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Redactioneel

Sommige molenaars zijn legendarisch geworden onder hun tijdge-
noten. Dat neemt niet weg dat volgende generaties ze al snel zijn
vergeten. Zo zal de naam Willem de Regt veel van de molenlief-
hebbers en vrijwillige molenaars van nu totaal niets meer zeggen.
Toch was hij een halve eeuw geleden waarschijnlijk de bekendste
korenmolenaar van Nederland. In zijn molen in Nieuw-Lekkerland
paste hij allerhande snufjes en ideeën toe. Helaas is de windmolen
al snel uitgesloopt en nog later onttakeld. Wonder boven wonder
zijn desondanks veel van de door De Regt uitgedachte snufjes be-
waard gebleven. Daarom staan we in een serie van enige artikelen
stil bij De Regt, zijn molen en de plannen die er zijn om deze molen
te restaureren.
Verder is er een uitvoerige boekbespreking opgenomen van een
boek over Duitse molens in de streek die grenst aan Nederlands Lim-
burg, een streek waar tal van opmerkelijke molenzaken te vinden
zijn, wat dan weer de reden is om uitvoeriger dan normaal bij dit
boek van dr. Hans Vogt stil te staan. Beide artikelen vormen de kren-
ten in de pap van dit nummer, maar de pap zelf heeft ook het no-
dige te bieden. JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het novembernummer van Molen-
wereld: 7 oktober 2005.

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molen-
wereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste
molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per
post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoende hoge re-
solutie vereist: minimaal 300 dpi. Met een formaat van 18 cm br.  Foto’s
met staand formaat hebben de voorkeur. Inzending kan geen plaat-
sing garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bo-
vendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. U
kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Informatie voor deze rubriek: 

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

E-mail: bart68@planet .n l

Bezwaren tegen bescherming
molenrompen (vervolg) 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een selectieproces voor het op
de rijksmonumentenlijst plaatsen van
waardevolle molenrestanten. Naar aan-
leiding van op 11 mei en 7 juni gehouden
hoorzittingen is opnieuw uitspraak ge-
daan in drie zaken, waar bezwaarschrif-
ten ten aanzien van de voorgenomen
aanwijzing zijn ingediend. Belanghebben-

den van de voormalige molen van de
Kostverlorenpolder te ‘t Veld voerden aan
dat door aanwijzing de sinds 1994 aan-
wezige woonbestemming zou worden
beperkt en dat er geen sprake is van een
algemeen belang. Tevens voerde men
aan dat de redengevende omschrijving
op twee plaatsen onjuist is en dat men in
het persoonlijk belang wordt aangetast.
Namens de staatssecretaris is aange-
voerd dat er wel degelijk sprake is van 
algemeen belang, ondanks een in eerste
instantie volgens de Commissie voor 
Bezwaarschriften opgemerkte magere
motivatie. Er kunnen enige belemmerin-
gen zijn, maar de onderhoudsverplichting
geldt alleen in geval subsidie voor restau-
ratie wordt verstrekt. Met wijziging van de
redengevende omschrijving (onttakeling
vond plaats omstreeks 1912 in plaats van
in 1938 en de molen heeft een (inpan-
dige) gedenkplaat in plaats van een 
gevelsteen) is het bezwaar ongegrond
verklaard. Aangezien het ingediende 
bezwaar inzake de incomplete molen te
Breskens niet is ingediend door een direct
belanghebbende, is het bezwaarschrift
tijdens de hoorzitting niet ontvankelijk 
verklaard. Blijkens het kadaster staat de
molen niet op naam van bezwaarmaker,
noch rust een zakelijk recht hierop, maar
op naam van diens echtgenote. Het
derde behandelde bezwaar betreft het in
het voortraject reeds als mogelijk rijksmo-
nument aangewezen molenrestant van
De Ster te Barsingerhorn. Door bezwaar-
den is aangevoerd dat de molen voor
2000 kennelijk nooit als monument werd
gezien, er weinig over is van de molenbi-
otoop, dat het negatieve advies van de
gemeente Niedorp opzij is gezet en dat
het verzoek tot aanwijzing is gedaan door
een derde partij zonder verder overleg.
De aangevoerde bezwaren vormden
geen aanleiding tot wijziging van het 
besluit. Op alle punten zijn bezwaarden in
het ongelijk gesteld. Er is uitgegaan van
een molenrestant dat volgens de oude
beleidsregel in de categorie nog niet 
beoordeeld viel, dit maakte toewijzing
van een monument gebouwd tussen
1850-1940 in de nieuwe beleidsregel 
alsnog mogelijk. De molenromp met aan-
bouw heeft een historische complex-
waarde, die volgens het bestemmings-
plan slechts voor korte tijd beschermd zou
zijn. De door bezwaarden aangevoerde
ruilverkaveling doet niet ter zake, aange-

zien de molen een voormalige korenmo-
len is en de gewijzigde waterstaatkundige
structuur derhalve niet van belang is voor
de molenbiotoop.

Overdracht van Groninger 
Molenarchief

Het Groninger Molenarchief, sinds 1985 ei-
gendom van de Vereniging Vrienden van
de Groninger Molens gaat een nieuwe
toekomst tegemoet. Met een meerder-
heid van (volmacht)stemmen is op de 
ledenvergadering van 19 juli alsnog 
besloten de vereniging op te heffen (Mo-
lenwereld 2005-7/8-227). Het Groninger
Molenarchief gaat over naar de nieuw
opgerichte Stichting Groninger Molenar-
chief. Het beheer komt sinds die datum bij
Het Groninger Molenhuis komen te liggen.
De commissie Archief en Onderzoek zal
de dagelijkse werkzaamheden voor haar
rekening nemen en verantwoording 
afleggen aan het bestuur van Het Gronin-
ger Molenhuis. In de nieuwe opzet zal het
molenarchief, waarvoor diverse vrijwilli-
gers werkzaam zijn, actiever zijn en meer
naar buiten treden. Hierbij wordt gedacht
aan het geven van informatie door het
houden van lezingen en het met een
stand aanwezig zijn op beurzen, maar
ook het op verzoek deelnemen aan een
open dag of een ander evenement bij de
molens in de provincie Groningen. Zo was
het molenarchief dit jaar aanwezig tijdens
evenementen te Eenrum en Uithuizen. Op

De molen van Breskens voor de ontta-
keling (foto jkvr. H. Collot d’Escury).

Het Groninger Molenarchief aanwezig
in molen De Liefde te Uithuizen (foto:
B. Poppen, 25 juni 2005).
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5 november zal het molenarchief deelne-
men aan de Dag van de Groninger 
Geschiedenis. Om toekomstige presenta-
ties te verbeteren wil het molenarchief
graag in het bezit komen van handge-
reedschap (bijvoorbeeld een bilhamer,
handmolentje). Wanneer iemand dit ter
beschikking zou willen stellen gelieve con-
tact op te nemen met het molenarchief
(molenarchief@hetnet.nl); afgeven bij
het Groninger Molenhuis mag ook.

Renovatie maalstoel molen 
De Wijk

Werd in 2001 de gemeente De Wolden
nog geëerd vanwege de biotoopbe-
schermingszone voor De Wieker Meule te
De Wijk (Molenwereld 2001-12-307), thans
weigert de gemeente nog meer bomen
nabij de molen te vellen. De gemeente
stelt dat het windrecht niet meer van toe-
passing is en vindt dat ze in het verleden
al voldoende ten gunste van de molen -
biotoop heeft gedaan. Bovendien zou dit
op bezwaren van omwonenden stuiten.
Als aanvullend alternatief heeft de Stich-
ting De Wieker Meule de in de molen
aanwezige oude maalstoel uit molen
Welgelegen te Heerenveen gereno-
veerd. Zo kan in geval van windstille pe-
riodes toch gemalen worden, maar het
uitgangspunt blijft het malen op de wind.
Dankzij inspanningen van de molenaars 
E. de Jonge en H. Oosterveen en een bij-
drage van de Lionsclub Meppel Zuidwest-
Drenthe is deze missie geslaagd. De
schenking van 2.200 euro stelde de stich-
ting in staat een motor en een nieuw kop-
pel stenen aan te schaffen. De molenaars
renoveerden zelf de houten constructie
van de maalstoel en het ijzeren drijfwerk. 

Nieuw leven in molen te 
Makkum

Deze molen, gelegen even buiten Beilen
aan de weg naar Wijster, is maar zelden in
het nieuws. Wellicht komt dit omdat de
molen nog particulier eigendom is en de
eigenaar niet zo aan de weg timmert. De
naamloze achtkante grondzeiler werd in
1906 gebouwd door molenmaker Lucas
Reinds in opdracht van molenaar Ham-
mingh. Deze was eigenaar van de laatste
Drentse standerdmolen die aan de over-
kant van de weg stond en op 18 januari
1906 omwaaide. Voor de herbouw werd
de poldermolen van De Groeve in Zuidla-
ren gebruikt. Sinds 1918 is de molen in 
bezit van de familie Mulder. Thans is de 89-
jarige Hendrik Mulder eigenaar. Na 
roedebreuk in november 1957 kwam de
molen buiten gebruik en herstel volgde
pas in de jaren 1961 tot 1964. Zeer zware
schade trad op in 1993 toen tijdens een
storm de kap van de molen waaide.
Dankzij een flinke bijdrage van de 
gemeente volgde ook nu weer herstel,
uitgevoerd door bouwbedrijf Dijkstra uit
Sloten. De molen werd daarbij uitgerust
met fokwieken met remkleppen, te be-

dienen via de doorboorde bovenas. Hier-
mee liet molenaar Mulder het wiekenkruis
regelmatig rondgaan. Door een achter-
uitgaande gezondheid en een val in 2004
kwam hieraan echter een einde. Tijdens
een verblijf op de naastgelegen camping
trok dit de aandacht van Wilma en Nico
van den Broek uit Warnsveld. Beiden zijn
al jaren besmet met het molenvirus en ac-
tief op de Nooit Gedacht aldaar. In over-
leg met en met instemming van Hendrik
Mulder hebben zij de zorg voor de molen
op zich genomen. Na de nodige schoon-
maak- en onderhoudswerkzaamheden
werd op 11 juni 2005 de vang weer ge-
licht door molenaar Mulder. Elke tweede
en vierde zaterdag van de maand laten
Nico en Wilma de molen rondgaan en is
deze open voor bezoekers. Als het even
kan halen zij Hendrik Mulder op zodat hij
op zijn gemak van de rondgaande molen
kan genieten. Ook is door Nico en Wilma
een molenkrant uitgegeven, met name
om de buurtbewoners te informeren. Met
de gemeente is overleg gaande over
een noodzakelijke schilderbeurt en ver-
dere onderhoudswerkzaamheden. 
D. Kenbeek.

Molenromp Pesse de verdwijning
nabij?

Achter het perceel Dorpsstraat 26 staat
(nog steeds) de romp van de korenmolen
van Pesse, een achtkante met riet 
gedekte grondzeiler. De molen dateert uit
1862 en werd na een storm in 1928 van
zijn wiekenkruis ontdaan. In 1930 werd de
familie De Groot eigenaar en daarna
verloor de molen ook zijn kap. Op een
foto in het Nieuwsblad van het Noorden
van 12 december 1985 zag het rietdek er
nog redelijk uit. Dat is nu wel anders, het
grenen achtkant is daardoor al jaren ge-
deeltelijk aan weer en wind blootgesteld
en daarvan zijn de sporen duidelijk zicht-
baar. Eén van de stijlen is zwaar aange-
tast (er groeit één of ander gewas op!) en
een andere vertoont ook al rottingsver-
schijnselen. Het uiteinde van een lege-
ringsbalk ziet er ook niet goed uit. In de
loop der jaren zijn er verschillende pogin-
gen tot overname en verplaatsing 
geweest. Die zijn volgens eigenaar De
Groot allemaal gestrand door het gebrek
aan financiële middelen bij de geïnteres-
seerden, die voor hun initiatieven onvol-

Dankzij inspanningen van Warnsveldse molenaars draait de molen te Makkum weer
(foto: D. Kenbeek, 10 september 2005). 
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doende steun kregen. De Groot en zijn
echtgenote zouden graag hebben 
gezien dat er met de romp nog iets goeds
gedaan zou zijn. Twee jaar geleden heb-
ben zij een brief aan de gemeente 
geschreven maar daar is nooit een 
antwoord op gekomen. Het zou een
goede zaak zijn wanneer de romp geïn-
specteerd zou worden, om te kijken of er
nog iets mee te doen zou zijn. Anders
staat de romp toch echt op zijn laatste
benen en dat zou jammer zijn voor een
molenrestant dat door zijn kleine afmetin-
gen tot een zeldzaam exemplaar in 
Nederland mag worden gerekend. 
D. Kenbeek.

Start Overijsselse molendag op
herstelde Hoop in Almelo 

Op 8 september zijn de gerepareerde
roeden van De Hoop te Almelo gestoken.
Op 9 september is de laatste hand ge-
legd aan de ophekking van het gevlucht
en het schilderwerk. Op 10 september, 
tijdens de opening van de Overijsselse
molendag, was de molen weer volledig
draaivaardig. Gedeputeerde J. Klaassen
heeft om 10.30 uur het officiële startsein
gegeven voor de provinciale molendag
die samenviel met de Open Monumen-
tendag. De opening werd verricht door
het lichten van de vang. Twee maanden

nadat de roeden vanwege fouten in het
laswerk uitgenomen zijn, is de molen weer
compleet (Molenwereld 2005-9-265). Met
medewerking van historicus H. Hagens
heeft H. Rutgers (vrijwillig molenaar van
de molen) een boek geschreven dat
handelt over de geschiedenis van de mo-
lens van Almelo. Het boek is getiteld ‘Van
wind en water, stoom en stroom’ en resul-
taat van intensief archiefonderzoek. Na
de opening is het eerste exemplaar offi-
cieel aangeboden aan mr. A.F.L. Graaf
van Rechteren Limpurg, in aanwezigheid
van een delegatie van het gemeentebe-
stuur. 

Herstel van molen Concordia te
Ede lijkt aanstaande

Het is lange tijd stil geweest rond het 
molenrestant van de Concordia te Ede
(Molenwereld 2004-3-126). Het college
van B&W van de gemeente Ede is op 30
augustus akkoord gegaan met een aan-
gepast stedenbouwkundig plan voor het
Concordia-terrein. Aanpassingen waren
noodzakelijk aangezien eerdere plannen
een financieel tekort opleverden van 1,2
miljoen euro. Tevens werd in deze plan-
nen de molen volledig ingebouwd. Op
het terrein zullen 33 appartementen (met
ondergrondse parkeergarage) en 28
eengezinswoningen gebouwd worden. In

het nieuwe plan worden naast de molen,
molenaarswoning, maalderij, ook de 
bijgebouwen en de schuur van molen
Concordia behouden. Een deel van de
monumentale panden zal worden geren-
oveerd, terwijl de molen in de toekomst
maalvaardig opgeleverd zal worden. De
bijgebouwen zullen, na renovatie en 
gedeeltelijke verlaging, worden aange-
wend als mogelijke kantoor- en/of 
museumruimte (gedeelte uit 1937) en 
woningbouw (gedeelte uit 1955). Voren-
staande is het advies geweest van de Na-
tionale Maatschappij tot Behoud, Ontwik-
keling en Exploitatie van Industrieel Erf-
goed. Door het bouwen van meer (in
plaats van eerder minder) appartemen-
ten en woningen is het tekort afgenomen
tot een bedrag van 705.000 euro. Naar
verwachting zal de gemeenteraad dit
bedrag beschikbaar stellen bij de behan-
deling van de perspectiefnota 2006-2009.
Na definitieve instemming op 15 septem-
ber kunnen de plannen in 2006 starten om
in 2007 te worden afgerond. Voor de res-
tauratie van de molen zal deskundigheid
worden ingeschakeld via het bestuur van
de Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen. De omwonenden zijn op de
hoogte gebracht van de aangepaste
plannen en de commissie voor Ruimtelijke
Ordening staat niet afwijzend tegenover
de gepresenteerde voorstellen, maar
heeft nog wel enige moeite met het door
de gemeente te accepteren financieel
tekort. 

