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Redactioneel
Allereerst en allermeest wensen de redactie, de medewerkers en het
bestuur van de Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van het eerste
nummer van de negende jaargang een gezegend, voorspoedig 2006
toe. We laten onze wensen dit keer niet vergezeld gaan van een wel-
haast obligate sneeuwfoto, maar van een bijzonder fraaie foto van de
Witte Molen in Meeuwen met een dubbele regenboog, gemaakt door
Aartjos Hak. In de emblemata staat de regenboog als symbool voor
hoop, vertrouwen, vrede en harmonie. We hopen dat u zo ook 2006 in
mag gaan.
De molen van De Regt in Nieuw-Lekkerland wordt in dit nummer voor
de vierde maal speciaal belicht, het laatste deel in deze artikelenserie.
De molen leek in 1968 geen andere toekomst meer te hebben dan
sloop op kortere of langere termijn. Maar, zo lang er een romp is, is er
hoop. Dertig jaar na de onttakeling, in 1998, wordt er een stichting op-
gericht die zich beijvert om tot restauratie van deze unieke molen te ko-
men. De vooruitzichten zijn moedbenemend. De staat van de romp is
zeer slecht. Geld is er niet. De eigendomsverhouding is een nog onop-
gelost probleem. De positie van de molen ten opzichte van de molen
ten opzichte van de Lekdijk lijkt restauratie in oude vorm onmogelijk te
maken. Wat er wel is dat is enthousiasme en doorzettingsvermogen bij
de initiatiefnemers. Inmiddels zijn er een paar wissels om, de goede kant
op. De eerste werkzaamheden zijn achter de rug. Er is ongetwijfeld nog
een lange en moeizame weg te gaan. In deze aflevering een verslag
van de eerste stappen uit het dal omhoog plus een blik gericht op de
toekomst. 
De nacht van 31 januari op 1 februari 1953, nu 52 jaar geleden zal lang
tot het collectieve geheugen van Nederland behoren: de Ramp. Eer-
der schonken we hieraan aandacht in Molenwereld 2003-3-86. Eén ge-
beurtenis waarbij een molenaarsgezin, een molen, was betrokken werd
niet vermeld. Dat betrof het omkomen van een deel van het gezin Ver-
rijp van de molen van Het Land van Essche onder Strijen. Na de Ramp
werd de molen gesloopt; meer daarover in dit nummer dankzij de me-
dewerking van molenaar Verrijp uit Zuidland en de Historische Vereni-
ging Strijen.
Het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier is een van
de weinige hoogheemraadschappen met een flink aantal molens in ei-
gendom. Die worden punctueel onderhouden in de beste tradities van
waterschappen. Bart Slooten noteerde wat er de laatste jaren zo al niet
aan de Grebmolen onder Schoorldam is gedaan. Dat lever niet alleen
een indrukwekkende ‘staat van dienst’ op, maar geeft ook een goed
inzicht in wat er zoal bij het onderhoud van een watermolen om de
hoek komt kijken. JSB

N.B. Tegelijk met het vorige nummer van de Molenwereld is de factuur
voor het abonnementsjaar 2006 verzonden. Helaas staat er een 
storende ‘slip of the pen (pc)’ in. Er wordt een korting aangeboden van
i 2,50 voor abonnees die de rekening uiterlijk 31 december 2006 
betalen. Dit moet uiteraard geen 2006 maar 31 december 2005
zijn. Wij hopen dat u hier nota van wilt nemen.
Wilt u, als u die nog niet hebt voldaan, s.v.p. voor tijdige betaling zorg
dragen? Daarmee bespaart u de administratie veel werk en daarmee
tijd.

Afsluitdatum van de kopij voor het februarinummer van Molenwereld:
13 januari 2006.
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Spinnenkop De Bird te Grouw in
bedrijf gesteld

Met het lichten van de vang door wet-
houder H. Jonkers onder toeziend oog
van S. Koopmans (kleinzoon van de laat-
ste eigenaar die nog met de molen heeft
gewerkt) is op 18 november 2005 De Bird
op het eiland De Bird bij Grouw weer in
werking gesteld. De spinnenkop met de
markante met pannen gedekte onderto-
ren zal de functie van hulpgemaal voor
polder De Bird vervullen. De molen werd
eind 2004 onttakeld in afwachting van
restauratie. In juni 2005 kon door de ge-
meente Boarnsterhim opdracht tot de
circa 203.000 euro kostende restauratie
worden gegeven. Het bedrag is gefinan-
cierd met Europese subsidies (110.000
euro), bijdragen van de gemeente
(80.000 euro) en van de provincie en de
Bankgiroloterij (samen 13.000 euro). 

