ideeën van Joan Derk van
der Capellen tot de Pol zo vernieuwend
dat ze zelfs het economische leven beïn-
vloedden? In ieder geval waren Slotsboo
en zijn compagnons Abresch en Lede-
boer patriottisch gezind. Alle drie waren
lid van de meente, resp. sedert 1776, 1768
en 1770, het orgaan dat bevoegd was de
schepenen te benoemen. Of Slotsboo en
Abresch teleurgesteld waren in de ont-
wikkelingen naar een meer democratisch
bestel is mij niet bekend. Wel bedankten
zij in 1783 als lid van de meente. Het is niet
verwonderlijk dat de politieke rol van Le-
deboer in 1787 was uitgespeeld, toen de
prinsgezinden het in Zwolle weer voor het
zeggen kregen.

De bouw

In de vergadering van 11 juli 1775 kwam
opnieuw een verzoekschrift inzake de
bouw van een molen aan de orde. Slots-
boo had nu een compagnon voor de
molen gevonden in de persoon van Jan
Abraham Ledeboer. 
Als plek waar de molen moest verrijzen,
was hun oog gevallen op een stuk land,
eigendom van de stad, dat aan de
Nieuwe Vecht lag. Probleem was dat dit
land verhuurd was. Zij verzochten om dat
land voor onbepaalde tijd en voor een
schappelijke prijs te mogen huren om al-
daar hun ‘trafycq van olijslag met een of
twe molens ofte ook andere gepermit-
teerde trafycquen daarbij te mogen exer-
ceren’. Als ze eventueel ophielden met
hun bedrijf, dan gold een opzegtermijn
van drie jaar. Het land zou dan weer in de
oude staat van weiland teruggebracht
worden. 
Onder deze voorwaarden gingen sche-
penen en raden van de stad met de ver-
huur van het land akkoord. De jaarlijkse
pacht bedroeg 70 gulden. De pacht ging
in op Martini 1775 (= 11 november) en met
de huidige pachter moesten Slotsboo en
Ledeboer goede afspraken maken.
Dat was kennelijk gebeurd, want op 14
september 1775 is men volop bezig met
het bouwen van de oliemolen. Op die
datum vroegen Ledeboer en Slotsboo, nu
samen met hun nieuwe compagnon J.F.
Abresch, aan het stadsbestuur, ‘besig
sijnde met ’t doen setten van een olij-
mole’, om een vonderbrug over de
Nieuwe Vecht te mogen leggen van vier
jukken, ter breedte van drie voet, en even
hoog als de bestaande stenen Vecht-
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brug. Het stadsbestuur was hen ook nu
gunstig gezind. De vonderbrug mocht er
komen ‘mits dat de middelste palen so
verre van malkanderen worden geset,
dat geen stremming aan de scheeps-
vaart worde toegebragt’. De bouw van
de brug moest onder toezicht van de
stad gebeuren. 
Vlak voor de kerst was de oliemolen bijna
klaar. En dan blijkt ook wie de molen ge-
bouwd heeft. 
Op zaterdag 23 december 1775 vroeg
Derk van Dam, molenmakersbaas, aan
het stadsbestuur of het hem was toege-
staan, nu de nieuwe oliemolen bijna klaar
was, dat hij ‘nog eenige weijnige arbeid...
die tot vervordering van saken gaarne
morgen, sijnde sondag, soude afdoen’.
Het stadsbestuur stemde ook nu daarin
toe. Derk van Dam was een molenmaker,
die niet uit Zwolle kwam. 

De bouwers

Over de mogelijke oprichters van de Pas-
siebloem: Slotsboo, Abresch en Ledeboer
valt het volgende te melden. Cajus Petrus
Slotsboo is geboren te Kaap de Goede
Hoop en vestigde zich in 1770 vanuit Am-
sterdam in Zwolle. Jeremias Frederik
Abresch was jurist en zoon van een pro-
fessor. Jan Abraham Ledeboer was koop-
man en kwam uit Almelo. Alle drie waren
kleinburger van Zwolle en verwierven het
grootburgerschap, zodat zij deel konden
uitmaken van het stadsbestuur. Ik heb de
indruk dat deze drie heren in 1776 een
vennootschap hebben opgericht om een
oliemolen te bouwen en te exploiteren,
waarbij Ledeboer de handelsman was en
toezicht hield op het dagelijkse werk op
de molen en de andere twee geld en ju-
ridische kennis inbrachten. Na verloop
van een jaar verkocht Abresch zijn aan-
deel in de molen aan de andere twee fir-
manten. Op deze manier zou het in 1776
begonnen kunnen zijn. 

Ondernemerszin

Waarom Slotsboo c.s. nu juist in Zwolle een
oliemolen heeft opgericht, zal wel altijd
een vraag blijven. Geboren in Kaap De
Goede Hoop, in september 1770 in Zwolle
komen wonen vanuit Amsterdam, had hij
wellicht gemerkt dat Zwolle uiterst gunstig
gelegen was op een knooppunt van han-
dels- en vaarwegen. Met Amsterdam be-
stond over de Zuiderzee een goede vaar-
bevinding. En via de Hessenweg en de
Twentse weg was het Duitse achterland
gemakkelijk bereikbaar. De lijnolie kon dus
gemakkelijk getransporteerd worden. An-
derzijds had hij wellicht sinds zijn vestiging
in Zwolle ook gemerkt dat er in het ach-
terliggende platteland heel wat stond te
gebeuren. In de tweede helft van de
achttiende eeuw werd een begin ge-
maakt met de ontbinding van de mar-
ken. Het eeuwenoude stelsel van marken
in Overijssel was een handicap voor de
ontwikkeling van het platteland. Verde-

De Passiebloem met De Roode Molen, omstreeks 1900, beide nog in vol bedrijf.

ling van de marken en met name het in
cultuur brengen van de woeste gronden,
waaruit een groot gedeelte van de mar-
ken bestond, waren belangrijk voor de
ontwikkeling van de provinciale welvaart.
Ook de Staten van Overijssel steunden dit
initiatief. Bij het vruchtbaar maken van de
markegronden werden ze ingezaaid met
raap-, kool- of lijnzaad. En dat zaad kwam
Slotsboo c.s. heel goed van pas bij het
opstarten van zijn olieslagerij.
Een ander aspect dat wellicht meegeteld
heeft in Slotsboo’s overwegingen, zijn de
verveningen in het noordoosten van de
provincie en in Drenthe. Hoewel de fami-
lie Van Dedem in verband gebracht
wordt met de aanleg van de Dedems-
vaart, waarlangs de turf naar het westen
van de provincie en vervolgens via het
Zwarte Water vervoerd kon worden, is het
Gerrit Willem van Marle (1752-1799), de

schoonvader van Van Dedem, geweest,
die in de tweede helft van de achttiende
eeuw al het initiatief genomen heeft tot
en aan de wieg gestaan heeft van de
verveningen in Noord-oost Overijsel en
Drenthe. Aan turf hadden Slotsboo en
compagnons dus geen gebrek. Evenals
bij de marken werd ook hier de grond
vruchtbaar gemaakt door te beginnen
met de teelt van raap, lijn- of koolzaad.
En ook dat zaad was ‘koren’ op de molen
voor Slotsboo voor het slaan van olie.

De eerste jaren

In 1776 kwam De Passiebloem in bedrijf,
maar al een jaar later, in 1777, werd een
derde deel van de nieuwe oliemolen
door Dr. Jeremias Frederik Abresch ver-
kocht aan Jan Abraham Ledeboer, koop-
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Advertentie voor de verkoop van De
Passiebloem en De Aloë uit 1864.