Utrechtse molenrestauraties in
volle gang

Stichting Het Utrechts Landschap timmert
als nieuwe beheerder van 22 Utrechtse
molens druk aan de weg. Dankzij een
grote bijdrage van de provincie Utrecht is
deze inhaalslag mogelijk gemaakt (Mo-
lenwereld 2005-2-43). Eerder al werden de
restauraties van molen De Hoop te Loe-
nen, ‘t Wissel te Elst, Molen Oudegein te
Nieuwegein, Geesina te Groenekan, De
Spengense Molen te Kockengen en De
Loenderveense Molen te Loenen onder
de aandacht gebracht (Molenwereld
2005-6-191, 2005-4-132, 2005-2-43, 2005-
7/8-233). Op 17 augustus is de lange spruit
van de molen van de polder Westbroek
te Oud-Zuilen vervangen. De bestaande
plaatstalen spruit met opschrift ‘De leve-
ring vindt plaats voor zover het schip
vaart’ dateert uit 1899 en was vervaar-
digd door de firma Pot. In tegenstelling tot
de buitenzijde van de spruit is de binnen-
zijde nimmer behandeld tegen roestvor-
ming. Aangezien de molen zodanig is ge-
situeerd dat het onmogelijk is om een hijs-
kraan ter plaatse te krijgen heeft Molen-
makerij Verbij uit Hoogmade het wieken-
kruis als hijskraan gebruikt. De roeden zijn

Weinig hoop voor het zeer vervallen
molenrestant te Pesse
(foto: D. Kenbeek, 10 september 2005).
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voor deze klus onderling met elkaar ‘ver-
bonden’ en voorzien van een takel. Op
deze manier is de circa 1.200 kilo we-
gende nieuwe lange spruit in de molen
gestoken. Op 20 augustus zijn vervolgens
de nieuwe lange schoren aangebracht.
Op 10 september heeft C.G.J. van den
Oosten, lid van de eerste kamer der Sta-
ten-generaal van de VVD, door een druk
op de knop permanente verlichting van
de beide molens te Oud-Zuilen in gebruik
gesteld. De molens worden automatisch
verlicht wanneer de openbare straatver-
lichting wordt ingeschakeld en de kosten
worden gedragen door NUON. Naast de
werkzaamheden te Oud-Zuilen zijn ook
drie molens rondom Abcoude opge-
knapt. De Broekzijdse en de Oostzijdse
molen zijn geschilderd. De molen van de
polder Hoog- en Groenland is door de
molenaar zelf in de verf gezet, waarna
restauratie van de (gebroken) staart
plaats heeft gehad. Na opdrachtverstrek-
king in april 2005 (Molenwereld 2005-6-
191) is de restauratie van molen De Hoop
in Loenen aan de Vecht onlangs daad-
werkelijk van start gegaan. De werkzaam-
heden vinden zowel aan het interieur als
het exterieur plaats. Veel werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in de werkplaats
van molenmaker Vaags te Aalten.
Daarom is er weinig activiteit te bespeu-
ren rondom de molen, die sinds enige tijd
niet meer draait. Dit komt omdat de
staart van de molen zo slecht is dat de
molenaar het niet meer verantwoord
vindt om nog te draaien; de staart zal
dan ook worden vervangen.

Herstel gewelf torenmolen te
Zeddam 

In maart is een start gemaakt met een res-
tauratie van de Grafelijke Korenmolen te
Zeddam (Molenwereld 2005-4-126). Na
het steken van de nieuwe roeden op 6

juni 2005 (Molenwereld 2005-7-248/249) is
de reconstructie van het gewelf uit 1839
ter hand genomen. Het gewelf is ge-
maakt naar de in 1839 ontstane situatie,
waarbij de belt 1 meter verlaagd werd.
Dit in slechte staat geraakte gewelf is in
de voorfase van de restauratie vervan-
gen door een op verouderde gegevens
berustende reconstructie van de middel-
eeuwse toestand, aldus een publicatie
ter gelegenheid van de restauratie in
1991. Het toen aangebrachte plankier
was gebaseerd op tekeningen van A. Sip-
man en wordt in het boek Molenbouw op
pagina 32 duidelijk beschreven. Met de
restauratie van het gewelf in de staat 
zoals die in de periode 1839 tot 1991 
bestaan heeft, is er weer een toestand uit
een eerdere periode hersteld. Hiermee

wordt een positieve bijdrage geleverd
aan de rijke en interessante geschiedenis
die deze molen bezit.

Heringebruikstelling Ambachts-
molen te Oudorp

In 2000 kwam de Ambachtsmolen (ook
bekend als Strijkmolen G) in het bezit van
de Molenstichting Alkmaar en Omstreken.
Al sinds 1941 is de molen niet meer in be-
drijf en ingericht als woning. Het gaande
werk werd verwijderd en de waterlopen
werden gedicht. De molenstichting heeft
zich de afgelopen vijf jaar ingezet voor
een uitgebreid restauratieprogramma.
Ondanks dat er nog een aantal werk-
zaamheden op het programma staan,

Het gereconstrueerde gewelf is een aanwinst voor de torenmolen te Zeddam (foto:
E. Bosch, 2 september 2005).

Op feestelijke wijze is door het Utrechts Landschap de verlichting bij de molens te
Maarssen in gebruik genomen (foto: J. Vendrig, 10 september 2005).

Prachtig in balans hangend ging de
lange spruit gestaag omhoog om de
kap in gemanoeuvreerd te worden
(foto: G.J. Pouw, 17-08-2005). 
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heeft de molenstichting de afronding van
de eerste fase eind september op feeste-
lijke wijze gevierd. De molen is opnieuw
met riet gedekt en het gevlucht is voor-
zien van nieuw hekwerk. Op 28 septem-
ber is door de burgemeester van Alkmaar,
mevrouw drs. M. van Rossen, de vang ge-
licht en draaide de molen voor het eerst
sinds 64 jaar. Aansluitend vond een 
officieel gedeelte plaats waarbij 
genodigden de mogelijkheid geboden
werd de door molenmakersbedrijf Poland
uit Broek op Langedijk uitgevoerde 
restauratie te bekijken. De restauratie is
mede mogelijk gemaakt door het stads-
vernieuwingsfonds, het gemeentelijk 
restauratie uitvoeringsprogramma en 
diverse particuliere giften. 

Aanzienlijke schade ondermolen
D te Schermerhorn

Op 27 augustus heeft een groot stuk hard-
hout de vijzel van ondermolen D (de mu-
seummolen) te Schermerhorn geblok-
keerd. Hoe het stuk hout achter het kroos-
hek heeft kunnen geraken is vooralsnog
een raadsel, omdat het krooshek met
enige regelmaat wordt gecontroleerd.
Het zou mogelijk kunnen zijn dat door pas-
santen het stuk hout voorbij het krooshek
in het water is gegooid, maar dat zou niet
onopgemerkt hebben moeten blijven.
Door de combinatie van de malende
molen en de plots tot stilstand komende
vijzel is de koningsspil net onder het rond-
sel versplinterd. Tevens zijn enkele kam-
men uit het bovenwiel beschadigd en
liep het rondsel schade op. De molen kon
direct worden stilgezet en er bevonden
zich gelukkig geen bezoekers boven in de
molen. In het verleden deed zich op de
nabijgelegen bovenmolen E ook een der-
gelijk ongeval voor (november 1944), er
was toen nog geen krooshek bij de molen
aanwezig. De schade bedraagt enkele
duizenden euro’s en zal in november (na
het seizoen) worden hersteld. De molen
blijft gedurende de komende periode wel
opengesteld voor bezoekers en door het
ontkoppelen van de koningspil kan de
molen ook gewoon draaien. 

Molendag Tielerwaard 2005 

De inmiddels traditionele Molendag van
de Tielerwaard vindt dit jaar plaats op za-
terdag 12 november. In dit gebied is een
grote verscheidenheid aan molens aan
te treffen, hetgeen een interessante rond-
gang mogelijk maakt mede gezien de
geringe afstanden onderling. De vol-
gende molens doen mee aan deze re-
gionale molendag: poldermolen te Wa-
denoijen (achtkante grondzeiler), koren-
molen De Bouwing en de poldermolen te
Geldermalsen (ronde stenen beltmolen
en achtkante grondzeiler), De Vlinder te
Deil (ronde stenen baliemolen), de pol-
der- en de korenmolen van Waardenburg
(resp. achtkante en zeskante grondzeiler),
De Blauwe Reiger te Haaften (ronde ste-

nen baliemolen), de Voorste en de 
Achterste Hellouwse Molen te Hellouw
(wipmolens) en ‘t Veertje te Hellouw 
(weidemolen). Alle molens zijn geopend
van 10 uur tot 16 uur. 
J. Knegt.

Derde Molenweekend Noord-
Holland-zuid

Op het grondgebied van Zuid-Kennemer-
land staan tien molens die nog herinneren
aan de tijden van weleer toen er in 
Nederland duizenden molens stonden. In
1984 hebben een aantal enthousiaste
molenliefhebbers de Stichting Molens
Zuid-Kennemerland opgericht, om zich in
te kunnen zetten voor het behoud van de
molens in de regio en die is uitgegroeid
tot een niet weg te denken organisatie
op dit terrein. Veel molens hebben hun
functie behouden en kunnen in bedrijf
worden getoond. Alle molenaars en me-
dewerkers helpen in de weekenden en
ook daarbuiten geheel op vrijwillige basis
mee om die doelstelling te realiseren. De
S.M.Z.K. beschikt op een steenworp 
afstand van molen De Eenhoorn over een
grote werkplaats waar op woensdag-
avonden voorbereidingen worden ge-
troffen ten behoeve van het onderhoud
aan de molens. Het idee voor het regio-
nale molenweekend Noord-Holland-zuid
is geboren uit het feit dat zoiets in deze 
regio nog nooit geprobeerd is. De mole-
naars Joyce Beneker, Jos van Schooten
en Robert Berkovits zijn het idee verder
gaan uitwerken. Wij zijn dan ook erg blij
dat zo veel molenaars in onze regio be-
reid zijn om aan ons plan mee te werken
en zo ook mensen uit andere delen van
het land in staat stellen om eens op onze
molens te komen kijken. Wij denken dat
wij tijdens deze molendag een vrij breed

arsenaal aan molens kunnen aanbieden
aan het publiek en dat maakt een reis
deze kant op dan ook extra interessant.
Informatie omtrent openstelling (en 
andere zaken) is te vinden op de website
www.smzk.nl
Stichting Molens Zuid Kennemerland.

Achtste Rijnlandse Molendag op
23 oktober 2005

Op zondag 23 oktober 2005 organiseren
de molenaars van de Rijnlandse Molen-
stichting voor de achtste keer de Rijn-
landse molendag. Het is de bedoeling
dat op deze dag een groot aantal van
de 43 molens van de molenstichting
opengesteld zijn voor collega-molenaars
van 10.00 uur tot 17.00 uur, en dat deze bij
voldoende wind zullen draaien en/of 
malen. Voor het eerst zal dit jaar de 
gerestaureerde Klaas Hennepoelmolen te
Warmond deelnemen; de kap is op 17
september geplaatst; ook de roeden zijn
gestoken. Verder zullen de Hoogmadese
Molen en de Grote Molen pronken met
nieuw rietdek op de ondertoren (Molen-
wereld 2005-6-206). Doordat in juni de dui-
ker onder de A4 in gebruik is genomen
kan de Moppemolen te Rijpwetering
weer functioneren. De molens die dit jaar
meedoen zijn alle molens in de gemeen-
ten Alkemade, Jacobswoude en War-
mond plus: Noordwijk- de Hogewegse
Molen; Voorhout - Hoop doet Leven; Lei-
derdorp - Achthovense Molen en Does-

Het steken van de binnenroede in de molen van de Klaas Hennepoelpolder op 
17 september (foto J. Vendrig). 
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hofmolen; Koudekerk aan de Rijn- de
Hondsdijkse Molen; Hazerswoude-Rijndijk -
de Groenedijkse Molen. 
Aad Toet. 

Herstelplannen De Arkduif te 
Bodegraven krijgen vorm

De Arkduif is sinds 2002 in het bezit van de
gemeente Bodegraven. In 2003 werd
door de gemeente reeds uitgebreid gefi-
losofeerd over de toekomst van de molen
en de bijgebouwen. Een jaar geleden
(2004) is een deel van de bijgebouwen
verhuurd aan Brouwerij De Molen, in 
afwachting van meerdere nieuwe gebrui-
kers van de molen (Molenwereld 2004-5-
196). Dit is tot op heden de enige tastbare
actie die is ondernomen meer leven ‘in
de brouwerij te brengen’, terwijl de molen
zelf al weer bijna drie jaar stil staat. In 
december werd de staart verwijderd in
afwachting van verdere plannen. Het
plan om de Bodegraafse molen weer
draai- en maalvaardig te maken is in
voorbereiding. Gelijktijdig moet de molen
weer toegankelijk worden voor bezoe-
kers. De bierbrouwer heeft al geopperd
om met de molen zijn gemoute gerst te
malen, maar de plannen vergen wel tijd
en geld. Voordat met De Arkduif weer 
gedraaid en gemalen kan worden is een
ingrijpende en kostbare restauratie nood-
zakelijk. Vorig jaar werd Stichting De 
Arkduif (voortkomend uit de initiatief-
groep Vrienden van de molen de Arkduif)
in het leven geroepen met als opdracht
een restauratieplan op te stellen en geld
hiervoor te genereren. De provincie Zuid-

Holland heeft circa 372.000 euro toege-
zegd, maar het is de vraag wanneer dit
geld beschikbaar komt. De stichting zal
hiervoor een aanvraag indienen zodat
de restauratie op korte termijn een aan-
vang kan nemen. Gelijktijdig met de 
restauratie van de molen, zullen ook de
bijgebouwen en de voormalige mole-
naarswoning onder handen worden 
genomen. In tegenstelling tot de restau-
ratie in de zeventiger jaren zal de molen
nu ook maalvaardig worden gemaakt.

Werkzaamheden molen van Den
Bommel afgerond

Zowel de binnen- als de buitenroede van
De Bommelaer te Den Bommel vertoon-
den dusdanige mankementen dat het
niet langer verantwoord werd geacht
met de molen te draaien. Bovendien 
bleken de kop van de balk waarop het
koppel stenen rust en de draagbalk voor
de koningsspil zodanig te zijn ingerot dat
ingrijpen noodzakelijk was. Op 17 mei
werden hekwerk en borden verwijderd en
op 18 mei werden beide roeden 
uitgehaald en overgebracht naar de
werkplaats van molenmakerij Herrewijnen
te Spijkenisse (Molenwereld 2005-7/8-248).
De buitenroede is gerepareerd, maar de
binnenroede bleek in zo’n slechte staat
dat deze vervangen moest worden. Dit
betekende voor de Stichting Molens op
Goeree-Overflakkee een fikse financiële
aderlating, temeer daar ook aan een
aantal andere molens in beheer bij deze
stichting herstelwerkzaamheden noodza-
kelijk zijn. Echter dankzij een niet onaan-
zienlijke donatie van het Prins Bernhard
Cultuur Fonds en bijdragen van de 
gemeente Oostflakkee en de provincie
kon het werk toch uitgevoerd worden.
Met enig feestelijk vertoon werden op 
vrijdag 1 juli de gerepareerde buiten-
roede (fabr. Bremer, nr. 183,1970) en de
nieuwe binnenroede (fabr. Derckx, 2005,
994) gestoken, in aanwezigheid van de
voorzitter en een lid van het bestuur van
de molenstichting en vertegenwoordigers
van de provincie. Gedeputeerde Van 
Heijningen leverde daaraan een bijdrage
door de nieuwe roede op zijn plaats te
manoeuvreren, onder toeziend oog van
de eigenaar/kraanmachinist van de 
telescoopkraan van Boeter Kraanverhuur
uit Middelharnis. In de daarop volgende
periode zijn de roeden opgehekt. Daarbij
is het streven erop gericht geweest de 
korenmolen een regelmatiger gang te
geven dan in de oude situatie - door een
te vlakke ophekking - het geval was. De
borden kregen aanzienlijk meer opstand
en de zeeg werd verdiept. 
J. Mulder.

Tijd dringt voor Landzicht te
Heerjansdam

Reeds in 1999 is door de (voormalige) 
gemeente Heerjansdam molen Landzicht
op de prioriteitenlijst voor een restauratie

gezet. De kosten werden toen begroot
op 500.000 gulden (!). De molen vormde
ooit een fraai complex met het bijbeho-
rende woonhuis, de maalderij en een
schuur. De situatie was zo vergelijkbaar
met die in Goidschalxoord. De toestand
waarin de molen nu verkeert begint daar
ook op te lijken. De molen is omgeven
van groen en de gewenste verbetering
van de biotoop riep in 2000 al verzet op
bij milieuverenigingen. Samen met moge-
lijke gevolgen door de aanleg van de HSL
werd dan ook snel de mogelijkheid tot
verplaatsing geopperd. In 2001 werd door
de gemeente nog een bijdrage voor een
noodreparatie verstrekt, maar alle pleis-
ters die geplakt zijn hebben tot op heden
niet mogen baten. Ondanks de goede
bedoelingen van de eigenaar, bevinden
de roeden (die reeds eerder werden
kaalgezet), de spruiten en de schoren
zich in dusdanig slechte staat dat op
voorhand gedacht wordt aan het nog dit
jaar (voorlopig) onttakelen van de molen.
Aangezien het door het rond de molen
aanwezige groen niet mogelijk is (zonder
kappen) maximale subsidies te verkrijgen
is vanaf 2002 gesproken over verplaatsing
naar de zuidoostkant van het dorp, iets
wat zonde zou zijn gezien de bijzondere
plaats waar de molen staat. Uitvoering
van de biotooprichtlijnen betekent echter
een onhaalbare kaalslag van bomen in
een cirkel van 300 meter rondom de mo-
len. Anno 2005 is de eigenaar nog steeds
in overleg met mogelijke subsidiegevers
en de gemeente en heeft de eigenaar
de hoop nog niet opgegeven. Met het
opstellen van een gefaseerd restauratie-
plan kan aanspraak worden gemaakt op
een door de gemeente in 2002 gereser-
veerd bedrag van 91.000 euro. Het 
voorstel van D’66 is naast een restauratie-
plan een stichting op te richten, waarna
de inzet van het beschikbare bedrag in
de begroting van 2006 kan worden opge-
nomen. In het Provinciaal Restauratie 
Uitvoerings Programma Zuid-Holland
2005-2010 is 136.134 euro gereserveerd,
maar hoe meer tijd verstrijkt hoe meer 
financiën aanvullend benodigd zullen zijn. 