Nieuwe subsidieverordening
moet Gelderse Molenver -
ordening vervangen

Op 13 december 1995 heeft Provinciale
Staten wijzigingen in de Gelderse Molen-
verordening vastgesteld, die in werking
zijn getreden op 12 januari 1996. Deze ver-
ordening bevat een aantal bescher-
mingsmaatregelen voor molens waarbij
ook de directe omgeving van de molens
onder een beschermend regime valt. Bij
het opstellen van een bestemmingsplan
dient hiermee rekening te worden gehou-
den. Vervolgens is de uitvoeringsregeling
Gelderse Molenverordening bij besluit
van Gedeputeerde Staten vastgesteld op
8 augustus 1996 en in werking getreden
op 16 augustus 1996. Nog geen tien jaar
later heeft Gedeputeerde Staten in no-
vember 2005 een voorstel ingediend om
een nieuwe subsidieverordening Cultuur-
historie vast te stellen. Deze nieuwe rege-

ling moet twee bestaande regelingen
vervangen, te weten de subsidieregeling
Duurzame instandhouding Cultuurhistori-
sche waarden en de Gelderse Molenver-
ordening. De nieuwe subsidieverordening
is verbreed tot het hele cultuurhistorische

veld, waaronder bijvoorbeeld ook land-
schapselementen kunnen vallen. De
twee hiervoor genoemde regelingen zijn
te veel geënt op gebouwen en de ver-
breding in de nieuwe regeling sluit beter
aan bij het nieuwe cultuurhistorische be-

De molen van De Bird voor de restauratie (foto H. Noot, 4 november 1993).
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leid van de provincie. Een meerderheid
van de statencommissie Ruimtelijke Orde-
ning heeft de gedeputeerde echter te-
ruggefloten en de molenverordening blijft
dientengevolge voorlopig in stand. De
gedeputeerde is nadrukkelijk verzocht
met een goed voorstel te komen waarbij
enerzijds de bescherming van molens en
anderzijds hun biotoop in de nieuw vast te
stellen verordening expliciet verankerd
worden. 

Bovenas De Sterrenberg 
Nijeveen verstevigd

De in 1977 gestoken doorboorde boven -
as in molen De Sterrenberg te Nijeveen is
op 29 november 2005 versterkt. Gebleken
is dat er nogal wat speling zat in de hou-
ten as met gietijzeren kop, wat het aan-
brengen van versteviging noodzakelijk
maakte. De molenaars van De Sterren-
berg (G. Lutke, M. Brouwer en A. Bijker)
hebben drie extra, nieuwe en stevige
stroppen aangebracht. De stroppen zijn
gemaakt door de molenaar in opleiding
A. Bijker. 

Aanpassing waterhuishouding
Den Haller te Diepenheim

Op 21 april 2005 werd de gerestaureerde
watermolen Den Haller te Diepenheim of-
ficieel in gebruik gesteld (Molenwereld
2005-6-190). Om de watermolen weer als
vanouds voldoende water te geven is het
waterschap Regge en Dinkel gestart met
het oplossen van een aantal knelpunten
in de waterhuishouding rond de molen.
Wanneer het water van de Diepenheimse
Molenbeek wordt opgestuwd om te kun-
nen gaan malen is in hoger stroomop-
waarts gelegen gebieden sprake van
wateroverlast. Als de molen maalt dan

De bovenas van De Sterrenberg verstevigd met drie extra stroppen (foto: A. Bijker,
29 november 2005).

komt de beek deels droog te staan, met
desastreuze gevolgen voor flora en
fauna. Eind 2005 is men begonnen met
het verlagen van een van de percelen
grond naast de beek, waardoor een op-
pervlakte van een hectare wordt ge-
creëerd. Hierin kan circa 5000 kubieke
meter water worden ‘opgeslagen’. Te-
vens worden de oude grachten weer uit-
gebaggerd, zodat ook daar weer water
in kan staan. Benedenstrooms is, in het ka-
der van het project Landgoederen Die-
penheim, een aantal stuwen passeerbaar
gemaakt voor vissen. Bij de molen wordt
in een bestaande sloot een vistrap ge-
maakt, zodat ook daar de vissen stroom-
opwaarts langs de molen kunnen komen.
De werkzaamheden zullen naar verwach-
ting in februari 2006 zijn afgerond en de
totale kosten van het project zijn geschat
op 150.000 euro. Bij de uitvoering van dit
project is zowel flora en fauna als de be-
drijfsvaardigheid van de molen gebaat. 