man, en zijn vrouw A.M. Dassen, en aan
Cajus Petrus Slotsbo en zijn vrouw T.G. de
la Lane de Duthay. Het betrof niet alleen
de molen maar ook een derde deel van
de huizen, schuren, materialen, goederen
etc., alles gelegen buiten de Diezerpoort
aan de Nieuwe Vecht. 
In 1777 was Jan Abraham Ledeboer ook

eigenaar geworden van de (eerderge-
noemde) Roode Molen, die hij van we-
duwe van Hermannus Stenvers had aan-
gekocht. In 1724 hadden de Raad en
Meente octrooi verleend tot het oprich-
ten van deze, als pelmolen gebouwde
molen.
Hoe Ledeboer in het bezit gekomen is van

het nog ontbrekende gedeelte van De
Passiebloem (hij had slechts 2/3 deel),
daarvan heb ik geen akten gevonden.
Erg verwonderlijk is dat ook weer niet. On-
derhands werden er heel wat akten op-
gemaakt. Tot 1811 waren er in het oosten
van het land geen notarissen. En niet alle
onderhandse akten werden ter registratie
op het stadhuis aangeboden. 
(Hoe het verder ging met de oliemolen,
zal nog onderzocht moeten worden.)
Wel vond ik het testament van J.A. Lede-
boer. Hij overleefde zijn vrouw Alberdina
Margareta Dassen, die op 7 februari 1804
in de Grote of St. Michaelkerk werd be-
graven. Zij hadden geen kinderen. Op 15
februari 1804 maakte hij opnieuw een tes-
tament. Op 4 maart 1806 kreeg Ledeboer
patent als eigenaar van twee oliemolens
en een pelmolen en als koopman in krui-
denierswaren. Op 7 oktober 1807 over-
leed hij op 67-jarige leeftijd. Zes dagen la-
ter (13 oktober 1807) werd hij ‘s avonds
om half elf eveneens in de Grote kerk be-
graven. Het was een deftige begrafenis.
De klokken luidden lang. Er moest 11 gul-
den en 4 stuiver voor betaald worden.
Op 9 oktober 1807 werd het testament
van Ledeboer geopend. Ten aanzien van
de molens had hij het volgende bepaald:
Ik maake in vollen eigendom bij ervstel-
linge aan mijn neev Hermannus Jacobus
Dassen....mijne twee olij molen en pelle
moole in de buerschap Diese aan de Bin-
nenvegt kennelijk gelegen, met de schu-
eren, gebouwen en woonhuijsen daarbij
behoorende, so als die door mij sijn bes-
eeten, met het land waarop die staan en
dat daaran gelegen is, onder beswaar
van de erfpagt... voor de pellemoolen
van vijf gulden, 8 stuivers ‘s jaars, en we-
gens het land waarop de beijde olij mool-
ens staan, ter somma jaarlijks van seven-
tig guldens. Bovendien kreeg H.J. Dassen
voor zijn erfdeel ‘de hof en plantagien bij
de moolens met derselver behuijsingen,
ornamenten, vreemde gewassen en wat
daartoe behoort’.
Ledeboer bedacht in zijn testament ook
al zijn knechten: wat er op het moment
van zijn dood aan zaden, granen, olie en
koeken, gepelde gerst of andere koop-
mansgoederen op de zolders of elders
aanwezig was, moest getaxeerd worden
en de waarde daarvan moest worden
uitgekeerd aan zijn knechten. 
Ook aan Derk Jan Sweerts (elders voorko-
mend onder de naam Zweers) werd het
een en ander gelegateerd. Hij kreeg het
huis van Ledeboer, dat aan de Kleine Aa
(i.e. in de binnenstad) stond met de bij-
zondere bepaling dat ‘het comptoir van
de olij en pelmole’ daarin zal gevestigd
moest blijven, zoals dat tot nu toe het ge-
val was. En deze situatie moest zo blijven
zolang als het compagnonschap tussen
H.J. Dassen en D.J. Sweerts bestond.
Sweerts zou voor een kwart participeren
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Prijscourant van Reinders & Co uit juni 1910.

in de negotie, niet echter in de molens,
gebouwen, landerijen etc. 

(De Passiebloem was een oliemolen. De
naam De Passiebloem werd pas later
voor de molen gebruikt. In archiefstukken
duikt de molen voor het eerst op in 1777.
Hij stond er toen al. Dat is niet verwonder-
lijk. Een bouwvergunning was niet nodig,
laat staan een hinderwetvergunning. Een
stuk grond, groot genoeg om er een mo-

len op te bouwen, was het enige dat men
nodig had om het molenbedrijf te kunnen
beginnen. (.....) zijn geen archiefstukken
bekend die getuigen van een soortgelijk
octrooi voor de Passiebloem. 

Nieuwe generaties

In 1808 is de situatie rond de eigendom
gewijzigd. Hermannus Jacobus Dassen,

erfgenaam van zijn oom J.A. Ledeboer, is
dan voor de helft eigenaar . Op 27 juni
1808 leende hij van de heer Bruins in Al-
melo 8700 caroli guldens. Hij moest daar-
voor 4% rente betalen. Als onderpand
stelde hij de aan hem vermaakte helft
van twee oliemolens en pelmolen in de
buurschap Dieze aan de Binnenvecht ge-
legen met de schuren, gebouwen en
woonhuizen daarbij horende en de helft
van het land waarop ze staan, de helft
van de hof en plantage bij de molens
met de behuizing’ etc. Naast De Roode
Molen en de Passiebloem was hij dus ook
voor de helft eigenaar van een derde
molen, (de latere Aloë). 
Omdat de administratie van de molens
niet bewaard gebleven is, is het moeilijk
om een beeld te vormen hoe het rond
1800 toeging op een molen. Uit een hoe-
veelheid stukken betreffende nijverheid
en industrie over de periode 1811-1843 in
het stadsarchief (inv.nr. AAZ01-0487)
bleek dat er in 1816 drie oliemolens wa-
ren, waar in totaal 10 personen werkten.
Zij verdienden 8 gulden per week. De mo-
lens boden een redelijk bestaan. De staat
van de oliemolens was ‘middelmatig’. De
producten waren bestemd voor ‘omlig-
gende plaatsen en naburige provinciën’. 
De oliemolen van Hermannus J. Dassen
werd in mei 1824 openbaar verkocht op
het Stadswijnhuis. De inzet was op 4 mei
en de definitieve verkoop op 18 mei 1824.
De ‘kapitale’ oliemolen werd verkocht
met bijstaande gebouwen, knechtswo-
ningen en schuren, ‘zoomede het kan-
toor en kleine tuintje... met het zeil, touw
en laadwerk tot den molen behoorende’.
Tot de verplichtingen behoorde ook het
onderhoud van het bruggetje over de
Vecht. Bovendien was men gerechtigd
tot de bepoting van het dijkje aan de
zuidzijde van deVecht tot aan het hek,
dat van de Enk liep. Het hoogste bod op
de oliemolen was 9.000 gulden. Het bod
werd aangehouden en de verkoop ging
niet door. 

Ovink

Enkele dagen later en wel op 24 mei 1824
werd de oliemolen ten overstaan van no-
taris Roijer alsnog verkocht en getranspor-
teerd aan Assuerus Ovink, koopman te
Zwolle. Hij verwierf ook een pelmolen voor
het bedrag van 2.000 gulden. Waarschijn-
lijk wordt hiermee de (latere) Aloë be-
doeld. 
Nadat Ovink in het bezit gekomen is van
twee molens aan de Nieuwe Vecht, duikt
in notariële akten ook voor het eerst de
naam op. De molen aan de oostzijde van
de Nieuwe Vecht kreeg de naam De Pas-
siebloem, de molen aan de westzijde die
van De Aloë, beide namen van tropische
planten. Wat hem ertoe bracht om deze
twee uitheemse bloemen als naam voor
zijn molens te gebruiken, is mij niet geble-
ken. 
Assuerus Ovink was koopman in tarwe en
rogge en lid van de gemeenteraad. Vol-
gens de eerder genoemde stukken in-
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zake nijverheid en handel waren er in
1831 vijf oliemolens in Zwolle. In 1843 werd
het bezit van Ovink omschreven als een
olieslagerij. Op zijn twee molens, die af-
hankelijk waren van ‘windbeweging’
werkten zeven knechten. Hij produceerde
1020 (l.) raap- en lijnolie en 230.000 stuks
raap- en lijnoliekoeken. Op 20 maart 1844
overleed Ovink, zijn weduwe Lourentia W.
Revius volgde hem op 25 mei 1847. 
Om de boedel te verdelen werden tussen
15 juni en 5 juli 1847 de goederen ge-
taxeerd ten overstaan van notaris Royer.
Het totaal van de vaste goederen be-
droeg 32.430 gulden. De Aloë werd ge-
taxeerd op 6200, de Passiebloem op 6600
gulden. De vier huizen en één schuur, die
bij de Passiebloem hoorden waren 950
gulden waard. 
De inventarisatie van de goederen geeft
aan wat er op dat moment in De Passie-
bloem lag opgeslagen:
- Een last vijftien en een kwart mud kool
zaad ad. ƒ. 576,93

- Een last acht en een half mud dito, 
mindere kwaliteit, ad. ƒ. 413,87

- Zes en veertig vaten raapolie, ad 
ƒ. 1679,-

- Tweehonderd achtentachtig kannen 
lijnolie, ad. ƒ. 72,-

- Drie duizend raapkoeken, ad ƒ. 225,--
- Een tafel en dertien stoelen, ad. ƒ. 7,50
- Eenig theegoed en vijf glasgordijnen, 
ad. ƒ. 2,25.

