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Bij de omslag voorzijde: De molen van de Etersheimer 
Braakpolder, die in ruim zeventig jaar degenereerde tot 
een verzakt en vervallen wrak, maar in bijna zeven jaar zijn
oude kracht en schoonheid herwon in een schitterend open
polderlandschap: Noord-Holland op zijn best (foto Peter van
der Drift, 10 mei 2003).

Bij de omslag achterzijde: De molen van Serooskerke op 
Walcheren. In 1963 werd de molen stilgezet en uitgesloopt. 
Het betekende ook het begin van een vervalperiode, zo erg als
nauwelijks een andere molen op Walcheren heeft gekend. 
Omstreeks 1980 vreesden velen het definitieve einde van de
molen. In 1983 kocht de Walcherse Bouw Unie de molen,
waarna in 1984 verplaatsing volgt. Bij de molen wordt een 
‘taveerne’, nu de PannekoekeTapperij in de stijl van een
Zeeuwse boerderij gebouwd. De huidige eigenaar, Vergroesen
daarin bijgestaan door enige vrijwillige molenaars koestert de
molen als het ware. Het is dan ook een juweel om te zien, 
zeker als hij draait. Sinds het maken van deze foto in maart
2003 heeft de molen een soort ‘terug naar toen’-operatie 
ondergaan: de verticale gele strepen op de romp zijn verkregen
en hij heeft zelfs zijn oude naam weer terug: De Jonge 
Johannes.
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Redactioneel

Soms lijkt het wel eens alsof opvallende molenrestauraties in de
trant van ‘stumperinvalide verminker’ van het landschap c.q.
dorpsbeeld, c.q. stadsbeeld tot het verleden behoren. Er zijn geluk-
kig uitzondering en een van die uitzonderingen is de molen van de
Etersheimer Braakpolder. In dit nummer beschrijft Bart Slooten, die in
dit geval als secretaris van de verantwoordelijke molenstichting wel
heel dicht bij het vuur zat, hoe deze molen van onttakelde en ver-
vallen stomp weer een maalvaardige molen werd. Het interessante
van dit verhaal is ook dat hij dit doet vanuit zijn oogpunt van zijn be-
trokkenheid, hetgeen als het ware een kijkje van achter de scher-
men oplevert. 
Molenherstel is vakmanschap, vaak in de combinatie van mens en
machine of werktuig. Het is belangrijk dat een molenas zo licht mo-
gelijk draait. Daarom werden de hals en de pen vroeger ook al af-
gedraaid, maar dat gebeurt ook nog steeds bij nieuwe molenas-
sen. In dit nummer maakt Dick Kenbeek aan de hand van een aan-
tal foto’s duidelijk hoe dit draaien in zijn werk gaat.
Een ander artikel is vrijwel geheel gewijd aan slechts één woord ko-
ningspil. Dan gaat het niet zozeer om de vraag of het met één ‘s’
dan wel met twee moet worden geschreven, maar om de her-
komst en het gebruik van deze term.
Verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het juli/augustusnummer van Molen-
wereld: 10 juni 2005.



1878ste jaargang 2005 nr. 6

A C T U E E L
Informatie voor deze rubriek: 
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4286 LM  Almkerk. 
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E-mail: bart68@planet .n l

Lintjesregen 2005 in molenland

Niet pretenderend daarbij volledig te zijn
volgt hieronder een impressie van de lin-
tjesregen 2005 in ‘molenland’. Op 29 april
is Bart Slooten uit Koedijk benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje - Nassau. Hij
vervult maar liefst zeven bestuursfuncties,
waaronder secretaris van de Stichting de
Westfriese Molens en lid van de raad van

advies van de Provinciale Molencommis-
sie Noord-Holland. Daarnaast is hij sinds
midden jaren zeventig actief als mole-
naar van de poldermolen de Grebmolen
bij Schoorldam. Ook legde Slooten met
goed gevolg de vakopleiding korenmole-
naar af. Tenslotte werkte hij mee aan de
totstandkoming van de Molengids Noord-
Holland en zit hij heden ten dage ook in
de redactiecommissie voor het nieuwe
Noord-Hollands Molenboek. 
Koos Trouw is benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje - Nassau voor de vele
jaren die hij zich al inzet voor het behoud
van de Groninger Molens, in het bijzonder
bij de restauratie van de molens van Win-
sum. Voor de overhandiging was hij naar
het gemeentehuis gelokt voor een verga-
dering van de Wierdastichting waarin hij
zitting heeft, lang in de overtuiging dat hij
daarvoor ook kwam. Koos Trouw is werk-
zaam bij het Waterschap Noorderzijlvest
en vervult of vervulde onder andere de
volgende functies: secretaris van de Mo-
lenstichting Hunsingo e.o., secretaris en lid
van de commissie Molenbehoud en di-
verse functies bij de Stichting De Gronin-
ger Molen, oprichter, lid van het alge-
meen bestuur en secretaris-penning-
meester van het dagelijks bestuur van de
Molenstichting Winsum, lid van de Mole-
nadviesraad van de Vereniging De Hol-
landsche Molen. 
In de veronderstelling dat alleen het jubi-
leum en de opening van de expositie (zie
verderop in dit katern) werd gevierd, ging
Joop Overman op zaterdag 7 mei naar
molen De Ster te Geesteren. Om tien uur
precies speelden De Mölleblazers het lied
‘Daar bij die molen’ terwijl Joop rustig
naast burgemeester A. Evenhuis-Meppe-
link van Berkelland in afwachting was van
de opening. Als de burgemeester de
woorden spreekt: ‘Het heeft de koningin
behaagd...’, straalt verbijstering en onge-
loof van zijn gezicht. Joop Overman ont-
vangt de onderscheiding Lid in de Orde
van Oranje - Nassau voor 25 jaar onver-
moeibare inzet voor de Geesterse molen.
‘Ik ben totaal verbouwereerd, maar zeer
vereerd’, zegt Joop Overman. ‘Het is
mooi om waardering voor je werk te krij-
gen.’ En dat boeiende werk doet hij in-
middels een kwart eeuw. Op 7 mei met
de glinsterende medaille op de beige
molenaarsoverall. J.W.P. Cornelissen had
reeds een koninklijke onderscheiding

maar is nu bevorderd tot Ridder in de
Orde van Oranje B Nassau. De onder-
scheiding is toegekend vanwege zijn be-
langeloze inzet in diverse besturen. Zo is hij
onder andere bestuurslid van De Holland-
sche Molen en 15 jaar voorzitter van de
vereniging De Zeeuwse Molen geweest.
Op de laatste ledenvergadering van De
Zeeuwse Molen is hij, samen met Van Har-
tingsveldt, benoemd tot erelid van de
vereniging. 
Op Nationale Molendag 14 mei heeft
Gerard Sturkenboom op de Sint Victor te
Heeze een koninklijke onderscheiding in
ontvangst mogen nemen. De medaille
werd uitgereikt door de burgemeester
van Heeze en Leende voor zijn verdien-
sten ten aanzien van de molens, de Sint
Victor in het bijzonder. Naast vrijwillig mo-
lenaar is Gerard onder meer actief be-
trokken geweest bij de Peellandse Molen-
stichting, de opleiding tot watermolenaar,
De Hollandsche molen als bestuurslid en
in diverse functies binnen het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. 
Tenslotte ging nog een onderscheiding
naar Nico Perdijk, vrijwillig molenaar van
korenmolen De Ruiter te Vreeland.

Bescherming molenrompen 
(vervolg) 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een selectieproces voor het op
de rijksmonumentenlijst plaatsen van
waardevolle molenrestanten. Naar aan-
leiding van de voorgenomen aanwijzing
tot rijksmonument is door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg aan de ge-
meentes om hun advies gevraagd. In
voorgaande nummers van Molenwereld
was te lezen dat ten aanzien van de voor-
genomen plaatsing zowel positief als ne-
gatief geadviseerd werd. De door de rijks-
dienst opgestelde lijst met 72 molenres-
tanten was de basis voor de in juli 2004
gestarte aanwijzingsprocedure. Daar-
naast werden in het voorbereidingstraject
reeds een twaalftal restanten geselec-
teerd voor plaatsing op de rijksmonumen-
tenlijst (Molenwereld 2004-2-55). Een van
die restanten is de molenromp van De
Ster te Barsingerhorn (Molenwereld 2004-
2-98, nr. 3.07.4). De Stichting Historisch Nie-
dorp vroeg bescherming aan voor deze
in handen van een particulier zijnde mo-

Joop Overman toont trots de 
ontvangen onderscheiding (foto: Tini
Roeleveld-Overman, 7 mei 2005).
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len, om het behoud ervan zeker te stellen
(Molenwereld 2003-7/8-209). De eigenaar
heeft echter bezwaar aangetekend te-
gen de aanwijzing tot rijksmonument. Het
bezwaar wordt binnenkort door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg behan-
deld. 

Groninger molenorganisaties in
impasse

Begin 2005 werd de uitwerking van de fu-
sie tussen Stichting De Groninger Molen,
Vereniging Vrienden van de Groninger
Molens en Het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars afdeling Groningen aangekondigd
(Molenwereld 2005-2-39/40). Tijdens de
voorjaarsvergadering op 21 april werden
de conceptstatuten, het huishoudelijk re-
glement, het jaarplan en de begroting
van de Stichting Het Groninger Molenhuis
gepresenteerd. Door het ontbreken van
het benodigde quorum, drievierde van
het aantal leden, kon de vergadering
niet instemmen met het besluit tot sa-
menvoeging en ontbinding van de af-
zonderlijke stichting en vereniging. Op 18
mei zijn de voorstellen in een tweede ver-
gadering opnieuw behandeld waar dan
tweederde van het aantal uitgebrachte
stemmen zou voldoen. De ontbinding en

opheffing van de Vereniging Vrienden
van de Groninger Molens werd in stem-
ming gebracht, maar werd met één stem
meerderheid verworpen. Hierdoor is uiter-
aard een geheel nieuwe situatie ont-
staan, die wellicht vergaande conse-
quenties heeft. Hoe dit precies zal uitpak-
ken is op dit moment nog niet bekend.

Afronding herstel Kikkoman nabij
Kropswolde 

Op 19 april heeft de Stichting Het Gronin-
ger Landschap de herstelwerkzaamhe-
den afgerond aan de Amerikaanse wind-
motor Kikkoman in het gebied Leinwijk.
Op die dag is met behulp van een kraan
de bovenbouw en het windrad terugge-
plaatst. Bijna een jaar geleden consta-
teerden de vrijwillig molenaars van de
stichting dat er teveel speling was ont-
staan tussen de tandwielen die zich be-
vinden tussen windrad en vijzel (Molenwe-
reld 2004-6-220). Verder werd slijtage ge-
constateerd in het lager van de windroos
van de windmotor die nog maar sinds
2000 in gebruik is. Besloten werd tot een
grote onderhoudsbeurt (Molenwereld
2004-9-288), waarbij alle onderdelen
grondig onderzocht zijn op schade en slij-
tage. Een aantal tandwielen zijn vervan-

gen en andere onderdelen zijn hersteld.
Om te voorkomen dat er weer een groot
stuk hout in de vijzel kan belanden is het
krooshek bij de waterinlaat aangepast.
Tenslotte werd een ander systeem aan-
gebracht voor het uit de wind zetten van
de molen. Molen Kikkoman heeft een be-
langrijke functie bij het inlaten van water
in het natuurgebied Leinwijk. Stichting Het
Groninger Landschap is verheugd dat
molen Kikkoman nu weer in zijn volle glo-
rie in Leinwijk staat. Met Kikkoman Foods
Europe b.v. is een sponsorovereenkomst
gesloten voor de ontwikkeling van het ge-
bied Leinwijk. Het groot onderhoud is uit-
gevoerd in het kader van die overeen-
komst.

Dubbel feest op De Dellen te
Nieuw-Scheemda

Op vrijdag 29 april 2005 is bij poldermolen
De Dellen te Nieuw-Scheemda een dub-
bel feest gevierd. Eigenaar Molenstichting
Oldambt organiseerde een viering voor
het 150- jarig bestaan van molen De Del-
len en voor de 90-jarige molenaar Lem-
minga. De achtkante grondzeiler dateert
oorspronkelijk uit 1855 en is in 1984 ver-
plaatst naar de huidige locatie aan het
Termunterzijldiep. Tijdens de viering zijn
een aantal toespraken gehouden, verge-
zeld van het overhandigen van cadeaus.
De wethouder van de gemeente
Scheemda, de afdelingsvoorzitter van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling
Groningen L. Duym en de voorzitter van
de Molenstichting Oost-Groningen K. Strijk
voerden het woord. Daarna werd rond
de molen een toneelstuk onder de titel
‘Pegel!’ opgevoerd. Voor de gelegen-

Het restant van de 
korenmolen in 
Barsingerhorn, 
voorgedragen om 
beschermd te worden
als ‘molenromp’ 
(foto’s E.G.M. 
Esselink, 12 mei
2005).

De Amerikaanse windmotor met een
Japanse naam in het Groningse Krops-
wolde (foto H. Noot, februari 2004).
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heid was de molen feestelijk uitgedost,
evenals de nabijgelegen tjasker. Mole-
naar Lemminga nam afscheid van de
molen en wordt opgevolgd door een
nieuwe vrijwillig molenaar.

Eindstreep financiering 
restauratie Widde Meuln in zicht

In december 2004 is molenmaker Jellema
te Burdaard gestart met de bouw van de
kap voor De Widde Meuln te Ten Boer
(Molenwereld 2005-2-48). Dit maakt on-
derdeel uit van de tweede restauratie-
fase. De voortgang van de fase hangt af
van het verzamelen van een eigen bij-
drage oorspronkelijk groot 140.000 euro
(Molenwereld 2004-7/8-256). Begin 2005
zijn het aanbrengen van nieuwe vloeren
en een keuken- en toiletvoorziening aan
het restauratiebestek toegevoegd. De to-
tale restauratiekosten komen daarmee
op 378.000 euro, waarvan 168.000 euro
door de stichting bijgedragen moet wor-
den. De Stichting Widde Meuln heeft in-
middels diverse nieuwe bijdragen ontvan-
gen. Dankzij deze bijdragen van het
Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds (5.000
euro), het VSB-fonds (18.000 euro), Essent
(1.000 euro) en Stichting SNS-fonds Eems-
mond (5.000 euro) is de stichting nog
44.000 euro van de eindstreep verwijderd.
De in de werkplaats van Jellema molen-
bouw vervaardigde kap is inmiddels weer
gedemonteerd en gereed voor transport
naar de molen. Naar verwachting wordt
de kap in juli geplaatst. In de molen wordt
een uit Noord-Holland afkomstige ge-
bruikte as geplaatst. De as, fabrikaat Prins
van Oranje, nummer 565 uit 1868, is af-
komstig uit de korenmolen van Laren
(NH). Tijdens de restauratie in 1992 is de as
vanwege een scheur in de kop vervan-

gen. De hals van de as is inmiddels glad
gedraaid en zal zo’n 40 centimeter ver-
lengd (?) worden. 

Avondexcursies Gild Fryske
Mounders 

In juni organiseert het Gild Fryske Moun-
ders twee avondexcursies. Per avond zijn
door de inzet van de desbetreffende mo-
lenaars twee redelijk bij elkaar gelegen
molens voor collega-molenaars, molen-
liefhebbers en hun aanhang geopend.
Twee landschappelijk zeer verschillende
streken van Fryslân vormen het ruimtelijke
decor waarin deze qua karakter even-
eens zeer uiteenlopende molens staan.
De eerste avondexcursie vindt plaats op
twee korenmolens in de Stellingwerven.
Een week later zijn twee koren- en pelmo-
lens gelegen ten noorden van Dokkum
onze reisbestemming. De gastgevende
molenaars en het GFM nodigen u van
harte uit! U kunt onderling afspraken ma-
ken over het met elkaar meerijden: wel zo
gezellig en zo kunnen ook mensen mee
zonder eigen vervoer. Het programma:
dinsdagavond 14 juni vanaf 19.30 uur tot
circa 21.30 uur De Weijert te Makkinga en
de Windlust te Noordwolde; dinsdag-
avond 21 juni vanaf 19.30 uur tot circa
21.30 uur De Hoop te Holwerd en Ropta te
Metslawier. Voor meer informatie zie:
www.molenaarworden.nl
Gild Fryske Mounders.

Zaagmolen De Rat heeft nieuwe
oude kap

Na een gedegen periode van voorberei-
ding is begin 2005 gestart met de opbouw
van de nieuwe kap voor De Rat te IJlst.

Een deel van het gebruikte hout is door
de molen zelf gezaagd. In de werkplaats
van bouwbedrijf Hiemstra te Tzumarrum is
de kap in onderdelen vervaardigd en op-
gebouwd. Hierbij is de oorspronkelijke mo-
del kap als uitgangspunt genomen. De
Rat is namelijk afkomstig uit de Zaandam
en werd in 1828 verplaatst naar IJlst. Daar-
bij behield hij uiteraard zijn Zaanse kap.
Omstreeks 1925 werd de molen onttakeld
en werd de romp afgedekt met een plat
dak. In 1956 koopt de gemeente de mo-
len en enkele jaren later wordt tot restau-
ratie overgegaan. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden gebruikt men hierbij
de kap van een gesloopte watermolen
uit Scheemda. Deze kap past eigenlijk
niet bij De Rat: voor het mooi te klein en
erg hoog. Het bedierf eigenlijk het uiterlijk
van De Rat enigszins. Dat heeft er toe ge-
leid om bij de restauratie die nu is uitge-
voerd de kap geheel te vernieuwen. Na
het gereedkomen van de kap is deze ge-
demonteerd en vanaf 13 april is de kap
weer grotendeels opgebouwd bij de mo-
len. Op 19 april is met behulp van een
kraan de oude kap verwijderd. Hiertoe
zijn van te voren de kapspanten en de
rietlatten doorgezaagd. In eerste instantie
werd het rietdak in zijn geheel afgeno-
men. Met een tweede kraan is het ge-
vlucht uitgenomen, inclusief bovenwiel
en bovenas. Vervolgens is de oude kap
opgetild en naar beneden gelaten met

De jubilerende molen De Dellen met de heer Lemminga en zijn opvolger 
(foto: H. Noot, 29 april 2005).

De Rat met zijn oorspronkelijke kap
bij het steken van een nieuwe as in
1906. Ook de baard verloochent zijn
Zaanse herkomst niet. In 2005 kwam er
bij het hijswerk wel meer kracht aan te
pas, maar wel van een andere aard dan
een eeuw eerder. 
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de eerstgenoemde kraan, gevolgd door
het plaatsen van de nieuwe kap. Tijdens
het plaatsen is het gevlucht ‘in de lucht’
blijven hangen. Normaliter worden de
roeden uitgenomen, waarna de kap in
zijn geheel afgenomen kan worden. Dus
er was sprake van een bijzondere hande-
ling. Na het terugplaatsen van gevlucht
en bovenas inclusief bovenwiel, zijn de
kapspanten aangebracht. Op 22 april is
de rietdekker begonnen met het dekken
van de kap, afronding hiervan vond bin-
nen 7 werkdagen plaats. Begin mei zijn de
laatste afrondende werkzaamheden aan
de molen verricht, die vanaf Nationale
Molendag weer volledig in bedrijf is geno-
men. 