Winterse taferelen te Lintelo en
Bredevoort

De met harde wind gepaard gaande
sneeuwval in het laatste weekend van
november legde grote delen van Neder-
land letterlijk en figuurlijk helemaal plat.
Uit verscheidene delen van Nederland
ook berichten over molens die bedolven
waren onder een dik pak sneeuw en in
beginsel niet vooruit te branden, doordat
ze als het ware vleugellam waren door
het gewicht van de sneeuw. Hieronder
het relaas van vrijwillig molenaar Te Brake

De sneeuw valt in grote plakken van de
roe bij De Wenninkmolen te Lintelo
(foto: T. Nieuwenhuis, 26 november
2005).

van de Wenninkmolen te Lintelo. ‘Bij aan-
komst op zaterdag 26 november stond de
roeketting aan de bordzijde snaarstrak.
Dit kwam door een grote laag sneeuw op
de holle kant van de Ten-Haveklep aan
de oplopende kant. De laag sneeuw was
circa 10 meter lang, 80 centimeter breed
en 15 centimeter dik. Ook lag een berg
van het gevlucht gevallen sneeuw bij het
onderste eind, zodat deze er in vast zat.
Door het voorzichtig dichttrekken van de
kleppen kwamen grote stukken sneeuw
naar beneden, waarvan één stuk een
golfplaat van de naast gelegen opslag-
loods vernielde. Ook de Prins van Oranje
in Bredevoort kende hetzelfde probleem,
maar doordat hier ook een stelring aan
de klep zit, konden ze niet dicht. Door het
grote gewicht op het opgaande eind,
liep het gevlucht met redelijke snelheid
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terug en verloor zodoende al wat
sneeuw. Daardoor was het komende
eind weer te zwaar en schommelde het
gevlucht als het ware als een klepel heen
en weer. Door de grote hoeveelheid vast-
geplakte sneeuw bleef het gevlucht zo
wanwichtig dat het uiteindelijk niet tot
draaien kwam’.

Nijkerker molensoap loopt 
ten einde

Na een jaar van intensief onderhandelen
hebben de gemeente Nijkerk en project-
ontwikkelaar Aprisco b.v. uit Assen (finan-
ciële) overeenstemming bereikt over de
herontwikkeling van het gebied Ooster-
poort in Nijkerk. Basis voor deze onder-
handelingen was de Nota van Uitgangs-

De Oostermolen in Nijkerk zoals hij te
zien en gewenst was, maar er waar-
schijnlijk nooit zal komen.

punten die de gemeenteraad op 24 sep-
tember 2004 heeft vastgesteld (Molenwe-
reld 2004-10-326), volgens welke de mo-
lenromp definitief van het toneel gaat
verdwijnen. Het College van B en W en
projectontwikkelaar Aprisco beschouwen
de overeenstemming als een solide basis
voor een hechte samenwerking om van
de Oosterpoort een prachtige winkel- en
woonlocatie te maken.
De kritiek vanuit de bevolking, Stichting
De Oostermolen, Stichting Stadsgezicht
Nijkerk, Stichting Oud Nijkerk en zelfs poli-
tieke partijen om de molen al dan niet op
zijn huidige plaats te behouden is door de
gemeente en de projectontwikkelaar
aan de laars gelapt. De gemeente heeft
in haar ingenomen standpunten volhard
en interventies van voormalig diskjockey
Harding en gedeputeerde Peters hebben
tot dusverre niet mogen baten. Bij het be-
reiken van de overeenstemming is geen
woord meer gerept over de molenromp.
Wel zullen de Eierhal en de Marechaus-
seekazerne in volle glorie worden geres-
taureerd en keren de Molenpleinpandjes
terug na het aanleggen van een onder-
grondse parkeergarage. De in het plan
opgenomen kiosken op het Molenplein
komen te vervallen. Aprisco ontwikkelt
het gehele project voor eigen rekening
en risico terwijl de gemeente zorgdraagt
voor de ontwikkeling van de openbare
ruimte en infrastructuur. Naast een vol-
waardig winkelbestand van maximaal
5.200 vierkante meter bruto winkelvloer-
oppervlak, worden er in principe 86 wo-
ningen gebouwd. De samenwerkings-
overeenkomst wordt opgesteld nadat op
15 december de gemeenteraad heeft in-
gestemd met het onderhandelingsresul-
taat. Nadien worden een stedenbouw-
kundig plan (ontwikkelingsvisie) en het
bestemmingsplan ten behoeve van het
project uitgewerkt respectievelijk aange-
past. Uiteraard kunnen in de bezwaarpro-
cedure alle registers nog opengetrokken
worden om de planuitwerking verder te
vertragen, maar de kaarten lijken nu de-
finitief te zijn geschud.