Bij De Aloë lagen 7100 raapkoeken, 1900
lijnkoeken en 448 kannen raapolie. Daar
werden ook enkele vaar- en voertuigen
getaxeerd, zoals een schuit, een kar, een
boerenwagen, een mandewagen en
een chais. Een paard werd op 80 gulden
getaxeerd. 
Na inventarisatie van de boedel bleken
de baten ƒ. 121.018,80 en de lasten 
ƒ. 22.423,14. De molens werden bij nota-
riële akte van B.B. Royer van 17 augustus
1847 aan zoon Theodorus H. Ovink toege-
wezen. Ook hij was koopman, net als zijn
vader. 

Werklozen restaureren De Passiebloem
in 1937/1938.

Theodorus Ovink werd op 7 oktober 1847
aangesteld als voogd over zijn twee min-
derjarige zusters. Als onderpand voor het
beheer van de goederen stelde hij zijn
huis en pakhuis in de Nieuwstraat en de
beide oliemolens. De som was bepaald
op 16.000 gulden. 
Per ingang van 1 januari 1849 ging Ovink
een vennootschap aan met Johannes H.
Schellwald, kassier, wonende te Amster-
dam, tot het ‘uitoeffenen van de fabriek
eener olyslagerij en de daaraan verbon-
den handel in oly, lijnen, raapzaad en
koeken’. Ovink bracht de molens in, ge-
taxeerd op 16.000 gulden, Schellwald
16.000 gulden in contanten. De vennoot-
schap kreeg de naam Fa. Ovink-Schell-
wald en duurde tot 1864.

Passiebloem en Roode Molen
onder één vlag

Op 12 augustus 1864 verscheen er een
advertentie in de Zwolsche Courant
waarin de beide wind-oliemolens bij pu-
blieke verkoop ten overstaan van notaris
Mr. J.H. van Roijen op dinsdag 23 augus-
tus 1864 om 12.00 uur in Odeon ingezet en
14 dagen later aan de meest biedende
verkocht zouden worden. Ovink was over-
leden en zijn weduwe Frederica C.L. Co-
bet wilde de vennootschap niet voortzet-
ten maar de zaken liquideren.
De Passiebloem werd in de advertentie
omschreven als een oliemolen, ‘waarin
berging voor 50 last zaad, 50.000 koeken
en 500 vaten olie in drie uitmuntende ge-
metselde oliebakken, met annexe schuur
voor 50.000 turven, 3 arbeiderswoningen
met tuin, en koepel met tuin etc.’ Onmid-
dellijk achter de molen lag nog een stuk
‘best weideland, genaamd het Paarden-
kampje’. De Aloë had een berging voor
30 last zaad, 50.000 koeken, 40.000 turven
en een stalling voor twee paarden met
bijgelegen twee arbeiderswoningen met
tuin, koetshuis, schuur voor 10.000 turven
en een pakhuis. De Passiebloem werd in-

gezet op 3005 gulden, het Paarden-
kampje op 3100 gulden en de Aloë op
3305 gulden. Beide molens konden op 1
oktober 1864 aanvaard worden en waren
tegen brandschade verzekerd. De Passie-
bloem was belast met de helft van de
kosten voor onderhoud van het brugje
over de Nieuwe Vecht. 
Bij de verkoop bleek de inzet tevens de
koopprijs. De Passiebloem kwam in han-
den van Willem Visscher, brander, en
Adam Visscher, landeigenaar te Zwoller-
kerspel, Zij waren ook al eigenaar van de
Roode Molen. De Aloë werd eigendom
van de firma Van Engelen en Van Laer,
kooplieden te Zwolle. Deze molen werd in
1871 gesloopt en de naam leefde later
voort in een fabrieksgebouw van de firma
Reinders.
De Passiebloem en de Roode Molen ble-
ven eigendom van de familie Visscher. Na
Willem Hendrik Visscher kwamen de mo-
lens vlak voor de Eerste Wereldoorlog in
het bezit van Hermanna Jacoba Visscher
en haar man Oene Oedsen Gorter. Hun
zoon Willem Visscher Gorter, notaris te
Apeldoorn verkocht de molens in 1932
aan de gemeente Zwolle. 
De beide molens met de daarbij beho-
rende knechtswoningen, pakhuizen,
schuren en de gehele inventaris werden
vanaf 1895 verhuurd aan de firma Rein-
ders & Co., eigenaren van De Aloë, fabri-
cerend en handelend in slaolie, veevoer
en gruttenmeel. Hun fabriekscomplex,
waar ze in mei 1893 begonnen waren, lag
gunstig aan de Nieuwe Vecht,op slechts
zes minuten afstand van de Dedems-
vaartse Stoomtram. Het station van deze
stoomtram lag aan het eind van de Tho-
mas à Kempisstraat. De fabriek van Rein-
ders lag te midden van een welvarende
landbouwbevolking, die zich hoe langer
hoe meer op de zuivel ging toeleggen.
De huurprijs van beide molens bedroeg
460 gulden per jaar. Mocht door brand
een of beide molens vernield worden,
dan was de verhuurder niet verplicht de
molen weer op te bouwen. In het huur-

De oliefabriek van Reinders omstreeks 1940. Op de voorgrond de fabriek De 
Fortuin die de gelijknamige oliemolen verving. Daarachter de oliefabriek De Aloë.
Het gebouw met de witte topgevel is de oorspronkelijke fabriek die in 1872 de 
oliemolen van die naam opvolgde. Niet op de foto zichtbaar, bij de woonschepen,
staat De Passiebloem.
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contract van 22 mei 1895 werd nader in-
gegaan op de inventaris van De Passie-
bloem. Deze bestond uit:’vier koperen
oliebekkens, tien oude zeilen, een looper
met twee blokken, drie stampertouwen,
twee meelwagentjes, vier ladders, twee
meelkuipen, een balans met schalen, tien
ijzeren gewichten, een stel koperen ge-
wichten, twee bascules, twee meelbak-
ken, drie meelmaten, vier haren, acht
lampen, vier oliematen, vijf trechters, vier
dikkuipen, een blikken oliepomp, een
worp voorslags- en twee worp naslagsbui-
len, een koevoet, een moker, een werk-
bank en een slijpsteen’.
In 1927, toen Willem Visscher Gorter de
beide oliemolens aan Reinders & Co. ver-
huurde, was de huurprijs (- vreemd ge-
noeg -) verlaagd naar 400 gulden, waar-
schijnlijk door de algemene waardeda-
ling van oliemolens: ze hadden hun tijd
gehad. Mogelijk waren ze ook niet meer
in al te beste staat. De molens werden
weer voor een periode van vijf jaar ver-
huurd. De slotclausule van het huurcon-
tract geeft te denken: ‘het buitengewoon
onderhoud ten laste der huurster wordt
voor de berekening van het recht door
partijen begroot op twee honderd gul-
den per huurjaar. Op gevoelens der
Schoonheidscommissie zal door onderge-
tekenden geen acht worden gegeven’.
Na afloop van deze vijf jaar werd het
huurcontract niet meer verlengd. 
De gemeente Zwolle kocht nu beide mo-

lens aan en liet De Passiebloem door
werklozen restaureren. De restauratie was
in 1937 voltooid. De molen werd daarna
(opnieuw) verhuurd aan N.V. Reinders
olie- en veevoederfabrieken.
De Roode Molen werd in 1934 gesloopt in
verband met de aanleg van de Ceintuur-
baan. 

De redding van De Passiebloem

De Passiebloem was intussen in verkom-
merde toestand geraakt, maar die kreeg
wel een kans. De restauratiekosten wer-
den geschat op 6000 gulden, voor een
molenrestauratie in die tijd een zeer hoog
bedrag. De Zwolse gemeenteraad ging
akkoord, maar Gedeputeerde Staten van
Overijssel staken er een stokje voor: een
dergelijke ‘weelde-uitgave’ paste niet in
de crisistijd! Zeker niet, omdat tegenover
de uitgaven geen inkomsten stonden.
Daarmee leek het lot van De Passiebloem
bezegeld. 
Reinders van De Aloë, de oliefabriek,
werd de redder in de nood. Dit bedrijf
bleek bereid de molenschuren als pak-
huisruimte te huren: dus nu waren er wel
inkomsten. Toen ook nog eens bleek dat
restauratie een mooi object was als ar-
beidsvoorziening voor jonge werklozen
gingen Gedeputeerde Staten overstag.
De molen werd van top tot teen geres-
taureerd en zelfs het binnenwerk werd in
orde gemaakt, al was men er toen van
overtuigd dat het waarschijnlijk nooit
meer zou werken. Vanaf 14 oktober 1937
tot 25 mei 1938 hebben achttien jonge
werklozen in totaal 13021 uur, 52 uur per
dag aan de molen gewerkt. Bij deze res-
tauratie werden de uit de korenmolen
van Booijink in Luttenberg afkomstige roe-
den gestoken. Op 6 juli 1938 werd de mo-
len in bedrijf gesteld en draaide hij weer
voor het eerst sinds vele jaren.