De Eendracht te Gieterveen 
in desolate toestand

Reeds in 2000 werd aandacht gevraagd
voor de broodnodige restauratie van mo-
len De Eendracht te Gieterveen(Molen-
wereld 2000-11-233). Er werd echter niet
tot daadwerkelijke actie overgegaan
voor de molen die in 1994 tot stilstand is
gekomen. De molen was eigendom van
J. Mulder en een van de langst beroeps-
matig in bedrijf zijnde Drentse molens. Met
het overlijden van J. Mulder op 6 maart
2004 kwam de molen in het bezit van de
Molenstichting Drenthe. De toestand van
de molen is zorgelijk en de molenstichting
heeft besloten om 50.000 euro uit te trek-
ken voor het eerste lapwerk. Ter hoogte
van de kap is de molenromp gedeeltelijk
afgedekt met een zeil. De kap is niet meer
waterdicht en moet voor het grootste
deel vervangen worden. De molen heeft
een rotte windpeluw en penbalk, die bei-
den aan vervanging toe zijn. En dat is nog
maar een greep uit de waslijst van man-
kementen. Voor een totale en grondige
restauratie is waarschijnlijk een bedrag
nodig van 400.000 euro. Hiervoor moet de
stichting op subsidie wachten via de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg. In de
nieuwe regeling wordt echter geen reke-
ning gehouden met achterstallig onder-
houd, dus het is te hopen dat de molen-
stichting niet achter het net vist. Vooruitlo-
pend op de plannen tot restauratie heeft
de molenstichting met de gemeente Aa
en Hunze afgesproken dat in het ont-
werpbestemmingsplan met de biotoop
rekening gehouden wordt. 

Den Haller te Diepenheim 
feestelijk in gebruik gesteld

Nadat de omvangrijke restauratie aan
watermolen Den Haller al eerder was af-
gerond is de molen op 21 april op feeste-
lijke wijze in gebruik genomen. Een kroon
op een grote restauratie door Vaags Mo-
lenwerken die in mei 2004 van start ging
en ondanks enige vertraging toch redelijk
volgens planning is opgeleverd. De sym-
bolische oplevering vond 19 november
2004 al plaats (Molenwereld 2005-1-6).
VVV Hof van Twente heeft deze gelegen-

heid aangegrepen het toeristisch seizoen
2005 te openen. De officiële ingebruik-
name werd opgeluisterd door vertegen-
woordigers van Diepenheim 900, gehuld
in historische kledij. Na diverse toespraken
in het restaurant naast de molen is de
openingshandeling verricht door wethou-
der B. Eshuis (economische zaken) en het
VVV-bestuurslid A. Averink. Met het ope-
nen van de sluis werd het nieuwe water-
rad in beweging gezet. De molen vervult
een belangrijke toeristische functie in de
regio Hof van Twente. Tijdens de toespra-
ken werd tevens ingegaan op verdere
plannen ten aanzien van toerisme en re-
creatie in de streek. Zo zijn er ook verge-
vorderde plannen om bij de Noordmolen
te Azelo een toeristische voorziening te
creëren. 

Gemeente Rijssen-Holten wil af
van beheer De Hegeman te 
Dijkerhoek

Korenmolen De Hegeman te Holten-Dij-
kerhoek kwam in februari 1979 in het bezit
van de gemeente Holten. De tot dan in
particulier bezit zijnde molen was op dat
moment dringend aan een restauratie
toe. De gemeente heeft die in 1981 en
1982 uitgevoerd. In mei 1983 vindt de
feestelijke oplevering plaats en krijgt de
molen zijn huidige naam. Ingebruikstelling
vindt vanaf dat moment plaats op vrijwil-
lige basis. De gemeente Rijssen-Holten
heeft aangegeven af te willen van het
beheer van de molen. Het kost de amb-
tenaren in dienst van de gemeente te
veel tijd om zich hier mee bezig te hou-
den. Op 14 april is door de buurtvereni-
ging Schoolkring Dijkerhoek een bijeen-
komst georganiseerd om ideeën hierover
uit te wisselen met de buurtbewoners. De
buurtvereniging heeft in 2002 op aange-
ven van de gemeente een commissie op-

gericht die het toekomstig beheer van de
molen moet onderzoeken. Deze commis-
sie heeft informatie ingewonnen bij an-
dere regionale molenstichtingen en zich
een beeld gevormd van de activiteiten
die een dergelijke beheersstichting zou
moeten ontplooien. De molen zal wel ei-
gendom van de gemeente blijven, want
in een eerder stadium heeft de buurtver-
eniging te kennen gegeven weinig voor
overname te voelen (Molenwereld 2003-
4-103). De buurtbewoners hebben de
commissie gemachtigd met de ge-
meente te onderhandelen over de voor-
waarden waaronder het beheer over
moet worden gedragen. Het idee van de
commissie is om een soort van ‘Vrienden
van de Molen’ op te richten, waarin vrij-
willigers verenigd worden die een rol kun-
nen en willen hebben bij het toekomstige
beheer. 

Jubileumexpositie De Ster te
Geesteren

Op 7 mei 2005 is het precies 25 jaar gele-
den dat molen De Ster te Geesteren na
een flinke restauratie is heropend. De
molenaars hebben deze gelegenheid
aangegrepen een kleine expositie in te
richten over de molens in de nieuwe ge-
meente Berkelland. De gemeente Ber-
kelland is nu zeven molens rijk en via de
expositie vragen de molenaars de na-
drukkelijke aandacht voor het toekom-
stig behoud van deze molens. Burge-
meester Evenhuis heeft op 7 mei de ex-
positie geopend en de opening werd
door veel belangstellenden bijgewoond.
De expositie zal tot en met Monumen-
tendag (tweede zaterdag van septem-
ber) te bezichtigen zijn. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen met de
molenaar op 06-53393053 of via e-mail:
molendester.geesteren@wanadoo.nl

De restauratie van De Haller nadert zijn voltooiing (foto André Nibbelink).
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Afronding restauratie De Hoop te
Loenen aan de Vecht van start

Het Utrechts Landschap begeleidt de res-
tauraties van de 22 molens van Stichting
De Utrechtse Molens. Eerder al werd de
ter handneming van de afronding van de
molen Oudegein te Nieuwegein aange-
kondigd (Molenwereld 2005-2-43). Eind
april heeft Het Utrechts Landschap mo-
lenmaker Vaags uit Aalten opdracht ge-
geven de restauratie van korenmolen De
Hoop in Loenen aan de Vecht af te ron-
den. Als alles goed gaat kan er in de-
cember 2005 op windkracht worden ge-
malen. Na ruim veertig jaar klinkt dan
weer het geluid van het malen in de ko-
renmolen. Heel wat buurtbewoners zijn in-
middels een kijkje komen nemen. De vrij-
willigers van De Hoop hebben in afwach-
ting van de restauratie niet stilgezeten. Zij
repareerden zelf een buil en een uit De
Pauw te Groot-Ammers afkomstige
mengketel. Op ouderwetse wijze is een
aandrijving met behulp van wielen en as-
sen aangesloten. Via een collega-mole-
naar uit Laren tikten zij nog een flink aan-
tal lederen en canvas drijfriemen op de
kop, zodat na aansluiting op het kracht-
stroomnet de installatie voor het eerst in
werking kon worden gezet.

De 1200 Roe kan weer op de
wind gezet worden

De eind 2004 uitgesproken hoop dat de
nieuwe lange (stalen) spruit van de 1200
Roe te Amsterdam aangebracht zou wor-
den is bewaarheid (Molenwereld 2005-1-
8). Na een periode van stilte, de nieuwe
spruit was immers al halverwege 2004 ge-
reed, is de vervanging van een aantal vi-

tale onderdelen in april 2005 ter hand ge-
nomen. Op 12 en 13 april is de oude pen-
balk uit de molen gehaald. Aangezien de
penbalk niet (meer) uit een stuk bestond,
doch met het nodige ijzerwerk bij elkaar
werd gehouden, kostte het molenmaker
Poland meer werk dan verwacht deze te
verwijderen. De bovenas is daarbij in ta-
kels gehangen en op diverse plaatsen
gestut. In de werkplaats werd de nieuwe
penbalk gereed gemaakt en ondertussen
werd door het stadsdeel eveneens de
opdracht verleend tot vervanging van de
lange spruit en lange schoren. Op maan-
dag 25 april zijn de oude lange schoren
en de oude lange spruit verwijderd. Ver-
volgens is de nieuwe penbalk en de
nieuwe lange spruit aangebracht. Op
dinsdag 26 april is de staartconstructie
gecompleteerd met de nieuwe lange
schoren en was de molen voor het eerst
sinds februari 2004 weer kruibaar. In de
daarop volgende dagen zijn de werk-
zaamheden afgerond met het afstellen
en pas maken van de penbalk. Op 3 mei
zijn tenslotte nieuwe zeilen aangebracht
en kan weer uit alle richtingen, voor zover
de biotoop het toestaat, met de molen
gedraaid worden. Op termijn verdienen
het rietdek van de kap, het gevlucht en
de afstelling van de vang de nodige aan-
dacht.

Verplaatsing De Otter opnieuw
afgewezen door stadsdeelraad

De mogelijke verplaatsing van houtzaag-
molen De Otter te Amsterdam hangt af
van de besluitvorming door de Stadsdeel-
raad Westerpark en de rol hierin van
stadsdeelwethouder Bartlema. Volgend
op de vergadering van 16 maart zou de

kwestie opnieuw besproken worden (Mo-
lenwereld 2005-4-118). Een e-mail-offen-
sief aan het adres van de wethouder ten
spijt heeft hem niet kunnen overtuigen
een ander stelling in te nemen. Op 12
april is het Dagelijks Bestuur van de stads-
deelraad andermaal accoord gegaan
met het voorstel van Bartlema géén toe-
stemming te verlenen tot verplaatsing
van de molen. Dit ondanks eerdere posi-
tieve adviezen van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en Vereniging De Hol-
landsche Molen en meerdere malen aan-
dringen door Stichting Houtzaagmolen
De Otter. Door de geplande hoge nieuw-
bouw in het stadsdeel Westerpark blijven
er nauwelijks mogelijkheden over om de
molen te laten draaien. Het stadsdeel is
niet accoord gegaan met het afgeven
van een vergunning voor verplaatsing,
omdat de molen samen met een overge-
bleven stuk werf en enkele loodsen op
een historische plek staat. Stichting Hout-
zaagmolen De Otter en Vereniging De
Hollandsche Molen hebben in een laatste
reddingspoging bezwaar aangetekend
tegen het genomen besluit. Het bezwaar
zal kracht worden bijgezet door de in april
gestarte handtekeningenactie, waarvoor
inmiddels ruim 400 steunbetuigingen ont-
vangen zijn. (Aan de andere kant is er ook
een handtekeningactie geweest voor het
behoud van de molen ter plaatse. Buurt-
bewoners slaagden erin om in een paar
straten ongeveer 700 handtekeningen
binnen te halen.) Mocht het bezwaar
geen resultaat opleveren, dan is er nog
de mogelijkheid naar de rechter te stap-
pen. De Stichting Industrieel Erfgoedpark
De Hoop te Uitgeest heeft aangegeven
nog steeds bereid te zijn mee te werken
aan de verplaatsing, doch wil niet onbe-
perkt wachten op een mogelijk toch posi-
tieve beslissing van de tot heden onwel-
willende stadsdeelraad.

Allereerste gelaste roeden naar
het schroot?

In september 2004 is de Obdammermo-
len te Obdam stilgezet vanwege de
slechte staat waarin de roeden verkeer-
den (Molenwereld 2004-10-332). De mo-
len is sinds 2001 eigendom van Stichting
de Westfriese Molens en is in afwachting
van een noodzakelijke restauratie, doch
geld is de spelbreker tot op heden (Mo-
lenwereld 2004-3-127). In april 2005 zijn de
roeden gestreken. De molenroeden, fa-
brikaat Wijnveen uit Voorthuizen, behoren
tot de eerste gelaste stalen molenroeden
die in Nederland op een molen zijn toe-
gepast. 
De Obdammermolen maalde met een
haspelwiekenkruis zoals in de regio Alk-
maar wel meer voorkwam. De gaten in
de askop waren in tweeën gedeeld met
een tussenschot. In ieder gat werd een
iets meer dan een halve (houten) molen-
roe gestoken. In 1936 besloot het polder-
bestuur de molen te voorzien van het
wieksysteem Bilau. Dat kon moeilijk toege-
past worden op het haspelkruis. Daarom

De nieuwe penbalk van de 1200 Roe onderweg naar zijn bestemming 
(foto: R. Arler 25 april 2005). 
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werden de tussenschotten uit de askop
geslagen en in plaats daarvan werden
twee kokers gestoken waarin op hun
beurt halve houten roeden (de oude?)
werden gestoken. Deze molenroeden
bleken niet stijf genoeg en hadden een
negatief effect op het Bilau-systeem; re-
den om in 1937 de twee nieuwe Wijn-
veen-roeden te steken. Het patent voor
het Bilau-systeem berustte in Nederland
bij Technisch bureau J.H. Rijnenberg, dat
de praktische toepassing overliet aan
molenmaker Wijnveen. Vandaar dat Wijn-
veen in 1937 de nieuwe roeden maakte;
niet geklonken zoals tot dan gebruikelijk
maar gelast.
De uit eind 1600 daterende Obdammer
molen was de eerste Noord-Hollandse
poldermolen die met dit systeem werd uit-
gerust. Het systeem Bilau werd in 1956 al
weer vervangen door het nu nog aanwe-
zige systeem Fauël met remkleppen. Het
heeft er alle schijn van dat wanneer nie-
mand de molenroeden wil ‘adopteren’
ze waarschijnlijk (gedeeltelijk) verschroot
zullen worden. 

Verbouwing schuur Santpoort
opnieuw ‘in de papiermolen’

Op basis van een gerechtelijke uitspraak
moest de procedure voor de verbouwing
van de molenschuur bij molen De Zand-
haas te Santpoort weer van voren af aan
beginnen (Molenwereld 2004-10-332). Op
4 mei heeft het College van B & W van de
gemeente Velsen de ingediende beden-
kingen en zienswijze ongegrond verklaard
om de molenschuur van bezoekersont-
vangstruimte met opslag in een molen-
schuur met bezoekersontvangstruimte
met beheerderswoning te veranderen.
De gemeente heeft hierop de monumen-
tenvergunning afgegeven aan de aan-
vrager Stichting Korenmolen de Zand-
haas. Gedurende zes weken kan be-
zwaar worden aangetekend, waarna op-
nieuw een bouwvergunning aange-
vraagd moet worden.

Feestelijke heropening De Hoop
Wervershoof

Molen De Hoop te Wervershoof heeft een
roerige periode achter de rug. De Hoop
was ooit het boegbeeld van het am-
bachtelijke molenaarsvak. In 1977 werd
het bedrijf als stichting door 43 Echte Bak-
kers in Noord-Holland opgericht om in
1997 omgezet te worden in een B.V. en
vervolgens in november 2001 failliet te
gaan (Molenwereld 2002-1-4). In de loop
der jaren was de molen van binnen ver-
worden tot een hightech korenmolen.
Vanaf eind 2002 hebben diverse vrijwilli-
gers zich ingespannen om de molen,
waar een jaar lang niemand binnen was
geweest, op te ruimen en schoon te ma-
ken. Vooral de schoonmaak was geen si-
necure. De gemeente ging naarstig op
zoek naar mogelijkheden het beheer op-
nieuw in een stichting onder te brengen

De molen van Obdam met zijn Bilau-wieken en merkwaardige askop.

Gezamenlijk wordt de vang gelicht van De Hoop te Wervershoof 
(foto: A. Wissink, 7 mei 2005).
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(Molenwereld 2002-12-323). Korte tijd later
was de Stichting De Wervershoofse Molen
een feit. De stichting beheert en exploi-
teert de molen en heeft zich jarenlang in-
gezet om de molen met molenschuur in
oude glorie te herstellen. Na een voorbe-
reidingstijd van 2 jaar heeft op 7 mei de
(her)opening plaatsgevonden. De Stich-
ting De Werverhoofse Molen is trots dat zij
met inzet van veel vrijwilligers en met hulp
van sponsors haar doel heeft kunnen ver-
wezenlijken. Dit doel is het presenteren
van de molen inclusief de molenschuur
als monument en aantrekkelijke beziens-
waardigheid. Burgemeester Vletter van
de gemeente Wervershoof heeft de offi-
ciële opening verricht. De burgemeester
sprak trots te zijn op zijn dorp en de gele-
verde topprestaties van de vrijwilligers. Bij
de werkzaamheden zijn de vrijwilligers ge-
steund door de gemeente en de stich-
ting, waar nodig ondersteund door pro-
fessionele krachten. De molen is van een
zieltogende korenmolen omgetoverd in
een toeristisch trekpleister die weer gezien
mag worden. Oud-molenaar A. Peere-
boom, die al uit het bedrijf stapte voor dit
failleerde, is betrokken als molenadviseur.
Na het door hem gegeven sein lichtten
de vrijwilligers samen de vang. De nieuwe
bestemming van de molen is expositie-
ruimte, trouwlocatie en meelpracticum. J.
van der Swaluw hoopt in het najaar als
eerste van zes in opleiding zijnde vrijwillige
molenaars de opleiding tot vrijwillig mole-
naar te voltooien. De Hoop en de aan-
grenzende molenschuur De Vang zijn ge-
opend op woensdag, zaterdag en zon-
dag van 11 tot 17 uur. 

Expositie Molens van Rijnland in
Zevenhuizen 

Op zaterdag 28 mei heeft de voorzitter
van de Rijnlandse Molenstichting, de heer
L. Dijkman, de expositie ‘Molens van Rijn-

land’ (deel 1) officieel geopend.
Rijnland is bekend vanwege zijn plassen,
vele eilanden, polders en molenrijkdom.
Veel molens hebben de mechanisatiegolf
overleefd en worden heden ten dage
gekoesterd als bedrijfsmonumenten. Het
mooie ervan is dat de meeste ook daad-
werkelijk kunnen worden ingezet voor de
taak waarvoor ze werden gebonwd: als
polder- of korenmolen. De expositie ‘Mo-
lens van Rijnland’ (deel 1), geeft een
beeld van de vele verdwenen en be-
staande molens in Rijnland.
De tentoonstelling is te vinden in Historisch
Centrum Ons MolenVerleden, Tweemans-
polder 15 te Zevenhuizen en zal tot en
met november 2005 te bezichtigen zijn.
Openingstijden van de molenexposities in
‘Ons MolenVerleden’: Op de laatste za-
terdag van de maand van 13.30 uur tot
16.00 uur en op de tweede dinsdag van
elk kwartaal van 19.00 tot 21.00 uur. Stich-
tig Molenverzameling Jan C. Lunenburg.

Geen bescherming zuiggasge-
maal bij Mallemolen Gouda?