Kralingse snuifmolens verder in
het gedrang?

Aanpassingen aan het bestemmingsplan
voor het Kralingse Bos waar de snuifmo-
lens De Lelie en De Ster staan maken het
mogelijk dat de molens nog verder in het
gedrang komen. De molens zijn nu al met
moeite zichtbaar door dicht geboomte.
De huidige hoge beplanting in de directe
omgeving van de molen zou vervangen
kunnen worden door bijvoorbeeld knot-
wilgen. Voorzitter J. Bes van de Stichting
de Kralingse snuif- en specerijencompag-
nie De Ster en De Lelie heeft een brief ge-
stuurd naar de Rotterdamse gemeente-
raad, waarin hij zijn ongenoegen uit. Het
ontwerpbestemmingsplan Kralingse Bos
houdt onvoldoende rekening met de be-
langen van De Lelie en De Ster. Het karot-
tenfabriekje (waar vroeger karotten wer-

De nieuwe binnenroede van de molen
van Den Bommel gaat de askop in
(foto: J. Mulder, 1 juli 2005). 
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den vervaardigd, een halfproduct voor
de snuiffabricage) zal een maatschappe-
lijke functie gaan krijgen. Bovendien mag
de nabijgelegen zeilschool uitbreiden.
Deze zeilschool is nu vanwege de aanwe-
zige troep een doorn in het oog. Het ka-
rottenfabriekje is nu ingericht als museum-
ruimte, en elke andere bestemming doet
afbreuk aan de eenheid die de molens
en het fabriekje vormen. 

De Lelie te Puttershoek 
beschadigd in noodweer

Zaterdag 10 september raasde nood-
weer over een deel van De Hoeksche
Waard, in korte tijd draaide de wind en 
regende het extreem. Molen De Lelie te
Puttershoek stond op dat moment nog in
de zeilen, waardoor de uit 1836 stam-
mende molen met zijn staart in de wind 
tijdens de bui achteruit is gaan draaien.
Na de nodige krachtsinspanningen is het
de molenaar gelukt om de molen tot stil-
stand te krijgen. In verband met de harde
wind zijn de zeilen op onorthodoxe wijze
weggenomen, niet door het oprollen er
van maar door het doorzagen van de
touwen. Hierdoor is verdere schade voor-
komen, maar op dat moment was het
kwaad al min of meer geschied. Door het
klappen en trekken van de zeilen zijn di-
verse heklatten en achterzoomlatten op
alle vier de enden (gedeeltelijk) afgebro-
ken. Met name de buitenroede heeft het
zwaar te verduren gehad. De verwach-

ting is dat de schade snel hersteld zal wor-
den, zodat de molen weer kan draaien.
De schade aan het naastgelegen huis is
te verwaarlozen en bestond uit kapotte
dakpannen en lichte waterschade.

Feestelijke (her)opening Aeolus
te Vlaardingen

In augustus 2004 werd gestart met een
omvangrijke restauratie van de Aeolus te
Vlaardingen (Molenwereld 2004-10-336/ -
337). De zolders kregen nieuwe vloeren,
de koppen van balklagen zijn hersteld, er
is nieuw kapbeschot aangebracht, aan
de binnen- en buitenkant zijn schilder-
werkzaamheden verricht en er zijn diverse
werkzaamheden aan de romp uitge-
voerd (metsel- en voegwerk). Op zater-
dag 10 september om 11.30 is door minis-
ter Van Ardenne de gerenoveerde mo-
len, in aanwezigheid van zo’n 150 geno-
digden, officieel geopend. De openings-
handeling werd verricht samen met Tjerk
Bruinsma (de burgemeester van Vlaardin-
gen) en Wim Groen (de huurder van de
molen en eigenaar van de molenwinkel).
Het drietal trok met behulp van een lijn
die vanaf de grond naar de stelling liep
letterlijk aan de bel bij molenaar Peter
van de Windt, die hierop de vang lichtte.
De opening werd vooraf gegaan door

toespraken van zowel burgemeester
Bruinsma als minister Van Ardenne. Na de
plechtigheden werd het glas geheven op
de toekomst van de Aeolus en was er een
heus Vlaardings visserskoor dat voor de
vrolijke noot zorgde. Burgemeester
Bruinsma was zo in de stemming dat hij
spontaan de microfoon greep en uit volle
borst een lied ten gehore bracht. Het was
goed om te zien dat de vroegere mole-
naar en eigenaar Niek Boekestijn sr. toch
bij dit feest aanwezig kon zijn. De molen
werd vanaf 1977 bemalen door Niek Boe-
kestijn en zijn zoon. Ze huurden de molen
en verwierven die in 1992 in eigendom.
Onder hun leiding werd in de Aeolus een
bloeiende onderneming bedreven. Door
het overlijden van Niek Boekstijn jr. in juli
2000 werd de toekomst echter onzeker.
De molen werd in 2002 door de 
gemeente teruggekocht en tijdelijk in 
beheer genomen en zal binnenkort 
worden overgedragen aan een speciaal
hiervoor opgerichte beheerstichting. Alle
genodigden kregen namens Wim Groen
een leuk presentje mee, te weten een
zakje pannenkoekenmix, een potje stroop
én een foto van de molen. Hierna kon de
molen worden bezichtigd. De restauratie
heeft ongeveer 350.000 euro gekost en is
mogelijk gemaakt dankzij subsidies van
het rijk, de provincie en het Fonds Schie-
dam/Vlaardingen. 

Alle enden missen enkele hekstokken en delen van zoomlatten (foto: V. van Dinter,
17 september 2005).

De romp van de feestelijk 
gepavoiseerde Aeolus te Vlaardingen is 
zichtbaar opgeknapt (foto: R. Pols).
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Molenmonument in Wateringen

In 1847 werd in Wateringen de laatste
nieuwe molengang van Nederland ge-
bouwd, bestaande uit drie schepradmo-
lens. Nadat de bovenmolen in 1887 af-
brandde werd ter plaatse een stoomge-
maal gebouwd en konden ook de beide
andere molens worden gesloopt. Beide
werden als korenmolen herbouwd, de on-
dermolen in Elspeet, de middelmolen in
Deurne-Zeilberg. Daar staan de beide
molens nog, helaas bepaald niet in floris-
sante staat. In Wateringen bleven onder-
gronds de funderingen achter waarvan
die van de middelmolen in 1999 moet
verdwijnen voor de aanleg van een ro-
tonde (Zie Molenwereld 1999-11, 12 en
2000-1 voor een uitvoerige beschrijving).
Er was toen al sprake van een monument
bij de rotonde om de herinnering aan de
verdwenen molen(s) levend te houden,
liever gezegd, weer in herinnering te roe-
pen. Inmiddels is dit monument gereed
gekomen, bestaande uit een plantsoen
met daarin een groot stuk van de krimp-
muur waarin de aanzet van de opleider
zichtbaar is. Verder is er ook een informa-
tietableau aangebracht. 
jsb.

Boekelse standerdmolen blijft
mogelijk toch op huidige plaats 

Discussies over erfgrenzen en het wel of
niet mogen bouwen hebben er voor ge-
zorgd dat de Boekelse standerdmolen al
weer een jaar of vijftien inzet is van de
vraag de molen wel of niet te verplaat-
sen. Reeds in 1991 ketste een voorstel tot
verplaatsing af, vanwege de hoge kosten
en omdat het zicht op de molen vanuit
de Kerkstraat aanzienlijk zou verminderen.
Eenzelfde argument voerde Verbeek, de
buurman van de molen, aan toen in 2002
opnieuw over verplaatsing van de molen
werd gesproken (Molenwereld 2002-7/8-
197, 2003-3-75). Diezelfde Verbeek eiste in
1989 via rechterlijke uitspraak dat de mo-
len niet meer over zijn grond mocht
draaien, aangezien de gemeente hem
geen bedrijfsuitbreiding toestond (zie De
Molenaar 1990, no.’s 14-16). Dit resul-

teerde in december 1989 in een draai- en
kruiverbod, terwijl juist in september van
dat jaar de restauratie gereed kwam.
Stichting de Boekelse Standerdmolen
spant zich al jaren in om de molen te ver-
plaatsen, waardoor er voldoende ruimte
ontstaat om de molen weer te laten
draaien. De totale kosten voor verplaat-
sing, restauratie en onderhoud worden
geraamd op 266.000 euro. De gemeente
volgt een tweesporenbeleid om de mo-
len op korte termijn aan het draaien te
krijgen. Op verzoek van de molenstichting
is een procedure in gang gezet om de
molen een aantal meters te verplaatsen,
zodat deze op eigen (gemeentelijke)
grond kan draaien. De verwachting is dat
een bouwvergunning hiervoor op afzien-
bare tijd verleend kan worden, aangezien
de in 2004 ontvangen zienswijzen (345)
ongegrond zijn verklaard en de provincie
een verklaring van geen bezwaar heeft
afgegeven voor een eventuele verhui-
zing. Een grote groep mensen in Boekel
wil de molen echter (nog steeds) op de
huidige plek laten staan. Daarvoor heb-
ben zich enkele belanghebbenden op-
geworpen, die proberen de priveeigen-
dommen naast de molen te kopen om
hierop enkele appartementen te plaat-
sen. Hiervoor wordt een art. 19 procedure
van de wet R.O. opgestart die uiteindelijk
ook kan leiden tot een bouwvergunning.
Medio 2006 zullen beide uitgewerkte al-
ternatieven aan de gemeenteraad van
Boekel worden gepresenteerd, inclusief
een voor beide alternatieven verschillend
financieel plaatje. Vooruitlopend hierop is
besloten om het noodzakelijk onderhoud
op de huidige plaats reeds uit te laten
voeren, om te voorkomen dat de molen
niet wegkwijnt. Anders mág de molen str-
aks weer draaien, op welke plek dan ook,
maar kán de molen niet meer draaien. 

St. Antonius te Eerde toch 
aangewezen als rijksmonument

Het heeft er lange tijd schijn van gehad
dat de herbouw van de St. Antonius te
Eerde voor lange tijd uitgesteld zou moe-
ten worden. De molen werd in september
2004 niet als rijksmonument aangemerkt

(Molenwereld 2004-11-363/364) en een
bezwaar van de gemeente Veghel werd
niet ontvankelijk verklaard (Molenwereld
2005-2-46). De Stichting Eerdse Molen
heeft in september 2004 van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg het ne-
gatieve besluit ontvangen dat de molen
niet tot beschermd monument werd aan-
gewezen. Het op 15 oktober 2004 door de
Stichting Eerdse Molen ingediende be-
zwaarschrift is op 11 mei 2005 in een hoor-
zitting voor de Commissie voor de Be-
zwaarschriften in Zoetermeer behandeld.
Op 3 september is door de stichting het
besluit ontvangen dat de Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mevrouw mr. M.C. van der Laan, het be-
zwaarschrift gegrond verklaart. Het in het
bezwaarschrift bestreden besluit is herroe-
pen en de St. Antonius wordt alsnog aan-
gewezen als beschermd monument in de
zin van de Monumentenwet 1988. Dit be-

Het molen-monument in Wateringen (foto E.G.M. Esselink, 28 augustus 2005).
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sluit is genomen op basis van het advies
van de Commissie voor de Bezwaarschrif-
ten en het naar aanleiding hiervan nieuw
opgestelde positieve advies van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg. De
waardering die aan de molen is toege-
kend is een molenromp met aanbouw die
van algemeen belang is vanwege cul-
tuurhistorische waarden als onderdeel
van de geschiedenis van de graanmaal-
derijen in Nederland, de industrieelagrari-
sche ontwikkeling van Noord-Brabant en
de plaatselijke geschiedenis; cultuurhisto-
rische waarden als belangrijk oorlogsge-
denkteken met betrekking tot de ge-
schiedenis van de Tweede Wereldoorlog
en wel in het bijzonder tot de Operatie
‘Market Garden’ in het najaar van 1944;
cultuurhistorische waarden als represen-
tatief gedenkteken van de geschiedenis
van de molens in de Tweede Wereldoor-
log in Nederland en de plaatselijke ge-

schiedenis. De stichting zal zich nu spoe-
dig richten op het indienen van een sub-
sidieaanvraag. Wanneer de stichting vóór
1 oktober haar aanvraag indient, kan ze
nog profiteren van gunstige subsidieom-
standigheden. Met de rijkssubsidie in het
verschiet komt het nog resterend beno-
digde bedrag van 570.000 euro met rasse
schreden dichterbij.

Restauratie molen Oudemolen
goed op dreef

De werkzaamheden aan De Oude Molen
te Oudemolen bij Fijnaart vorderen ge-
staag. Na demontage in de werkplaats
van Molenbouw De Jongh uit Veldhoven
is de nieuwe kap, samen met de overige
onderdelen, op 29 augustus naar Oude-
molen getransporteerd. In de dagen
daarna is de kapconstructie naast de
molen in elkaar gezet. De voeghouten zijn
op de overring gelegd. Daarna zijn pen-
en busbalk geplaatst, gevolgd door de
windpeluw. Nadien is het bovenwiel in de
kap gehesen en de as met vulstukken
voorlopig in positie gebracht. Deze gietij-
zeren as, fabrikaat Penn & Bauduin (no.
380 uit 1878) was na de onttakeling in
1967 in de molen blijven liggen. Op 31 au-
gustus zijn de gordingen en kapspanten
aangebracht. Het model van de kap is
fraai uitgevoerd. Op 2 september zijn de
kruivloer, kuip en rollenwagen op de romp
gehesen, waarvoor de noodkap tijdelijk is
verwijderd. Tijdens de monumentendag
op 10 september was de kap van dichtbij
te bewonderen en werd uitleg gegeven
door de aanstaande molenaar A. de Vos. 
Na het plaatsen van de kap is wederom
een mijlpaal bereikt. Ook financieel gaat
het de Stichting De Oude Molen voor de
wind. Moest in april nog worden vastge-
steld dat het restant ad 150.000 euro van
de eerder toegezegde rijkssubsidie groot

in totaal 337.000 euro nog niet beschik-
baar was (Molenwereld 2005-4-123/124),
inmiddels is bekend dat dit bedrag in de
jaren 2006 en 2007 beschikbaar komt. Het
bestuur heeft naar aanleiding hiervan be-
sloten een offerte aan te vragen bij het
nationaal restauratiefonds om zo het be-
drag voor te kunnen financieren. Op ba-
sis van deze offerte, rentende circa 1%, is
besloten van deze voorfinanciering ge-
bruik te maken, zodat de restauratie on-
verminderd voortgang kan vinden.

Afstudeerproject basis voor 
restauratie Baalsbruggermolen

In 1974 werd de Worm gekanaliseerd,
waardoor de turbine van de Baalsbrug-
germolen te Kerkrade droog kwam te
staan. Sinds 2003 zijn restauratieplannen
ontstaan om het molengebouw te restau-
reren en een nieuwe functie te geven
(Molenwereld 2003-10-279). Inmiddels is
het zover dat architectenbureau
Satijn/Plus uit Born een plan heeft opge-
steld dat is gebaseerd op een afstudeer-
project van ir. S. Loo. Loo heeft zich ge-
concentreerd op de verschillende bouw-
fases die in de molen zijn terug te vinden.
In dit project is de bouwhistorie van de
oude watermolen minutieus in kaart ge-
bracht, waaruit een aantal bijzondere
constructies naar voren is gekomen. Zo
bestaat het dak (uit eind 1700) als het
ware uit twee helften doordat aan de
ene kant andere spanten zitten dan aan
de andere kant. Het waarom van twee
verschillende stijlen in dezelfde bouwpe-
riode is vooralsnog een raadsel. Als die
twee helften in verschillende periodes
waren gebouwd zou dat nog te verklaren
zijn, maar dat is niet het geval. Uit onder-
zoek van het hout blijkt dat de ene helft
uit 1790 is en de andere helft uit 1793. De
molen is na de bouw verschillende keren
uitgebreid en volgens Loo zijn er minstens
vijf grote verbouwingen geweest. In de
kelder zijn nog restanten te vinden die da-
teren uit het laatste kwart van de 17eDe Eerdse molen in welstand. 

Het geraamte van de kap met inhoud van De Oude Molen is gereed 
(foto: M. Kaufman, 30 augustus 2005).
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eeuw. De molen zelf dateert uit omstreeks
1675, maar voor die tijd was een stuk ver-
derop ook reeds sprake van een door
water aangedreven molen. Het opge-
stelde restauratieplan beperkt zich in eer-
ste instantie tot de constructieve aspec-
ten. Na de restauratie moet te zien zijn
dat diverse muren uit verschillende perio-
den stammen. Dit zal gebeuren door te
werken met verschillende kleuren of door
oudere muren iets te laten verspringen. 