De bedreigende stad

De molens aan de Nieuwe Vecht stonden
anderhalve eeuw onder de rook van de
stad in een lande lijke, om niet te zeggen
pastorale, omgeving. Zwolle breidde zich
uit. In de jaren dertig kwam De Passie-
bloem aan de rand van een woonwijk te
staan, aan de Vondelkade. Aan de an-
dere kant van de Vecht was industrie. In
recente tijd ont staat er aan de oostkant
van de molen een groot bedrijventer rein. 
Al met al werd de omgeving er niet
fraaier op, maar ‘De Pas siebloem’ had er
met zijn stilstaand wiekenkruis weinig last
van. Dat veranderde na een restauratie
in 1965/1966. De molen draaide daarna
incidenteel weer. Na wederom een grote
restau ratie in 1985 nam de frequentie er-
van toe. De omgeving van de molen was
niet bepaald molenvriendelijk. Er was flink
wat windbelemmering en de ligging was
door alle ontwikkelingen verre van fraai te
noemen. Hoogbouw in de omgeving
werd de aanleiding om de verplaatsing
van de molen te gaan bespreken. Een
verplaatsing die aan de orde kwam in de
raadscommissie Ruimtelijk Beleid van 15
mei 1995. Het voorstel om de molen te
verplaatsen naar de IJssel bij het Kleine
Veer haalde het tot ergernis van wethou-
der mevrouw Meindertsma niet. Vooral
de kosten, geraamd op twee miljoen gul-
den, vormden het struikel blok. Toch ver-
dween het verplaatsingsplan niet onder
tafel. Studenten van de Hogeschool Win-
desheim stelden een jaar later een rap-
port op waaruit blijkt dat verplaatsing van
de molen naar de IJssel noodzakelijk is.
Het weer van stal halen van het verplaat-
singsplan streek de tegenstanders van de
verplaat sing tegen de haren in. Vanuit
een plaatselijke politieke organisa tie ont-
stond de Vereniging Vrienden van De
Passie bloem, welke op 3 juni 1997 officieel
werd opgericht. Deze Vereniging wil de

De Passiebloem omstreeks 1967 met op
de achtergrond de sterk vergrote en
uitgebreide oliefabriek van Reinders,
eens De Aloë.

De Passiebloem in 1997, toen het ging
om Vecht of IJssel; het bleef Vecht.
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molen aan de Vondelkade houden, al is
dat maar een van haar doelstellingen. De
Vereniging vindt ook dat de molen veel te
weinig draait en daarom wil zij meer vrij-
willige molenaars aantrekken, evenals an-
dere vrijwilligers voor het verrichten van
hand- en span diensten. Ook wil zij (finan-
ciële) steun werven bij be drijven in de
omgeving voor het in stand houden van
de molen. Het belangrijkste argument
van de Vereni ging om de molen niet te
verplaatsen is van historische aard: aan
de Nieuwe Vecht ligt de geschiedenis
van de molen en die van een groot deel
van de Zwolse olie-industrie.
Het standpunt om de molen niet te ver-
plaatsen, maar aan de Vondelkade te la-
ten staan wordt met name in molenkrin-
gen sterk betwist. De mensen in de om-
geving van de molen kijken er heel an-
ders tegenaan (zie De Molenaar 1997-19).
Uiteindelijk weet men te bereiken dat de
molen aan de Vondelkade blijft in combi-
natie met maatregelen die, gegeven de
omstandigheden, ervoor zorgen dat de
molen toch zoveel mogelijk wind krijgt. 
De vereniging blijft op de bres staan als
het gaat om de belangen van de molen.
In 2000 wordt het weer spannend: FC
Zwolle wil een nieuw stadion bouwen.
Daar blijft het niet bij. In verband met de
financiering ervan wil men aan de Cein-
tuurbaan kantoren bouwen. Zowel het
stadion als de kantoorgebouwen zullen
nog meer windbelemmering opleveren. Is
verplaatsen dan toch de oplossing? In
goed overleg weet de Vereniging Vrien-
den van De Passiebloem te bereiken dat
de plannen gewijzigd worden zodat de
biotoop van de molen er per saldo niet
op achteruitgaat. 
De Vereniging maakt ook ernst met haar
andere doelstelling: meer doen met de
molen: een enthousiaste ploeg vrijwilligers

zorgt ervoor dat de molen niet alleen
meer draait, maar ook dat er meer met
de molen wordt gedaan. Door allerlei ac-
tiviteiten trekt men ook aandacht en zo
komt de molen nadrukkelijker op de kaart
van het Zwolse leven te staan; niet als
doel op zich maar ook om duidelijk te ma-
ken welk een bijzonder monument Zwolle
met deze molen in huis heeft.
Daarnaast streeft men naar een optimale
relatie met de eigenaar van De Passie-
bloem, de gemeente Zwolle. De molen
vaart daar alleen maar wel bij, maar hij is
daardoor ook een visitekaartje voor
Zwolle.
Eigenlijk zou het mooi zijn om de molen en
de molenwerf terug te brengen in de
staat van omstreeks 1900, met name door
de herbouw van het gesloopte mole-
naarshuis. Dat zou een aparte functie
kunnen krijgen, maar ook woning kunnen
zijn voor de beheerder, waardoor tevens
het toezicht op dit kwetsbare monument
wordt verbeterd. Door de molen niet te
verplaatsen heeft Zwolle volgens de bere-
keningen een bedrag van een slordige
twee miljoen gulden uitgespaard. Daar
moet het molenaarshuis toch wel afkun-
nen. Op een molen als De Passiebloem
kan men niet zuinig genoeg zijn: per slot is
hij het begin en het eind van een Zwolse
bedrijfstak: de olie-industrie.

(Het overgrote en belangrijkste deel van
dit artikel is van de heer Huijsmans, het
deel vanaf ‘De redding van De Passie-
bloem’ is van J.S. Bakker)

De oliemolen De Fortuin aan de
Nieuwe Vecht in Zwolle, had evenals
De Passiebloem een platte kap en een
vierkante onderbouw. In beide molens
vinden we zo 18e-eeuwse Zuid-
Hollandse kenmerken terug. Zijn ze 
gebouwd door een Zuid-Hollandse
molenmaker of mogelijk zelfs 
overgeplaatst?

De sloop van De Roode Molen in 
januari 1934.

De Passiebloem met op de voorgrond kantstenen van De Aloë. (foto G.H. Varwijk).
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Kammen en 
kwal i te i t?

Niet met het draagvlak kamprofiel!

Nico Jurgens

In de ‘Molenwereld’ van november staat een artikel van Jan M.
van de Griend onder de titel ‘Kammen en kwaliteit’. 

De inleidende alinea wekt al direct grote verwondering. 
‘Een hoogwaardig kamprofiel is dankzij moderne hulpmid-

delen een stap dichterbij gekomen’. Nederland is 
vierhonderd jaar geleden schatrijk geworden dankzij de 

vakkennis van de toenmalige molenmakers. Was er dan iets
niet goed aan het kamprofiel zoals dat in het verleden werd
toegepast? In de wetenschap dat er voldoende kammen en
staven een levensduur hebben bereikt van meer dan honderd

jaar komt de mededeling in genoemd artikel nogal 
neerbuigend over. Het lijkt er vooral op dat de uitvinder 

een niet bestaand probleem heeft willen oplossen.

Eenparige overbrenging

In de werktuigbouw wordt het ‘draagvlak
kamprofiel’ nooit toegepast. In tegenstel-
ling tot wat Van de Griend beweert, rept
Anton Sipman daar met geen woord
over. Op pagina 39 schrijft Sipman: ‘De in
het vorige hoofdstuk verschafte, enigszins
theoretische beschrijving van de tandra-
deren heeft tot doel gehad enig inzicht in
de ideale tandvorm te brengen en aller-
minst om te dienen ter instructie van de in
de restauratie werkzame molenbouwer
uit onze tijd’. In dat vorige hoofdstuk be-
handelde hij slechts cycloïde en evol-
vente. Dit vergroot de twijfel over de in
het artikel van Van de Griend uitgespro-
ken euforie.