In het selectieproces voor de bescher-
ming van molenrompen werd de romp
van de Mallemolen aan het Julianaka-
naal in Gouda voorgedragen als rijksmo-
nument (zie Molenwereld 2004-2-79) in de
categorie ‘incomplete molen’. Dit verbe-
tert de kansen op restauratie van deze, zo
markant aan de bocht van het kanaal
staande molen aanzienlijk; herstel waar,
met onderbrekingen, al zo’n twintig jaar
over gepraat wordt. 
Naast de molen staat een gemaal dat in
1904 werd gebouwd. Na de voltooiing er-
van werd de molen in 1906 onttakeld om
vervolgens dienst te doen als woning voor
de machinist van het gemaal. Het ge-
maal uit 1904 was een bijzonder gemaal
omdat het gebouwd werd met een zuig-
gasmotor (in heel Nederland is geen en-

kele zuiggasmotor meer voorhanden). De
nieuwe bemalingsinstallatie bestond uit
een Deutz-zuiggasmotor, type E5, die een
centrifugaalpomp aandreef. 
Als gewezen zuiggasmotorgemaal is het
gemaal historisch zeker waardevol, zodat
plaatsing op de rijksmonumentenlijst is
aangevraagd. Op 19 april verstrekte de
Raad voor Cultuur hierover op formele
gronden een negatief advies. Op 23 juli
2004 is de ‘Tijdelijke beleidsmaatregel
aanwijzing beschermde monumenten’ in
werking getreden op basis waarvan geen
nieuwe beschermde monumenten wor-
den aangewezen dan bij hoge (en om-
schreven) uitzondering. Het verzoek tot
plaatsing op de rijkslijst werd op 30 sep-
tember in procedure genomen. Dat is dus
na het van kracht worden van de maat-
regel, hetgeen resulteerde in een nega-
tief advies. Jammer genoeg is de be-
scherming van het gemaal niet betrokken
in de bescherming van de Mallemolen als
één en zeer bijzonder complex. jsb.

Verkoop De Dommelsche 
Watermolen toch rond

Uit de raadsvergadering van de ge-
meente Valkenswaard op 28 april bleek
dat er nog steeds onvoldoende duidelijk-
heid is over het voor en tegen van de ver-
koop van De Dommelsche watermolen.
De onduidelijkheid heeft met name te
maken met het wel of niet noodzakelijk
zijn van de verkooptransactie (Molenwe-
reld 2005-5-159). Desalniettemin heeft de
gemeenteraad met een meerderheid
van stemmen alsnog besloten tot ver-
koop van de molen en aankoop van de
grond over te gaan. In eerste instantie
was de gemeenteraad niet content met
de mogelijk te sluiten deal, waarbij Van
den Eijnden de molen voor 280.000 euro
koopt en vervolgens een stuk grond voor
230.000 euro aan de gemeente verkoopt.
De in de deal besloten grondverkoop
heeft inderdaad geen hoge prioriteit,
doch in de toekomst heeft de gemeente
deze grond hard nodig voor de heront-
wikkeling van uitbreidingsplannen. Hier-
mee poogde de verantwoordelijk wet-
houder de onduidelijkheid te verklaren
die was ontstaan na eerdere uitspraken.
Ondanks enige tegenwerking van enkele
partijen, is het de gemeente toch gelukt
de meerderheid aan hun zijde te krijgen.
De gemeente is maar wat blij dat ze van
de molen af kan, die sinds 1999 geen
groot onderhoud meer genoten heeft.
De molen is bij Van den Eijnden zeer zeker
in goed bezit en het voortbestaan kan
hierdoor beter gewaarborgd worden. 

Positief advies Raad voor Cultuur
bescherming bakhuis molen
Nieuwkoop

In het selectieproces voor de bescher-
ming van molenrompen werd de stomp
van de Nieuwe Ziendemolen bij Zwam-
merdam, een van de drie molens van de

De Mallemolen in Gouda met links het zuiggasmotorgemaal uit 1904, een
‘functioneel ensemble’ (foto jsb, maart 1985).



194 8ste jaargang 2005 nr. 6

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

‘Natte’ polder van Nieuwkoop voorge-
dragen als rijksmonument (zie Molenwe-
reld 2004-2-111,112) in de categorie ‘mo-
lenrestant’. In diezelfde tijd stelde de ge-
meente ‘orde op zaken’. Dat hield in dat
de molenstomp niet permanent be-
woond zou mogen worden en dat een
aantal bijgebouwen zouden moeten ver-
dwijnen. Dat ging dan niet alleen om ‘ille-
gale’ bouw, maar ook om gebouwen die
al langer dan ‘s mensenheugenis bij de
molen horen, zelfs toen die nog volop in
bedrijf was, zoals het originele bakhuis dat
mogelijk even oud is als de molen en dan
uit 1809 dateert. Inmiddels is de ergste
kou tussen de bewoners van de molen en
de gemeente opgeklaard. Zo mag de
molenstomp nu permanent bewoond
worden. De eigenaar van de molen heeft
om sloop van het bakhuis te voorkomen
plaatsing op de rijksmonumentenlijst aan-
gevraagd als uitbreiding van de bescher-
ming van de molen. Op 20 december
verstrekte de Raad voor Cultuur hierover
een positief advies ‘vanwege de functio-
nele complexwaarde van de bewoonde
molen’ en verder vanwege de ‘relatieve
gaafheid’ plus vanwege het feit dat het
uitgebouwde ovenlichaam nog volledig
aanwezig is, wat volgens de Raad voor
Cultuur voor deze streek vrij zeldzaam
is.jsb.

Goedkeuring bouw ontvangst-
ruimte Spoordonkse Watermolen

De veranderende wetgeving ten aanzien
van vuilstortplaatsen gooiden opnieuw
roet in het eten voor De Spoordonkse Wa-
termolen. Hiertoe heeft eigenaar Van
Esch opnieuw een onderzoek uit laten
voeren (Molenwereld 2005-2-47). Eindelijk
is de kogel door de kerk en heeft de pro-
vincie toestemming gegeven tot de

bouw van een ontvangstruimte nabij de
molen. In deze ruimte worden vanaf vol-
gend seizoen bezoekers ontvangen en
wordt voorzien in (beperkte) toeristische
en recreatieve voorzieningen. De provin-
cie heeft aangegeven dat er voldoende
getoetst is in deze al zes jaar durende
kwestie. De herinrichting van de voorma-
lige vuilstortplaats moet alleen nog wach-
ten op een formele bekrachtiging door
Gedeputeerde Staten. Daarnaast moet
het gewijzigde bestemmingsplan nog
een aantal weken ter inzage liggen op
het gemeentehuis, nadat het College
van B en W het bestemmingsplan officieel
heeft bekrachtigd. Gelijktijdig heeft dient
Van Esch een aanvraag voor een bouw-
vergunning, de bouwtekeningen zijn al
lange tijd gereed en beschikbaar. Een
laatste punt van zorg is de provinciale
subsidie die Van Esch heeft aange-
vraagd. Sanering van de voormalige vuil-
stort zal circa 35.000 euro bedragen.
Wanneer alles meezit wordt na de zomer-
vakantie begonnen met de bouw. 

Fleur te Zevenbergen verliest kort
geding

De rechter van de Bredase rechtbank
heeft op 18 april de welstandscommissie
geadviseerd alsnog haar besluit te moti-
veren richting de Stichting Vrienden van
Molen Fleur. De gemeente heeft een
bouwvergunning verleend, doch de wel-
standscommissie heeft niet gemotiveerd
waarom zij vindt dat de molen geen hin-
der zou ondervinden van de geplande
nieuwbouw. Vorenstaande bleek op 18

april tijdens de behandeling van het kort
geding, dat de stichting tegen de ge-
meente Moerdijk had aangespannen. In
het kort geding werd gevraagd de
bouw(vergunning) op te schorten tot 12
mei, wanneer de commissie voor Beroep-
en Bezwaarschriften het ingediende be-
zwaar behandeld zou hebben (Molenwe-
reld 2005-5-160). De rechter oordeelde,
vooruitlopend op zijn uitspraak op 19 april,
dat het bouwplan voldoet aan het be-
stemmingsplan. Voor zover afwijkend is
voor twee punten uit het bouwplan vrij-
stelling verleend. Hij voegde daaraan toe
dat het beter was geweest bezwaren in
te dienen op het moment dat het be-
stemmingsplan werd vastgesteld. Zelfs de
Raad van State heeft toegestaan op de
bedoelde plek tot een hoogte van 10

De Nieuwe Ziendemolen onder Zwammerdam met links het bakhuisje 
(foto J. Vendrig, mei 2005). 

De draaiende Fleur in Zevenbergen.
(foto H. Van Steenbergen, maart 2005).
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meter te bouwen. Hiermee wees de rech-
ter de bezwaren ten aanzien van de
bouwhoogte min of meer af. Ten aanzien
van het andere bezwaar, vroeg de rech-
ter of de welstandscommissie rekening
heeft gehouden met de molen. Namens
de gemeente werd verkondigd dat deze
inderdaad de aanwezigheid van de mo-
len aan de onafhankelijke commissie
heeft medegedeeld. De uitspraak van de
rechtbank op 19 april sluit naadloos aan
op de visie die de rechter tijdens de be-
handeling meedeelde. Vooruitlopend op
de behandeling van het bezwaar tegen
de bouwvergunning op 12 mei, is het de
bouwvereniging toegestaan op eigen ri-
sico met de bouw te starten. De bouw-
vereniging meent dat hiermee de kans
van slagen van het ingediende bezwaar

gering is, anders had de rechter wel an-
ders beslist. De stichting blijft hoop hou-
den op een positief besluit ten aanzien
van het ingediende bezwaar.

Gezocht: nieuwe huurder Stad-
broekermolen te Sittard

Na een slepend conflict is huurder Roe-
broek eind 2004 uit de Stadbroekermolen
te Sittard vertrokken (Molenwereld 2005-4-
126). Halverwege 2004 kwam de molen
tot stilstand (Molenwereld 2005-7/8-263).
Inzet van het conflict was achterstallig on-
derhoud en het ontstane gebrek aan vei-
ligheid. De kosten van de renovatie en
aanpassing zouden volgens de Stichting
Stadbroekermolen door Roebroek gedra-
gen moeten worden. De stichting ont-
beert de financiële middelen hiertoe. Ten
gevolge van de sluiting besloot Roebroek
een deel van de huur in te houden. De
beherende Stichting Stadbroekermolen
schakelde de rechter in om de huurbet-
aling alsnog geregeld te krijgen. Vanaf
eind 2004 is de stichting op zoek naar een
nieuwe kandidaat die de molen wil huren
en weer wil laten draaien. De educatieve
en toeristische activiteiten moeten even-
eens opnieuw opgepakt worden. Aan
het achterstallige onderhoud is overigens
verder niets gedaan. De met het onder-
houd en aanpassing van de veiligheid
gepaard gaande kosten zouden zo’n
100.000 euro belopen. De stichting stelt
zich nog steeds op het standpunt dat
deze kosten voor rekening van de nieuwe
huurder zullen komen. Een stelling waar
de vorige huurder het niet mee eens was.
De stichting is momenteel in gesprek met
een potentiële kandidaat en verwacht in
juli duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Wie de kandidaat-beheerder is wordt, lo-

pende de onderhandelingen, nog niet
bekendgemaakt. Er zijn in elk geval een
aantal gegadigden die zich gemeld heb-
ben het complex te huren en te beheren.
Waaronder de LLTB (Boerenbond) die in
de molen de verkoop van streekproduc-
ten wil opzetten. Een stel uit Sittard zou
een dagcentrum voor gehandicapten
willen beginnen, met daarnaast ruimte
voor diverse andere activiteiten. Het is te
hopen dat de broodnodige renovatie
geen struikelblok zal worden, waardoor
verloedering van de bijna een jaar stil-
staande molen een feit zal zijn. 

Graan, Groen en Grind centraal
thema rond De Hompesche 
Molen

De plannen van de Panheel Groep om
De Hompesche Molen te Stevensweert bij
de herinrichtingsplannen van het Eiland in
de Maas te betrekken hebben definitief
hun beslag gekregen. Eerder aangekon-
digde plannen dat realisatie per augustus
2004 te verwachten was (Molenwereld
2004-7/8-263/264), bleken te optimistisch.
Op 25 april 2005 werd onder het bijzijn van
genodigden het Bezoekerscentrum De
Hompesche Molen geopend. Centraal
middelpunt is de molen zelf, waarin wordt
verhaald over de geschiedenis van de uit
1722 daterende molen en de geschiede-
nis van het omliggende landschap. Op
het Eiland in de Maas vindt een van de
laatste grote klassieke grindwinningen
van Limburg plaats. Het landschap veran-
derde van agrarisch gebied naar een
grindwingebied en een uitgestrekt na-
tuurlandschap. In het molenhuis is een ex-
positie ingericht met de thema’s Graan,
Groen en Grind. Het bezoekerscentrum
was reeds vanaf 5 maart 2005 opgele-

De Hompesche Molen in Stevensweert tijdens een restauratie in 1977 
(foto P. Grund).
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verd en is een initiatief van de Panheel
Groep en de Stichting Ark. Laatstge-
noemde stichting exploiteert het bezoe-
kerscentrum. Naast de molen heeft de
grindwinning en de daaruit voortko-
mende natuurontwikkeling een belang-
rijke plaats in het bezoekerscentrum. De
expositie verhaalt over deze nieuwe ma-
nier van natuurontwikkeling. Grindwinning
biedt kansen voor een nieuw landschap
met veel ruimte voor natuur, bezoekers en
bewoners. In het door de Arnhemse bin-
nenhuisarchitecte M. Deichman ontwor-
pen interieur van het molenhuis kan te-
vens gebruik gemaakt worden van be-
perkte horecafaciliteiten. De molen zelf
wordt nog regelmatig in gebruik gesteld
voor het malen van graan ten behoeve
van veevoeders. Een van de ruimtes is als
‘grindkamer’ ingericht, met uitzicht op de
baggerschepen die vermoedelijk nog tot
eind 2008 in gebruik blijven. Het is de Pan-
heel groep er veel aan gelegen het ge-
bied goed herontwikkeld achter te laten.
Door het bezoekerscentrum hoopt men
onder de aandacht te brengen dat de
aanvankelijke scepsis ten aanzien van de
grindwinwerkzaamheden onnodig is ge-
weest. Het bezoekerscentrum is geopend
van donderdag tot en met zondag van
11 tot 18 uur.

Uitweg voor herstel van De 
Fransche Molen te Valkenburg?

Op 31 maart 2005 heeft de bestuursrech-
ter de bouwvergunning voor de verbou-
wing van het bijgebouw van de Fransche
Molen te Valkenburg opgeschort (Molen-

wereld 2005-5-160/161). Volgens het be-
stemmingsplan van 1996 blijkt geen
woonbestemming te bestaan op een ge-
deelte van de begane grond. De molen
staat eindelijk in de steigers maar de res-
tauratie, in eerste instantie van het uit-
wendige molengedeelte, ligt dankzij deze
uitspraak weer volledig stil. Terwijl de ge-
meente vooralsnog alleen de verbou-
wing van de bijgebouwen tot woning tot
nader order niet toestond, tekende hotel-
eigenaar Janssen toch bezwaar aan te-
gen de bouwvergunning. Door de stei-
gers en afdekzeilen heen is zichtbaar hoe
met behoud voor historie de molen aan
de buitenzijde gerestaureerd wordt. Een
dak van donkere leisteen, muren van
mergel en kleine houten dakkapellen
moeten de molen weer aanzien geven.
Niet alleen eigenaar Van de Ven, maar
ook de (andere) buren Claessen zijn ge-
frustreerd van de houding van de hotelei-
genaar. Zij zijn eigenaar van het uit 1890
stammende woonhuis bij de molen en
een deel van het bijgebouw. Door de on-
volkomenheid in het bestemmingsplan uit
1996 loopt de verbouwing opnieuw ver-
traging op voor onbepaalde tijd. Rode
draad in de hele discussie blijft de op het
erf van Van de Ven uitkomende brand-
trap van hoteleigenaar Janssen. Diverse
concessies, gedaan door beide partijen,
hebben uiteindelijk de direct betrokkenen
alleen maar verder uit elkaar gedreven. 
In een poging de impasse rond de Fran-
sche Molen (opnieuw) te doorbreken,
heeft de gemeente Valkenburg aan de
Geul 2 mei besloten een procedure op te
starten om de woningbouw op de be-
gane grond alsnog mogelijk te maken.

De gemeente start een zogeheten vrijstel-
lingsprocedure, waardoor het vigerende
bestemmingsplan wel bewoning toelaat.
Hiertoe is op 2 mei eerst de raadscommis-
sie Stedelijke Ontwikkeling Economie en
Toerisme gehoord. Deze commissie, die
eind april nog een verzoek van Janssen
honoreerde een besluit daarover uit te
stellen, stemde nagenoeg unaniem (op
een lid na) in met het verzoek van de ge-
meente deze procedure te starten. Uiter-
aard is het dan weer mogelijk om tegen
een afgegeven vrijstelling bezwaar aan
te tekenen. 

Nieuwe werkplaats voor 
‘jubilerend’ Adriaens Molenbouw 

Op vrijdag 13 mei heeft Adriaens Molen-
bouw Weert b.v., feestelijk haar nieuwe
werkplaats, gelegen aan de Oudesteeg
1c te Boshoven / Weert, in gebruik geno-
men. De officiële openingshandeling
werd verricht door de broers Jan en Sjors
Adriaens, die het bedrijf inmiddels heb-
ben overgedragen aan een zoon en
schoonzoon van Sjors Adriaens. Reeds
vele generaties hield Adriaens zich bezig
met houtbewerking op allerlei vlak. Zo’n
250 jaar geleden vestigde Francis ( Aria-
nus ) Adriaens zich op Boshoven en spe-
cialiseerde zich onder andere in het ma-
ken van karrenwielen. Zijn zoon Henricus
Adriaens zette het bedrijfje van zijn vader
voort. Ook een zoon van Henricus, Petrus
Adriaens trad in de sporen van zijn vader.
Van hem is bekend dat hij ‘Molenmees-
ter’ werd genoemd. Een ander bewijs,
dat hij aan molens heeft gewerkt, is het

Adriaens Molenbouw Weert bv staat in een lange traditie. In 1895 ging het er in en bij de werkplaats aan de Suffolkweg wel 
anders aan toe, maar het vakmanschap is hoog in het vaandel blijven staan.
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feit, dat in de notariële akte (van 4 april
1868) van scheiding en deling van de
goederen in de nalatenschap van hem,
onder nummer 15 is opgenomen: ‘Tim-
mermans- en molenmakersgereedschap
geschat aan 180 gulden’. Naast werk in
de molenmakerij bouwde Petrus in die tijd
verscheidende woningen en boerderijen
op Boshoven. Zonen van Petrus, waaron-
der Johannes Hubertus Adriaens be-
kwaamden zich in de molenmakerij en
andere takken in de bouw, waarbij hout-
bewerking van pas kwam. Gelijktijdig met
de opening is het 125-jarig jubileum als
molenmakerij gevierd. Dit jubileum viel ei-
genlijk op 1 mei 2002 en zou gekoppeld
worden aan de opening van het nieuwe
bedrijfspand. Door allerlei factoren, was
de realisatie van deze nieuwbouw toen
niet haalbaar. Een derde heugelijk feit, is
dat beide directieleden, Wim Adriaens en
Paul van den Bercken, hun 25-jarig jubi-
leum vieren. Wim kwam half juli 1979 als
leerling molenmaker (op 18-jarige leeftijd
) werken binnen het bedrijf van zijn vader
Sjors Adriaens en oom Jan. Paul van den
Bercken koos half augustus 1979 definitief
voor de molenmakerij. Uit handen van de
burgemeester van Weert heeft de firma
het predikaat ‘bij Koninklijke beschikking
hofleverancier’ mogen ontvangen. Dit
staat symbool voor het respect, de waar-
dering en het vertrouwen van de Konin-
gin der Nederlanden tegenover de be-
gunstigde. 