Molens in de verkoop

Hellevoetsluis-Nieuwenhoorn: Aan de
Rijksstraatweg 254 a staat een vrijstaand
woon-/kantoorobject te koop voor
610.000 euro. Voor dit bedrag verkrijgt
men ook de eigendom over de uit 1717
daterende ronde stenen grondzeiler Zee-
zicht. De molen is halverwege de 90-er ja-
ren draaivaardig gerestaureerd. 
Rosmalen: Het molenrestant van de in
1960 onttakelde achtkante bovenkruier
Molen Duffhues te staat te koop. De mo-
len werd in 1902 vanuit Drachten overge-
plaatst en de onderbouw is in 2002 her-
steld en ingericht als woonhuis en is hier-
voor voorzien van een met riet gedekte
kap. De vraagprijs bedraagt 374.500 euro
(meer info: Woonaccent makelaars De
Meierij bv). 
Reek: De Hellemolen staat te koop of kan
worden gehuurd. Het in de molen geves-
tigde restaurant De Witte Molen is inmid-
dels gesloten. Laatste restauratiefeiten zijn
de vervanging van een schoor en wat
schilderwerkzaamheden. Naar verwach-
ting moeten de (Pot)roeden van de molen
binnen afzienbare tijd vervangen worden. 

Nieuwe molenkaarten van 
H. Noot

De heer H. Noot uit Haren heeft een serie
molenkaarten uitgegeven. Het zijn pol-
dermolen De Noordermolen te Noord-
broeksterhamrik, poldermolen Langwert
te Winsum, korenmolen De Juffer te Gas-
selternijveen en korenmolen De Leijen te
Staphorst. De drie eerste molens zijn gefo-

tografeerd in actie, laatstgenoemde is
een winterse opname. De kaarten kosten
0,50 euro per stuk, te vermeerderen met
portokosten zijnde 0,39 euro per veelvoud
van vijf stuks. Ze zijn vanaf 28 september
verkrijgbaar en te bestellen door het be-
drag over te maken op Postbankrekening
4810054 t.n.v. H. Noot, Gagelweg 3, 9753
JZ Haren (Gr), onder vermelding van het
gewenste (let op: bij overschrijving via
een bankrekening duidelijk naam en
adres vermelden). Voor nadere informa-
tie: 06-19738819. 

Molenruilbeurs

Op zaterdag 5 november a.s wordt de 47-
ste molen ruil beurs gehou den in de recre-
atieruimte van de Bethelkerk aan de
Burg. Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk Zuilen.
Daar kunnen verzame laars op molenge -
bied hun foto’s, ansicht kaarten, boe ken,
stickers, dia’s, postzegels en wat niet al
ruilen. De ruil beurs begint om 10.00 uur en
is om 15.00 uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel.
0180-411121.

In ‘t kort

- De regering heeft op de op 20 septem-
ber gepresenteerde rijksbegroting 100 mil-
joen euro extra uitgetrokken voor monu-
mentenzorg, speciaal bestemd voor rijks-
monumenten met grote bouwkundige
problemen.
- Om de noodzaak tot verhogen van mo-
len Edens te Winschoten (voorlopig) te
weerleggen (Molenwereld 2005-9-
264/265) heeft de gemeente een werk-
groep opgericht die Gedeputeerde Sta-
ten en de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg hiervan moet overtuigen. De mo-
lenaars hebben geconstateerd dat er
sprake is van gewijzigde turbulentie.
- De gemeente Berkelland heeft de Stich-
ting Eibergse Molens een subsidie van
2.500 euro verstrekt als bijdrage in de ex-
ploitatiekosten.
- Het VVV-kantoor Ermelo zal niet worden

gehuisvest in de aanbouw van molen De
Koe (Molenwereld 2005-3-76/77). De
ruimte is te klein om drie organisaties in
onder te brengen. De mogelijkheid om
de Oudheidkamer en een milieucentrum
in de bijgebouwen te combineren wordt
nader onderzocht. 
- Begin augustus heeft de gemeente Nij-
kerk hekken geplaatst om de molenromp
op het Molenplein. Er dreigt instortingsge-
vaar (houten afdak) waardoor een ge-
vaarlijke situatie kan ontstaan. De onein-
dige discussie omtrent het voortbestaan
van de molen op deze plaats worden op
deze wijze wellicht op korte termijn over-
bodig.
- In afwachting van (financiering voor) de
toekomstige restauratie van de molen
van Massier te Nieuwleusen wordt het
molenrestant binnenkort wind- en water-
dicht gemaakt. De Stichting Molen Mas-
sier heeft hiervoor 30.000 euro van de pro-
vincie en 26.000 euro van het rijk gekre-
gen. 
- Van 26 augustus tot en met 3 september
is met diverse activiteiten het 100-jarig ju-
bileum gevierd van de in 1905 her-
bouwde Nooit Gedacht te Warnsveld. 
- Van 5 tot en met 13 september is de
tweede fase van een gezamenlijk project
van de Stichting Het Utrechts Landschap
en de Artists for Nature Foundation (ANF)
uitgevoerd. (Inter)nationale kunstenaars
brachten de 22 bij Het Utrechts Land-
schap in beheer zijnde molens op artis-
tieke wijze in beeld. In mei 2006 zal het
project door een boek en bijbehorende

De Baalsbruggermolen bij Kerkrade (foto J.A. van Krimpen, november 1979).

De Nooit Gedagt in de spotlights 
vanwege het 100-jarig jubileum 
(foto: N. van den Broek, 29 augustus
2005).
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expositie onder de aandacht van het pu-
bliek worden gebracht. 
- De gemeente Velsen eist dat J. Kors zijn
stacaravan (Molenwereld 2005-9-
268/269) bij molen De Zandhaas te Sant-
poort weghaalt, vanwege het ontbreken
van de benodigde vergunningen. 
- Op 24 september is de eerste paal ge-
slagen van molen Het Jonge Schaap aan
de Kalverringdijk te Zaandam.
- Op 2 september is door molenmakerij
Herrewijnen een nieuwe (billinga) lange
spruit gestoken in De Hoop te Abben-
broek.
- Molen Den Arend te Bergambacht mag
nog op een subsidie van 44.752 euro re-
kenen in het kader van het Provinciaal
Restauratie Uitvoeringsprogramma 2005-
2010 ‘oude stijl’.

- In september is gestart met het herstel
van de roede van molen nummer 2 van
de Overwaard te Kinderdijk (Molenwe-
reld 2005-7/8-244/245). Tevens is gestart
met de restauratie van molen nummer 4
van de Overwaard. De Stichting Werel-
derfgoed Kinderdijk verwacht volgend
jaar met de reparatie van molen nummer
7 van de Nederwaard te kunnen begin-
nen.
- Stichting Molen de Vijf gebroeders is op
zoek naar molenaars die de molen te
Heinkenszand na voltooiing in 2007 draai-
ende willen houden.
- De gemeente Terneuzen is er nog niet in
geslaagd een potentiële vrijwilliger te vin-
den die molen Windlust te Hoek in bedrijf
wil stellen. Naar aanleiding van de ont-
stane situatie rond biotoop en veiligheid

(Molenwereld 2004-3-130) zijn door raads-
fracties opnieuw schriftelijke vragen ge-
steld. 
- Begin september is een start gemaakt
met de restauratie van de Bisschopsmo-
len te Etten-Leur. De molen is gedeeltelijk
voorzien van steigers. Er vinden werk-
zaamheden plaats aan het wiekenkruis,
gaande werk en de balie. 

Molenkalender 2005

16 aug. - 6 dec., Kunstexpositie ‘Dutch
Windmills, Art & Industry’ Holland Boule-
vard B Schiphol.
8 en 9 oktober, Molenweekend Noord-
Holland Zuid.
15 oktober, Molenruilbeurs Dordrecht,
molen Kyck over den Dyck.
22 oktober, Molendag Lopikerwaard en
Krimpenerwaard. 
23 oktober, Rijnlandse Molendag.
5 november, Molenruilbeurs, Bethelkerk te
Utrecht.
12 november, Molendag Tielerwaard.

Molenkalender buitenland 2005

16 oktober, Molenzondag Oost-Vlaande-
ren (B).

Zonder stelling te nemen over een plaats voor windmotoren en
moderne windmolens, in dit blad toch eens bij uitzondering aan-
dacht voor de ‘opvolgers’ van de authentieke windmolen. In
september zijn op de voormalige vuilstortplaats te Waalwijk vijf
windmolens in gebruik genomen. De molens zijn gebouwd in het
Ecopark Waalwijk. Op 17 oktober 2003 heeft voormalig wethou-
der P. van der Wiel het startsein gegeven voor de bouw van dit
ecopark, dat een initiatief is van Artin, Shell Solar, de gemeente
Waalwijk en Eneco Energie. In het park worden verschillende vor-
men van duurzame energie gecombineerd (stortgas, zonnecel-
len en windmolens). De gemeente Waalwijk is de eerste ge-
meente in Nederland die heeft gekozen om een zogenaamde
low value area te gebruiken om energie op te wekken. Het stort-
gasproject was hiervan het eerste resultaat, gevolgd door 5.000
zonnepanelen en 5 windmolens. Bij elkaar bieden deze verschil-
lende energievormen energie voor bijna 7.000 huishoudens. Het
aandeel van de windmolens is hierin het grootst. Het totale ren-
dement bedraagt 10.000 kW en levert uitgaande van 2.000 vol-
lasturen per jaar 20.000.000 kWh per jaar. Het belangrijkste on-
derdeel van een windturbine is het rotorblad; door de uitge-
kiende vorm van het blad wordt de energie van de langsstro-
mende lucht omgezet in een draaiende beweging. De rotorbla-
den van elk 35 meter lengte zitten vast aan de hoofdas of naaf,

Vijf nieuwe ‘molens’ in Ecopark Waalwijk

Gigantische rotorbladen liggen klaar om aangebracht te
worden (foto: Aartjos Hak, 20 juli 2005).

waarvan de draaiende beweging wordt versneld in een tand-
wielkast. De sneldraaiende, uitgaande as van de tandwielkast
drijft op zijn beurt een generator aan die elektriciteit opwekt, ver-
gelijkbaar met de werking van een fietsdynamo. Assen, tand-
wielkast en generator zijn ondergebracht in de gondel bovenop
de mast. De toren waarop de de gondel is geplaatst is circa 80
meter hoog. 

De balie van De Bisschopsmolen wordt
gedeeltelijk vervangen (foto: M. Kauf-
man, 4 september 2005).
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Niedersachsen

D u i t s l a n d

Nieuwe kap en wieken voor 
molen Greetsiel

Van de befaamde Zwillingsmühlen in
Greet siel is de oostelijke eigendom van
de familie Schoof en de westelijke van
een vereniging. Van laatstgenoemde
molen verkeren de kap en het gevlucht in
slechte staat zodat beide vervangen
moeten worden. Tijdens de laatste jaar-
vergadering zette voorzitter Lucia Drees-
sen de situatie uiteen. De kosten voor het
herstel worden geraamd op 110.000 euro
waarvan 20.000 euro ten laste van de kas
van de vereniging komt. Ondanks het be-
trekkelijk geringe aantal leden, 134, is dit
geen probleem omdat de vereniging ge-
lukkig financieel gezond is. Dat is ook te
danken aan de huuropbrengst van de

molen die o.a. gebruikt wordt als tentoon-
stellingsruimte.
De familie Schoof laat ook het nodige
doen aan de andere molen. Als alles vol-
gens plan verloopt krijgt die molen ook dit
jaar een nieuw gevlucht, worden de
balie schoren vernieuwd en ondergaat
ook de windroos herstel.

Kap herplaatst op molen Haxtum

De in 1885 na brand herbouwde molen
van Haxtum bij Aurich ondergaat een
flinke restauratie (Zie Molenwereld 2004-3-
133), waarmee in mei van dit jaar werd
begonnen. Op vrijdag 12 augustus werd
de vernieuwde kap weer op de romp ge-
plaatst. Daarna volgde het steken van de
roeden en het aanhangen van de staart
plus al het verdere nodige om de molen
weer maalvaardig te maken. De molen
werd in 1885 na brand herbouwd en was
tot 1963 in bedrijf. Er is nog steeds een
veevoederbedrijf gevestigd (Landhandel
Ross), maar gemalen wordt er met een
hamermolen.

Herstel molenromp Wiebersiek in
Schweindorf

Enige decennia geleden telde Schwein -
dorf twee onttakelde molens. Dankzij een
plaatselijk initiatief is een ervan inmiddels
weer hersteld tot een complete molen.

De andere, de molen van Wiebersiek is
nog steeds onttakeld en is in de achterlig-
gende jaren in verval geraakt. De molen
heeft nu een functie als logopediepraktijk
(zie Molenwereld 2005-3-90). In augustus
werd de molenromp in de steigers gezet.
In de rompbekleding zat een gat dat
meer dan een meter groot was, zodat
herstel en vernieuwing geen overbodige
weelde is.

125-jarig bestaan molen 
Upgant-Schott grootscheeps 
gevierd

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de mo-
len van Upgant-Schott, tussen Norden en
Aurich, werd gebouwd. Op 15 mei 1934
brandde deze weliswaar af maar werd
nog in hetzelfde jaar herbouwd met een
gesloopte molen uit Bad Zwischenahn.
Om het voortbestaan van de molen te
ondersteunen werd in 1991 een ‘Förder-
verein’ opgericht, een vereniging die de
eigenaar, molenaar August Brüderle, met-
terdaad bijstaat in het onderhoud van de
molen. ‘Vroeger hadden wij de molen no-
dig, nu heeft de molen ons nodig’ ver-
klaarde verenigingsvoorzitter Geralt
Freese. Op initiatief van burgemeester
Otto Thiele werden allerlei lokale en regio-
nale verenigingen ingeschakeld voor een
groots molenfeest op 22 juni, waarbij uiter -
aard de versierde molen het stralende
middelpunt was.

De molen van Haxtum nog in zijn uitrusting als werkpaard:
zelfzwichting en een verstevigingsring om de as. De hoge
bliksemafleider completeert het geheel: een Oostfriese molen
op zijn best.

De molen van Upgant-Schott in juni 2002: ook met bliksem-
afleider, maar met een windroos. De zelfzwichting werd al
omstreeks 1968 verwijderd (foto H. Noot).
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West- Vlaanderen

B e l g i ë

Vijvermolentje Waregem in 
bedrijf gesteld

Op 19 augustus werd een uniek molentje
in de Lage Landen na restauratie in be-
drijf gesteld. Het molentje was tussen 1872
en 1883 gebouwd om water uit de Ga-
verbeek op te pompen naar de vijvers bij

Het molentje in het Domein Casier,
gefotografeerd in 1908. Er zijn verschil-
len met de uitvoering na de restauratie,
al was het maar de kleurstelling. 

het kasteel Waregem van de familie Ca-
sier. De gesmede bovenas is uitgevoerd
als krukas waarlangs een zuigerpomp
wordt aangedreven. Een windvaan
houdt de molen op de wind. In de vorige
eeuw kwam het molentje tot stilstand en
raakte in verval. In 1977 kocht de ge-
meente Waregem het kasteel plus het
park inclusief de resten van het molentje.
Restauratieplannen kwamen niet tot uit-
voering en het bijzondere molentje leek
regelrecht op de ondergang af te gaan.
Krachtdadig en doeltreffend ingrijpen
van Lieven Denewet uit Hooglede zorgde
voor een keer ten goede. In oktober 2002
werd het molentje als monument be-
schermd, terwijl in 2004-2005 de restaura-
tie werd uitgevoerd. Het restauratieplan
werd opgesteld door architecte Sabine
Okkerse uit Horebeke, het metselwerk uit-
gevoerd door Aquastra bvba uit Lauwe
en het molenmakerswerk door Adriaens
uit Weert.

Sassenheimers op Texel

mina Langeveld. Eerstgenoemden waren
de ouders van de in 1918 verongelukte
Adrianus.
Adrianus kreeg volgens een bericht in de
Texelse Courant van woensdag 13 no-
vember 1918 een klap van de wieken van
de draaiende molen en is vrijwel direct
daarna overleden in de armen van zijn
vader.
De gebroeders Van der Voort teelden
bloembollen en hielden varkens. Lente-
vreugd lag op flinke afstand van de mo-
len, aan de Ruigendijk, helemaal aan de
zuidzijde van de Eijerlandse polder. Ook in
het krantenbericht staat vermeld dat P.
van der Voort in Zuid-Eijerland woonde.

Bas Koster projecteerde als eerste controle de contouren van de romp van de 
molen in De Cocksdorp op een foto van de molen van Sassenheim. 
Dat sloot vrijwel direct alle twijfel uit.

Het maakt het allemaal onwaarschijnlijk
dat Van der Voort molenaar op de molen
van De Cocksdorp was, zoals in het sep-
tembernummer vermeld. Waarschijnlijker
is het dat Van der Voort als klant op de
molen kwam en zijn zoontje had meege-
nomen.
In 1920 verkochten Petrus en Cornelis van
der Voort Lentevreugd en vertrokken
weer naar Sassenheim. De firma C.J.
Speelman en Zn., bollenkweker te Sassen-
heim, behield het tot 1923 eigendom, het
bedrijf dat de molen in Sassenheim had
laten bouwen en hem in 1881 naar Texel
verkocht!