Hoe wordt een kamprofiel ontworpen?
Daartoe is het eerst nodig te begrijpen
welke eisen aan kammen gesteld wor-
den. Of eigenlijk: aan kamwielen. Kam-
wielen moeten bewegingsenergie met zo
min mogelijk energieverlies overbrengen.
Dat impliceert dat geen trillingen mogen
optreden, want nog afgezien van het feit
dat sommige processen, zoals het malen
van meel, minder goed verlopen als er tril-
lingen optreden, zullen trillingen ook ener-
gieverlies veroorzaken. Om trillingen te

Tekening: cycloïde. Met een aantal cirkels is getekend hoe een staaf de kammen in-
en uitdraait. De staaf draait achter langs een kam in, en neemt pas kracht op na het
passeren van de hartlijn. Onder: evolvente in de machinebouw.

voorkomen moet de beweging van het
aandrijvende wiel eenparig worden over-
gebracht op het andere wiel. Met ‘een-
parig’ wordt bedoeld dat de omwente-

lingssnelheid van het aangedreven wiel
zich voortdurend nauwkeurig verhoudt
tot de omwentelingssnelheid van het
aandrijvende wiel volgens de overbreng-
verhouding. Zou er een trilling op het aan-
gedreven wiel zitten, dan is de verhou-
ding, gemiddeld in de tijd, wel in over-
eenstemming met de overbrengverhou-
ding, maar bij elke passage van een kam
neemt de snelheid iets toe en daalt
daarna weer. De overbrenging is ‘schok-
kerig’, in eenvoudig Nederlands. Er is wei-
nig fantasie voor nodig om in te zien dat
hoekige, zeg maar onbewerkte, kam-
men, niet aan de eis van eenparige over-
brenging voldoen. Ook is in te zien dat
twee gladde wielen, die voldoende wrij-
ving op elkaar hebben om slip te voorko-
men (bijvoorbeeld het sleepluiwerk), wel
aan die eis voldoen. In de ‘steekcirkels’
van de kamwielen vinden we als het
ware deze gladde wielen terug.
De steekcirkels zijn de denkbeeldige cir-
kels waarop de steek van de kammen is
afgetekend. De steek is de afstand tussen
twee kammen óp die denkbeeldige cir-
kel. De steek is de boog (cirkelsegment)
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‘t Betere Werk

op de steekcirkel en niet de koorde (kort-
ste rechte afstand) zoals soms wel ge-
dacht wordt. Als de molenmaker de steek
afschrijft, dan zal hij dus eerst de lengte
van de koorde, die bij de gekozen lengte
van de boog hoort, moeten berekenen.
De diameter van de steekcirkels is even-
redig met de aantallen kammen.

Cycloïde

In de machinebouw worden twee tand-
vormen toegepast: vrijwel altijd de evol-
vente tandvorm, soms de cycloïdale. Die
laatste vorm is vrijwel ‘uitgestorven’, maar
in antieke klokken en veel molens leeft hij
voort. Of beter gezegd: de epicycloïde,
omdat deze vorm ontstaat óp een cirkel.
Een cycloïde ontstaat op een rechte lijn,
door daar een wiel over te laten rollen.
Een punt op de omtrek van het wiel be-
schrijft ten opzichte van de rechte lijn een
cycloïde. Denk bijvoorbeeld aan het ven-
tiel van een fietsband, dat (op een paar
centimeter na) een cycloïde beschrijft
boven de weg. Bij tandwielen, die beide
rond zijn, wordt de curve een epicycloïde
genoemd (Zie Sipman, ‘Molenwielen’, af-

beelding 4:3, 4:4 en 4:5). En door het voor-
beeld van het fietswiel is meteen duidelijk
hoe een epicycloïde getekend moet
worden: bevestig een kraspen aan de
omtrek van het ene wiel, laat dit wiel te-
gen een tweede wiel draaien en bevestig
een plaat aan de zijkant van het tweede
wiel waar de kraspen een lijn op achter-
laat. Maar de punt van de kraspen heeft
geen dimensies en die zal dus geen
kracht kunnen opnemen. Behalve lengte
moet een staaf daarom ook doorsnede
hebben. Een staaf heeft een cilindervor-
mige doorsnede. Door een cilinder in de
plaats van de kraspen te nemen beschrijft
de omtrek nagenoeg dezelfde epicy-
cloïde als de hartlijn (Lees ook wat Sip-
man schrijft over het rad met staven en
de aequadistante in ‘Molenwielen’, pa-
gina 35). Iedere andere combinatie van
de aantallen kammen en staven op twee
samenwerkende wielen leidt tot een an-
dere vorm van de epicycloïde. De klok-
kenmaker heeft dus een aantal verschil-
lende tandwielfrezen nodig.

De kam, die tegen de staaf drukt, raakt
deze in principe op een lijn, evenwijdig
aan de lengterichting van de staaf. Een
lijn heeft maar één dimensie en kan dus
ook geen kracht opnemen. Druk is kracht
gedeeld door oppervlak. Daalt het op-
pervlak tot nul, dan zal bij gelijk blijvende
kracht de druk toenemen tot oneindig. In
de praktijk lost het probleem zichzelf op:
hout is veerkrachtig materiaal. Kam en
staaf worden zover in elkaar gedrukt tot
het contactoppervlak zo groot is dat de
druk gelijk is aan de drukvastheid van het
hout. Een zachte fietsband maakt een
groter contactvlak met de weg dan één
die hard is opgepompt. Dat geldt in we-
zen ook voor de kammen: de grootte van

Conische gietijzeren tandwielen in de
watermolen van de Dorpspolder van
Wadenoijen.

het contactoppervlak is primair afhanke-
lijk van de tandkracht en de elasticiteit
van het hout. De vorm van de kammen
doet er minder toe. Op plaatsen waar de
kammen een verkeerde vorm hebben,
zal de druk zo hoog zijn dat dat gedeelte
van de kam blijvend wordt vervormd. Dat
heeft een dubbel voordeel: de hardheid
van het hout neemt toe, en de kam krijgt
vanzelf een ideale vorm. Zo wordt ook in-
lands hout geperst voor parketvloeren om
het de hardheid van tropisch hout te ge-
ven. Uiteraard blijft de vervorming van de
kammen binnen de grenzen van het mo-
gelijke. In de praktijk blijkt dat bij essehou-
ten kammen afwijkingen in de dikte van
het profiel tot ongeveer 2,5 millimeter
door de flexibiliteit van het hout kunnen
worden opgevangen, bij azijnhout en ro-
binia ongeveer 1,5 mm en bij bolletrie en
groenhart minder dan 1 mm.
De hardheid van het hout van kammen
die geruime tijd in gebruik zijn is mij niet
bekend. Op basis van de hardheid van
vers hout en de grootte van de beet
schat ik dat het contactvlak bij korenmo-
lens zal liggen tussen 1 en 2 cm2, bij wa-
termolens (‘poldermolens’) tussen 3 en 5
cm2. Uiteraard spreek ik hier over molens
die normaal belast arbeid verzetten. Bij
een korenmolen met één koppel stenen
in het werk bedraagt de totale tanddruk
op het bovenwiel circa 3000 Newton (zeg
maar: 300 kilo), bij een watermolen ruim
het dubbele.

Evolvente

In de loop van de eeuwen werden de ei-
sen die aan werktuigen werden gesteld
steeds hoger. De wiekverbeteringen uit
het begin van de zeventiende eeuw had-

Zolang het gaat, gaat het. Bovenschijfloop van Strijkmolen B, Oudorp bij Alkmaar.
Vergelijk met de tekening van Anton Sipman in zijn boek ‘Molenwielen’ tegenover
het titelblad.
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den het aërodynamisch rendement
enorm verhoogd. Feller en sneller is niet
iets van de laatste eeuw. Niet alleen
noopte dat tot verbetering van de vang,
ook de werktuigen en overbrengverhou-
dingen moesten aangepast worden om
de vermogenswinst te gelde te kunnen
maken. Armwielen werden vervangen
door stropwielen. De slijtage van kammen
en staven zal toegenomen zijn, en onge-
twijfeld was dat de aanleiding om een
betere kamvorm te ontwikkelen. Door
kam op kam te laten lopen, kon een gro-
ter contactoppervlak verkregen worden.
Ook dan kan een cycloïdale tandvorm
worden toegepast. Aanvankelijk werd de
kamvorm vooral experimenteel bepaald.
Bestuderen we de oude handleidingen
voor het afschrijven van molenkammen,
dan blijkt er van de toen ontwikkelde me-
thode weinig juist te zijn.