Oprichting Molenstichting 
Weerter Land een feit

Eind juli 2004 werd opnieuw het initiatief
genomen tot oprichting van een Weertse
molenstichting te komen (Molenwereld
2004-10-331/332). De eerste plannen da-
teerden al uit 2001 (Molenwereld 2001-
10-266). De gemeente Weert stelde een
bedrag van 424.000 euro beschikbaar
voor herstel van de vier molens die in ei-
gendom zijn van de gemeente Weert.
Het betreft de molens Sint Anna te Weert-
Keent, Sint Anna te Tungelroy, De Nijver-
heid/Molen van Nijs en de Sint Jan in
Stramproy. De onafhankelijke Molenstich-
ting Weerter Land zal voor het beheer en
onderhoud gaan zorgen van de vier mo-
lens. Op termijn wil de gemeente ook het
eigendom van de vier molens aan de
stichting overdragen. Op 14 mei is in mo-
len De Hoop te Swartbroek de stichtings-
oorkonde officieel ondertekend. Het be-
stuur zal bestaan uit F. Weerts, G. Fijen en
J. van den Heuvel. Aan het bestuur wordt
wethouder R. van Dooren als tijdelijk voor-
zitter toegevoegd. Deze functie zal bin-
nen een half jaar opgevuld worden door
een nog aan te trekken onafhankelijk
voorzitter. In de toekomst hoopt de stich-
ting haar activiteiten naar de regio uit te
breiden. Mede-initiatiefnemer F. Weerts
denkt aan een nauwe samenwerking met
vergelijkbare organisaties in België, zodat
er mogelijkheden ontstaan om voor Euro-
pese subsidies in aanmerking te komen.
Daarnaast hoopt de nieuwe stichting dat

ook particuliere eigenaren van molens in
Weert zich bij de Weerter stichting zullen
aansluiten. Het bestuur zal eveneens in
gesprek gaan met de Molenstichting Ne-
derweert, die in Nederweert drie molens
beheert. Plannen voor het onderhoud
aan de molens worden momenteel door
de stichting uitgewerkt.

Nieuwe molenkaarten Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen heeft weer
enige molenkaarten uitgegeven. Deze
keer van De Hoop in Sprundel, De Zwaan
in Voorst, De Kyck over den Dyck in Dor-
drecht en de Emma in Nieuwkuyk. De
kaart kosten 0,50 euro per stuk, te ver-
meerderen met portokosten (0,39 euro bij
maximaal vijf stuks). Ze zijn te bestellen
door het bedrag over te maken op Post-
bankrekening 747404 van H. van Steen-
bergen, Kardeel 133, 4741 LR Raams-
donksveer onder vermelding van het ge-
wenste (en bij overschrijving via een
bankrekening het adres vermelden). Voor
nadere informatie: tel. 0162-516602.

In ‘t kort

- Op 14 mei is het 25-jarig molenaarsjubi-
leum van molenaar H. Noot, alsmede het
50-jarig huwelijk van molenaar P. van Ton-
geren, op De Witte Molen te Glimmen ge-
vierd. 
- Op 20 december verstrekte de Raad
voor Cultuur een positief advies voor de
plaatsing op de rijksmonumentenlijst van
een tweetal windmotoren, te weten De
Putter is Westerbroek (gem. Hoogezand-
Sappemeer) en de Overesch aan de
Hondemotsweg in Raalte.
- Het College van B & W van de ge-
meente Winschoten laat momenteel on-
derzoeken of het financieel verstandig is
haar molens in een stichting onder te
brengen.
- Tot 2010 wordt 132.000 euro uitgetrokken
voor de molens in de gemeente Zuidhorn.
Zowel De Leeuw als de Aeolus in Olde-
hove krijgen op korte termijn een gron-
dige beurt.
- Voor zijn cruciale rol bij de restauratie
van veel molens in Overijssel en betrok-
kenheid bij de Stichting Overijsselse Molen
heeft Gerrit Perfors begin april de Vitruvi-
usprijs in ontvangst mogen nemen. De
prijs is toegekend door Het Oversticht,
een vereniging van gemeenten die advi-
seert over de schoonheid van stad en
land in Overijssel en Flevoland. 
- De gemeente Zwolle is akkoord gegaan
met de bouw van een kleinere gokhal die
vanuit het centrum zal worden verplaatst
naar het te bouwen stadion, waardoor
de bouw van het stadion van FC Zwolle
toch door kan gaan (Molenwereld 2005-
4-116). De bouw van het nieuwe stadion
wordt vanuit de oliemolen De Passie-
bloem met argusogen gevolgd vanwege
gevreesde windbelemmering.
- Eind april is De Keetmolen te Ede van

een nieuwe staartbalk, een nieuwe lange
en een nieuwe korte schoor voorzien door
Molenmakerij Endendijk. Aangezien de ei-
genaar gemeente Ede geen gebruik wil
maken van tropisch hardhout zijn de on-
derdelen van inlands eiken. 
- Op 14 mei 2005 heeft wethouder Groe-
neweg bij molen De Windhond te Woer-
den in verband met het 250 jarig bestaan
het startsein gegeven voor een feestpe-
riode die tot 23 augustus zal duren. 
- Op 12 mei 2005 zijn vervolggesprekken
gehouden met twee overgebleven kan-
didaten voor de functie van vakmole-
naar op De Eersteling te Hoofddorp in
dienst van de gemeente Haarlemmer-
meer. De procedure volgt op eerdere in-
stemming door de gemeente met het
aanblijven van een toekomstig ge-
slaagde vrijwilliger (Molenwereld 2005-5-
162). 
- Van 18 juni tot 31 juli is in het Molenmu-
seum te Koog aan de Zaan de expositie
‘Molenmakers gevraagd’ ingericht. De
expositiezaal is als molenmakerij ingericht,
waar met name leerlingen uit het basis-
onderwijs zelf aan de slag kunnen gaan
en zo molens van binnen en buiten leren
kennen (informatie: 075-6288968).
- Op 29 april heeft de SIMAV molen De
Blokker te Alblasserdam en De Kleine of
Lage Molen te Nieuw-Lekkerland officieel
overgedragen aan de Stichting Werel-
derfgoed Kinderdijk. Het beheer over de
molens was al eerder overgedragen.
- Ter ere van het 50-jarig bestaan van de
SIMAV zal de Nationale Molencontact-
dag in 2006 in de Alblasserwaard worden
georganiseerd.
- De gemeente Korendijk heeft voor de
restauratie van molen Windlust te Gouds-
waard een provinciale bijdrage gekregen
van 3.700 euro, uit te betalen in 2009 en
2010. 
- Om de afgifte van een vergunning door
de gemeente Veere af te dwingen, heeft
De Jonge Johannes te Serooskerke tijde-
lijk te koop gestaan. Inmiddels heeft eige-
naar Vergroesen de benodigde vergun-
ning en is de voorgenomen verkoop van
het complex weer van de baan. 

De drie molens van Winschoten 
omstreeks 1940 voor de demping van
het Winschoterdiep; v.l.n.r. de molens
van Edens, Berg en Dijkstra. 
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- Op 22 april 2005 zijn de kaalgezette roe-
den (Molenwereld 2005-1-13/2004-12-396)
van de Annemie te Acht door Adriaens
Molenbouw BV opnieuw opgehekt. 
- De van 3 tot en met 14 mei ingerichte
expositie in de De Witte Molen te Meeu-
wen is een groot succes geweest. De
circa dertig kunstwerken van negen
Meeuwense inwoners trokken bijzonder
veel belangstelling.

Molenkalender 2005

11 en 12 juni: Groninger Molenweekend
18 juni tot 31 juli: Expositie ‘Molenmakers
Gevraagd’- Koog a/d Zaan
25 juni Westlandse Molendag
25 en 26 juni: Brabants Molenweekend
9 juli: Molendag Goeree-Overflakkee
27 augustus: Drentse Molendag
10 en 11 september: Open Monumenten-
dag
10 september: Friese Molendag
10 september: Overijsselse Molendag

Molenkalender buitenland 2005

5 juni: Molenzondag West-Vlaanderen
19 juni: Dansk Mølledag
19 juni: Journée des Moulins
26 juni: Molenzondag Zuid-Limburg (B)
3 juli: Molenzondag Noord-Limburg (B)
28 augustus: Molenzondag Antwerpen en
Vlaams-Brabant (B)

De heer Esselink reageert op de foto van het kruirad van de molen
bij Meetkerke in Molenwereld 2005-5-174 en schrijft: ‘In het interes-
sante artikel over de poldermolen te Meetkerke is te lezen, dat de
kruilier in 1965 door een scheepsroer werd vervangen. Mij schoot te
binnen dat er waarschijnlijk ook in Nederland een molen is geweest
met een scheepsroer als kruirad, en wel de zaagmolen Ons Ge-
noegen te Alblasserdam. In de publicatie De Adriaan van Haarlem
geschreven door Peter Hammann en Piet Arp in 1998 staat op pag.
33 een foto van de opgeslagen onderdelen van de zaagmolen in
Haarlem en daarop is een scheepsroer te zien. Het is niet helemaal
verwonderlijk dat deze zaagmolen een scheeproer had, want hij
zaagde voor de scheepswerf van Smit.’ 

Scheepsroer als kruirad

Het kruirad ex-roer van de Ons Genoegen in Alblasserdam.

‘t Betere werk

Authenticiteit boven duurzaamheid bij vervanging van onderdelen aan 
De Keetmolen (foto: Dick Kenbeek, 20 april 2005).
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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

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

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

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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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Het draaien van een 

nieuwe as
voor de Hoekmolen

Dertien maanden na de brand van 20 maart 2004 is bij 
Gieterij Geraedts in Baarlo een nieuwe as voor de 

Hoekmolen in Hei- en Boeicop gegoten. De oude was 
afgekeurd vanwege haarscheurtjes na de brand op 20 maart
2004. Voor Geraedts, die na het faillissement van Gieterij

Hardinxveld het gieten van molenassen overgenomen heeft,
was het alweer as nummer 4. Evenals voor as nummer 3, 
die intussen draait in de Windlust in Nieuwerkerk aan de 
IJssel, is gebruik gemaakt van de mal van de firma Straver.

Dick Kenbeek

1.

2.

7. 8.

3. 4.
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MFE

Na het gieten moesten hals en pen nog
afgedraaid worden. Hiervoor is Machine-
fabriek Eerbeek (MFE) ingeschakeld die al
heel wat molenassen bewerkt heeft. Sinds
1999 zijn dat er 16 geweest: 14 stuks voor
Hardinxveld en twee voor Geraedts. Vóór
1999 zijn er nog meer gedraaid.
Machinefabriek Eerbeek B.V. is enkele ja-
ren geleden ontstaan uit een fusie tussen
de machinefabrieken Gebr. Kersten B.V.
uit Eerbeek en Chr. Van Oorspronk B.V. te
Loenen. Beide fabrieken zijn begonnen
als smederij, waarvan Kersten in 1909. Hun
geschiedenissen lopen vrijwel parallel.
Chris van Oorspronk, de derde generatie
van die tak, heeft zijn bedrijf in de tijd dat
het nog zelfstandig opereerde aanzienlijk
uitgebouwd.
De omzet wordt voor zo’n 60 à 70% ge-
haald uit reparaties voor de papierindus-
trie die in de omgeving goed vertegen-
woordigd is en zoals bekend een water-
molenverleden heeft. De reparaties be-

staan voor een groot deel uit het revise-
ren van walsen maar ook worden geheel
nieuwe vervaardigd.
Op 18 april arriveerde de as bij MFE en op
20 april togen molenfotograaf (en plaats-
genoot) Joop Vendrig en schrijver dezes
al vroeg op pad om het draaien gade te
slaan en vast te leggen. Joop volgt de
restauratie van de Hoekmolen van week
tot week en had mij uitgenodigd om een
dagje mee te gaan, hetgeen graag ge-
accepteerd werd.
De ontvangst bij MFE was zeer open en
vriendelijk, er werd alle gelegenheid ge-
geven om foto’s te nemen en er was ruim
voldoende tijd voor vragen en uitleg het-
geen resulteerde in bijgaande foto repor-
tage.

De as

De as weegt ongeveer 3600 kg bij een
lengte van circa 5.65 meter gemeten van
begin waterhol tot einde pen. Om die

lengte te krijgen moet er met een beitel
(mechanisch) een stuk afgestoken wor-
den want de as is te lang gegoten. In het
achtereind van de pen wordt dan nog
een gat gefreesd om de originele pin (?),
lengte 8 cm, met ketting te plaatsen die
tegen de pensteen drukt. De ketting loopt
door een bakje gevuld met olie en zorgt
voor aanvoer van smeermiddel.
Op 26 april arriveerde de as bij de werk-
plaats van molenmaker De Gelder & 
Favier B.V. in Nieuw Lekkerland voor
plaatsing in het in aanbouw zijnde bo-
venhuis. Wanneer dit gereed is zullen
boven huis en koker per ponton over Lek
en Merwedekanaal naar de Hoekmolen
gevaren worden om met behulp van
een kraan geplaatst te worden. Voor de
molenliefhebbers zal dat weer een bij-
zondere gebeurtenis worden. 

1. De as in de takels op een 
zogenaamde conventionele draaibank
van 16 meter lang en 1.4 meter breed.
Lengte genoeg dus voor nog langere
assen hoewel dit wel één van de 
langste is, zo niet de langste, die MFE
onderhanden gehad heeft.

2. Eerst moet de as gecentreerd 
worden. Daartoe wordt hij voor en
achter ingeklemd in een ‘vierklauw’
waarbij er vier punten zijn waarmee 
de as gesteld kan worden.

3. De askop is te groot voor de 
vierklauw aan de voorkant. Daarom 
is hieraan een hulpstuk bevestigd 
waarmee het ashuis vastgeklemd kan
worden. Het centreren gebeurt door
een meetklokje tegen de as te zetten 
en deze langzaam te laten draaien.
Door het verstellen van de bouten 
van de vierklauwen wordt de variatie
in de uitslag van de meetklok zo 
klein mogelijk gemaakt.

4. Het is alweer as nummer 4!

5. De beitel, ook wel draaibeitel, wordt
tegen de hals geplaatst. Op de beitel 
de hardmetalen wisselplaat die het 
eigenlijke werk doet. Dit hardmetaal
bestaat uit een legering van 
wolfraamcarbide en kobalt.

6. Het is de bedoeling zo weinig 
mogelijk materiaal weg te halen dus
wordt er voorzichtig begonnen. Hier
het resultaat van de eerste bewerking.
Er zal nog wat meer afmoeten. Wat 
betreft type bewerking noemt men dit
verspanen.

7. De tweede bewerking is bijna 
gereed, het begint er op te lijken.
Hierna nog een klein laagje en de 
hals is klaar.

8. De pen wordt onderhanden 
genomen. Links draaier Bennie 
Rewinkel.

5. 6.
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Niedersachsen

Duitsland
West- Vlaanderen

België

Gratis verzekering voor West-
Vlaamse vrijwilligers

Het bestuur van de provincie West-Vlaan-
deren kent grote waarde toe aan vrijwilli-
gerswerk, niet alleen omdat het een on-
misbare aanvulling is op het werk van be-
roepskrachten, maar ook bindmiddel in
de samenleving. Taken die anders zouden
blijven liggen wegens gebrek aan (be-
taalde) menskracht worden door vrijwilli-
gers vervuld. Naar schatting telt West-
Vlaanderen circa 230.000 vrijwilligers die
actief zijn op tal van terreinen als jeugd-
werk, milieuzorg, helpen van zieken en ge-
handicapten, de zorg voor het cultureel
erfgoed en per slot hoort het als vrijwilliger
laten draaien van molens daar ook toe. 
Vrijwilligers lopen bij hun vrijwillige arbeid
ook risico’s. De provincie West-Vlaande-
ren is bereid vanwege het maatschappe-
lijk belang vrijwilligers te verzekeren op
punten als burgerlijke aansprakelijkheid,
rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen
van de uitvoerende vrijwilligers. Daardoor
kan iedere vrijwilligersorganisatie maxi-
maal tachtig vrijwilligersdagen toegewe-
zen krijgen, te besteden naar eigen in-
zichten; bijvoorbeeld één man tachtig
dagen of tachtig man één dag met alle
tussenliggende varianten. Uiteraard moet
het om een niet-commerciële activiteit in
West-Vlaanderen gaan die de privé-le-
venssfeer overstijgt. De verzekering dekt
tot vijf miljoen euro voor lichamelijk
schade aan derden en 620.00 euro aan
materiële schade. Met opzet is het sys-
teem heel transparant gehouden. Een or-
ganisatie die zijn leden wil verzekeren
vraagt erkenning aan bij het provinciebe-

Het complex van de Weite Molen in
Emden volgens het ontwerp van 
architect Kallhardt uit moet gaan zien
met links het glazen café, in het mid-
den de gerestaureerde molen en rechts
het tot woningen verbouwde pakhuis.

stuur. Na erkenning kan de organisatie zijn
werkzaamheden aanmelden bij Ethias,
een verzekeraar. Het is al voldoende om
een dag voor de feitelijke werkzaamhe-
den een aanmelding te doen. Overigens
is het alleen mogelijk om de echte wer-
kers, de uitvoerenden te verzekeren. Deze
vrijwilligersverzekering is een primeur voor
de provincie West-Vlaanderen en inmid-
dels heebben ook andere Vlaamse pro-
vincies interesse getoond.

Plannen voor De Weite Molen in
Emden gepresenteerd

Al jaren lang wordt in Emden gesteggeld
over de toekomst van de Weite Molen die
sinds 1952 zijn wieken mist en in vervolgens
in 2000 in drie stukken werd ontleed (zie
Molenwereld 2001-12-313). Eind 2002
werd er een akkoord bereikt (zie Molen-
wereld 2003-2-47), maar veel schot zat er
daarna nog niet in. Dat was ook te wijten
aan de uitwerking van het bereikte ak-
koord, met name de bouw van een café.
Meer dan eens werd het voorstel waar ei-
genaar Dietrich Buismann mee kwam als
onacceptabel van tafel geveegd, om-
dat ze het karakter van de molen te veel
aantastten. Nu is er wel een voorstel dat
volgens Buismann de kritiek van de Duitse
monumentenzorg (Landesamt für Denk-
malpflege) kan doorstaan. Het ontwerp
van architect Gerd Kallhardt voor ziet in
de bouw van een glazen aanbouw zodat
de molen als het ware het middelpunt
vormt van dit glazen café en het tot wo-
ningen verbouwde pakhuis. De stenen
aanbouw voor de molen die laatstelijk
door het bedrijf van Buismann als kantoor
gebruikt werd zal gesloopt worden. Juist
die afbraak ontmoet weer weerstand bij
de Nedersaksische en de plaatselijke mo-
lenvereniging. Daarnaast zijn er nog
enige problemen die opgelost dienen te
worden zoals het parkeerprobleem. Het
grootste probleem is evenwel de finan-
ciering van de eigenlijke molenrestaura-
tie. Door alle wederwaardigheden is de
staat van het achtkant en de kap zeer
slecht, terwijl balie en gevlucht ontbre-
ken. Het prijskaartje van de restauratie
laat dan ook een bedrag van 600.000
euro zien en daar is nog geen panklare
oplossing voor. Desondanks wil Buismann
doorgaan en heeft hij zijn plannen bij de
gemeente ingediend. Als ze afgewezen
worden dan is de molen verloren volgens
Buismann. 