Kap gelicht van De Hoop te 
Vorden

Nadat op 25 augustus door de gemeen-
teraad van Vorden werd ingestemd met
een voorstel om tot restauratie van De
Hoop te komen (Molenwereld 2005-9-
266), was het eind 2005 dan eindelijk zo-
ver: de start van de restauratie. De ge-
meente is ook akkoord gegaan met het
geven van een woonbestemming voor
het aangebouwde pakhuis (en een deel
van de molen). Op 9 december vroeg in
de ochtend zijn door Groot-Wesseldijk uit
Lochem de voorbereidingen getroffen
om de molen tijdelijk te onttakelen en de
kap af te nemen. Een end van de roede
is in 1996 al nagenoeg gehalveerd en
korte tijd later bevonden beide roeden
zich op de begane grond. Het uitnemen
van de anderhalve roede is gevolgd door
het afnemen van de in slechte staat ver-

kerende kap (nadat staart en schoren zijn
verwijderd) en het plaatsen van een
noodkap. De kap zal bij de molen ter
plaatse worden gerestaureerd en in de
molen zal aandacht worden besteed
aan de vloeren en het gaande werk. De
molen is in eigendom van E. van Ark en
de ruim 300.000 euro kostende restauratie
zal naar verwachting in de zomer van
2006 zijn afgerond. 

Korenmolen Elst (U) in ere 
hersteld

Het Utrechts Landschap beheert 22 pol-
der- en korenmolens. Begin dit jaar is op
vele plaatsen gestart met een groot-
scheepse restauratiecampagne. De eer-
ste molen die geheel is gerestaureerd is
de korenmolen ‘t Wissel in Elst. Begin juni
2005 is gestart met de restauratie, die
bijna geheel in eigen beheer is uitge-
voerd. Na vele jaren van stilstand zal de
molen weer kunnen draaien en bij vol-
doende wind ook kunnen malen. Om te
kunnen malen heeft de molen namelijk
meer vermogen nodig. Het kruiwerk is
grondig gerestaureerd. De molen is voor-
zien van een nieuwe staart en nieuwe
schoren. Dit zijn de balken aan de buiten-
kant van de molen waarmee de molen
op de wind kan worden gezet. Ook de
spruiten zijn nieuw. De spruiten zijn de bal-
ken door de kap waaraan de schoren zijn
bevestigd. Als finishing touch wordt de
molen voorzien van nieuwe zeilen.
Een viertal molenaars van de molen Rijn
en Lek uit Wijk bij Duurstede gaan de mo-
len draaien en er graan malen. In de toe-
komst komt een vaste vrijwillig molenaar
op de molen.
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Korenmolen ‘t Wissel uit 1855 is de enige
grondzeiler korenmolen in de provincie
Utrecht. De molen is als grondzeiler ge-
bouwd omdat de windvang ten tijde van
de bouw optimaal was. Op oude foto’s is
te zien dat de molen in een vrijwel kaal
landschap ligt. Er was nauwelijks bebou-
wing en bomen en struiken waren ook in
geen velden of wegen te bekennen. Te-
genwoordig is dat anders. Omliggende
woningen en hoge bomen belemmeren
de windtoe- en afvoer. Het Utrechts Land-
schap zal dan ook proberen om samen
met de omwonenden in ieder geval de
hoge bomen te kappen of te snoeien.
De restauratie van de molen is mogelijk
gemaakt door steun van de provincie
Utrecht. Op 22 december vond de fees-
telijke heropening van de molen plaats.
Na een welkomstwoord door de voorzitter
van de Stichting De Utrechtse Molen, de
heer De Geer werd aansluitend de ope-
ningshandeling verricht door gedepu-
teerde Van Bergen. Vervolgens ging de
molen officieel over van de gemeente
Amerongen naar de gemeente Rhenen.
Stichting Het Utrechts Landschap.