Tijdens het tijdperk dat gewoonlijk als de
‘Industriële Revolutie’ wordt aangeduid,
werd van het gebruik van hout voor de
machinebouw overgestapt op ijzer en
staal. Daarbij bleken experimenteel ge-
vormde kammen niet meer te voldoen.
Toen de noodzaak om een goed afrol-
profiel te bepalen eenmaal bestond, was
dat ook snel ontwikkeld. Daarbij bleek dat
de cycloïdale tandvorm twee kleine be-
zwaren had: de hartafstand van de assen
moet nauwkeurig overeenstemmen met
de som van de halve steekcirkels, en op
ieder ander wiel krijgt de cycloïde een
andere vorm. Het is met metalen tand-
wielen niet mogelijk om verschillende
kleine tandwielen in hetzelfde grote tand-
wiel te laten draaien bij toepassing van
de cycloïdale tandvorm. Willekeurig
tandwielen verwisselen, zoals bijvoor-
beeld in eenvoudige draaibanken in de
overbrenging naar de spoedspindel, is er
met de cycloïdale tandvorm niet bij. In de
houten machinebouw ging dat dankzij
de elasticiteit van het materiaal perfect;

een koren- en pelmolen heeft maar één
vertanding op het spoorwiel nodig. Er
werd een tandvorm gevonden die deze
bezwaren niet kende: de evolvente. Om
die te tekenen leggen we een koord om
een wiel en bevestigen aan het vrije uit-
einde van het koord een kraspen. Hou-
den we het koord strak als we het van het
wiel afwikkelen, dan beschrijft de kraspen
een evolvente. Afhankelijk van de
grootte van het afrolwiel zal de evolvente
een andere vorm krijgen. Twee samen-
werkende wielen moeten kammen heb-
ben met eenzelfde vorm van de evol-
vente en dus dezelfde grootte van de af-
rolcirkel.
Zowel het deel van de epicycloïde als die
van de evolvente die in kamwielen ge-
bruikt worden, kunnen voldoende nauw-
keurig benaderd worden met een cirkel-
segment. Nadat de molenmaker de steek
heeft uitgezet, kan hij met de passer de
cirkelsegmenten gaan afschrijven. Aldus
was er een eenvoudige en praktische op-
lossing om nauwkeurige houten kamwie-
len te vervaardigen.

Ondersnijding

Van de Griend noemt ondersnijding als
probleem. Dit fenomeen komt alleen voor
bij de evolvente tandvorm en dan alleen
bij kleine tandwielen. Het ontstaat door-
dat de tanden bij het in en uit elkaar
draaien zo schuin ten opzichte van elkaar
komen dat de tandvoet versmald moet
worden om de top van de andere tand
te kunnen laten passeren. De tandvoet
maakt geen deel uit van het afrolvlak, zo-
dat het voor het afrollen niet bezwaarlijk is
om een deel van de tandvoet weg te ne-
men. Maar de smallere tandvoet ver-
hoogt wel het risico van afbreken van de
tanden. Bij tandwielen van 14 tanden is al
enigszins sprake van ondersnijding. Pas bij
ongeveer 10 tanden zal de tandvoet der-

Kamvorm, goed afgeschreven voor een bovenwiel dat in een schijfloop werkt.
Hoofddorp, De Eersteling.

mate versmallen dat de mechanische
sterkte in gevaar komt. Een staaf heeft
geen tandvoet en doordat er ook geen
top is die schuin in het andere wiel draait
zal bij toepassen van cycloïdale vertan-
ding met een rondsel geen ondersnijding
kunnen ontstaan; zelfs niet bij het kleinst
denkbare aantal van drie staven. In klok-
ken komen rondsels met 6 tanden voor; in
molens ken ik geen kleinere rondsels dan
met 9 staven. In molens zijn kamwielen
met 14 kammen uiterst zeldzaam; ik ken
ze alleen van enkele Vlaamse standerd-
molens. Ook de spinbol van het roerwerk
van de oliemolen heeft soms een derge-
lijk aantal kammen. Bij normaal ge-
maakte kamwielen kan in molens geen
ondersnijding voorkomen.

Conisch werk

Bovenstaande beschrijving van de tand-
vormen geldt voor een spoorwiel en een
schijfloop. Met conisch werk wordt het
verhaal ingewikkelder. Sommige molen-
makers hebben de vorm van de kammen
in conisch werk gebaseerd op die in recht
werk. Zij hebben dus als het ware een
spoorwielkam in een bovenwiel ge-
plaatst. Tijdens de beweging draait een
bovenwielkam om zijn lengteas. Tijdens
het passeren van de schijfloop zal een
bovenwielkam schuin in de staven
draaien (bezien in een richting, evenwij-
dig aan de bovenas), en er schuin in de
andere richting weer uitdraaien. Hierdoor
zou de kam klem lopen op zijn hoeken. Dit
is opgelost door de hoeken af te snuiten.
Bekijken we het topvlak van kammen van
een haaks kamwiel die werken op een
schijfloop, dan ziet dat topvlak er uit als
een tonnetje met het dikste deel onge-
veer in het midden (zie bijvoorbeeld het
‘Groot Volkomen Moolenboek’, eerste
deel, plaat 27). In dit geval wordt het
aanrakingsoppervlak van kam en staaf
erg klein; dit was het probleem waar de
vroegere molenbouwers na de uitvinding
van het sterk verbeterde, maar inmiddels
‘Oud Hollands’ genoemde wieksysteem
tegenaan liepen. De staven staan in feite
in de verkeerde richting om een cycloïde
profiel te kunnen toepassen, terwijl ze een
onmogelijke vorm hebben voor een evol-
vente. Het cycloïde profiel zit getordeerd
op de kam, wat praktisch gezien niet te
maken is. Overigens blijft de kamdruk in
de meeste molens nog steeds beneden
aanvaardbare waarden. Anders zou de
levensduur van kammen en staven niet zo
hoog kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar
de prachtige foto tegenover pagina 336
in ‘De Brabantse Molens’ die aswiel en
rondsel van de standerdmolen van Ber-
geyk toont en zeg niet dat het niet kan! In
ken eigenlijk maar één uitzondering: de
ondermolen van de viergang van Zeven-
huizen. Daar werd het scheprad vervan-
gen door een centrifugaalpomp, die het
water tweemaal zo hoog opvoert. Die
pomp vormt een te zware belasting voor
de molen. Pas bij krachtige wind is het ge-
vlucht de pomp de baas, maar dan geeft
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die pomp ook zo’n kolossale hoeveelheid
water dat de andere molens van de vier-
gang die niet weg kunnen werken. Dan
komt de rook van kammen en staven van
bovenwiel en schijfloop van de ondermo-
len. Maar zo hebben de vroegere molen-
makers die molen nooit bedoeld. En laten
we eerlijk wezen: dat de molenbouwer
daar een schijfloop heeft toegepast in
plaats van een bonkelaar was in die tijd
wel een beetje ouderwets.

Met een overbrenging van kam op kam
kan al beter tegemoet worden gekomen
aan een goede kamvorm. Doordat de
kammen, als beide wielen haaks zijn uit-
gevoerd, schuin staan op hun beweging
(en dat geldt het sterkst voor de bonke-
laar) blijft een deel van het oppervlak on-
benut omdat dat deel de andere kam
niet tegenover zich krijgt. Daar verbetert
het ‘draagvlak kamprofiel’ niets aan. De
enige oplossing van dat probleem is het
schuin naar buiten plaatsen van de kam-
men, zoals dat bij vele molens tijdens de
negentiende eeuw gedaan is. Ideaal,
maar vanwege de grotere post ‘arbeid’
niet altijd toegepast. Sipman noemt het
bezwaar van het in elkaar steken van de
houtvezels, wat juist is, maar daar zou aan
tegemoet gekomen kunnen worden door
de kammen schuin met de draairichting
mee te plaatsen. Die stand is in veel oude
bovenwielen spontaan ontstaan door het
verschuiven van de velg langs de
plooien. Opmerkelijk is dat zuiver conisch
werk vrijwel voorbehouden was aan de
grootste molens. In elk geval werd deze
zuiver conische vorm niet expliciet voor-
geschreven in het originele bestek van de
molen van de Etersheimer Braak uit 1886.