Verkoop molenhuis Leezdorf rond

In het vorige nummer maakten we mel-
ding van de verkoop van het molenhuis
bij de molen van Leezdorf aan de plaat-

selijke Heimatverein. Op 12 april ging de
vereniging akkoord met de aankoop van
het kapitale pand voor 70.000 euro. De
vereniging betaalt uit eigen middelen
10.000 euro en de rest zal binnen twaalf
jaar afbetaald worden. De vereniging
durfde de stap te wagen vanwege een
gunstige renteregeling en de verhuur van
een woning in het molenhuis, zodat er
ook inkomsten zijn. De Heimatverein had
de molen al onder haar hoede, zodat
molen molenhuis nu weer de eenheid
vormen die zij oudtijds zijn geweest. De
vereniging heeft een groot deel van het
molenhuis al in gebruik en heeft in een
deel van de schuur landbouwwerktuigen
en -gereedschappen ondergebracht.
Ook is er een maquette van het Leezd-
orfer Moor te vinden. De Heimatverein is
zeer content met de aankoop, niet alleen
vanwege de voorwaarden waarop,
maar ook vanwege de mogelijkheden tot
een geïntegreerd beheer en de zeker-
heid dat het molencomplex, bestaande
uit molen, aangebouwde maalderij en
wagenschuur als historische en onlosma-
kelijke eenheid verbonden blijft.

Nieuw gevlucht nodig 
voor molen Wiegboldsbur

De wieken van de in 1812 gebouwde mo-
len van Wiegboldsbur tussen Aurich en
Emden zijn slecht en moeten vervangen
worden daarmee is een bedrag van
60.000 euro gemoeid. Een derde hiervan
komt ten laste van het molenfonds van
de kreis Aurich, een derde ten laste van
de gemeente Südbrookmerland en een
derde zal gedragen moeten worden
door de Mühlenverein en dan is dat bin-
nen een kleine gemeenschap toch een
groot bedrag. De molenvereniging laat
het er niet bij zitten en doet een beroep
op sponsors, zowel in geld als natura. Zo
heeft het kraanbedrijf Wilheim gratis een
kraan beschikbaar gesteld en dat komt al
overeen met een bedrag van 3000 euro.
Verder hoopt men ook op steun van de
Dornkaatstiftung en de Sparkassenstif-
tung. 

De molen van Wiegboldsbur 
(foto H. Noot, juni 2002)



Por t r e t

R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Twee eeuwen
Zwanburger
Molen
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De Zwanburger Molen aan de Warmon-
der Lee is een juweel. In de annalen van
de Rijnlandse Molenstichting neemt hij
een zeer speciale plaats in. Het is de eer-
ste molen die verworven werd door de
stichting om hem te behouden. Daar zijn
we gelukkig in geslaagd. Daardoor kan
deze molen dit jaar zijn 200e verjaardag
vieren; mooi toch? 

De Zwanburger Molen mag dan met
twee eeuwen een respectabele leeftijd
hebben bereikt; zijn voorgeschiedenis
gaat zelfs eeuwen verder terug. Zoals zo-
veel polders in Rijnland is de Zwanburger
polder ontstaan uit een fusie van meer-
dere, in dit geval vier kleine polders met
elk een eigen molen. Rationalisatie en
schaalvergroting is echt niet alleen van

deze tijd, want al op 9 december 1631
besloten de ingelanden om al hun lan-
den onder te brengen binnen één polder:
de Zwanburger polder. In plaats van de
vier kleine molentjes zal een grote molen
worden gebouwd, waarvoor het jaar
erop een molenaar wordt benoemd. De
molen is een wipmolen met een vlucht
van tachtig voet. De diameter van het
wiekenkruis is dus 25 meter, voor Rijnland
dus een vrij forse molen. 

Nieuwbouw

In 1804 blijkt de staat van de molen bed-
roevend te zijn. Johannes van der Gaag
en A. IJperlaan uit Oegstgeest hebben de
molen geïnspecteerd en verklaren op 3

Kaart van Warmond met de Zwanburger Polder in 1903. Een 75 jaar later werd in de
polder veel zand gewonnen, waarbij aan de kant van de Zijl de recreatieplas ‘t Joppe
ontstond. De Zwanburger Polder werd daardoor een stuk kleiner en ging terug van
233 ha voorheen naar 84 nu. 
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februari dat dit jaar enorme reparaties
aan de molen noodzakelijk zijn, waarvan
de kosten geraamd worden op 6.000 gul-
den. Dat is dan nog afgezien van het
werk wat aan de fundering gedaan moet
worden. De boodschap is duidelijk: de
molen is aan het eind van zijn Latijn. Op 9
maart 1804 belegt het polderbestuur een
vergadering en doet het voorstel een
nieuwe stenen molen te bouwen. Als dat
op de plaats van de oude gebeurt dan
worden de kosten geraamd op ƒ 13.906,-
. Ook overweegt men de molen aan de
andere kant van de polder te bouwen,
aan de Zijl. Dat heeft voordelen, maar
daar staan hogere kosten tegenover. De
eigenlijke bouw wordt dan geraamd op ƒ

16.687,-. Men kiest toch voor het laatste
maar op 4 juni 1804 komt men daar onder
meer vanwege de kosten voor de aan-
koop voor grond en het baggeren van de
molentocht op terug. Men kiest dan toch
eieren voor het geld en de molen komt
pal ten zuidwesten van de oude molen te
staan. Op de oudste kadastrale kaart van
Warmond is de oude molenwerf nog her-
kenbaar. Op 19 maart 1805 wordt de
bouw van de molen aanbesteed die ui-
terlijk 1 oktober 1805 maalvaardig moet
zijn. 

De bouwer

De bouw werd aangenomen door tim-
merman/molenmaker en metselaar Si-
mon Paddenburg uit Warmond. Hij was
op 25 mei 1774 in Warmond geboren uit
het huwelijk van Tijmen Paddenburg en
Jacoba Opdam. Vader Tijmen (in 1745 in
Sassenheim geboren) was ook molenma-
ker en bouwde in 1780 met Pieter Opdam
de twee bekende twaalfkante stenen
molens van de Drooggemaakte Veender-
en Lijkerpolder aan de Koppoel en de
Kleipoel bij Rijpwetering. Zoon Simon heeft
behalve de Zwanburger Molen meer mo-
lens gebouwd: in 1797 de molen van de
Stevenhofjespolder; in 1806 de molen van
de stadspolder en in 1809 de molen van
de Klinkenbergerpolder en waarschijnlijk
ook de molens van de Lakerpolder in
1818 en de Kogjesmolen in 1809. Smon
Paddenburg overleed op 11 januari 1827
in Voorburg, waarna het timmerbedrijf in
1831 werd verkocht aan Theodorus Mel-
man, afkomstig uit Rijpwetering. 

De molenaars

De nieuwe Zwanburger Molen werd
vanaf 1805 bemalen door Dirk Hassing die
vanaf 1800 de oude molen had bemalen.
Hij wordt in 1841 opgevolgd door zijn zoon
Johannes (Jan) die zijn vader al sinds 1830
assisteerde. Op 15 april 1886 volgt Arie
Cozijn Jan Hassing op en hij zal de molen
tot 1940 bemalen. Het komt er op neer

dat de Zwanburger polder in bijna ander-
halve eeuw slechts drie molenaars heeft
gekend! 
Arie Cozijn werd bijna legendarisch. Nog
decennia na zijn dood stond de Zwanbur-
ger Molen in Warmond bekend als de
molen van Cozijn. Arie’s loopbaan als be-
roepsmolenaar begon wel heel erg jong.
Zijn vader was molenaar op de Meer-
kreukmolen bij Roelofarendsveen. Toen
Arie twaalf jaar was werd zijn vader ziek,
maar gemalen moest er worden! De
jonge Arie zei dat er geen vreemden no-
dig waren. Hij kon het wel af. Dat deed hij
ook, vier jaar lang. Hij had daarmee wel
naam gemaakt, want toen daarna de

Een in 1904 verstuurde ansichtkaart met de Zwanburger Molen die ‘in de rouw’ staat,
hetgeen wijst op een sterfgeval in de kring van de molenaar.

Molenaar Arie Cozijn bij zijn molen, die
hier ‘in de vreugd’ staat (foto coll. Hans
Roest).

De Zwanburger Molen bij de grote res-
tauratie van 1959/1960. Voor de molen
staat de rechtmast die nodig is voor het
inhijsen van de nieuwe as. In de roeiboot
molenaar Chris van den Berg (foto coll.
Hans Roest).
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Grote Heilige Geestpolder in Rijnsater-
woude om een molenaar verlegen zat
klopte het polderbestuur aan bij Arie Co-
zijn. De Meerkreuk was geen kleine molen
met 25 meter vlucht, maar de Geestmo-
len is een van de grootste watermolens
van Rijnland met maar liefst 29 meter
vlucht. Het polderbestuur moet wel veel
vertrouwen in hem hebben gehad. Toch
slaat Arie Cozijn dit verzoek af met een
beroep op zijn leeftijd: ik ben nog maar
zestien jaar. Vier jaar later, in wordt dan
wel een betrekking aanvaard op de
Zwanburger Molen die door hem met
veel vakmanschap en liefde wordt be-
malen, tot groot genoegen van het pol-
derbestuur, dat mede door Cozijns inzet
de windmolen trouw blijft. Op 1 septem-
ber 1940 gaat hij, door leeftijd en gezond-
heid gedwongen, van de molen af. In
feite bediende zijn dochter de laatste ja-
ren al de molen. Korte tijd later, begin
1941, overlijdt Arie Cozijn. Kortstondig
wordt de molen daarna, in de jaren 1941-
1943 bemalen door Gerardus Martinus
Kerkvliet, die dan wordt opgevolgd door
Christianus Franciscus van den Berg die
de molen bemaalt tot het stilzetten in ja-
nuari 1958. 

Schade en herstel

In die maand bleek het niet meer moge-
lijk om nog langer met de molen te malen
wegens een scheur in de askop. Er werd
een noodgemaal geïnstalleerd om de
polder te kunnen blijven bemalen. De
Hollandsche Molen drong wel aan op
herstel van de molen, maar het polderbe-
stuur liet nu dan toch een elektrisch vijzel-
gemaal bouwen met een vermogen van
10 pk bij een capaciteit van 20 m3/min;
opvoerhoogte 1,30 m. De capaciteit van
de molen is weliswaar bij harde wind zelfs
het dubbele, maar het waait niet altijd
hard...

In diezelfde tijd naderde voor veel meer
molens in Rijnland het uur der waarheid,
mede in verband met de aanleg van de
A4. Het zou er wel eens op uit kunnen
draaien dat molenrijk Rijnland molenarm
Rijnland zou worden, te meer daar je van
al die polders niet mocht verwachten dat
zij een bemalingswerktuig in stand zouden
houden dat voor hen nauwelijks nut had.
Om de unieke molenrijkdom van Rijnland
te behouden liepen er al besprekingen
die resulteerden in het oprichten van de
Rijnlandse Molenstichting op 11 maart
1959. De eerste voorzitter was mr. E.E.
Menten uit Warmond die goede relaties
had met het polderbestuur van de Zwan-
burger polder. Daardoor kon de piep-
jonge stichting de Zwanburger Molen als
haar eerste molen nog in hetzelfde jaar
1959 overnemen voor het symbolische
bedrag van ƒ 1,-. De molen wordt dan
snel door molenmaker Vrijburg uit Oud
Ade maalvaardig gemaakt waarbij een
andere as wordt gestoken, afkomstig van
de in september 1954 gesloopte prach-
tige wipmolen van het Land van Esche
onder Strijen in de Hoeksche Waard, die
het bij de stormramp van 1953 te zwaar te
verduren kreeg. Op 9 juli 1960 werd de
molen opgeleverd. Al heel snel mocht hij
weer tonen wat hij waard was. De nazo-
mer van 1960 was verschrikkelijk nat en
het gemaal kon het water niet weg wer-
ken. Het polderbestuur deed vervolgens
weer een beroep op de molen en mole-
naar Chris van den Berg. Men was bijzon-
der dankbaar dat men de molen weer
‘achter de hand’ had. Na de voltooiing
van de restauratie schreef A.G. van der
Steur een interessante serie van drie arti-
kelen over de polder en zijn molen in de
Leidse jaarboekjes 1961-1963, de belang-
rijkste bron voor dit artikel.
Al met al vervult de Zwanburger Molen zo
een bijzondere rol in de annalen van onze
stichting als eerste molen die we wisten te
behouden. Na 1960 was de molen weer

regelmatig in bedrijf te zien, maar het her-
stel was wel tot het hoogstnodige beperkt
gebleven. Zo is herstel van het metselwerk
achterwege gebleven. Het is kostbaar en
wordt niet urgent geacht. In de jaren na
1967 wordt aan de molen het lopende
onderhoudswerk verricht; soms veel, soms
weinig. In 1975 en 1976 werd er behoorlijk
wat gedaan aan het metselwerk, maar
aan het eind van de jaren ‘80 wordt de
molenromp desondanks ronduit bouwval-
lig. Het lapwerk van eerdere jaren heeft
dat niet kunnen voorkomen. De zich
steeds meer manifesterende gebreken
zijn allemaal terug te leiden op één punt:
het geld voor een noodzakelijke grote
restau ratie is er niet. In het jaar 1990
maakt de ‘Zwanburger’ nog 183.932 om-
wentelingen en dan wordt het 0. Het gaat
niet langer. De roeden worden kaal gezet
en het wordt wachten op een echte res-
tauratie die in september 1993 toch nog
snel op gang komt. Dat is voor groot deel
tedanken aan de inzet van de nieuwe
voorzitter van de Rijnlandse Molenstich-
ting die juist door de troosteloze toestand
van de eens zo fraaie Zwanburger Molen
geïnspireerd wordt om tot daden over te
gaan.
Molenmaker Verhey en de metselaar ver -
zetten zeer veel werk aan de molen. Het
kost alles bij elkaar zo’n zes ton, maar op
17 september 1994 kan de herboren mo-
len in bedrijf worden gesteld door me-
vrouw G.W. van der Wel-Markerink, de
burgemeester van Warmond. Sindsdien
laat molenaar Leen van den Berg die zijn
vader in 1971 opvolgde de molen weer
regelmatig malen. Dat doet hij met veel
enthousiasme en inzet. In 1997 kreeg Van
den Berg daar voor de onderscheiding
van de stichting, de Gouden Wiek. Het ju-
weel aan de Lee schittert weer, inmiddels
twee eeuwen lang.

De Zwanburger Molen heeft een prach-
tige baard met in het medaillon een ge-
ringde zwaan, uiteraard verwijzend naar
de naam van de polder, die op zijn beurt
weer te maken zou hebben met het
recht van zwanendrift dat de heren van
Warmond in de polder hadden.

De malende Zwanburger Molen, een beeld dat
twee eeuwen vangt (foto J.L.J. Tersteeg).
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Aan de andere molens van de stichting is
heel veel onderhoudswerk gedaan door
molenmaker Verbij om de molens in prima
staat te houden. Zo is bij de Hoogmadese
Molen het rietdek van de ondertoren ver-
vangen en zijn de kozijnen in het riet her-
steld en is het zink is vernieuwd. Aan de
zijde van het voormalige scheprad is het
tafelement vervangen en zijn beide hoek-
stijlen hersteld. Aan de Grote Molen die bij
Zoeterwoude zo schitterend langs de N11
staat zijn de werkzaamheden aan het
rietdek van de ondertoren voltooid en de
molen staat er weer prachtig bij. De riet-
planken zijn vervangen en ook kreeg de
molen twee nieuwe hangbomen, als-
mede nieuwe spaken in het kruirad. Bij de
Achthovense Molen onder Leiderdorp zijn
enkele belangrijke balken in de kap ver-
vangen, voor de maalvaardigheid van
de molen van belang.
Van diverse molens is de bliksemafleider
gereviseerd: ook niet echt zichtbaar maar
wel degelijk van belang voor het behoud
van de molen. Er zijn al te veel molens na
blikseminslag afgebrand. Dit soort werk-
zaamheden mag dan niet zo in het oog
lopen, maar ze zijn bitter noodzakelijk om
de molens in goede staat te houden. De
Rijnlandse Molenstichting kan ze alleen
maar uit laten voeren met steun van bui-
ten af en ook die van u is daarbij onmis-
baar.

De overige molens

Het klaar maken van de kap voor de molen van de Klaas Hennepoelpolder in de werk-
plaats van Verbij (foto Bart Dooren).

Na het verwijderen van het oude riet kwam bij de Hoogmadese Molen de ‘rottigheid’ te voorschijn;
een tegenvaller die uiteraard kosten met zich mee brengt (foto Bart Dooren).

Onder toeziend oog van een glunderende molenaar Leen van den Berg licht de burgemeester van
Warmond de vang van de Zwanburger Molen bij de feestelijke ingebruikstelling op 16 september
1994, waarmee een einde kwam aan enige jaren noodgedwongen stilstand.

Als gebeeldhouwd rietdekwerk aan de Grote
Molen (foto Bart Dooren).

Klaas Hennepoelmolen

Dankzij alle steun en medewerking van
buitenaf die we van overheden en parti-
culieren in de loop der jaren ontvingen
durfden we het aan om toch met de res-
tauratie van deze molen te beginnen,
een van de grootste crepeergevallen on-
der de Nederlandse molens en in feite op-
gegeven. Op de bouwplaats ligt het werk
nu stil, maar in de werkplaats van Verbij
wordt volop gewerkt aan de voorberei-
dingen voor de voortzetting van de res-
tauratie. De nieuwe kap is in aanbouw,
aan de houten bovenas wordt gewerkt
en het bovenwiel ligt klaar. De nieuwe
kuip met rolvloer en rolwagens wachten
ook op hun taak: het dragen en draaien
van de molenkap. De redding van de
Zwanburger Molen mag dan misschien
het eerste wonder zijn in de annalen van
de Rijnlandse Molenstichting, de redding
van ‘t Poeltje wellicht het grootste. 
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Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren. Wij
hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laa
t 

‘t Po
eltje
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ZOEKER
De ‘Zoeker’ uit het meinummer heeft he-
laas (nog) geen enkele reactie opgele-
verd.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; afgaande op
de afbeelding is het waarschijnlijk een
molen in de Achterhoek, het Gelderse ri-
vierengebied of aangrenzende con-
treien, maar welke? Reacties a.u.b. te
richten aan de redactie van de 
Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE
Moerkapelle, fax 079-5931303, e-mail: 
redactie@molenwereld.nl

DERCKX KONSTRUKTIE B.V.

Waage Naak 10

6019 AA  Wessem

Postbus 5018 

6097 ZG  Heel

Tel.: 0475 - 56 33 42 

Fax: 0475 - 56 33 43
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Molenroeden en Toebehoren

�

Waterraderen

�

Nieuwbouw en reparatie 

Bagger-Steenindustrie

�

Oplas- en Spuitoplaswerk
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Opgaan, blinken, verzinken 
en... herrijzen: 

de molen van de 
Etersheimerbraakpolder 

1631-2005

Bart Slooten
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Fragment van de Kaart van het Hoog-
heemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland uit 1745, waarop de Etershei-
mer Braakpolder staat aangegeven als
De Groote Braeck.

De Etersheimer Braakmolen gezien
vanuit de polder in juni 2000 (foto jsb).