IIn het septembernummer is
melding gemaakt van het
verongelukken van de 

vierjarige Adrianus van der
Voort op 9 november 
1918 op de molen van 
De Cocksdorp. Vanuit 

Sassenheim ontvingen we
hierover meer informatie,
welke helaas niet meer in
het eigenlijke artikel kon
worden verwerkt, maar 
opmerkelijk genoeg om 
er alsnog aandacht aan te

besteden.

Uit het eerste deel van het Boerderijen-
boek (van C.J. Reij, C. Hoogerheide

en C.G.J. van Empel), pag. 95 blijkt dat
de vader van de verongelukte Adrianus
van der Voort uit Sassenheim kwam. In
1911 verkocht Hendrik Wilhelmus Hend-
riksz Keesom een perceel land, dat bij
hoeve Antwerpen behoorde aan de ge-
broeders Van der Voort te Sassenheim. Zij
lieten in 1913 twee huizen onder een kap
bouwen en stichtten zo Lentevreugd. Het
ene werd bewoond door Petrus Johan-
nesz van der Voort (1884), die trouwde
met Cornelia Willemsd. Slaman. In de an-
dere woning kwam Cornelis Johannesz
van der Voort met zijn echtgenote Wilhel-
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NVVM-molenmakers actief

Allereerst wil ik, ook namens mijn vrouw,
alle opdrachtgevers, molenaars, colle-
ga’s vrienden en kennissen door het ge-
hele land bedanken voor de fijne tele-
foonjes, bloemen, kaarten, mailtjes, enz.
die zij naar ons gestuurd hebben in ver-
band met de brand die ons heeft getrof-
fen. Het zou te veel werk zijn dit allemaal
persoonlijk te doen. Het heeft ons een
hele steun gegeven bij weer oppakken
van de draad. Als de vergunningen door
de gemeente geregeld zijn kunnen we
dankzij de Onderlinge weer snel met de
herbouw beginnen, tot zolang worden
de werkzaamheden in het koetshuis uit-

gevoerd. Nogmaals iedereen hartelijk be-
dankt voor het getoonde medeleven! 

De afgelopen tijd dus na de bouwvak zijn
de werkzaamheden op de volgende mo-
lens afgerond. 
Abbenbroek, De Hoop: Hier zijn ver-
nieuwd: de lange spruit, de korte spruit,
de beide korte schoren, een lange
schoor, voor 20% de begane-grondvloer,
21 balkoppen aangestort, arbo-maatre-
gelen in de molen. De werkzaamheden
werden uitgevoerd met subsidie van de
Europese Gemeenschap wat wel 50%
subsidie opleverde maar het werk moest
daardoor onder grote tijdsdruk uitge-
voerd worden. 
Vlaardingen, Aeolus, na de beschrijving
van de eerder uitgevoerde werkzaamhe-
den werd het metselwerk opgeleverd hier
is gemetseld en gevoegd met alleen kalk,
dus helemaal geen cement erdoor, dit op
aanzet van Jan Hofstra, molenadviseur
van de provincie Zuid-Holland zo uitge-
voerd. Tevens is door de directie bepaald
het metselwerk niet bij te kleuren, juist om
de bouwsporen van het monument niet
helemaal weg te werken. Met de tijd ge-
beurt dit toch wel. De opening van de
molen vond plaats op monumentendag

en werd verricht door een molenliefheb-
ber in de persoon van de burgemeester
van Vlaardingen, de heer Bruinsma sa-
men met minister mevrouw van Ardenne
die in Vlaardingen woont en met de be-
heerder, de heer Groen, die een voedsel-
project heeft gestart waar mevrouw Van
Ardenne bij betrokken is. Het was een ge-
weldige fijne dag.

De heer Groen, minister Van Ardenne
en burgemeester Bruinsma (v.l.n.r)
stellen de Aolus in Vlaardingen in 
bedrijf (foto Herrewijnen).
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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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Willem de Regt uit Nieuw-
Lekkerland was kort na de 
oorlog in vakkringen mis-
schien wel de bekendste
molenaar van Nederland.

Van zijn molen bestaat alleen
nog maar de romp aan de
Lekdijk. Een stichting stelt

op dit moment 
restauratiepogingen in het
werk; reden om stil te staan
bij de molenaar en de lotge-

vallen van diens molen.

Als bouwjaar voor de nu nog be-
staande molen wordt omstreeks 1850

genoemd. Daarvoor stond op diezelfde
plaats ook al een molen, maar daarvan is
het type tot op heden onbekend. De

In De Molenaar,
1907-52, versche-
nen onder elkaar
een advertentie
van de Nieuw-
Lekkerlandse

molenaar Willem
Dorst en zijn

stiefzoon Willem
de Regt.

3
De molen De Schulp in aan de Delfs-
havense Schie Overschie voordat de

roeden naar Nieuw-Lekkerland gingen.
In 1957 brandde de in 1923 onttakelde
molen af. Op de achtergrond de nog
bestaande Hoge Brug over de Schie.

D
Recht 

aan 

De Regt (1)
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P O R T R E T

oudste kadastrale kaart van Nieuw-Lek-
kerland van omstreeks 1830 laat een plat-
tegrond zien die in de verste verte niet is
te combineren met de bestaande molen.
Toch kan het niet missen: er staat ‘Koorn-
molen’ bij.
Als de molen inderdaad omstreeks 1850
nieuw is gebouwd dan is het bouwjaar
wellicht 1853 geweest. In dat jaar werd bij
Penn & Co in Dordrecht de as (No. 53) ge-
goten die tot 1968 is de molen zat. Als die
as nieuw voor de molen is gegoten, dan
kan het haast niet anders of de molen is
toen gebouwd.
Of de molen inderdaad omstreeks 1850
nieuw is gebouwd zit nog. Het metselwerk
lijkt ouder en ook vloerdelen zijn opval-
lend breed voor een jonge molen. In de
kadastrale leggers wordt met geen
woord over vernieuwing gerept.
In het laatste kwart van de negentiende
eeuw is Pieter Bakker eigenaar. Na zijn
overlijden zet zijn weduwe Adriana Eliza-
beth Korwink het bedrijf voort met behulp
van een knecht: Adrianus Ariesz. de Regt.
Later wordt De Regt zelf eigenaar. Hij
overlijdt in 1903 en daarna zet ook diens
weduwe, Jacoba Oversteegt, het bedrijf
voort onder de naam Wed. A. de Regt.
Het eigenlijke werk in de molen wordt
door een knecht gedaan in de persoon
van de uit Puttershoek afkomstige Willem
Hendrik Dorst. In of omstreeks 1905 trouwt
Dorst met zijn werkgeefster, iets wat toen-
tertijd in zulke situaties vaker voorkwam. 
Als zijn vader overlijdt is Willem de Regt
nog maar tien jaar oud. Nadat hij de la-

Willem de Regt met zijn transportfiets gefotografeerd bij de molen van 
Heerjansdam. In de crisistijd moesten molenaars soms van alles verzinnen om 
aan de kost te komen. De Regt trok er met zijn fiets op uit om pakjes bloem 
enz. aan de deur te verkopen. Dat voerde hem soms ver weg en zo kwam hij 
zelfs terecht in Heerjansdam waar Fré Kodde hem op de 
gevoelige plaat vastlegde.

Vanaf de dijk leek de Nieuw-Lekkerlandse molen een grondzeiler, ook het Zuid-
Hollands Molenboek noemt hem zo, een aanvechtbare typering. Links van de mo-
len het molenaarshuis, dat evenwel ingrijpend is verbouwd en het historisch karak-
ter heeft verruild voor een nostalgisch uiterlijk met rieten dak. Het is een van de
weinige huizen van de lintbebouwing langs de Lekdijk dat de dijkverzwaring van
een jaar of tien geleden heeft overleefd 
(foto coll. A. Hoek).

J.S. Bakker

Recht 
aan 

De Regt (1)
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gere school heeft verlaten gaat hij bij zijn
stiefvader werken in de molen. Dat heeft
niet lang geduurd. In december 1907
staan er pal onder elkaar twee adverten-
ties in De Molenaar. In de bovenste
vraagt W.H. Dorst ‘terstond of later’ een
‘bekwaam of flinke molenaar’ terwijl in de
onderste W. De Regt zich aanbiedt als
‘jong molenaarsknecht, P.G. (‘prote-
stantse godsdienst. jsb), bekend met wind
en motor en vrij van sterken drank’. Let
wel, Willem de Regt is dan 14 jaar oud!
Accordeerde het soms niet tussen hem
en zijn stiefvader? Of vond laatstge-
noemde dat zijn stiefzoon het vak maar
beter elders kon leren onder het motto
‘vreemde ogen dwingen’?
Waar Willem de Regt verder het vak heeft
geleerd is mij niet bekend, wel zal hij zich
ontwikkelen tot een all-round vakman die
qua vakkennis ver boven het gemiddelde
van zijn collega’s uitsteekt. Het maakt niet
uit of het gaat om het goed uitmalen van
haver voor veevoer op een steen (zo on-

geveer het lastigste wat er op dit terrein is)
of het malen op Franse stenen voor de
buil. Op zijn vakgebied heeft hij twee pas-
sies: stenen en motoren. Daarnaast heeft
hij een grote technische knobbel die hem
in staat stelt tot bijzondere oplossingen,
waar zijn molen ondanks alle verval nog
van getuigt. Al met al moet De Regt in zijn
leertijd een enorme ervaring hebben op-
gebouwd bij verschillende soorten bedrij-
ven.
Op 2 maart 1911 trouwt hij met Aartje
Stam. Uit dit huwelijk worden een zoon,
Adriaan, en een dochter geboren.

De molen

In juni 1934 neemt hij de molen van zijn
(stief)vader over. De molen maalt dan
met een ijzeren as en twee Potroeden.
Dat zijn gebruikte roeden, die in feite te-
rugkeren naar hun ‘geboortegrond’. Pot
vindt dit zo bijzonder dat hij in zijn aante-

keningen vermeldt:
‘April (1923); 38 jaar geleden gemaakt, nu
weer ingestoken bij Drost, korenmolenaar
te Nieuw Lekkerland.’
De roeden met de nummers 1848 en 1849
zijn op 15 april 1885 besteld voor de molen
van Treurniet in Overschie en hadden
beide een lengte van 19,90 m en waren
voorzien van 27 hekgaten (med. E.
Stoop). De molen van Treurniet in Over-
schie was de korenmolen De Schulp aan
de Delfshavense Schie, onttakeld in 1923
en afgebrand in 1957.
De molen van De Regt is een opmerkelijk
geheel, veel meer dan het zich op het
eerste gezicht laat aanzien. Het is in feite
uitwendig een combinatie van een ste-
nen grondzeiler en een baliemolen; aan
de dijkkant het eerste en aan de polder-
kant het laatste. Het maakt de molen
uniek. Als men vanaf de dijk de molen in-
loopt heeft men het idee een grondzeiler
binnen te lopen. Toch zit er onder de
maalvloer nog een verdieping, welke in

De gemetselde toog in de molenromp gelijkvloers aan de polderkant, restant van
een verdwenen toegangsdeur?

De gemetselde kelder in de dijk.
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feite alleen toegankelijk is vanaf de pol-
derkant. 
Het waarom van deze merkwaardige
bouwwijze laat zich goed verklaren. In de
Alblasserwaard ging veel vervoer over
water. De schouw was wij wijze van spre-
ken de fiets van toen en werd voor van al-
les en nog wat gebruikt. Even achter de
dijk loopt parallel aan de dijk de Bakwa-
tering, als het ware een ‘fietspad’ voor de
schouw waarmee alle boerderijen bereik-
baar zijn. Deze watering heeft een aftak-
king naar de molen en daar mee is dan
ook de functie van de onderste verdie-
ping duidelijk. Vanaf de begane grond
kon men makkelijk bij de schouw komen
en omgekeerd. Vandaar ook, dat het lui-
werk aan de kant van de polder zat.

De toegangsdeur naar de kelder met de steunberen aan de binnenkant.

Het metselwerk van de buitenmuur van
het voorvertrek is gemaakt van vrij
jonge, machinaal gemaakte ijsselsteen.

P O R T R E T
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Doorsnede van de molen van De Regt in de 
situatie zoals hij omstreeks 1945 moet zijn 

geweest, voor het uitslopen van het 
eigenlijke binnenwerk van de molen 

(tekening, Bas Koster).
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Dat er tot in de molen gevaren kon wor-
den lijkt onwaarschijnlijk, want dan zou
men in feite tot in de dijk varen. Dat zou
het Hoogheemraadschap van zijn levens-
dagen niet toestaan. Trouwens op de ka-
dastrale kaart van omstreeks 1830 komt
de zijtak van de Bakwatering ook niet tot
aan de (voorganger van de) molen. Wel
is het zo dat er op de begane grond aan
de zuidoostkant een toog is gemetseld.
Later is deze ondersteund met een deels
betonnen, deels gemetselde steunbeer.
Het wegverkeer van en naar de molen
ging uiteraard via de Lekdijk en daarvoor
zal men de ruimte onder in de molen niet
nodig hebben gehad. 
Wellicht nog merkwaardiger dan deze
molen in de dijk zijn twee naast elkaar ge-
legen ruimtes ten oosten tegen de molen
aan, gedeeltelijk in het dijklichaam. De
achterste ligt geheel in het dijklichaam en
is een soort gemetselde kelder met een
stenen gewelf en een plavuizen vloer. Hij
is inwendig ongeveer zes bij drie meter.

De deur die vanuit de voorste ruime naar
de achterste voert heeft aan weerszijde
twee steenberen, merkwaardig genoeg
niet aan de buitenkant, maar aan de bin-
nenkant. Verder is er nog een ovale lucht-
koker (?) tussen deze kelder en de ‘voor-
kamer’.
De voorste ‘kamer’ meet inwendig circa
zes bij 3,5 meter en is aan de polderkant
voorzien van een deur en een zes-ruits
schuifraam. De voormuur helt flink achter-
over. Voor de molen is er later nog een
betonnen muur tegenaan gezet.
Het hoe en waarom van deze vertrekken
is niet duidelijk. Voor een woning is het
vertrek veel te klein en klopt de verhou-
ding met de gemetselde kelder niet. Het
metselwerk van de buitenmuur lijkt jonger
dan dat van de molen.
Wanneer we evenwel de bestaande situ-
atie vanaf een kadastrale kaart projecte-
ren op zijn voorganger van omstreeks
1830 dan ontstaat wel enige duidelijk-
heid. Op de oude kaart staat de molen

Het zes-ruits schuifraam in het voorvertrek. Aan de later aangebrachte steunberen is
te zien hoe de muur achterover helt.

Bas Koster projecteerde de huidige 
kadastrale perceelsindeling met de 
molen op die van circa 1830. De molen
stond toen aangegeven als een vrij 
uitgestrekt gebouw, maar is zeer zeker
de molen vanwege het erbij vermelde
‘Koornmolen’. De bestaande molen
past binnen de contouren van dit 
complex. Waarschijnlijk is de kelder in
de dijk naast de molen nog een restant
ervan. Het hoe en wat van de situatie
omstreeks 1830 is evenwel een volstrekt
raadsel.

aangegeven als een vrij grillig gevormd
complex, maar het moet de molen wel
zijn, want er staat bij ‘koornmolen’. Bij de
projectie van de nieuwe op de oude situ-
atie komt de bestaande molen uit op de
westelijke uitloper van het complex. Blijk-
baar vormde de molen omstreeks 1830
een geheel met het molenhuis. Dat klopt
ook met de kadastrale legger waarin het
perceel Sectie A no. 864 wordt omschre-
ven als huis, erf en korenmolen, al zegt dit
op zichzelf niets. Later is vermoedelijk het
oude molenhuis gesloopt en het nog be-
staande gebouwd, pal ten oosten van
het oude. Het oude huis moet dan nau-
welijks boven de dijk hebben uitgestoken.
De kelder en het voorvertrek zouden dan
deel hebben uitgemaakt van het oude
molenhuis.