Steekkegels

Als een evolvente tandvorm wordt toege-
past in conisch werk blijven de voordelen
van deze tandvorm bestaan. Maar voor
de molenmaker schuilt er een adder on-
der het gras. Doordat de vlakken van de
wielen vrijwel haaks op elkaar staan is de
molenmaker geneigd te redeneren alsof
er sprake is van haaks werk, maar in feite
bestaat haaks werk niet. Hoewel de kam-
men ongeveer haaks op elkaar staan,
draaien de evolvente profielen op de-
zelfde wijze conisch in elkaar als wanneer
ze in hetzelfde vlak zouden draaien (Sip-
man, afbeeldingen 6, 7 en 11). Dat vlak is
echter niet zichtbaar. Anders gezegd: de
beweging wordt eenparig overgedragen
en ook de andere voordelen van de evol-
vente vertanding gelden, maar de kam-
men bewegen schuin ten opzichte van
het profiel van de vertanding. Dat heeft
geen consequenties voor de grootte van
het contactvlak, noch voor het functione-
ren van de evolvente, maar wel voor het
afschrijven van de kamkoppen. De kam-
vorm moet geheel conisch gedacht wor-
den. In plaats van steekcirkels, is er nu
sprake van steekkegels (Anton Sipman
spreekt over ‘steekcirkelkegels’, maar een
cirkel is een kegelsnede. De door hem ge-

Kamvorm, vrij goed afgeschreven voor een bovenwiel dat op een bonkelaar werkt
in de verbrande Oude Knegt te Akersloot.

bezigde term is begrijpelijk maar taalkun-
dig onjuist. Vervang ‘cirkel’ en er staat
‘steekkegelsnedekegel’). Het vlak waarin
de evolvente profielen (dus niet de fy-
sieke kammen!) bewegen gaat schuin
door de steekkegels en doorsnijdt deze in
twee ellipsen. Om het nog ingewikkelder
te maken: omdat kammen beperkte af-
metingen hebben zijn de steekkegels
sterk afgeknot en de ellipsen waarin de
evolvente profielen zich bewegen, bevin-
den zich vrijwel geheel buiten de fysieke
kamwielen. Maar desondanks verandert
er verder niets ten opzichte van wielen
die in hetzelfde vlak draaien. Op elke
doorsnede van een kam is de evolvente
gelijkvormig, maar de grootte van de
doorsnede neemt af in de richting van de
as.

Conisch profiel in rechte 
kammen

Als de kammen niet haaks op de con-
tactlijn van de steekkegels staan, maar
als vanouds evenwijdig aan de assen,
dan zal de evolvente op schuine vlakken
geprojecteerd moeten worden (Sipman,
afbeelding 11). Zijn beide wielen even
groot, dan kan een evolvente getekend
worden die onder een hoek van 45°
staat met het vlak van de velg. De pro-
jectie op het buitenvlak en het topvlak
hebben dan ongeveer dezelfde vorm.
Beide zijn met een factor wortel 2 ‘uitge-
rekt’ ten opzichte van de theoretische
evolvente. Omdat de projectie getekend
moet worden vanuit een punt, betrekke-
lijk dichtbij (namelijk het snijpunt van de
assen), zullen de projecties op het buiten-
vlak en het topvlak respectievelijk breder
en smaller uitlopen, waardoor toch een
verschil ontstaat. Bij een verschil in diame-
ter van de wielen staat het evolvente pro-
fiel niet onder 45, maar bijvoorbeeld bij

een bovenwiel onder ongeveer 20 met
de radiaal. Dat betekent dat de projectie
op het buitenvlak minder dan 10% wordt
uitgerekt, die op het topvlak wordt echter
bijna driemaal zo lang als de oorspronke-
lijke. Dit betekent dat de topvlakken met
een veel grotere radius afgeschreven
moeten worden dan de buitenvlakken. Bij
bonkelaarkammen is het juist andersom:
de evolvente tekent zich langgerekt af
om de buitenzijde, en bijna in zijn ware
gedaante op het topvlak (Sipman, af-
beelding 12). Zoals Sipman ook al op-
merkt, wordt de doorsnijding van de evol-
vente door het topvlak naar buiten toe
steeds smaller, terwijl die bij normaal co-
nisch werk, waar de kammen haaks op
de kegelomtrek staan, naar buiten toe
zuiver taps breder wordt. Om alles netjes
te vormen moet de molenmaker van elke
kam drie vlakken afschrijven met de pas-
ser en niet alleen het topvlak!
Soms worden de kammen van haaks
werk waar kam op kam loopt, afgeschre-
ven op dezelfde wijze als bij kam op staaf.
De topvlakken van de kammen op beide
wielen tonen dan de eerder genoemde
tonvorm. Uit het voorafgaande zal duide-
lijk zijn dat de delen van de kammen, het
dichtst bij de as, in het geheel niet mee-
doen aan de krachtoverbrenging omdat
hun oppervlak op die plaatsen ver binnen
het profiel valt, terwijl de uiterste punten
van de kam daar te ver buiten uitsteken.
Die uiterste punten wringen dan in de
overeenkomstige delen van de kammen
van het andere wiel en door gebrek aan
oppervlak wordt de kamdruk te hoog.

Het draagvlak kamprofiel

Zoals in het begin opgemerkt wordt van
kamwielen geëist dat ze een beweging
eenparig overbrengen. Het ‘draagvlak
kamprofiel’ is ontworpen door een kam
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met een gekozen vorm, in dit geval een
vierzijdig prisma, de beweging te laten
doorlopen zoals deze kam dat in de prak-
tijk ook zou doen. De computer heeft een
virtuele schijf laten meedraaien met een
snelheid die in overeenstemming is met
de gewenste overbrengverhouding. De
computer rekent uit welk deel van de vir-
tuele schijf ‘kan blijven staan’. Aldus is vol-
daan aan de eis dat de beweging van
het ene wiel eenparig overgebracht
moet worden op het andere. Tot hier toe
is er dus niets aan de hand.

De ‘draagvlak’ kammen zoals die in de
molen van de Etersheimer Braak zijn toe-
gepast, hebben op één wiel de vorm van
een vierzijdig prisma, waarvan de snijlijnen
evenwijdig aan het bewegingsvlak (de
plooien) van het kamwiel staan, terwijl de
kammen van het andere wiel sterk cilin-
drisch zijn. Door de sterke bolling van de
kammen van één van de wielen kan er
geen groot contactvlak zijn. Datgene wat
aan de ene kant gewonnen is, raakt aan
de andere kant verloren. Hoe vlak de ene
kam ook is, van een ‘draagvlak’ is geen
sprake en hiermee is het ‘draagvlak kam-
profiel’ zeker niet in het voordeel.
Op het moment dat een kam van het
ene wiel uit het andere draait, is de curve
die die kam beschrijft (een getordeerde
cycloïde, zoals eerder uitgelegd) gespie-
geld ten opzichte van die bij het in elkaar
draaien. Zouden de kammen hier in aan-
grijping moeten zijn, dan zou de kamkop
naar boven toe steeds dikker moeten
worden. Maar dat kan niet, want dan
zouden de kammen nooit in elkaar kun-
nen draaien. De kammen van het
‘draagvlak kamprofiel’ kunnen dus alleen
maar met elkaar in aangrijping zijn tijdens

de helft van hun beweging. Als de vlakke
kammen zijn aangebracht op het aandrij-
vende wiel (in Etersheim het bovenwiel)
brengen ze hun kracht over vóór ze het
hartvlak van de kamwielen passeren; zijn
ze aangebracht op het aangedreven
wiel (in Etersheim het vijzelwiel) nadat ze
het hartvlak gepasseerd zijn. Dit in tegen-
stelling tot de cycloïdale tandvorm waar
de kammen van het bovenwiel hun
kracht ná het passeren van het hartvlak
aan de staven overdragen. Bij de evol-
vente tandvorm vindt de overdracht van
de kracht symmetrisch vóór en ná het
passeren van het hartvlak plaats.

Drukhoek

Zowel bij de cycloïdale, de evolvente als
bij het ‘draagvlak’ kamprofiel staan de
tandflanken schuin ten opzichte van de
bewegingsrichting. De kamdruk staat
schuin op de beweging en dus schuin op
de richting van de kracht. Daardoor ont-
staat een reactiekracht die haaks staat
op de aandrijvende kracht. Denk aan
een wig, die in zijn lengterichting ver-
plaatst wordt, en daarbij zijdelings kracht
uitoefent. Bij de overbrenging van wielen
die niet in hetzelfde vlak draaien staat
een deel van die reactiekracht evenwij-
dig aan de as van het wiel en drukt dus
het hele wiel weg. Het ‘draagvlak kam-

profiel’ heeft een grotere drukhoek dan
wat in de molenbouw gebruikelijk is,
waardoor de reactiekracht ook groter is.
Bovendien vindt bij de overbrenging van
bovenwiel op bonkelaar de krachtover-
dracht plaats in het deel van de cyclus
vóór de kammen het hartvlak passeren.
Dat betekent dat de wrijvingskracht van
de over elkaar schuivende kamopper-
vlakken in dezelfde richting staat als de
reactiekracht ten gevolge van de druk-
hoek. Bij de cycloïdale tandvorm met
kammen op het aandrijvende wiel staat
de wrijvingskracht in de tegengestelde
richting ten opzichte van de reactie-
kracht. Bij het ‘draagvlak kamprofiel’
neemt de axiale kracht toe, terwijl die
door de grotere drukhoek toch al groter
was; bij de cycloïdale tandvorm neemt
de axiale kracht juist af. De evolvente
tandvorm ligt daar tussenin. Hierin ligt on-
getwijfeld één van de verklaringen
waarom het ‘draagvlak kamprofiel’ in de
machinebouw in het geheel niet wordt
toegepast. Vanwege de grotere axiale
krachten zal de molenmaker waarschijn-
lijk wat vaker naar de molen terug moe-
ten komen om de wielen opnieuw af te
hangen en ook zal de levensduur van de

Bovenbonkelaar van zuiver conisch werk. Wervershoof, De Hoop; vermoedelijk eer-
der als watermolen bij Amsterdam. Fraaie evolvente; het hele oppervlak werkt mee. 