Het poldertje De Etersheimerbraak ligt
in Noord-Holland langs de IJsselmeer-

dijk, oorspronkelijk in de gemeente Oost-
huizen, thans gemeente Zeevang, onge-
veer halverwege Hoorn en Edam. Het is
een zogenaamde binnenpolder, d.w.z.
dat het water ervan uitgeslagen wordt op
een andere polder, in dit geval de polder
Zeevang. De polder Zeevang is een veen-
weidepolder. Het was tevens een vaar-
polder: agrarisch verkeer vond dus voor-
namelijk per schuit plaats. In deze polder
lagen een betrekkelijk groot aantal
braakjes, kleine meertjes veelal ontstaan
uit vroegere doorbraken van de zeedijk.
Een paar van deze braakjes zijn droogge-
maakt, waardoor er kleine poldertjes ont-
stonden. Zo zijn in de loop der tijden de
Zandbraak, de Heintjesbraak en de Eters-
heimerbraak bedijkt. Daarentegen zijn de

Hij stond er al sinds 1930 zo bij: een halve molen, die 
de laatste tijd steeds schever zakte en die in de prachtige 

omgeving een wat verloren indruk maakte. Van de stomp van
wat eens de trotse molen van de Etersheimerbraak was 
geweest, verwachtte niemand zo veel meer. Op termijn 
zou hij wel verdwijnen, waarmee aan bijna vier eeuwen 
waterstaatsgeschiedenis op deze plaats een einde zou zijn 

gekomen. Maar het zou anders lopen.

Kleine Braak, de Grote Braak, de Moorde-
naarsbraak, de Hogendijkerbraak en de
Koogbraak tot op de dag van vandaag
kleine, gedeeltelijk verlande meertjes met
rietland gebleven. Ze zijn nu beschermd
vanwege hun hoge natuurwaarde.

Droogmaking

Van al deze meertjes is de Etersheimer-
braak met zijn 48 ha veruit de grootste. Ei-
genlijk bestond de huidige polder uit drie
kleine braakjes met onverveend (riet)land
daartussen die in 1632 gezamenlijk binnen
één omringdijk zijn gebracht en droogge-
malen, want op 7 april 1631 kreeg Rijnoult
van Brederode, vrijheer tot Wezenburch,
heer tot Venhuizen, Spanbroek, Oosthui-
zen en Etersheim van de Staten van Hol-
land en Westfriesland octrooi tot het be-
dijken en een drietal braakjes (wielen,
poelen ontstaan door dijkdoorbraak) in
zijn heerlijkheid Etersheim.
Het hogere onverveende land is in de

loop der tijden blijkbaar toch afgegraven,
want tot de afgravingen van 1916-’17 en
1926 (waarover verderop meer) ver-
toonde het maaiveld weinig hoogtever-
schil met uitzondering van het zuidelijkste
gedeelte, de zgn. Bovenbreek. De Eters-
heimerbraak is ook het enige stukje Zee-
vang waar de zeeklei aan de opper-
vlakte ligt.1 Het poldertje ligt vrij diep. Het
peil is NAP - 4,40 m en dat laat zich qua
diepte dus vergelijken met de grote
droogmakerijen als Heerhugowaard,
Beemster, Schermer, Purmer en Wijde
Wormer.

De molen

Voor zover bekend heeft de molen altijd
op dezelfde plaats gestaan in de zuid-
oosthoek van het te bemalen gebied.
Het is waarschijnlijk ook altijd een binnen-
kruier geweest. In ieder geval beeldt Cor-
nelis Pronk op een prent voorstellende de
overstroming van de Zeevang bij Warder
op 15 november 1775 de molen als zoda-
nig af.Wel was hij vanouds schepradmo-
len. Wanneer de vervijzeling heeft plaats
gevonden is niet bekend. In 1866 ver-
meldt De Vries hem in zijn standaardwerk
De Zeeweringen en Waterschappen van
Noord-Holland al als vijzelmolen. De
vlucht is dan 21,60 m en de vijzel heeft
een middellijn van 1,40 m en een lengte
van 10,15 m, waarvan 8,50 m “belupd”
d.w.z. beduigd is. De betrekkelijke grootte
van de molen laat zich verklaren door de
redelijk grote opvoerhoogte van zo’n 2,50
m en het feit dat de polder bezwaard is
met aanzienlijke kwel.Deze hoeveelheid
daarvan wordt veroorzaakt door de com-
binatie van laag maaiveld en onmiddel-
lijke nabijheid van de (toen nog) Zuider-
zee.2 Het scheprad heeft blijkbaar aan de
zuidkant gezeten, want nog steeds is de
noorderkamer die met de schoorsteen.
Blijkbaar heeft men dat na de vervijzeling
(en zelfs na twee branden) zo gelaten.

Brand

De huidige molen is in ieder geval de
derde op deze plaats. De zojuist ge-
noemde molen verbrandde door het on-
weer op dinsdag, 13 juni 1882. Molenaar
Pronk en zijn vrouw stonden in de open
deur te schuilen, gereed om te vluchten
als dat nodig zou zijn, maar de inslag ver-
raste ze. Pronk werd (waarschijnlijk door
een luik) onder de vloer van de molen ge-
slagen en wist via de vijzel het vege lijf te
redden, maar zijn vrouw kwam om in de
brand en volgens overlevering is van haar
in de resten niets meer terug gevonden.
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Waarschijnlijk is zij door de bliksem getrof-
fen en vervolgens in de vuurzee gecre-
meerd.

Herbouw

De molen werd direct herbouwd. Merk-
waardigerwijze bouwde men een geheel
nieuwe binnenkruier, en dat terwijl bijna-
buurpolder De Beemster zijn vijftig molens
rond die tijd in de verkoop deed. Was het
‘t forsere formaat van de Beemstermo-
lens die niet paste in de kleine Etershei-
merbraak of waren er andere redenen,
bijv. verzekeringstechnische? We weten
het (nog) niet. Misschien dat nader ar-
chiefonderzoek hier uitsluitsel geeft.In ie-
der geval waren er zeven inschrijvingen
op de aanbesteding:
1. J. Hand te Purmerend
ƒ 15.805,-

2. J. Klok te Wijde Wormer voor
ƒ 14.400,-

3. D. Poland te Heerhugowaard voor
ƒ 14.400,-

4. J. Nat te Beemster voor
ƒ 13.000,-

5. Jb. Nieuwstad te Beets voor
ƒ 12.225,-

6. R. Band te Wijde Wormer voor
ƒ 11.500,-

7. G. Prijs te Purmerend voor
ƒ 11.025,-

De voorover in de polderdijk verzakte molen vanaf de boezemkant (foto jsb).

Prijs ving de prijs, maar naar later bleek
had hij veel te optimistisch begroot, zodat
het bedrag niet uitkon. Na veel delibera-
tie kreeg de aannemer er later nog ƒ 100,-
bij. De molen werd gebouwd in een erg
natte zomer en dito herfst, zodat er nog
een locomobiel (verrijdbare stoomma-
chine) moest worden gehuurd om de pol-
der enigszins op peil te kunnen houden.
Het herstel van de beschadigde houten
waterlopen werd buiten het bestek ge-
houden en opgedragen aan J. Joosten,
timmerman te Oosthuizen. De aanbeste-
ding was 12 juli en op 8 september d.a.v.
zou de molen bedrijfsvaardig dienen te
zijn. Door het slechte weer werd het even-
wel de 16e. Je mag wel zeggen een re-
cordtijd om, mede gezien de slechte
weersomstandigheden, een molen kant-
en-klaar af te leveren! Het polderbestuur
was zo blij dat er zo weinig vertraging was
ondanks het slechte weer, dat het de
boete van ƒ 200,- (ƒ 25,-/dag) bij te late
oplevering niet rekende. De bovenas van
de verbrande molen was klaarblijkelijk
nog een houten, want het handgeschre-
ven bestek vermeldt, dat er een gietijze-
ren besteld moet worden bij ijzergieterij
De Prins van Oranje te ‘s-Gravenhage.
Het bewijs van garantie van 25 jaar dient
bij het bestuur te worden ingeleverd. De
roeden moesten merkwaardigerwijze
weer van Amerikaans grenen worden
vervaardigd. IJzeren roeden zouden qua

kosten toch wel gekund moeten hebben,
want men ontving ƒ 13.000,- verzekerings-
geld.

Herhaling

Blijkbaar heeft men bij de herbouw geen
bliksemafleider laten aanleggen (of deze
heeft niet gewerkt) want men heeft niet
lang plezier gehad van de molen (waar
geen foto van bekend is): op 23 juni 1886
‘s avonds om half zeven sloeg wederom
de bliksem in en de molen brandde weer
bijna volledig af. ‘Veel van het onderwerk
is door den ijver der spuitgasten van Eters-
heim en Oosthuizen behouden gebleven’
melden de notulen tevreden.3 Thans ver-
scheen er een keurig gedrukt bestek met
een fraai kaftje, gedateerd Juli 1886 dat
vrijwel gelijk is aan het handgeschreven
bestek van vier jaar eerder. De bovenas
was gespaard gebleven, want artikel 7
zegt daarover: ‘1. Bovenas. De bovenas
welke op het terrein aanwezig is zal door
deskundigen moeten worden gekeurd,
zullende na deze keuring al het risico voor
den aannemer zijn, gedurende het stellen
en het bemalen alsook in den onder-
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houdstijd.’ Deze as heeft het uitgehouden
tot het einde van de molen.Wederom
werden er gestoken ‘Amerikaansch gre-
nen roeden zwaar in de as 30 bij 37 cm.
en lang 21,25 m. Zij mogen aan ieder eind
2 m. aangelascht worden, mits de scher-
ven alsdan 2 m. lang en ieder met zware
spijkers en 3 laschstroppen bevestigd wor-
den’. Ieder eind kreeg 29 heklatten, ‘lang
genoeg voor 2 kleed zeilen.’ Wederom
waren er zeven inschrijvers, waarvan drie
er in ‘82 ook al hadden meegedaan:
1. J. Klok te Wijde Wormer voor
ƒ 9200,-

2. Jb. Nieuwstad te Beets voor
ƒ 9000,-

3. G. Eijsken te Oudendijk voor
ƒ 8570,-

4. D. Poland te Heerhugowaard voor
ƒ 8390,-

5. F. ten Zijthof & Zn. te Deventer (!) voor
ƒ 8292,-

6. J. van den Brussel4 te Oudkarspel voor
ƒ 8200,-

7. Wed. G. Gras te Zaandam-Oostz.voor
ƒ 6993,-

De Wed. G. Gras kreeg het werk als laag-
ste inschrijver. De anderen kregen als
troost ‘eenige flesschen wijn voor -

De toestand van de fundering is 
erbarmelijk (foto jsb).

gezet.’Een aantekening achterin het be-
stek vermeldt: ‘De vijzel is 71⁄2 Meter be-
schoept 10 m lang opbrengst5 3 m 76
voet vlugt. De molen heeft ongeveer 76
voet vlugt de ijzeren as was onbeschadigt
en goedgekeurd. De suppletoore be-
grooting was opgemaakt in ontvangst en
uitgaaf op ƒ 9100,-. In 1882 was de be-
grooting opgemaakt op ƒ 13000,- toen
moest er geheel uit de fondamenten ge-
bouwd worden. Was toen aangenomen
door R. Band te Wijde Wormer voor 
ƒ 11025,- zonder waterloop en beschoei-
ingen en een en ander meer. Er is van

beide keeren veel bijgekomen bv en de
aannemingsom onder eigen beheer.’
Ook nu koos men weer voor nieuwbouw,
terwijl de Beemster in die tijd juist zijn laat-
ste molens opruimde! Was in 1882 J.
Francken Azn., architect te Wijde Wormer,
bestekmaker en opzichter geweest, hij
was inmiddels overleden, maar zijn zoon
Francken jr. volgde in de voetsporen van
zijn vader. Bij de oplevering van de molen
schonk hij het polderbestuur een zelfge-
maakte tekening van de molen, die de
ontvangende partij liet ophangen in het
café waar altijd werd vergaderd.6

Ditmaal werkte men nog sneller dan de
eerste keer: de aanbesteding was 10 juli
en behalve wat afwerk was de molen op
28 augustus maalvaardig! Het polderbe-
stuur liet dan ook tevreden in een dan-
kadvertentie in de krant zetten: ‘Hoewel
met buitengewonen spoed aan den mo-
len is gearbeid is alles even solide ge-
maakt, terwijl het geheel den polder tot
sieraad strekt.’

Haartransplantatie: op de romp prijkt
op zijn kop de originele molenbaard
(foto jsb).

In december 2000 is de molen van zijn fundering gehaald om laatstgenoemde te
kunnen vernieuwen (foto H. Van Steenbergen, september 2001).
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De Kleiput

In 1916 voltrok zich de laatste grote overs-
troming die het Noorderkwartier van Hol-
land trof (op de opzettelijk veroorzaakte
van de Wieringermeer in april 1945 na).
Na deze ramp was het noodzakelijk op
korte termijn de Zuiderzeedijk te verster-
ken.Men kocht daartoe een aantal per-
celen in de Etersheimerbraak die men uit-
kleide tot wel 2 m diepte. Dit gaf overi-
gens de nodige complicaties ten aanzien
van de stabiliteit van de kade, maar een
en ander werd uiteindelijk bevredigend
opgelost. De uitkleiing gebeurde in twee
fases: 1916-’17 en 19267. Zo ontstond er
een poldertje in een poldertje: 16 ha be-
sloeg het uitgekleide gedeelte van de
Etersheimerbraak dat de toepasselijke
naam De Kleiput kreeg. Het kreeg een
moderne bemaling: een elektrisch ge-
maaltje dat uitsloeg op de Etersheimer-
braak.8 Deze constructie betekende indi-
rect het einde van de molen in zijn eerste
gedaante. Door de ongunstiger gewor-
den verhouding tussen (de verkleinde)
waterberging in de Braak en dezelfde
hoeveelheid uit te malen water (dat bo-
vendien onafhankelijk van de wind op de
Braak werd gebracht) kon de molen het
soms niet bijhouden. Dit leidde tot onte-
vredenheid onder de ingelanden en in
1920 bouwde men een elektrisch ge-
maaltje aan de andere zijde van de pol-
der, niet ver van het schooltje en het
kerkje van Etersheim.9

Onttakeling

De molen werd datzelfde jaar nog ver-
kocht aan molenaar Siem Koning als wo-
ning voor ƒ 800,-. Lang heeft de molen er
niet meer compleet gestaan. In 1926 wa-
ren de roeden al verwijderd10 en de
tweede particuliere eigenaar Piet Koning

(eigenaar sinds 1930) zaagde de molen in
1935 tot de kapzolder af en voorzag hem
van een plat dak. De op zijn kop staande
baard was daar als versiering opgetim-
merd.11 De gietijzeren bovenas werd er
met de ket12 uitgetrokken en heeft nog
enige jaren gebroken op het erf gelegen.
Eind jaren dertig is hij voor oud ijzer weg-
gegaan. Het hout werd gedeeltelijk ver-
kocht aan schaatsenfabriek Nooitgedagt
te IJlst en er is een boerenkar van getim-
merd. De halssteen ging dienen als hard-
stenen stoep.13 In 1972 werd de molen

verkocht aan de familie Vuursteen en la-
ter aan C.J. Pauw. De laatste particuliere
eigenaar was de in Noord-Holland be-
kende landschapsfotograaf Wijndel J.G.
Jongens uit de Beemster, die hem uitein-
delijk aan de Molenstichting Zeevang
heeft verkocht. De molen stond inmiddels
zo scheef, dat hij ongetwijfeld binnen en-
kele jaren van zijn fundament zou zijn ge-
schoven. De restauratie die de stichting
heeft laten uitvoeren is uiteindelijk zijn red-
ding geworden.
Op 6 juni 1996 wordt Wijndel Jongens be-
naderd door Gerrit Keunen, de man van
Monumentenzorg, die belast is met de
molens in o.a. Noord-Holland. Hij zou het
wel mooi vinden als er met deze stomp
een herhaling zou plaats vinden van wat
was gebeurd in 1987-1988 met de soort-
gelijke stomp van de polder Katwoude-
Hogendijk te Katwoude (bij Volendam).
Daar was met veel inspanning en toewij-
ding het restant weer getransformeerd tot
maalvaardige molen. 

Stichting

Maar draagvlak uit de burgerij is daarbij
onontbeerlijk. Dat scheppen van draag-
vlak lukt, waarna op 22 december 1998
de eerste vergadering van de Molen-
stichting De Etersheimerbraak & Kleiput
(i.o.) wordt gehouden,14 die later als Mo-
lenstichting Zeevang uiteindelijk de kar
moet trekken. De burgemeester van Zee-
vang, D. den Hartog is de voorzitter van
de stichting, B. Slooten uit Koedijk secreta-
ris. Wijndel Jongens maakt ook deel uit
van het stichtingsbestuur, evenals oud-ge-
deputeerde Friso de Zeeuw. De stichting

De nieuwe funderingsvloer is gestort en het werk aan de vijzelgoot is begonnen
(foto H. Van Steenbergen, september 2001).
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zal, als de plannen doorgaan, de molen
overnemen van Wijndel Jongens. De eer-
ste zorgen zijn dan ook de genoemde

aankoop en het verwerven van de status
van rijksmonument. Het laatste is immers
onontbeerlijk voor het verkrijgen van sub-
sidies! De Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg is rond die tijd bezig met het op-
stellen van een landelijke lijst van waar-
devolle molenrestanten waarop de mo-
lenstomp van de Etersheimerbraak in prin-
cipe voorkomt. De status van rijksmonu-
ment laat door de verwikkelingen die sa-
menhangen met de samenstelling van de
lijst echter nog op zich wachten. Telefo-
nisch contact in juni 1999 leert dat de rijks-
monumentenstatus dan echt één binnen-
kort af zal komen. Eindelijk krijgen we deze
felbegeerde status pas op 28 december
1999 na een indringende brief van de se-
cretaris. Dit ondanks het feit, dat de Raad
voor Cultuur negatief adviseerde.

Het echte begin

De eerste schatting van de herbouw- 
en restauratiekosten zijn i 919.735,- 
(ƒ 2.026.875,-) incl. BTW. De provincie zou
daarvan de helft bijdragen uit het FINH-
Fonds15 Het vinden van sponsors was dus
onontbeerlijk. Ondertussen was er door
Gerrit Keunen een bestek aangeleverd

en waren de eerste werkzaamheden te
velde uitgevoerd op 12 maart 1999: een
waterpassing door bestuurslid Cor Spijker
en schrijver dezes.
Toen de stichting begon met haar restau-
ratieplannen, speelde er iets wat de plan-
nen had kunnen doorkruisen. Enkele jaren
daarvoor waren er een paar keer kritieke
situaties ontstaan met de bergingscapa-
citeit van Schermerboezem door de over-
vloedige regenval. Dit had o.a. tot gevolg
het onderlopen van de buitendijkse be-
bouwing in Beets en Oudendijk. Om dit
op te lossen, wilde men overlooppolders
voor tijdelijke waterberging creëren en
o.a. de Etersheimerbraak en de Kleiput
(het diepste punt van Noord-Holland en
het op een na diepste van Nederland)
zouden daarvoor moeten gaan dienen.
De plannen van de stichting zouden dus
doorkruist kunnen worden door deze ont-
wikkeling. De stichting liet zich echter hier-
door niet van haar plannen afbrengen.16

Aan de hand van het bestek hebben vijf
molenmakerijen belangstelling, waarvan
er uiteindelijk drie inschrijven. Op 14 april
1999 worden deze behandeld. De inschrij-
vingen exclusief BTW waren: - J. Th. (Ge-
broeders) Poland te Oterleek i 580.838,- 
(ƒ 1.280.000,-); - J.K. Poland te Broek 
op Langedijk (voorheen Heerhugowaard) 
i 487.244,- (ƒ 1.073.745,-); - Kistemaker &
Korver te Middenbeemster/Obdam 
i 366.654,- (ƒ 808.000,-) Het werk werd
aan de laatste inschrijver gegund, zodat
volgens de eerste raming het geheel incl.