Maalderij

Ten zuiden van de molen werd in of omst-
reeks 1904 een maalderij gebouwd. De
oostkant van het pand vormde de eigen-
lijke maalderij met daarin een dubbele
maalstoel met twee koppel stenen, aan-
gedreven door een (ruwolie?) motor. De
westkant was in tweeën gesplitst, het zui-
delijke deel werd gebruikt als ‘motorka-
mer’ het noordelijke als bergplaats.
Ook de zolder (met een gebroken kap)
werd als opslagruimte gebruikt. Dat is
goed te zien aan de vrij dicht naast elkaar
liggende zolderbalken en de bijbeho-
rende muurankers. Op de zolder kwam
een (nog steeds aanwezig) luiwerk.
In de oorlog kreeg De Regt vanwege de

P O R T R E T
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oorlog problemen met de brandstofvoor-
ziening. Daarom vroeg hij in september
1943 een hinderwetvergunning om in de
maalderij een 15 pk elektromotor te mo-
gen plaatsen. De motor dreef via een tus-
sendrijfwerk de maalstoel aan. Uit de bij
de aanvraag behorende tekening laat
zich de conclusie afleiden dat dit tussen-
drijfwerk niets anders is dan de motor,
waarvan dan uiteraard de zuiger moet
zijn losgekoppeld. Dit soort oplossingen
werd in de oorlog wel meer toegepast,

niet alleen in de maalderij maar ook in de
polderbemaling. Voorbeelden van deze
‘oorlogsaanpassingen’ zijn nog aan te
treffen bij de korenmolen van Kuitaart en
in de helaas onbeschermde gemalen
van de polder Papekop bij Woerden en
Binnenweg bij Bleiswijk.
De ruimte tussen maalderij en molen is 3,5
meter. Deze afstand werd overbrugd met
de balie voor de molen, bestaande uit
houten planken op profielijzeren liggers.
Later werd deze ‘balie’ vervangen door

Plattegrond van de maalderij achter de molen, behorende bij de hinderwetvergunning voor het plaatsen van een 15 pk 
elektromotor.

een plat betonnen dak, waarschijnlijk in
twee fasen, zodat de ruimte tussen molen
plus aanbouw nu volledig overdekt is. On-
der dit dak bevinden zich nog steeds de
oudere ijzeren balieliggers. Het betonnen
dak ligt iets hoger dan de vroegere balie
en loopt iets schuin omhoog, richting
maalderij. Daardoor is dit dak nu gelijk-
vloers met de zolder van de maalderij.
Doordat dit dak behoorlijk zwaar was kon-
den auto’s over dit dak tot aan de maal-
derij rijden en uiteraard ook tot pal bij de
molen. Je kon dus zo vanaf de wagen de
maalderijzolder oplopen en omgekeerd
en uiteraard ook van en naar de molen,
waardoor een praktische combinatie van
molen en maalderij ontstond.

Elevator op de wind

De Regt was gezegend met een techni-
sche knobbel. Dat kreeg nadat hij in juni
1934 de molen had overgenomen een
praktische vertaling. Een van de eerste
verbeteringen die hij aanbracht was een

De profielstalen liggers van de verdwe-
nen houten balie. Daarboven ligt nu
het naar rechts oplopende betondek,
waarmee de ruimte tussen molen en
maalderij volledig dicht is gemaakt.
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jacobsladder, een elevator. Nu is dit geen
nieuws, jacobsladders zijn al uit de acht-
tiende eeuw bekend. In Zaanse en Gro-
ningse pelmolen kwamen ze ook wel
voor, maar in korenmolens eigenlijk niet,
althans niet door wind gedreven. Dat be-
tekende dat je in een korenmolen of met
twee man moest wezen of dat een man
trap op, trap af liep om te storten. Een
elevator zou dus veel werk besparen. Nu
was het lastig om zo’n elevator met wind-
kracht aan te drijven; niet zo zeer tech-
nisch, maar bedrijfsmatig. De jacobslad-
der moest een minimum aantal toren lo-
pen, zo niet dan was de kans op vast lo-
pen met alle gevolgen van dien heel
groot. Bovendien is het een hele klus om
zo’n vol- en vastgelopen elevator weer
goed op gang te hebben. Het even af-
vallen van de molen kan zijn molenaar
dus tijdrovende narigheid bezorgen. Van-

daar dat onder molenaars nogal eens
discussie was hoe je een elevator het
beste met de wind kon aandrijven. De
gangbare oplossing was om het graan in
te laten vallen aan de oplopende kant
van de band. De Regt komt evenwel met
een andere oplossing en schrijft in De Mo-

lenaar van 8 januari 1947 het volgende
artikeltje:

Toevoer van een hardgraan -
elevator op een windmolen

Windmolenaars, die een elevator in ge-
bruik hebben, zou ik willen aanraden, den

De korenmolen van De
Regt in Nieuw-Lekkerland
tussen de wereldoorlogen,

nog in vol bedrijf, met links
het molenhuis en rechts de
maalderij (foto coll. Bas

Koster).

De aandrijfas voor de
elevator in het motorbe-
drijf, waarbij het asje ui-
teraard evenwijdig loopt
met de (niet zichtbare)
maal as. Het draagjuk is
nog uit de windmolentijd
en de oorspronkelijke
plaats van het lager is
nog te zien. De elevatoras
stond toen haaks op de
het draagjuk en wees
richting hart koning.

toevoer aan de oploopende bandzijde
te laten vervallen. De inmonding is beter
op zijn plaats in de zijde van den eleva-
torvoet en dan in het diepste gedeelte.
Elke beker, die dat punt passeert, schept
voldoende graan op, al naar gelang de
snelheid van den band is en naar gelang
het toevoerschuifje open staat. Bij onge-
lijke toerentallen is die inmonding daar
zeer op zijn plaats en ik durf wel zeggen,
dat het half-automatisch is. De toevoer-
pijp moet naar de zijde van den voet vol-
doende schuinte hebben vanaf het kaar
waar men stort; de stelschuif zoo dicht als
het kan bij den voet in de toevoerpijp ma-
ken.
Ik werk met dezen toevoer al twaalf jaar,
wat me zeer goed bevalt. Zonder de toe-
voerschuif te verstellen geeft de elevator
meer en minder naar gelang de molen
loopt Het regelt zichzelf, beter dan aan
de oploopende zijde, want dan kan de
voet te vol loopen en de band gaan glip-
pen.
Met zijdelingschen toevoer, in het diepste
van den voet, kan volloopen niet voorko-
men. Wel voldraaien, bij onvoldoende
bandsnelheid. Maar dat kan men hooren,
want dan ‘retourt’ de elevator.
W. de R. te NL.

Rijnenberg, de redacteur van De Mole-
naar voorziet de oplossing van De Regt
met de volgende toelichting: 

Het is zoo, dat men bij hard graan het
goed aan de oploopende zijde aan een
ele vator toevoert. En dat nog wel zoo
hoog, dat de bekers volgestort zullen wor-
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den met toestroomend graan. Dan heeft
de elevator de grootste capaciteit.
Bij een regelmatig toerental zal men daar
geen last mee hebben. Maar in een
windmolen  is dat anders. Daarom zou
men in windmolen eigenlijk een toevoer-
apparaat moeten maken. Een apparaat
dat de toevoer afsluit als de molen komt

stil te staan en overigens graan geeft
naarmate de molen en dus ook de ele-
vator meer toeren gaan maken.
De heer de R. bereikt dit bijna, zooals hij
schrijft, door het graan onder in den voet
te leiden en wel in de zijkant.
De bekers scheppen nu het graan daar
weg en naarmate er sneller graan
wegge schept wordt, stroomt het graan
meer en meer toe.

Het bericht van De Regt is in januari 1947
gepubliceerd en hij zal het dus in 1946 heb-
ben geschreven. Aangezien De Regt het
heeft over twaalf jaar geleden dan bete-
kent dit dat hij deze constructie in 1934
moet hebben aangebracht. 
Na de oorlog is de molen grotendeels uit-
gesloopt voor het maalderijbedrijf en ook
van dit bedrijf zijn eigenlijk weer alle ma-
chines verdwenen. Wonder boven wonder
heeft de elevator dit alles overleefd! Daar-
door krijgen we ook een goed inzicht in de
werking van de molen in zijn laatste jaren.
Op de maalvloer is min of meer centraal
een soort stortput, waarvan een uitloop-
koker inderdaad naar de zijkant van de
jakobsladdervoet loopt. Deze koker kan
weggenomen worden zodat de put ook
nog eens gebruikt kan worden om goed
af te zakken. Bij de voet zit ook een schuif
waardoor de toevoer naar de elevator
afgesloten kan worden.
In het windmolentijdperk vond de aandrij-
ving waarschijnlijk plaats vanaf de luitafel,

maar omdat al het gaandewerk van de
windmolen is verdwenen blijft dit een ver-
onderstelling. Nadat omstreeks 1953 de
windmolen was uitgesloopt moest de
aandrijving van de elevator gewijzigd
worden. Op de maalas van de aanwe-
zige maalstoel op de steenzolder werd
een riemschijf gemonteerd. Helaas liep
deze as niet parallel met de aandrijfas
van de elevator. Om niet alles te hoeven
wijzigen werd de elevatoras doorge-
zaagd en voorzien van een cardanische
koppeling waardoor de aandrijving vanaf
de maalas mogelijk werd. Dit is de situatie
zoals die nu nog aanwezig is.
De molenaar kon nu op de maalzolder
storten en hoefde dus daarvoor niet meer
naar boven. Het lopen in de molen wordt
dus tot een minimum beperkt, zodat het
bedieningsgemak van de molen enorm is
toegenomen.
In de vloer van de maalzolder zitten nog
twee luiken. Het ene is een soort ‘trapgat’
waarbij de trap bestaat uit een aantal
sporten aan de zijkant van het stortkaar.
Zo kon men binnendoor beneden komen.
Een derde luik, vlak achter de noordoos-
terdeur, geeft toegang tot een zakgoot.
Deze goot eindigt op schouderhoogte
beneden. Zo kan men dus makkelijk zak-
goed vanuit de molen naar de maalderij
dragen.
Al met al wist De Regt zo de molen uitste-
kend naar zijn hand te zetten.

De jacobsladder met de zijwaartse 
invoer. In de koker zit een schuif aan
een lange stok die doorloopt tot op de
steenzolder. Zo kan men dus van alle
zolders graan in laten lopen door het
schuifje op te trekken.

De stortput voor de jacobsladder onder in de molen met
links de jacobsladder. De koker erheen was gerdeeltelijk
afkoppelbaar, zodat men de put ook kon gebruiken om op
te zakken.

De aandrijving van de elevator. Van het riemschijf liep een 
drijfriem naar de maalas van de maalstoel.
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ZOEKER

De molen maalde via een voorboezem in
oostelijke richting uit op de Bijlmerrings-
loot. Laatste molenaar was Arie Bon
(1859-1928), die zijn vader Willem als mo-
lenaar was opgevolgd. In de omgeving
waren meerdere molenaars Bon actief.
Volgens het bijschrift werd de molen om-
streeks 1913 afgebroken, maar dat gold
dan blijkbaar niet voor de hele molen. In
Molens in Noord-Holland is op blz. 223/224
de reden van de sloop te lezen: de West-
bijlmerpolder mocht vanaf 1910 het over-
tollige water laten aflopen op de dieper
gelegen droogmakerij in de Verenigde
Westbijlmer- en Klein Duivendrechtse pol-
der. De molen is nadien half afgebroken
en omstreeks 1953 uitgebrand. Het res-
tand, ten tijde van de brand bewoond
door Piet Romijn, werd kort daarna opge-
ruimd. (Mededeling Huub Bon, kleinzoon
van Arie Bon, die als jongen met zijn vader
nog in de verbrande molen is geweest.)
Wanneer dat was is mij niet bekend. De
foto uit Molenwereld, die een na-oorlogse
indruk maakt, werd genomen vanaf de
Abcouderstraatweg in westelijke richting
met op de achtergrond de spoorlijn
Utrecht-Amsterdam (het adres van de
molen was Abcouderstraatweg 95). Hal-

verwege de jaren ‘60 van de vorige eeuw
werd de Bijlmer opgespoten en volge-
bouwd. De gemeente Weesperkarspel,
waar de molen toe behoorde, werd op-
gedeeld tussen Amsterdam en Weesp.
Ook de omgeving waar de molen stond
veranderde onherkenbaar.’ De heer Keu-
nen van Monumentenzorg deelt de me-
ning van de heer De Groot. We danken
de inzenders hartelijk voor hun reactie.
De Westbijlmermolen had in voor hem be-
tere dagen een vlucht van 26,80 m en
een scheprad van 5,40 m middellijn bij
een breedte van 40 cm. De molen stond
200 m ten ONO van de spoorlijn Amster-
dam-Utrecht. De A9 (Gaasperdammer-
weg) gaat vrijwel over de molenwerf
heen.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, bij uitzonde-
ring een schilderij. Het is van de hand van
J.H. Wijsmuller (1855-1925). Het is getiteld
‘Oud Amsterdam’ en behoort tot de col-
lectie van het Rijksmuseum. De vraag is ui-
teraard om welke molens het gaat. Reac-
ties a.u.b. te richten aan de redactie van
de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751
BE Moerkapelle, fax 079-5931303, e-mail:
redact ie@molenwereld.n l

DDe ‘Zoeker’ uit het vorige nummer
wordt door de heer De Groot uit Eind-

hoven thuisgebracht als de molen van de
West-Bijlmer- en Laanderpolder. Hij schrijft:
‘De ‘Zoeker’ uit het september nummer
van molenwereld herkende ik meteen. In
1955 fietste ik met een molenvriend vanuit
Zaandam, mijn geboorteplaats, richting
Weesperkarspel. Vanaf Amsterdam liep
een lange weg evenwijdig aan de spoor-
lijn Amsterdam Utrecht. Een weg toen
nog door landelijk gebied met halver-
wege een statig herenhuis wat later is her-
bouwd langs het Gein. Kort voor Ab-
coude ging de weg met een haakse
bocht oostwaarts. We waren toen in de
gemeente Weesperkarspel. Vrijwel in die
haakse bocht stond op enige afstand
een afgeknotte molenromp. Ik maakte
toen een foto die bijna identiek is aan de
‘Zoeker’. Het is de romp van de Westbijl-
mer- en Laanderpolder die in 1913 is inge-
kort. De molenromp werd bewoond tot
1957. Door blikseminslag ging het restant
geheel verloren. Daar heb ik in 1957 ook
een foto van gemaakt. Thans is Weesper-
karspel geheel verdwenen en het mooie
vlakke land volgebouwd en heet de Bijl-
mer.’
Ook de heer Esselink uit Delft brengt de
molen thuis als de Westbijlmermolen. Hij
schrijft ‘Hoewel een molenstomp minder
herkenningspunten biedt dan een com-
plete molen heeft deze ‘Zoeker’ toch een
kenmerk dat tot de oplossing leidde. Net
rechts van de hooiberg is namelijk een
halfrond bovenlicht zichtbaar. Dit kwam
vooral voor bij een aantal poldermolens
in de streek ten zuidoosten van Amster-
dam. Dat gegeven gecombineerd met
een belangrijke spoorverbinding bracht
mij tot de conclusie dat dit de molen van
de Westbijlmer- en Laanderpolder moest
zijn. Ter vergelijking: zie pag. 144 van het
boekje Molens in Noord-Holland in oude
ansichten. Daar is de molen nog in com-
plete staat te zien, met hetzelfde boven-
licht, en de spoorlijn op de achtergrond.
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rijke katholieke kerken, vaak met twee to-
rens en een koepel boven de viering (het
middelpunt in het kruisvormige schip). 
De twee veerboten, die de dienst tussen
Malta en Gozo onderhouden, ken ik nog
uit mijn jeugdjaren toen wij als ouderlijk
gezin regelmatig op Texel kampeerden.
De namen ‘Texelstroom’ en ‘Marsdiep’
stonden nog af te lezen op de boten, die
ruim dertig jaar geleden vanuit Den Hel-
der voeren.
De bekende museummolen Ta Kola van
Xaghra op Gozo (te bezichtigen met een
gecombineerde entreekaart, samen met
bezoek aan de Ggantija tempels, die uit
±3600 v. Chr. dateren) heb ik ook be-
zocht.
Ik heb in en buiten deze molen een hele
film volgeschoten. Het is mij nog niet dui-
delijk hoe het kruiwerk eruit ziet en de
steenzolder is zo nauw, dat er alleen een
smal pad rond het koppel maalstenen
ligt. Er is een halfhoge kuip zonder kuip-
deksels. Heel ontroerend is houtgesneden
uiteinde van de lichtboom in de vorm van
een dierenkop.
Willem Staat heeft vrijwel alle molenrom-
pen beschreven, hier en daar met een
foto erbij. Ze zijn allemaal rond en cilin-
drisch op een vierkante onderbouw. De
romp van Xewkija heeft als unicum een
achthoekige onderbouw.
Bij Dingli aan de westkust van Malta staan
vele Amerikaanse windmotoren, waar-
schijnlijk om het bouwland te bevloeien.
In het voormalige bisschoppelijk paleis
pal tegenover de kathedraal van Mdina
is er een museum gevestigd. Op de bin-
nenplaats staat een zeer merkwaardige
soort molen, bestaande uit een doodbed
met twee kantstenen. Het doodbed heeft
een ronde U-vormige groef, waarin de
wat bolle kantstenen passen. De beide
kantstenen zijn met de vierkante gaten
opgehangen aan een liggende as, zodat

ik tot de conclusie ben gekomen dat de
stenen niet kunnen rollen. Misschien dient
het om olijven te persen. De liggende as
zag er zo verweerd uit alsof het heel lang
onder zeewater heeft gelegen. Waar-
schijnlijk is het ding dan ook uit zee opge-
vist.

De molen van Zurrieq heb ik pas op de
dag van vertrek ontdekt en vanuit het ter-
minalgebouw van het vliegveld kon ik
hem met een telelens fotograferen, want
Zurrieq ligt pal achter het vliegveld. Een
gemiste kans!
Al met al is Malta op molengebied zeer in-
teressant te noemen en zij verdienen in-
derdaad erkenning.