Beschryving of Naauwkeurig Onder-
rigt van wiskonstige order op het
gaande Werk in het eerste deel van het
Groot Volkomen Moolenboek uit 1734;
plaat 27.
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kammen minder zijn dan bij een normale
kamvorm.

Aangrijpingsduur

Om een soepele overdracht van de be-
weging te krijgen moet de kracht op een
kam geleidelijk worden overgenomen
door de volgende kam. Er moeten dus
telkens gedurende enige tijd minimaal
twee kammen tegelijk in aangrijping zijn.
Hoe korter de tijd dat er twee kammen te-
gelijk in aangrijping zijn, hoe groter de
kans op trillingen. Er kunnen alleen maar
twee kammen tegelijk in aangrijping zijn
als de kammen voldoende lang, en uiter-
aard voldoende nauwkeurig gevormd
zijn. De kammen van de bovenbonkelaar
in de Etersheimer Braak tonen een klein
slijtvlak onder het afrolvlak. Dat kan alleen
maar zijn ontstaan als het te lang duurt
voor de volgende kammen in aangrijping
komen, waardoor er nog kracht wordt
overgedragen op een moment dat de
kammen elkaar eigenlijk al hadden moe-
ten loslaten, dus voorbij de hartlijn. Dat is
ook te horen en te voelen aan het stoten
tijdens het draaien. De kammen zijn dus

te kort in relatie tot de tandsteek. Maar
door hun afwijkende vorm zouden ze niet
langer kunnen zijn. Wordt de steek kleiner
gekozen, dan zouden de kammen ook
korter moeten worden. De relatieve aan-
grijpingsduur neemt dan wel toe, maar
om het goed te krijgen zouden de kam-
men korter moeten worden dan in de
molenbouw toelaatbaar is. Ze kunnen dus
nooit goed functioneren. Door de klei-
nere hoek tussen onderbonkelaar en vij-
zelwiel is de aangrijpingsduur hier wel juist
toereikend, maar ook niet meer dan dat.
Als in de molen van de Etersheimer Braak
de evolvente tandvorm was toegepast,
zou het werk perfect functioneren. Het
drukvlak zou groter zijn en de overlapping
van de aangrijping langer. Het kan dan
allemaal wel door de computer uitgere-
kend zijn, maar een computer kan alleen

maar rekenen. Een computer heeft geen
intelligentie; het resultaat van de bereke-
ning kan nooit beter zijn dan de gege-
vens die werden ingevoerd. Of, om het
met de woorden van de computerpro-
grammeur te zeggen: garbage in, gar-
bage out.

Conclusie

Voor mij is deze ‘verbeterwoede’ niet te
begrijpen. Molens hebben altijd perfect
gefunctioneerd. Natuurlijk waren de aller-
eerste molens niet volmaakt; alle kennis
moet vergaard en opgebouwd worden.
Maar de molens zoals wij ze kennen zijn
niet de allereerste molens, maar juist de
allerlaatste. Voor zover constructies in die
allerlaatste molens niet volmaakt waren,
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voldeden ze op zijn minst aan de ge-
stelde eisen. Dat veel van de kennis van
vroegere molenbouwers verloren is ge-
gaan doordat molens al lang geen func-
tie meer hebben is logisch. Dat wij het be-
ter zouden kunnen dan die vroegere mo-
lenbouwers is echter puur illusie. De enige
manier om de bedrijfsvoering van molens
te verbeteren is, inderdaad, het toepas-
sen van moderne (hulp)middelen. En
daarmee bedoel ik niet het doorrekenen
van onderdelen met een computer, maar
het bouwen van een elektrisch gemaal of
een bloemfabriek met elektrisch aange-
dreven walsenstoelen. Het had geen zin
meer om molens verder te verbeteren;
vooruitgang was alleen langs totaal
nieuwe wegen mogelijk. Het is niet voor
niets dat de voortschrijdende techniek de
houten machinebouw achter zich gela-
ten heeft. In elke ontwikkeling geldt de
wet van de verminderde meeropbrengst.
Dat was ongetwijfeld ook de reden
waarom in 1886 geen zuiver conische
wielen werden voorgeschreven voor de
molen van de Etersheimer Braak: die zou-
den duurder geweest zijn terwijl hun theo-
retische voordeel te weinig praktisch nut
had. Hoe langer ik molens bestudeer, hoe
meer bewondering ik krijg voor de vroe-
gere molenbouwers: molens functioneer-
den perfect, maar werden niet kostbaar-
der gebouwd dan noodzakelijk was. Daar
kunnen wij nog wat van leren. Nog afge-
zien van de vraag of wij iets van het ver-
leden en de ontwikkeling van de techniek
kunnen begrijpen als we de objecten die
uit dat verleden zijn overgebleven, willen
verbeteren. Probeer eerst eens een mo-

len te begrijpen, en probeer dát dan net
zo goed na te maken. Wie dat voor el-
kaar krijgt, verdient al een compliment.
Veel van de ‘verbeteringen’ van de laat-
ste decennia blijken niet meer te zijn dan
oplossingen van niet-bestaande proble-

men, die daarmee juist problemen creë-
ren. Steeds meer molens functioneren
slechter dan ze in het verleden ooit heb-
ben gedaan. Waar ik graag aan toevoeg
dat de molenmaker die de molen in de
Etersheimer Braak restaureerde zijn werk
keurig heeft gemaakt. In de zorgvuldig-
heid waarmee het werk is uitgevoerd,
ontbreekt het zeker niet aan kwaliteit.
Voor hetzelfde geld en met dezelfde
moeite had het met toepassing van de
oude vertrouwde evolvente wel goed
gekund.
De conclusie moet dus luiden dat een
ideale kamvorm met het ‘draagvlak kam-
profiel’ een stap verder van huis is ge-
raakt. Toegegeven: het had slechter ge-
kund. Maar dat lijkt me geen juiste verge-
lijking. Het had ook beter gekund. Wie de
angstvallig kleine slijtvlakken op de kam-
men vergelijkt met die op kammen met
goed uitgevoerd evolvente profiel vraagt
zich af waar de term ‘draagvlak’ van-
daan komt. De term ‘drukpunt kampro-
fiel’ zou hier meer op zijn plaats zijn. Ik
hoop dan ook dat dit profiel weinig
draagvlak bij de molenmakers zal vinden.
Ik zou Jan M. van de Griend willen uitno-
digen om mijn conclusies goed onder-
bouwd te weerleggen. Lukt hem dat niet,
dan zou ik hem willen uitnodigen om voor
eigen rekening de kammen van de mo-
len van de Etersheimer Braak te laten ver-
vangen door kammen met evolvente
tandvorm. En als hij zich graag verdien-
stelijk zou willen maken, laat hij dan een
computerprogramma maken waarmee
de molenmakers de cycloïdale en evol-
vente tandvorm kunnen afschrijven, af-
hankelijk van de eisen van het werk.

Nog steeds worden nieuwe molenwielen gemaakt en molenmakersvakmanschap
toegepast om goed lopende wielen te krijgen zoals voor dit onderwiel van de mo-
len van de Zemelpolder in Lisse (foto Verbij Hoogmade).

Het grijpen van de bovenwielskammen in die van de bonkelaar in de molen van
Rolde. Werk voor de molenmaker kondigt zich aan. De afstelling van de wielen
mag uiteraard niet verwaarloosd worden (foto H. Noot).
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Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op de
Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

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

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 2004-12,

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2006.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2006.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

Bij de omslag voorzijde: Winters beeld
van de oliemolen De Passiebloem in
Zwolle. 

Bij de omslag achterzijde: ‘IJzig’ rad
van de molen van Frans in Mander,
ook in Overijssel 
(foto Bernhard Fritsche). 