De nieuwe kap in opbouw bij de 
molen (foto H. Van Steenbergen, 
september 2001).

Het op lengte brengen van de achtkantstijlen (foto H. Van Steenbergen, februari 2002).
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19% BTW zou bedragen: i 430.819,- 
(ƒ 949.400,-).17 (Overigens zou het werk
door tegenvallers toch duurder uit blijken
te pakken dan aanvankelijk gedacht). De
helft zou weliswaar gefinancierd worden
door het FINH-Fonds van de provincie,
maar voor de andere helft was de finan-
ciering nog niet rond. Door de tijd die de
stichting kwijt was met het zoeken naar
sponsors, kon de opdracht tot restauratie
pas verleend worden op 28 juni 2000.18

Bliksemschuur

Praktisch vanaf het begin wilde het be-
stuur een ontmoetings- en voorlichtings-
ruimte bij de molen, waarbij voor de mo-
len gedacht werd aan inrichting van het
interieur als klein stijlmuseum (zo leefde
het molenaarsgezin in het laatste kwart
van de negentiende eeuw).
In de vijfde vergadering (14 april 1999)
stelt Friso de Zeeuw echter voor een per-
manente woning te bouwen, zodat het
toezicht op het geheel is gewaarborgd.
Dit wordt op haalbaarheid bekeken. Dit
besluit zou het einde van de oude blik-
semschuur inluiden, ondanks een harts-
tochtelijk pleidooi tot behoud ervan door
Wijndel Jongens. (De bliksemschuur is zo
genoemd omdat het molenaarsgezin
daar toevlucht zocht tijdens zwaar on-
weer: de hoge molen had in het vlakken
en open polderland een grote trefkans.)
Besloten wordt een houten ontmoetings-
centrum annex molenaarswoning te bou-
wen in Waterlandse stijl. Ondertussen was
de stichting druk doende een sponsor te
vinden voor de aankoop van de molen.
Dit lukte uiteindelijk en op 5 juli 2000 werd
de stichting na taxatie van het geheel ei-
genaresse van de ‘molenromp van een
voormalige watermolen, ondergrond, erf
en verder toebehoren19 staande en gele-
gen te 1474 MV Oosthuizen gemeente
Zeevang, Etersheimerbraakweg 5, kada-
straal bekend gemeente Oosthuizen sec-
tie E nummer 557, groot drie aren; welk
perceel is aangewezen als beschermd
monument als bedoeld in artikel 10 van
de Monumentenwet’. 
Voorts verkreeg de stichting tot 31 oktober
2014 het recht van erfpacht van het wa-
terschap De Waterlanden van de onder-
grond van de bliksemschuur.

Werkverkeer

Ten behoeve van de restauratie zal voor
het zwaar materieel de toegang moeten
gaan lopen via de Kleiputkade (vanaf de
zeedijk richting molen) daar de Etershei-
merbraakweg met een losse verharding
van puingranulaat voor dit zware verkeer
niet alleen te licht gefundeerd is maar
ook te smal is, terwijl ook het bruggetje
aan het begin van de weg de zeer zware
machines waarschijnlijk niet zal kunnen
dragen. De beide eigenaren (Jan Hout-
man en het Hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen in Noordhollands
Noorderkwartier) willen wel meewerken

aan een tijdelijke platenbaan. Het verslag
van 16 december 1999 vermeldt dan ook:
Houtman wil dit graag schriftelijk geregeld
zien en met voorwaarde, dat het hek
naar de openbare weg steeds gesloten
wordt vanwege het vee.
Op 26 april 2000 blijken er geen bezwaren
te zijn tegen de bouwvergunning van de
nieuwe bliksemschuur. De completering
van de molen wordt als herstel gezien, zo-
dat daarvoor geen vergunning nodig
was.

Champagne

In de dertiende vergadering van 28 juni
2000 is het dan zover: Niets staat de op-
drachtverlening in de weg, zodat daar-
toe wordt besloten. Bij deze mijlpaal heeft
de voorzitter gezorgd voor een glas
champagne, dat dan ook even later wor-
den geheven op de gang van zaken tot
nu toe en op de goede afloop voor de
toekomst. De werkzaamheden aan de
nieuwe bliksemschuur beginnen met een
verkennend bodemonderzoek. Ondertus-
sen is de molenmaker al in zijn werkplaats
met veel onderdelen begonnen. Het
werk vordert gestaag. Besloten wordt op
de kortste dag van het eerste jaar van het

De door molenmaker Vaags uit Aalten
gemaakte roeden liggen klaar, no.62 en
63 met een lengte van 22,40 m; op de
achtergrond de nieuwe bliksemschuur
(foto J.L.J. Tersteeg, september 2002).
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nieuwe millennium, dus op 21 december
2000, de romp om half elf ‘s morgens met
een officieel tintje van de fundering af te
hijsen. Het eigenlijke werk op locatie is be-
gonnen! In de zeventiende vergadering
(31 oktober 2001) komt het al of niet per-
manent bewonen van de bliksemschuur
weer ter sprake. Besloten wordt om defini-
tief hiervoor te kiezen en de plannen te
dien aangaande aan te passen. De acht-
tiende vergadering (21 maart 2001) wordt
bezocht door Peter Boon van het Land-
schap Waterland, die een uiteenzetting
geeft van de plannen om te komen tot
een recreatief wandel- en fietspad. Dit
moet lopen vanaf de Etersheimerdwars-
weg via de molen naar het gemaal War-
der aan de zeedijk. Op voorstel van de
secretaris wordt het plan zodanig aange-
past, dat het pad aan de overzijde van
het ringslootje van de Etersheimerbraak
blijft. Dit om ongewenste (en ongeziene)
bezoekers te weren. 

Vorderingen

Op 2 mei brengt het bestuur een bezoek
aan de molenmakerswerkplaats te Ob-
dam en men toont zich heel tevreden
over het bezichtigde werk: vooral de kap
(die voornamelijk gemaakt wordt door
Dirk Kuin uit de Beemster) oogst bewon-
dering. Het heien zal kort daarna een
aanvang nemen, maar met betonnen
palen in plaats van houten palen met be-
tonnen opzetters. De oude bliksemschuur
zal (tot groot verdriet van bestuurslid Wijn-
del Jongens) moeten wijken voor de
nieuwe, want integratie in de nieuwbouw
zien zowel architect als directie niet zitten.
Ook de twintigste vergadering vindt in
Obdam plaats. De palen zijn inmiddels
geslagen en na de bouwvakvakantie zal
de fundering er op worden gemaakt. 
In juni 2001 is de oude bliksemschuur van
de aardbodem verdwenen en dat geldt
ook voor de wilgen die vlak bij de molen-
stomp stonden: bomen en molens gaan
nu eenmaal niet samen! In de twintigste
vergadering op de langste dag van 2001
komt voor het eerst het denkbeeld over
tafel het boekje van Kramer, dat in 1982 is
uitgegeven t.g.v. het 350-jarig bestaan
van de polder, wederom uit te geven. Nu
aangevuld met een lijst van sponsors en

De romp weer op zijn nieuwe oude
plek, terwijl de kap klaar ligt om 
geplaatst te worden 
(foto J.L.J. Tersteeg, september 2002).
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een hoofdstuk over de bouw- en restau-
ratieactiviteiten. Het tijdschema voor de
restauratie is inmiddels nogal vertraagd,
mede door een communicatiefout tussen
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
en de stichting. In augustus 2001 is de kap
klaar. Aangezien hij niet in zijn geheel kan
worden vervoerd naar locatie, wordt hij
uit elkaar genomen en ter plaatse weer
opgebouwd. In september wordt de kap
door de firma Kleinjan & Van der Vegt uit
Den Ham (Ov.) op de grond gedekt. 
Intussen liggen op de bouwplaats al de
houten vijzel en de dito vijzelkom te
wachten op plaatsing. De oude waterlo-
pen blijken veel slechter dan op het eer-
ste oog werd voorzien. Het aanvankelijke
plan deze in gedeelten te verwijderen en
daarna weer te herplaatsen, moet wor-
den verlaten. Geheel (en gedeeltelijk ge-
sponsorde) nieuwe betonnen waterlopen
en dito penanten met bakstenen ommet-
seling voor de molen zijn het gevolg. In de
eenentwintigste vergadering (15 augustus
2001) komt voor het eerst de uitbating
van het geheel ter sprake.De grote bouw-
put die was ontstaan door het verwijde-
ren van de oude waterlopen gaf de
plaatselijke amateur-archeologen mooi
de gelegenheid opgravingen te verrich-
ten. Er werden interessante gebruikszaken
gevonden. Deze kunnen later mooi ten-
toongesteld worden in de bliksemschuur.

Gebruik

Ofschoon de molen met een stijlkamer zal
worden ingericht, zullen er wel een keu-
kentje, een wc en verwarming in worden
aangelegd. Dit mede om de molen later
te kunnen gebruiken als vergaderlocatie
voor de stichting.Om de molen beter voor
demonstaties te kunnen gebruiken, zullen
de mogelijkheden worden bekeken tot
het maken van een rondmaalcircuit (in
combinatie met een blijvende mogelijk-
heid tot uitmalen). Subsidie zal hiervoor
worden aangevraagd. Eerder was al be-
sloten de onderbonkelaar te voorzien van
twee rijen kammen, een zgn. licht en
zwaar werk, zodat de molen ook bij zwak-
kere wind nog in bedrijf kan zijn. In de
drieëntwintigste vergadering (14 novem-
ber 2001) doet de heer Platteeuw van de
Technische Dienst Beemster-Zeevang uit-
leg over dit te maken rondmaalcircuit.
Het is gebaseerd op een capaciteit van
40 m3 water/minuut, wat overeenkomt
met het maximale vermogen van de mo-
len. Dit circuit zal dan niet alleen gebruikt
kunnen worden om het malen te demon-
streren, maar ook voor de verversing
(zuurstoftoevoeging door het opvijzelen
van het water) van het polderwater in de
Etersheimerbraak met gebiedseigen wa-
ter. De vergadering vindt het een mooi
plan. Het gaat daarna redelijk voorspoe-
dig en de administratieve en geldelijke
voorbereidingen en die voor aankoop
van de benodigde grond voor het rond-
maalcircuit vorderen dan ook gestaag.
(Dat e.e.a. toch nog aanzienlijke vertra-
ging zou gaan oplopen, was toen nog

niet te voorzien).20 De gehele gang van
zaken wordt op foto en video vastgelegd
om later een goed beeld van het hele
project te hebben. 

Dijkwoningen?

Rond diezelfde tijd verschijnt er een kran-
tenartikel in het Noordhollands Dagblad
waarin de Kleiput figureert als woonloca-
tie in de afstudeeropdracht Architectoni-
sche Vormgeving van Nanska van der
Laar aan de Academie voor Beeldende
Kunst en Vormgeving te Enschede. Zij ont-
wierp dijkwoningen in de dijk. Een leuke
studie, maar gelukkig is het niet tot reali-
satie gekomen, aangezien de gave om-
geving dan voorgoed verknoeid zou zijn. 

Voortgang en vertraging

In de drieëntwintigste vergadering van 14
november 2001 kan gemeld worden dat
de molenfundering klaar is op de ommet-
seling van de penanten na. De inplanning

van de werkzaamheden van de sponsors
geeft nog wel eens problemen, maar na
overleg komt men er toch steeds weer uit.
Dat soms daardoor enige vertraging op-
treedt, is niet te vermijden en neemt men
voor lief. In november zijn de rietdekkers
volop bezig met het dekken van het in-
middels gecompleteerde molenlijf. Het
werk schiet zo mooi op, zodat de secreta-
ris is het verslag van de zesentwintigste
vergadering van 13 maart 2002 tevreden
kan constateren: zo doorgaande, zal de
molen spoedig op de fundering kunnen
worden gehesen. Ook de kap c.a., de
houten vijzelkuip en de dito vijzel kunnen
dan meteen geplaatst worden. Ofschoon
het bestuur goede hoop heeft op een blij-
vende, redelijke publieke belangstelling in
de toekomst voor ons complex, houdt
men toch rekening met een eventuele
bestemmingswijziging van de molen in de
toekomst (bewoning i.p.v. museum): De
secretaris geeft aan dat het een goed
idee zou zij de toekomstige zolder iets ho-
ger en op de legeringsbalken te leggen,
zodat er een zolder met stahoogte ont-
staat. Hier kunnen dan eventueel (bij mo-
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gelijke toekomstige bewoning) slaapka-
mertjes gemaakt worden. 

Bliksemschuur

Anders is het op dit ogenblik met de blik-
semschuur. Het verslag vermeldt: ‘We da-
len nu af naar de bliksemschuur’ zoals de
voorzitter zei. Met recht ‘afdalen’, want
meer dan de palen slaan is er nog niet
gebeurd. Dit zou echter niet zo lang meer
duren, want in de zevenentwintigste ver-
gadering van 08 mei 2002 wordt besloten
opdracht te verlenen aan Ooms voor de
bouw van het bezoekerscentrum voor 
i 27.226,- (ƒ 60.000,-) incl. btw. En het ver-
slag van de achtentwintigste vergadering
van 3 juli 2002 vermeldt: het casco van de
schuur zal er net voor de bouwvakvakan-
tie staan en wind- en waterdicht worden
afgeleverd in afwachting van de verdere
afbouw na de vakantie. Zaterdag zal er
een feestelijke afsluiting zijn voor de
bouwvakkers die het casco hebben neer-
gezet. De voorzitter regelt een tent en
hapjes en drankjes. Het bestuur is ook uit-

genodigd. Het waterschap De Waterlan-
den heeft aangegeven, dat het gene-
gen is een toegangsweg op de Kleiput-
kade aan te leggen. Bij de stichting ver-
dient dit de voorkeur boven het verhar-
den van de Etersheimerbraakweg.21 In-
middels hebben zich spontaan al vier sol-
licitanten gemeld voor molenaar-beheer-
der.22

Maalvaardig

Op 25 september 2002 is het dan zover:
de molen wordt teruggeplaatst op zijn
oude plaats en zijn nieuwe fundament,
de kap wordt geplaatst en de roeden ge-
stoken. Aan het einde der dag staat er
staat na meer dan driekwart eeuw uiterlijk
weer een (bijna) complete molen! De
grond die benodigd is voor parkeerplaat-
sen, weg en rondmaalcircuit kan tegen i
3,-/m2 worden gekocht, wat wordt beslo-
ten. De bliksemschuur schiet onderwijl
mooi op: een aantal vrijwilligers is er bijna
dagelijks bezig met het interieur. De mo-
lenmakers doen ondertussen hun best de

molen bedrijfsvaardig te maken. Gerrit
Keunen van de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg heeft een foto van de molen
in ontwiekte toestand weten te achterha-
len. Op de foto staat de tweede afgra-
ving van De Kleiput in 1926, maar de mo-
len is op de achtergrond duidelijk te zien.
Dit is tot dusverre de enige foto die be-
kend is geworden vóór het afzagen van
het bovengedeelte in 1930. In januari
2003 is de molen intussen bedrijfsvaardig
en de molenterp gestort. Deze zal even-
wel nog een keer moeten worden bijge-
werkt wegens de te verwachten inklin-
king. 
Ook dienen er nog een aantal kleine za-
ken afgehandeld te worden. De molen
zal echter met Nationale Molen- en Ge-
malendag 2003 draaien en malen! Aan-
vankelijk zou er een grint- of schelpen-
paadje rond de molen worden gemaakt,
maar voor het gemak van de bezoekers
wordt er een straatje van gebruikte rode
klinkers rondom de molen gelegd. De uit-
eindelijke restauratiekosten zijn door 
tegenvallers en extra werk i 739.670,- 
(ƒ 1.630.000,-), maar daarbij is dan wel in-
begrepen het terugtimmeren van een
volledig interieur anno 1886, dat oorspron-
kelijk niet in de begroting zat. Hiermee is
ons streven naar een interieurmuseum
wat de locatie betreft verwezenlijkt.23

Ook de bliksemschuur vordert verder
goed: op de isolatieplaten worden de
pannen gelegd en 30 maart 2003 is er
pannenbier.
Het verslag van de zevenendertigste ver-
gadering (6 augustus 2003) meldt tevre-
den: De molen doet het goed. Er zijn al
verscheidene bezoekers (ook groepen)
geweest. Op 29 oktober 2003 vindt de
grondaankoop plaats voor de verbete-
ring van de waterstaatkundige infrastruc-
tuur rond de molen. Op voorhand was de
aannemer al begonnen met het graaf-
werk. De doorstroming naar de molen zal
aanzienlijk verbeteren nu er onder de
weg door tussen de bliksemschuur en de
molen een duiker met voldoende capa-
citeit wordt gelegd. Tevens wordt van
deze gelegenheid gebruik gemaakt om
een mantelbuis richting molen te leggen
voor de nutsvoorzieningen.In de negen-
endertigste vergadering (10 december
2003) kan gemeld worden dat de verbe-
terde toestroming naar de molen goed-
deels is voltooid. Voor het rondmaalcircuit
zal een nieuwe aanvraag worden ge-
daan. 

Toegang

De Etersheimerbraakweg (met zijn losse
verharding van puingranulaat) is in de
loop van de voorgaande maanden vol-
komen stuk gereden door het zware
werkverkeer. Het waterschap blijkt bereid

De molen bijna weer compleet, no-
vember 2002 (foto H. Van Steenbergen,
november 2002).
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in week 7 of 8 van 2004 de weg te vlakken
en aan te vullen. Het verslag van 03 juni
2004 meldt echter: ‘Aan de orde komt de
zorgelijke toestand van de Etersheimer-
braakweg. Nu het zomer is, kan er wel
weer op gereden worden, maar het blijft
een rit over hobbels en door kuilen. De
voorzitter zal het hoogheemraadschap
vragen om op korte termijn de weg weer
te vlakken en te bepuinen met granulaat,
zodat van de herfst en winter deze rede-
lijk zal zijn te berijden.’Het hoogheem-
raadschap maakt nog niet erg veel
haast, maar het granulaat van de boorlo-
catie in opheffing te Middelie van de Ne-
derlandse Aardolie Maatschappij biedt
uitkomst: het wordt gratis gebracht. De
stichting neemt met genoegen kennis
van dit feit, want gedurende de winter
was de bereikbaarheid van het geheel
heel problematisch, wat op de voort-
gang van het werk duidelijk zijn invloed
heeft gehad.

Interieur

In september (en na het vlakken van de
weg) komt de vervaardiging van het inte-
rieur weer op gang. Er wordt een echte
schoorsteen gemetseld en de drie bed-
steden worden weer teruggebracht. Aan

de hand van de inlichtingen van Jb. de
Hart en een paar oude foto’s van het
woongedeelte is een en ander nauwkeu-
rig gereconstrueerd. Aanpassingen aan
de moderne tijd zijn onder in de kooi van
de westelijke bedsteden in beide kamers
een (zodoende onzichtbare) elektrische
verwarming en in de andere bedstee in
de noorderkamer een wc. In de westelijke
hos zal een keukentje worden ingericht.
De oostwand van de zuiderkamer krijgt
zijn trapkast weer. Het geheel in de origi-
nele kleuren van 1886 geschilderd levert
een fraai, authentiek beeld op. Er zijn in
de loop der afgelopen jaren al aardig
wat spulletjes verzameld die een plaatsje
zouden kunnen krijgen in de molen. Voor
de verantwoorde inrichting van het interi-
eur zal advies worden verkregen van de
provinciale museumconsulent.