Martin E. van Doornik

Naschrift van Willem Staat: ‘Mijn verhaal
in Molenwereld (juli/augustus 2005) over
de molenrijkdom op de Maltese archipel
is op 25 juli vrijwel ongewijzigd in The Times
of Malta, een van de twee Engelstalige
dagbladen in het land. Nu maar afwach-
ten of de autoriteiten stappen nemen die
leiden tot molenherstel.
Van Wibo Jellema uit Apeldoorn, die
Malta meerdere malen bezocht en daar
veel molens heeft bezocht en gefotograf-
eerd, ontving ik een positieve reactie op
mijn artikel. Daarbij bleek dat ik één 
molen heb dubbel geteld. Die van Santa
Venera dient geschrapt te worden, want
dat is dezelfde als die in Qormi.
Het was een mooie ervaring dat het plei-
dooi voor molenbehoud in het Middel-
landse Zeegebied via Molenwereld ook
weerklank heeft gevonden in de Maltese
pers. Bij een volgend bezoek zal ik de 
actuele stand van zaken opnemen.
Mocht dat vreugdevolle ontwikkelingen
opleveren, dan zal ik daar zeker melding
van maken.’

De bijzondere kollergang in Mdina. 

De licht in de museummolen Ta Kola
van Xaghra op Gozo.

De molenromp met de achtkante 
onderbouw in Xewkija; normaal zijn
de onderbouwen vierkant. 

(foto’s Martin E. Van Doornik).

‘t Betere Werk

Molens op

MA LTA

MMet grote interesse heb ik
het artikel van Willem Staat
over de molens op Malta en
Gozo in Molenwereld 2005-
7/8 gelezen. Omdat ik daar

in november 1998 ben
geweest, geeft dit voor mij

een groot gevoel van 
herkenbaarheid. Zijn verhaal
klopt helemaal en de molens
en de vele rompen heb ik
op de foto’s onmiddellijk
herkend. Zij lijken ook erg

op de molens op het
Spaanse eiland Mallorca. 

Het eiland Malta maakte tot 1964 deel
uit van het Britse imperium en de En-

gelse invloeden zijn tot vandaag de dag
nog herkenbaar: links verkeer, de be-
roemde rode bolhoed-telefooncellen, de
vele muurtjes tussen de percelen land of
de Victoriaanse erkers op de okergele
woningen. Echt Maltees zijn de zeer tal-

-

.

-
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Op weg naar een 
aangepaste opleiding?

Fo r um

Vorig jaar heeft het Gilde voor Vrijwil-
lige Molenaars onder de leden en,

apart, ook nog onder de instructeurs, een
enquête gehouden over de opleiding
voor vrijwillig molenaar. Door de werk-
groep opleidingen, die de enquêtes
heeft uitgewerkt, worden drie voorstellen
gedaan voor de toekomstige opleiding.
De provinciale afdelingen moeten uitein-
delijk hieruit een keuze maken. 

Nu weet iedereen die met vrijwilligerswerk
te maken heeft, dat het steeds moeilijker
wordt er mensen voor te krijgen. Dat geldt
ook voor vrijwillige molenaars. Er staat een
flink aantal molens stil bij gebrek aan een
vrijwilliger. Ook zijn er nogal wat molens
met slechts één molenaar. Daarnaast zijn
er vrijwilligers die twee, en soms zelfs drie,
molens beheren. Valt zo iemand weg,
dan staan er meteen drie molens méér
stil. De huidige opleiding schrikt velen af;
er komen daardoor te weinig vrijwilligers.

Lokale molenaar 

De vraag is nu: waarom moet iemand,
die van tevoren weet op welke molen er
straks gedraaid zal gaan worden, eerst
ook nog zoveel weten van andere soor-
ten molens voordat hij/zij examen kan
doen?
Tijdens het examen wordt er geen reke-
ning mee gehouden op welk type molen
de kandidaat zal gaan draaien; er wordt
alleen gekeken of het om een poldermo-
lenaar of een korenmolenaar gaat en dat
is het. Er wordt gewoon gesteld dat elke
kandidaat over alle molentypen gedetail-
leerd ondervraagd moet kunnen worden

en dat valt menigeen erg zwaar (te
zwaar).
Men zou een molenaar kunnen examine-
ren op de molen die hij in de toekomst
gaat bemalen. Dan zouden minder vra-
gen over andere (soorten) molens ge-
steld moeten worden en bijvoorbeeld
meer over het werktuig in de molen en de
werking ervan. De lesstof moet daarvoor
worden aangepast. Dit examen zou door
een commissie van het afdelingsbestuur
(b.v. de proefexamencommissie) kunnen
worden afgenomen.

Opleiding en leeftijd 

Bekijken we nu de leeftijd van diegene
die dit alles moet leren, dan gaat het dik-
wijls om vutters, of in elk geval over minder
jonge personen. Zij willen graag op een,
veelal in de buurt staande, molen
draaien, maar hebben geen zin in het le-
ren van zoveel theorie en zien er ook het
nut er niet van in. Niemand kan dan ook,
met goede argumenten, het belang er-
van duidelijk maken. Die grote hoeveel-
heid theorie schrikt hen af en zij houden
het dan voor gezien. Dit geldt ook voor
jongere aspirant vrijwillige molenaars met
een baan en gezin. Zulke personen zullen
toch, mede, de nieuwe generatie vrijwilli-
gers moeten gaan vormen!

Modulaire examens 

Nu kan pas vanaf achttienjarige leeftijd,
in één keer, over alle lesstof examen wor-
den afgelegd. Vóór die tijd is er niets.
Als de lesstof in gedeelten (modules) zou

worden aangeboden en er examens
voor zouden zijn, zouden jeugdigen hier
vanaf het zestiende jaar aan mee moe-
ten kunnen doen. Bij hen zal het dan al-
leen kunnen gaan over theoretische de-
len. Bij elk onderdeel waarvoor men
slaagt, moet dan een aantekening wor-
den gemaakt. Dit kan een stimulans zijn
tot meer gericht leren en de instructeur
kan gericht instructie geven. 

Het gaat er nu om dat de juiste keuze
wordt gemaakt voor de toekomst van de
opleiding. Het is de eerste stap naar een
vorm van opleiding die past bij de huidige
situatie wat betreft vrijwilligerswerk. 

Toon van As,
vrijwillig molenaar Meterik

(Het bovenstaande schrijven is door de
redactie aanzienlijk ingekort. Voor de
complete tekst kan men zich wenden tot
de auteur, email-adres: toonvanas@het-
net.nl, waarna u de oorspronkelijke tekst
wordt toegezonden.

(Bij de Romeinen was het Forum oorspron-
kelijk het marktplein. Dat was niet alleen
de handels- maar ook een ontmoetings-
plaats bij uitnemendheid, waar men met
elkaar discussieerde. Zo kunnen ook lezers
van Molenwereld in de rubriek ‘Forum’ op
molengebied hun mening ten beste ge-
ven. De inzenders zijn uiteraard zelf ver-
antwoordelijk voor hun schrijven. De re-
dactie behoudt het recht voor zich om in-
gezonden stukken in te korten of zelfs te
weigeren.)

Lars, de fanatieke “jongste bediende” (9) op onze molen. Zal hij, als hij op de molen blijft, 
nog tot zijn 18e moeten wachten voordat hij enige vorm van examen kan doen?
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Molens rond de

N i e d e r r h e i nJ.S. Bakker

Onlangs verscheen van de hand van Dr. Hans Vogt het boek
Die Rheinische Windmühlen, gewijd aan de windmolens in het
Nederrijngebied, in grote lijnen het gebied tussen Bonn en
de Nederlandse grens. Daarbij gaat het om de bestaande en

verdwenen windmolens, maar liefst 477 in getal. 
Helaas zijn ook hier de meeste molens verdwenen, maar 
zowel het heden als het verleden van de molens heeft 

veel te bieden.

De omstreeks 1400 gebouwd 
Gereonsmühle in Keulen 

zoals hij er eind negentiende
eeuw uitzag. De toen 

dichtgemetseld bogen tussen
de pilaren van de ‘balie’ zijn

nu weer open.
(Illustratie uit het besproken

boek.)

lens per gemeente, zodat iemand die
niet bekend is met het gebied wel eens
flink moet bladeren om een bepaalde
molen terug te vinden. Een personenre-
gister ontbreekt helaas eveneens. Met de
behandeling van de 478 afzonderlijke
molens worden 477 pagina’s gevuld, ge-
middeld ongeveer een molen per pa-
gina. Zes paginagrote deelkaarten geven
de plaats van de molen aan, hetgeen
het opzoeken vergemakkelijkt. Van ie-
dere bestaande molen of bestaand mo-
lenrestant is een recente foto in kleur op-
genomen, veelal ongeveer een halve
pagina groot. Daarnaast komen er ook
veel afbeeldingen van verdwenen mo-
lens in voor. Ondanks dat het boek bijna
550 bladzijden telt kan het niet anders of
de tekst per molen is beperkt, gemiddeld
ongeveer een halve pagina. Daarin komt

Voor veel molenliefhebbers houden de
windmolens bij de Nederlandse grens

op. Dat is ten onrechte, want zowel aan-
grenzend Vlaanderen als aangrenzend
Duitsland hebben meer te bieden dan
velen denken. Daar komt bij dat in een
provincie als Limburg de molens van de
Niederrhein dichter bij zijn dan die in Gro-
ningen. Bovendien gaat de windmolen-
geschiedenis er erg ver terug. Zo heeft
Keulen al in 1222 een ‘molandinam ad
ventum’, de oudste windmolenvermel-
ding in Duitsland. Zijn geschiedenis zou
evenwel nog teruggaan in de eeuw er-
voor. Deze molen bij de Pfaffenporte
hoort daarom tot de oudst bekende
windmolens in Europa. Het zijn allemaal
redenen om uitvoerig stil te staan bij dit
boek. Daar komt de verwantschap tussen
de molens ‘hier’ en ‘daar’ nog eens bij,
ondanks de verschillen die er ook zijn.
De auteur, dr. Hans Vogt, heeft zijn sporen
op molengebied, al lang en breed ver-
diend. Eerder, in 1989, publiceerde hij de
Niederrheinischer Windmühlenführer, een
inventarisatie van de 171 windmolens die
in het gebied van de Niederrhein nog
aanwezig waren, hetzij compleet, hetzij
als restant. In Die Rheinische Windmühlen
zijn daar de verdwenen molens bijgeko-
men. Het resultaat is een dik boek van
maar liefst 544 bladzijden (21 bij 15 cm).

Opzet

Na een inleiding en een voorwoord volgt
een algemeen deel (blz. 9 t/m 50) waar-
van de ontwikkelingen op molengebied
in de Rijnprovincie het interessantst is. Een
deel hiervan is letterlijk overgenomen uit
Vogts eerdere Niederrheinischer Wind -
mühlen führer. Een literatuuropgave en
een fotoverantwoordingen sluiten het
boek af. Er is wel een lijst met de molens
opgenomen, maar die vermeldt de mo-

vooral de geschiedenis van de molen
aan bod. Technische gegevens komen
nauwelijks voor en dat kan ook niet an-
ders. Dankzij de foto’s krijgt men toch een
goede indruk van de molen of de staat
van het molenrestant. Dat stemt niet altijd
tot vreugd...

Molenbeleid

In de Rijnprovincie signaleerde men al vrij
vroeg, kort na 1900, het lot dat de uitge-
diende windmolens wachtte en werd het
behoud van sommige belangrijke speci-
men bepleit. Afgezien van incidentele
gevallen lieten daden op zich wachten.
In de jaren dertig van de vorige eeuw,
toen er nog meer dan honderd molens
aanwezig waren, hetzij in bedrijf (circa ze-
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Pap i e rmo l en

ventig) hetzij stilstaand (circa vijftig) en
daarnaast nog een kleine veertig stom-
pen, bepleitte de monumentenzorgman
van de Rijnprovincie, Theodor Wildeman,
het molenbehoud, dat zijns inziens alleen
maar te realiseren was als molens in be-
drijf bleven. Zo ontstond de ‘Windmühlen -
aktion’. In het kader daarvan werden bij-
voorbeeld enige molens voorzien van het
wieksysteem Bilau. In de periode 1931-
1937 werden 22 molens met steun van de
Rheinprovinz gerestaureerd. Desondanks
was het aantal in bedrijf zijnde molen in
diezelfde periode gedaald van 73 tot 63:
een veeg teken.
De Tweede Wereldoorlog haalde een
streep door de rekening en werden er 42
windmolens vernield of zwaar bescha-
digd, vooral bij de opmars van de geal-
lieerden . Na de oorlog (in 1957, 1961 en
1971) voerde de regering saneringsacties
uit in het maalbedrijf in verband met over-
capaciteit. Daarbij legden vele kleine
molenaarsbedrijven het loodje. Pas in
1980 wordt er in Nordrhein-Westfalen een
monumentenwet ingevoerd. Op dit mo-
ment hebben 53 molens in Rijnland nog
wieken, maar de meeste draaien nooit
meer. In slechts 22 molens is het binnen-
werk nog compleet aanwezig; in nog
eens 15 gedeeltelijk. Net zo als in Neder-
land is er in het Duitse Rijnland te weinig
geld beschikbaar om het molenpatrimo-
nium doeltreffend in stand te houden en
dat wreekt zich uiteraard.

Molenbehoud

Wie door Die Rheinische Windmühlen bla-
dert zal getroffen worden door het bijzon-
der grote aantal molens dat tot woonhuis
is verbouwd, hetzij rompen, hetzij com-
plete molens. Sommige rompen en ook
wel complete molens hebben daarbij
een verbouwing ondergaan die de
waarde van de molen als monument ver-
ziekt. Vogt is daar vaak opvallend positief
over, waarschijnlijk gebaseerd op de ge-
dachte dat door de verbouwing tot wo-
ning (of zelfs tot kerk en bejaardentehuis)
het voortbestaan van de molenromp ge-
waarborgd is. Soms is het hem toch wel
eens al te bar. Naar Nederlandse criteria
is men bij sommige ‘liebevoll’ verbouwde
molenrompen geneigde te denken dat
dit een bewijs van het ‘liefde maakt blind’
is. Sommige molenkappen zou je haast
rood met witte stippen verven.

Nog kwalijker is het dat vooral in de
tweede helft van de vorige eeuw molens
volslagen ondeskundig zijn gerestaureerd,
zo dat eerder van een verpestauratie dan
een restauratie is te spreken. Sommige
molens hebben een gevlucht dat aan
geen kant deugt (ophekking, te korte roe-
den), anderen een veel te kleine balie,
dan ontbreekt de staart en soms is er een
‘kots-kap’. Soms was de kwaliteit dermate
beroerd dat de pret er na een paar jaar
letterlijk en figuurlijk af was. Zo moest het
nieuwe wiekenkruis van de Nordbrocker
Mühle in Hamminkeln-Dingden na een
jaar of tien verwijderd worden, ongetwij-
feld een bittere pil voor de betrokkenen.
Iets dergelijks geldt voor de molen van
Keulen-Godorf. Dergelijke ‘restauraties’
blijken weggegooid geld te zijn. In som-
mige gevallen had het voor vrijwel het-
zelfde geld veel beter gekund...
Nu is het niet alleen kommer en kwel.
Vooral die molens die heel lang in bedrijf
zijn gebleven en in handen van de oude
molenaarsfamilie als Tholen, Tümmers en
Verbeek hebben uitstekend hun oor-
spronkelijke karakter weten te handha-
ven.
Vooral de laatste jaren zijn er in het 
gebied ook voorbeeldige restauraties 
uitgevoerd, waarbij vaak Nederlandse
molenmakers waren betrokken als Adria-
ens, Beijk en Vaags. Verder zijn er ook vrij-
willige molenaars actief. Dat heeft per-
fecte molens opgeleverd die weer regel-
matig draaien als in Donsbrüggen of 
Wallbeck. Het zouden er alleen meer mo-
gen en kunnen zijn...

De in 1936 onttakelde molen van 
Wefelnberg in Hamminkeln-Brünen
zou een vlucht van 32 m hebben 
gehad. De verhouding tussen de vlucht
en de mensen op de molenberg maakt
dit inderdaad aannemelijk. (Illustratie
uit het besproken boek.)
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Mühlenaktion II?