Opening

Ondertussen wordt al voorzichtig nage-
dacht over een openingsdatum. In ieder
geval voor de grote vakantie 2005. Deze
wordt dan uiteindelijk vastgesteld op don-
derdag 26 mei 2005 en een open dag
voor belangstellenden op zaterdag 28
mei daaraan volgend.
Het interieur van de bliksemschuur vordert

goed en voor Nieuwjaar zal dit klaar zijn.
De molenaarswoning zal wat de wanden
en vloer betreft niet verder afgewerkt
worden, aangezien een en ander natuur-
lijk ook afhangt van de toekomstige be-
woners.
Het gehele project loopt zo op zijn einde.
Dan breekt de fase van beheer en exploi-
tatie aan. Het is te hopen dat wat dit be-
stuur begon en in bijna zeven jaar tijd vol-
tooide, nog tot in lengte van jaren het
landschap van Etersheim moge blijven
sieren!

Noten:
1. Eigenlijk zouden we moeten schrijven tot op heden

het enige stukje, want het ligt in de lijn der verwach-

ting dat door de voortgaande veenoxidatie over

een halve eeuw ook in de polder De Zeevang de

klei over het grootste deel van het maaiveld aan de

oppervlakte zal liggen.

2. Deze kwel zou vanaf het midden van de van de ne-

gentiende eeuw een onuitputtelijke bron van ener-

gie worden door de ontdekking van Wouter Sluis uit

de Beemster, dat dit water moerasgas bevat. Dat is

uitstekend voor huishoudelijke doeleinden te gebrui-

ken door het in gasketels op te vangen en vandaar

naar de woning te transporteren. Het (ijskoude)

kwelwater werd tevens gebruikt als koeling voor de

melk.

3. Met het onderwerk wordt bedoeld de houten wa-

terlopen en het metselwerk. De waarde hiervan

werd gesteld op ƒ 1900,- en derhalve werd van de

verzekerde som van ƒ 11.000,- ƒ 9100,- uitgekeerd.

Waarom de molen lager verzekerd was dan de vo-

rige is niet bekend, maar de praktijk zou leren, dat

men uitkwam met de uitgekeerde som.

4. De naam is heel klein in lopend handschrift geschre-

ven en is niet geheel duidelijk.

5. Bedoeld wordt opvoerhoogte.

6. Deze tekening is verloren gegaan.

7. Een fotoreportage van deze tweede ontgraving le-

verde tot dusverre de enige foto op van de molen in

oude toestand: nog wel met kap, maar al ontwiekt.

8. Dit leverde het diepste punt van Noord-Holland

(NAP - 6,60 m) en het op een na diepste punt van

Nederland op: alleen de Zuidplaspolder bij Gouda is

iets dieper. Het poldertje werd tevens een water-

schap met een eigen bestuur van drie man. Sinds

1962 maalt De Kleiput rechtstreeks uit op polder De

Zeevang, zodat de Etersheimerbraak niet meer met

dit water wordt belast. 

9. Aan deze school was indertijd als hoofd verbonden

Johan C. Kieviet, de schrijver van Dik Trom.

10. Zie noot nr. 7.

11. Daardoor kon bij de restauratie de baard in originele

vorm worden nagemaakt.

12. Een ket is een paard groter dan een pony, maar klei-

ner dan de gebruikelijke paardenrassen.

13. Hij lag er ten tijde van de restauratie nog en doet nu

zijn oorspronkelijke werk weer in de molen.

14. Deze naam was door de secretaris bedacht, maar

enkele leden vonden de naam wat omslachtig en

bij de officiële oprichting op 19 februari 1999 is deze

op voorstel van de secretaris dan ook veranderd in

Molenstichting Zeevang. 

15. Fonds Investeringen Noord-Holland, een fonds ge-

vuld met de opbrengst van de verkoop van de Pro-

vinciale Elektriciteitsmaatschappij Noord-Holland

(PEN). 

16. Aanvankelijk zou de beslissing in december 1999 val-

len, maar toen op de vergadering van 23 maart

2000 er nog niets bekend was, besloot het bestuur in

Na tachtig jaar weer een werkende molen! (foto J.L.J. Tersteeg, april 2003).
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eerste instantie de plannen maar af te wachten,

maar ondertussen wel zijn eigen plan te trekken. Tot

op heden (2005) is er van de overloopplannen niets

verwezenlijkt en de oplossing wordt thans eerder ge-

zocht in het verruimen van de bergingsmogelijkheid

door baggeren en het versterking van de bemaling

dan in het scheppen van overlooppolders. 

17. De prijs werd in guldens opgegeven (de euro werd

immers op 01 juni 2001 ingevoerd). Door de uitein-

delijk lange duur van het werk is er gedeeltelijk in

guldens en gedeeltelijk in euro’s afgerekend. De

omrekeningen zijn gedaan aan de hand van de 

officiële koers van i 1,- ‘ƒ 2,20371 oftewel ƒ 1,-’ 

i 0,45378; afgerond op hele euro’s. Aanvankelijk

werd er nog aan gedacht de fundering en de bo-

venbouw te splitsen qua gunning, maar uiteindelijk

wilde de meerderheid van het bestuur toch liever

met één aannemer te maken hebben. 

18. Met het zoeken naar sponsors (waar vooral burge-

meester en stichtingsvoorzitter Dick den Hartog zich

erg voor heeft ingespannen) is het voorspoedig ge-

gaan. Heel, echt heel veel is gesponsord aan zowel

de molen als de nieuwe bliksemschuur (deze laatste

voor het overgrote deel).

19. Dit verdere toebehoren bestond uit de reeds ge-

noemde stenen bliksemschuur uit 1952 en de restan-

ten van een houten boetje naast de molenwerf. 

20. Door de hoger uitgevallen kosten van de bouw en

restauratie en problemen met de uiteindelijke subsi-

die is het circuit nog niet verwezenlijkt. De subsidie

voor een aangepaste, eenvoudiger uitvoering is in-

middels toegezegd, zodat een en ander naar ver-

wachting in de loop van 2005 of het jaar daarop zal

worden gerealiseerd. 

21. Er wordt nog met de belanghebbenden gesproken

en dus is één en ander nog niet gerealiseerd.

22. Dit aantal zou uiteindelijk spontaan oplopen tot der-

tien. Na gesprekken met de meeste van hen en na

enkele afzeggingen, is uiteindelijk het echtpaar Jo-

chem en Anna Frederiks-Plomp uit Hoorn uitgekozen

om beheerder, uitbater en molenaar te zijn.

23. Er is genoeg bekend over vroegere interieurs die een

verantwoorde reconstructie mogelijk maken. De

stichting echter had het geluk in contact te komen

met Jb. de Hart, die er als kind (in het oorspronkelijke

interieur) gewoond had. Hij kon ons veel waarde-

volle details voor de reconstructie geven, zodat

deze bijna identiek is aan het oorspronkelijke tim-

merwerk van 1886. De oorspronkelijke kleuren zijn

door twee kleurdeskundigen van de Rijksdienst voor

de Monumentenzorg herleid. (Er was nogal wat af-

geschilderd in de loop der tijden: er was zelfs een

luikje met twaalf(!) lagen verf).

Herdruk boekjes Monument van de maand Woudsend en IJlst
De Stichting Molens in bedrijf te Woudsend heeft dit voorjaar een tweetal boekjes uit de Friese historische serie ‘Monument van 
de maand’ opnieuw uitgegeven. Het betreft de uitgaven over molen De Rat in IJlst en over de molens in Woudsend die zijn 
geschreven door A. Bokma.
De uitgave van Molen de Rat gaat over de ontstaans geschiedenis van de stad lJlst en de rol die verschillende molens hierin 
hebben gehad. De geschiedenis van Houtzaagmolen De Rat vanaf de Zaanstreek en het dagelijks leven op de molen in IJlst 
worden uitvoerig beschreven. Via vele historische foto’s gaat u ver terug in de tijd.
In de uitgave over de molens in Woudsend komen de geschiedenis van Houtzaagmolen De Jager en Korenmolen ‘t Lam in Woud-
send uitvoerig in beeld. De geschiedenis van De Jager vanaf 1719 en de werking van deze unieke houtzaagmolen worden in
woord en beeld op een prachtige manier beschreven. Ook over de korenmolen gaat het terug in de tijd en de werking van 
‘t Lam wordt prachtig beschreven.
Hoe kunt u deze prachtige uitgaven bestellen??
U kunt deze boekjes bestellen door i 6,40 per boekje te vermeerderen met de verzendkosten over te maken op bankrekening-
nummer 37.06.66.658 t.a.v. Stichting Molens in Bedrijf te Heeg o.v.v. uw naam en adresgegevens +..... x lJlst en ..... x Woudsend. 
De verzendkosten zijn: i 1,56 per boekje, i 3,00 bij 2 of meer boekjes. Uw bestelling wordt binnen veertien dagen verwerkt. 
Stichting Molens in bedrijf.

Kadastrale kaart met de Etersheimer Braakpolder, getekend door landmeter F.J. Nautz op basis van de kadastrale legger uit 1819. 
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De koningspil:
de opa van de insteekas?

Koningsspil of koningspil?

In een ingezonden stuk in De Molenaar
van 23 november 1994 reageerde de
heer Entrop uit Drachten op het foutieve
van de spelling ‘koningsspil: de koningspil
is de koning onder de spillen en geen spil
van de koning dus ook geen koningsspil.
Nu bleek dat de Woordenlijst van de Ne-
derlandse taal ‘konings spil’ met dubbel -
s- hanteerde en er logisch gezien dus
naast zat. Entrop liet het er niet bij zitten
en nam contact op met het Genoot-
schap ‘Onze Taal’ en Van Dale Lexico-
grafie. Deze laatste instelling wees op
twee regels voor het gebruik van de tus-
sen-s- in samenstellingen: 
1. Schrijf een -s- als het eerste deel in de
tweede naamval staat: des konings
spil wordt dan zonder meer koningsspil.

2. Schrijf een -s- als het eerste deel van
de samentrekking niet, of niet duidelijk,
een werkwoord is. Koning is geen werk-
woord dus koningsspil.

Nu lijkt dit laatste moeilijk te verdedigen:
brugdek, motorfiets, schooltas enz. enz.
Ook werd gesteld dat woordenboeken
de taal volgen. Zou Van Dale bereid zijn
om van ‘koningsspil’ het molentechnisch
beter te beargumenteren ‘koningspil’ te
maken als bleek dat in de praktijk het
laatste herhaaldelijk voorkwam: woor-
denboeken volgen de taal. Kortom de
zaak ligt niet zo eenvoudig. 
Wel was dit de aanleiding om eens te
gaan neuzen naar de herkomst van ‘ko-
ningspil’, al dan niet met twee maal -s-.
Dan ligt een greep naar het grote WNT,
het Woordenboek der Nederland se Taal
als maatstafgevend en met zijn verwijzin-
gen voor de hand. Ook dit boek geeft het
met dubbel -s- en geeft als verklaring
‘voorname spil in een molen, een hijsch-
kraan enz.’ Daarbij is voor deze term één
verwijzing opgenomen en wel naar:

Grothe, Kennis van werktuigen, blz. 233.
Nu werd hiermee de verbazing gewekt.
De samenstellers van het WNT verwijzen
ook wel naar specifieke molenboeken,
bijvoorbeeld Harte’s Volledig Molenboek,
maar voor deze term gaat men bij een
leek te rade! Toen was de belangstelling
eerst recht gewekt. Waar komt de ko-
ningspil vandaan? Het is ook een vreem -
de term, want beide delen van de sa-
mentrekking geven afzonder lijk precies
hetzelfde aan.

‘Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u
openbaar’, zo lezen we in de Bijbel bij het bekende verhaal
van de verloochening door Petrus. Mensen verraden zich
door hun spraak en geven daardoor prijs wat ze zijn of wat
ze niet zijn of tot welke groep ze wel of niet behoren. Dat

gaat ook op molengebied op. Spraakgebruik verraadt de leek
of de man van het vak: jaloeziewieken of zelfzwichting?

Enige jaren geleden stond in De Molenaar de koningspil in
de belangstelling: is het koningspil of koningsspil? Het is de
aanleiding om eens verder te kijken en dat leidt weer tot een

verrassende conclusie.

J.S. Bakker

De afbeelding uit het Hollandsch 
Molenboek met in de legen da de 
‘koningsspil’.
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Toen ontstond er een soort speurtocht
naar de koningspil in de oudere speci-
fieke en mij ten dienste staande molenli-
teratuur. De oudste vermelding die ik heb
kunnen vinden was konings spil, met dub-
bel -s- in het uit 1941 dateren de Hol-
landsch Molenboek van C. Visser en J.
Pieterse. Pagina 103 geeft een doorsne-
detekening van een molen, waarbij in de
legenda de ‘koningsspil’ met dubbel -s-
wordt aangege ven. De tekening is ont-
leend aan de Handleiding tot de kennis
der Waterbouwkunde van D.J. Storm Buy-
sing uit 1864. Het vreem de echter is dat
Storm Buysing echter het woord konings-

spil helemaal niet gebruikt en in plaats
daarvan ‘groote spil’ of ‘staande spil’
hanteert. Ook de oude vakmolenmakers-
boeken uit de 18e eeuw gebruiken de
term ‘koningsspil’ niet, zoals Van Natrus,
Polly en Van Vuuren in hun Groot Volko-
men Moolenboek uit 1734. Daar treft men
als regel aan ‘spil’, soms ‘groote spil’. Jo-
hannis van Zyl gebruikt in zijn Theatrum
machinarum universale of Groot Alge-
meen Moolenboek uit 1761 ook conse-
quent ‘spil’. Noch Harte in zijn Volledig
Molenboek uit 1849 noch Krook in zijn
Theoretisch en Practisch Molenboek uit
1850 gebruiken de term ‘koningspil’. Ook
in allerlei bouwbestekken uit de 17e, 18e
en 19e eeuw heb ik de term koningspil

nergens kunnen ontdekken. Ook Jan Hof-
stra komt tot die conclusie: het blijft ‘spil’,
‘grote spil’, ‘staande spil’ of ,in Friesland,
de ‘stander’. Wel werd in een bouwbe-
stek voor de korenmolen ‘De Eendracht’
te Wageningen, als ik mij goed herinner,
‘ko ning of spil’ aangetroffen. Zo kan men
ook het woord koning voor de spil aan-
treffen. Hoe of het ook zij, in de oude vak -
literatuur is evenwel, voor zover mij be-
kend, het woord koning spil zelden te ont-
dekken. Het heeft er veel van weg alsof
het een lekenterm is die vaste voet heeft
gekregen. Een vergelijkbaar proces is ook
te ontdekken bij de insteekas en de jaloe-
ziewieken, met dien verstande dat die
twee begrippen nog als lekenterm her -
kend worden, de koningspil niet meer.
Sinds de jaren zestig is de koningspil alge-
meen gangbaar geworden. Dat wil niet
zeggen dat de koninspil in het geheel niet
voorkwam. De heer W. Entrop uit Kollum is
de term twee maal tegen gekomen. De
eerste maal was dat in het bestek uit 1862
voor de bouw van de nog bestaande
molen ‘Zeldenrust’ in Dokkum, de tweede
keer was dit in een bestek uit 1878 voor de
bouw van de in 1928 ge sloopte molen
van het waterschap Oud woude en Wes-
tergeest bij Westergeest. In beide geval-
len wordt gesproken van koningspil, met
één ‘s’. Verder trof ik zelf in de Molenaar
van 11 mei 1898 een advertentie aan
waarin J. van Lieshout te Schijndel vraagt
om ‘een oude drijfas of koningspil’. Dit
kan evenwel geen normale koningspil zijn
vanwege de opgegeven dikte: 5 à 10
cm. Al met al komt de term koningspil in
vergelij king met spil enz. toch slechts zeer
spaarzaam voor terwijl alle drie de vond-
sten uit de tweede helft van de negen-
tiende eeuw dateren.

De spil kon ook wel eens speciale functies vervullen in de molen aan het begin en het eind van diens leven, name lijk gebruik als
rechtmast; in dit geval bij de demontage van de Riekermolen in Amsterdam in 1956 door het molenma kersbedrijf Brandhorst &
Lindhout uit Zoetermeer; v.l.n.r. Rinus Lindhout sr, Kobus Brandhorst en Cor Boe le.

Advertentie in De Molenaar van 11 mei 1898 waarin J. van Lieshout te Schijndel
vraagt om ‘een oude drijf as of koningspil’.
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De vraag is nu: waardoor kon de koning-
spil eeuwenoude vakter men met succes
beconcurreren. Het ligt voor de hand te
veron derstellen dat er een soort alge-
meen geraadpleegde vraag baak moet
zijn. Daar komt eigenlijk maar één boek
voor in aanmer king en dat is het boekje
‘Molens’ van ir. F. Stokhuyzen waarvan de
eerste druk in 1963 verscheen. Er is waar-
schijnlijk geen boek dat zo veelvuldig ge-
raadpleegd is als dit. Toen het verscheen
waren er nauwelijks voor een breed pu-
bliek toegan kelijke boeken over de wer-
king van een molen. Het werd dan ook
gebruikt bij de opleiding tot vrijwillig mole-
naar. Juist dit boek hanteert in de tekst
consequent koningspil en daar zal het
dan ook waarschijnlijk zijn zegetocht be-
gonnen zijn. Het kon weerklank vinden
doordat dergelijke samentrekkingen in de
Nederlandse taal wel meer voorkomen
en door de logica achter de naam: de
koning onder de spillen. Dit bijvoorbeeld
in tegenstelling tot de insteekas. Het equi-
valent uit de vaktaal: ‘houten as met een
ijzeren kop’ of alleen ‘ijzeren askop’ geeft
precies aan wat er bedoeld wordt. De in-
steekas is in dit opzicht een verarming, de
koningspil niet, zeker in molens met meer-
dere spillen zoals de korenmolen.
Moet er dan nu in ‘vakkringen’ een kruis-
tocht tegen de koning spil volgen? Taal,
ook molentaal, vernieuwt, past zich aan.
Er zijn woorden verdwenen. Wie weet bij-

voorbeeld wat de roggers kop is? Dit
woord was tot in de vorige eeuw in Zuid-
Holland het gangbare woord voor het
peerijzer, zelfs Krook hanteert het. Deson-
danks is het zelfs Jan Stroop ontgaan die
in zijn dissertatie Molenaarstermen en mo-
lengeschiedenis speciale aandacht aan
dit onderdeel gaf. 
Zo zullen er ook woorden en uitdrukkingen
bijkomen, ook al is het oude molenaars-
vak grotendeels uitgestorven. Wanneer
deze nieuwe woorden of uitdrukkingen
het eigen karakter van de molentaal
aantasten, zoals insteekas, dan is er veel

voor te zeggen om ze niet te gebruiken.
Dat geldt ook voor ‘molentaal -
imperialisme’. Vooral Zaanse molenuit-
drukkingen kan men momen teel aller-
wege horen (‘blote benen’, al dan niet
met ‘geknipte nagels’). Dit laatste gaat
veelal wel gepaard met vervaging van
regionale molentaal (bolspil) en het is
daarom mijns inziens af te keuren. Het uit-
bannen van ‘koningspil’ kon wel eens ver-
spilde energie zijn. Bovendien is niemand
verplicht het te gebruiken: koning, (grote)
spil, staander mag ook. Uw spraak maakt
u openbaar.

De koning, de spil waar alles omdraait. In sommige molen soorten drijft de spil
maar een werktuig aan, maar in een molen als een verf-of snuifmolen regeert hij er
vele (spil van De Lelie in Kralingen met het spoorwiel).



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2005

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

�

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

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