Ontegenzeggelijk biedt het molenbe-
stand van Rijnland juist door alle meer en
minder geslaagde verbouwingen een ge-
schakeerd beeld, dat overigens niet tot
navolging is en zeker bepaald niet altijd
tot vreugde stemt. Afgezien daarvan is er
toch ook veel merkwaardigs te zien, zoals
het relatief grote aantal torenmolen(res-
tanten). Dankzij Die Rheinische Windmüh-
len van Dr. Hans Vogt is dit molenerfgoed
vastgelegd en wordt dit onder de aan-
dacht van het publiek gebracht. Hopelijk
ontstaat hierdoor mede onder publiek,
politiek en moleneigenaren het besef dat
men niet alleen op dit bijzondere erfgoed
zuinig moet zijn, maar dat men het be-
houd ook handen en voeten geeft. Het
zou te ver gaan om er in het kader van
deze boekbespreking dieper op in te
gaan. Kort samengevat zou het wenselijk
zijn dat er in Rijnland een soort Mühlenak-
tion II op gang kwam; nu niet om molens
als maalbedrijf in stand te houden, maar
om naast de al ingezette kwaliteitsverbe-
tering de toekomst van een aantal wel

De Witte Molen in Nijmegen zoals 
hij van 1916 tot 1933 in bedrijf was.
Een dergelijke constructie had de 
molen van Weßling in Hamminkeln
vermoedelijk ook. Wellicht is er 
verband geweest tussen beide 
constructies. Hemelsbreed stonden
beide molens niet ver uit elkaar. In
Nijmegen is de constructie niet meer
herkenbaar sinds de grote verbouwing
in 1933, in Hamminkeln nog wel.

heel bijzondere molens en molenrompen
veilig te stellen.
Er zijn bijvoorbeeld molenrompen, die,
mits gerestaureerd volgens de regels van
de kunst, een betekenis als monument
hebben die tot ver buiten het Rijnland
trekt, misschien zelf voor heel Europa. Dat
is mijns inziens bijvoorbeeld het geval met
de omstreeks 1400, mogelijk zelfs eerder,
gebouwde Gereonsmühle in Keulen, een
torenmolen, een der oudste bestaande
stenen molens in Europa. Het is niet moei-
lijk om aan deze molen een heel rijtje toe
te voegen: de Bärmolen van Geldern; de
zo schitterend aan de Rijn gelegen molen
van Kaiserswerth; de oliemolen van
Waldfeucht-Locken, een stenen grondzei-
ler (!), nu een ruïne met nog aanwezige
restanten van het binnenwerk zal men in
aangrenzende landen vergeefs zoeken.
De nu onttakelde molen van Wefelnberg
in Hamminkeln-Brünen had een vlucht
van 32 m! Een oude foto maakt dit inder-
daad aannemelijk. Het zou wel eens de
grootste klassieke korenmolen in vlucht
van Europa kunnen zijn geweest. De mo-
len van Weßling, ook in Hamminkeln, was
met zijn zelfzwichting ooit een zusje van
De Witte Molen in Nijmegen, die in een
vroegere uitvoering wel de ‘molen met
de langste staart van Nederland’ werd
genoemd. (Of had de molen van Weßling
een windroos?) Het verhaal van de te
korte roeden van de molen in Hammin-
keln klopt dan ook niet. Het is alleen maar
een unieke molen geweest, met wellicht
‘de langste staart van Duitsland’. En zo
zijn er nog meer bijzondere molens te
noemen.

Het Duitse Rijnland is al met al een zeer bij-
zonder molengebied met zelfs over de
landsgrenzen heen unieke molens. Het
lijkt alleen alsof weinigen dat daar in de
gaten hebben. Het ware te wensen dat
er in dit gebied een algemeen bewust-
wordingsproces op gang kwam over dit
bijzondere molenpatrimonium. Dat ook bij
de overheden, lokaal, regionaal en ook

op deelstaatniveau de bereidheid ont-
stond om dit bijzondere molenpatrimo-
nium voor de toekomst integraal, structu-
reel en op niveau veilig te stellen. Gezien
de complexiteit van het probleem en de
financiële situatie bij onze oosterburen zal
dit niet eenvoudig zijn en daardoor zeer
zeker een zaak van lange adem. Het
staat en valt dan ook bij het vermogen
van politici en burgers om de schouders
eronder te zetten. Initiatieven en compe-
tent optreden in die richting zijn onmis-
baar, basisvoorwaarden zelfs. Gelukkig
zijn er ook in Duitsland voorbeelden van
een bovenlokale, regionale aanpak die
zijn vruchten afwerpt als bijvoorbeeld in
de ‘Mühlenkreis’ Minden-Lübbecke. Het
boek van Dr. Hans Vogt maakt duidelijk
dat het voor de Niederrhein vijf voor
twaalf is. Voor sommige molens is een be-
tere toekomst uitgesloten. De unieke olie-
molen van Waldfeucht-Locken is waar-
schijnlijk alleen door een wonder te red-
den.
We wensen Die Rheinische Windmühlen
dan ook in veler handen in de hoop dat
in het gebied zelf het besef verder wortelt
dat het Niederrheinische molenerfgoed
voor de toekomst zoveel mogelijk be-
waard moet blijven in de kwaliteit die het
verdient. Voor Nederlandse molenliefheb-
bers is Die Rheinische Windmühlen onmis-
baar voor de kennis van de verdwenen
en bestaande windmolens in dit gebied,
hetzij als vraagbaak, hetzij als ‘reisgids’.
Voor de prijs hoeft men het niet te laten: i
18,50 voor dit bijna 550 bladzijden tel-
lende boek is ronduit goedkoop, ook al
komt daar i 6,50 aan porto bij.

N.a.v. Dr. Hans Vogt: Die Rheinische
Windmühlen (Krefeld 2005), 544 blz. ISBN
3-9808235-1-2.

Het boek is te bestellen bij de uitgever:
Verein Niederrhein e.V. Uerdinger Straße 8
D-47799 KREFELD; 
e-mail: verein-niederrhein@gmx.de

Op de molen van
Rheurdt Schaephuysen
experimenteerde de 
Luftwaffe in 1937/1938
met een draaibare 
antenne voor een 
‘richtstrahl’ voor 
nachtelijk vliegverkeer.
De antenne is weg, 
maar de molenromp
staat er nog. (Illustratie
uit het besproken boek.)
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In de verschillende provincies zijn stichtin-gen en verenigingen in het leven geroe-
pen die de regionale molenbelangen
gingen behartigen. In Overijssel nam aan-
vankelijk de Stichting Overijssels Land-
schap zo goed en kwaad als het ging de
honneurs waar, maar toen dat niet toerei-
kend bleek werd in 1953 in Almelo de
stichting De Overijsselse Molen opgericht.
Deze stichting ging zich uitsluitend met
het reilen en zeilen van wind - en water-
molens in Overijssel bezig houden.
Dat doet de stichting inmiddels ruim een
halve eeuw en over de historie van die
voorbije 50 jaren is een boekwerk ver-
schenen onder de titel Stichting De Over-
ijsselse Molen 1953 - 2003; Een vrijwilligers-
organisatie een halve eeuw op de bres
voor de Overijsselse molenwereld’. Daarin
wordt niet alleen het wel en wee van de
provinciale molens maar ook dat van de
achtereenvolgende besturen belicht.

Historie Stichting De Overijsselse Molen 

in boekvorm
Met name de perikelen rond de water-
molen van Bels in Vasse, de Wissinksmöl in
Usselo, de Passiebloem in Zwolle en de
Borgelinkmolen in Denekamp worden uit-
voerig belicht. Maar ook het uitbrengen
van een eigen periodiek (Wiek & Rad) het
organiseren van een jaarlijkse Overijsselse
Molendag en het uitbrengen van een in-
formatieve Molenkaart van Overijssel
komt aan bod. Een aantal interviews met
personen die op een of andere wijze wat
met molens heeft, zorgt voor de ‘human
touch’. Toen er meer maalvaardige mo-
lens gereed kwamen ontstond de vraag
naar meer molenaars hetgeen resul-
teerde in de oprichting van het Gilde van
Vrijwillig Molenaars afdeling Overijssel.
Ook aan het ontstaan hiervan wordt de
nodige aandacht besteed.
In die halve eeuw wisselde het bestuur
voortdurend van samenstelling en ont-
stond de noodzaak de oorspronkelijke

doelstelling bij te stellen. Droeg het be-
stuur aanvankelijk het stempel van een
regentenclubje dat zich urenlang kon be-
zighouden met debatteren, geleidelijk
aan werd de omslag gemaakt naar een
bestuur dat zich rechtstreeks met tal van
molenzaken bezig ging houden en nog
houdt. Zo nu en dan belandde een be-
stuur in een crisis en drong zich de vraag
op of doorgaan nog wel zinvol was. Het is
allemaal zonder enige terughoudend-
heid - en toch zeer leesbaar -vastgelegd
en vervolgens met zowel oude zwart-wit
foto’s als fraaie recente kleurenopnames
verluchtigd.
Mede door de inbreng van een sponsor
kan het boek voor i 2.50 (plus verzendkos-
ten) worden aangeboden.
Bestellingen richten aan: G.G.M. van der
Zanden, Schie 8, 8032 AA Zwolle. Tel. 038 -
4530857. e-mail: georgezanden@home.nl.
Stichting De Overijsselse Molen.

Molens langs de Zaan
Er is geen streek in Nederland waarvan

de molens zoveel aandacht hebben
gekregen als de Zaanstreek. Het aantal
boeken en brochures dat hierover de
laatste eeuw is verschenen is niet gering.
Onlangs werd dit aantal vermeerderd
met ‘Molens langs de Zaan’ van de hand
van Thijs de Gooijer.

In de eerste generatie Zaanse molenboe-
ken overheerste de tekst. De laatste jaren
zijn er ook verscheidene boeken versche-
nen waarin het afbeeldingenmateriaal
minstens zo belangrijk is als de tekst. Daar-
naast zijn er ook heel wat fotoseries uitge-
geven, zoals door Klaas Tanger. 
Ook in ‘Molens langs de Zaan’ overheer-
sen de foto’s de tekst. Naar schatting be-
staat zo’n twintig procent van het 136 pa-
gina’s tellende boek uit tekst; de rest is ge-
vuld met foto’s en kaartmateriaal. Nu zul-
len de meeste molenliefhebbers daar
weinig problemen mee hebben, ook al
omdat de tekst niet veel nieuws heeft te
bieden. Dat is met het vele voorhanden
informatiemateriaal over de Zaanstreek
en zijn molens niet verwonderlijk.
De kracht van het boek zit dan ook in de
afbeeldingen. Ondanks het vele afbeel-
dingenmateriaal dat over de honderden
verdwenen en bestaande Zaanse molens
in omloop is, is De Gooijer er toch in ge-
slaagd om een fotoboek samen te stellen
dat zowel de Zaankanter als de molenlief-
hebber tot de verbeelding spreekt. Won-
der boven wonder zijn er toch relatief veel

onbekende foto’s opgenomen. Dat zijn
dan niet zozeer de staatsiefoto’s van de
molens. De tot de verbeelding sprekende
foto’s zijn de foto’s die de relatie, de wis-
selwerking tussen de molen en zijn omge-
ving duidelijk maken, onverschillig of dit
nu het traditionele Zaanse landschap of
dorpsbeeld is zoals het eeuwen heeft be-
staan of met de opkomende industrie als
achtergrond voor de molen. Juist deze fo-
to’s zijn, zeker onder molenliefhebbers,
minder bekend, maar maken mijns inziens
juist het boek èn waardevol èn aantrek-
kelijk, zeker in het besef dat het overgrote
deel voltooid verleden tijd is en veel van
wat er voor in de plaats gekomen is zich
het beste laat omschrijven als karakter-
loos. Ook zijn er enige foto’s opgenomen
die niets met molens te maken hebben,
maar de Zaankanter wel zullen aanspre-
ken. Dat geldt ook voor meer algemene
interessante historische bijzonderheden.

Opzet

‘Molens langs de Zaan’ bestaat in feite uit
drie hoofdstukken waarvoor de Zaans-
treek in drie delen is geknipt: noord, mid-
den en zuid. Het noordelijk deel is alles
wat er ten noorden van en met de lijn
Wormer-Wormerveer ligt; het midden
Zaandijk, Koog met de dorpen Assendelft
en Westzaan plus het er tegenover lig-
gende gebied aan de andere kant van
de Zaan en het zuiden Zaandam plust

Oostzaan minus het gebied dat al in het
middendeel is ondergebracht. Bij ieder
van de drie delen is een kaart opgeno-
men waarop de molens zijn aangegeven
die er hebben gestaan of nog staan,
want dat laatste is gelukkig toch ook nog
het geval. In aparte kaders zijn toelichtin-
gen opgenomen over de verschillende
molenfuncties en hun aantallen.
Helaas ontbreekt een (molen)register zo-
dat het opzoeken van een bepaalde mo-
len niet altijd even eenvoudig is. Het boek
begint met twee inleidende hoofdstuk-
ken. Doordat het accent op de afbeel-
dingen valt is de tekst uiteraard summier.
Over de afgebeelde molens komt men
dus niet zoveel aan de weet, maar daar
zijn dan ook andere en betere bronnen
voor.
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Levende Molens: meer dan 600 molenkaarten uitgegeven

De Stichting Levende Molens, Vincentiusstraat 7, 4701 LM ROOSENDAAL heeft sinds 1986 ruim zeshonderd verschillende ansichtkaar-
ten van molens gepubliceerd. Met grote regelmaat vragen mensen welke prentkaarten door de stichting zijn uitgegeven. Daarom
heeft levende Molens een overzicht samengesteld waarin al deze kaarten vermeld staan, die sinds 1986 tot heden zijn uitgegeven,
alfabetisch gerubriceerd op plaatsnaam en per provincie. 
Belangstellenden kunnen de lijst gratis bij Levende Molens aanvragen door een e-mailtje te sturen naar molencentrum@home.nl. Ze
krijgen dan het hele overzicht per omgaande per e-mail toegestuurd, ook als pdf-document (Adobe Reader). Mocht men dit - ove-
rigens gratis - programma niet bezitten, dan willen we het natuurlijk ook als Word-document versturen. De mensen moeten dit dan wel
even vermelden.
Wie helemaal niet over e-mail beschikt, kan de lijst ook telefonisch bestellen. Telefoon: (0165) - 54.16.61 of 56.90.60. De lijst wordt dan
via de post verstuurd.
Alle nog verkrijgbare kleurenkaarten kosten 50 eurocent, maar voor de oudere en eerder schaarse zwart-wit kaartjes wordt i 1,25 ge-
vraagd. De verzendkostenbijdrage is éénmalig i 1,25, ongeacht de grootte van de bestelling.
De meeste kaarten die op de lijst staan zijn nog wel te leveren, maar een klein aantal is intussen toch ook uitverkocht. Wie dus zeker-
heid wil hebben kan best even vooraf informeren.  John Verpaalen, Stichting Levende Molens.

Hier en daar slaat de schrijver de plank
mis, waarschijnlijk door gebrek aan ken-
nis. Zo zijn er wel stoffiger molens dan olie-
molens. Ook de interpretatie van som-
mige foto’s is wat rooskleuriger dan de
werkelijkheid: sloop. Voor de zoveelste
keer wordt weer het onuitroeibare Zaanse
verhaal opgedist dat rappé de goed-
koopste snuifsoort is. Het tegendeel is het
geval: het is de duurste. Is het ‘scheefge-
zakte karkas van de Koperslager’ een eu-
femisme voor de werkelijkheid? Een mar-
merslijpmolen en een steenzaagmolen
zijn beslist niet hetzelfde. Ook worden
kleine molens wel erg gemakkelijk uitge-
maakt voor slijpmolens. De Huisman staat

niet op de schuur van de oliemolen De
Haan, maar op een gelijknamig pakhuis;
de oliemolen stond enkele tientallen me-
ters verder langs de Kalverringdijk. Toch
doen al dit soort details niet af van de
werkelijke waarde van dit boek: voor alles
een interessant kijkboek. De kwaliteit van
de foto’s is goed en de prijs-kwaliteitver-
houding voor het totale boek, i 15,95, is
dan ook heel erg goed te noemen. jsb
Thijs de Gooijer: Molens langs de Zaan,
(Alkmaar 2005), 136 pagina’s, gebro-
cheerd, prijs i 15,95 ISBN 9072810 503 -
NUR 521
Molens langs de Zaan kan rechtstreeks bij
de uitgever besteld worden door over-

making van i 15,95 per exemplaar op
postgiro rek.no. 1931946 of Fortisbank
rek.no. 9882.63.815 van René de Milliano,
Alkmaar, onder vermelding van
#503/M0LENS A/D ZAAN.
Verder is verkrijgbaar de set ‘Groeten uit
de Zaanstreek’ van zeven reproducties
van ingekleurde ansichtkaarten met
Zaanse molens van rond 1900, bestelnum-
mer #05O/GROETEN. Toezending volgt di-
rect na aankomst van de overmaking.
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Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op de
Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

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

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

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

Bij de omslag voorzijde: Geen plaatje
om mee voor de dag te komen: de
molen van De Regt in Nieuw-Lekker-
land. Schijn bedriegt; ook hier. Want
onder dit gaat een heel bijzondere 
korenmolen schuil. Dat is in aan de
buitenkant niet te zien. De binnenkant
levert een soort ontdekkingstocht op
die maar heel weinig korenmolens 
bieden.

Bij de omslag achterzijde: Het rad van
de Bovenste Molen in het Limburgse
Mechelen. Deze molen heeft een 
interessante geschiedenis. Het gebouw
werd in 1828 gesticht als papiermolen,
maar in 1914 ingericht als korenmolen
waarbij een Francis-turbine voor de
aandrijving zorgde. In 1975 werd 
begonnen met een grote restauratie,
waarbij de turbine werd vervangen
door dit Zuppingerrad, een hoogrende-
mentsrad, genoemd naar zijn uitvinder
Walter Zuppinger, een Zwitserse 
ingenieur die er in 1883 patent op
kreeg (foto H. Noot, 16 juli 2005).