Restauratie De Hoop te Loenen
in volle gang

Op woensdag 7 december is met behulp
van een hoogwerker de staart van molen
De Hoop te Loenen aan de Vecht aan-
gebracht. Dit gebeurde in aanwezigheid
van een vertegenwoordiger van de spon-
sor van de staart, de Lions Club Over-Hol-
land uit Breukelen. Met de restauratie van
de staart is een belangrijke mijlpaal be-
reikt.
Medio 2006 zal De Hoop maalvaardig
worden opgeleverd. Toen molenaar Je-
roen Veltrop in 2000 de molen kreeg toe-

Met het uitnemen van de oude korte spruit vordert het herstel van de korenmolen
in Loenen (foto: W. Wijsman, 7 december 2005).

gewezen van eigenaar Stichting De
Utrechtse Molens was de molen in zeer
slechte staat. Door het ontbreken van
een groot aantal onderdelen van het bin-
nenwerk was de molen ook niet meer
maalvaardig. Met veel enthousiasme, in-
zet en hulp van familie heeft Jeroen een
belangrijke aanzet gegeven tot een eer-
ste restauratie. Al snel werd echter duide-
lijk dat er niet meer kon worden volstaan
met beperkte aanpassingen. Het binnen-
en buitenwerk van de molen was in zo’n
slechte staat dat complete restauratie
noodzaak werd. In 2003 werd de Stichting
Molen De Hoop opgericht, met als doel
de benodigde middelen voor jaarlijks on-
derhoud bijeen te brengen en de restau-
ratieplannen verder gestalte te geven.
De restauratieaanpak van De Hoop
kwam begin 2005 in een stroomversnelling
door Stichting Het Utrechts Landschap
(Molenwereld 2005-6-191). Het Utrechts
Landschap werkt als beheerder van de
molen nauw samen met de Stichting Mo-
len De Hoop in de vormgeving van de
toekomstplannen van de molen, waarbij
deze een informatie- en verkoopfunctie
zal krijgen. 

Opnieuw onderhoud aan de
Veenmolen te Wilnis

In december 2005 is gestart met onder-
houdswerkzaamheden aan de Veenmo-
len te Wilnis. In 2003 werd voor het laatst
onderhoud uitgevoerd (Molenwereld
2003-6-176) en sindsdien draait de molen
regelmatig. De werkzaamheden bestaan
onder meer uit het vervangen van de
windpeluw en delen van de zoldervloe-
ren en -balken (voor zover er sprake is van
overmatige aantasting door houtworm).
Ook wordt de baard hersteld; het hierop

Aan De Veenmolen te Wilnis vindt 
opnieuw onderhoud plaats (foto: circa
1990).

oorspronkelijk vermelde ‘anno 1823’ zal
opnieuw worden aangebracht. Dit is ove-
rigens niet het bouwjaar, doch het jaar
waarin de molen op deze plaats her-
bouwd is. De molen zelf is zeer waar-
schijnlijk ouder en als poldermolen uit de
regio afkomstig. Op zijn huidige plek is de
molen tot 1947 op windkracht als koren-
molen in bedrijf geweest. Het onderhoud
vindt plaats in opdracht van Het Utrechts
Landschap en maakt onderdeel uit van
de grote inhaal- en hersteloperatie aan
de molens die eigendom zijn van Stichting
De Utrechtse Molens. 

Biotoop Sluismolen te Koedijk
aanzienlijk verbeterd 

Opdringende bebouwing en een flinke
toename van beplanting rond de her-
bouwde Sluismolen te Koedijk zorgden de
laatste jaren voor biotoopellende. In 2003
werd door Landschap Noord-Holland een
plan opgesteld om de molenbiotoop te
verbeteren. Voor de uitvoering ervan, die
in 2004 van start ging, stelde eigenaar het
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier een bedrag van 25.000 euro be-
schikbaar (Molenwereld 2004-5-192).
Daarnaast heeft de provincie Noord-Hol-
land een financiële bijdrage geleverd. De
biotoopverbetering is ook mede mogelijk
geweest dankzij medewerking van om-
wonenden, aangezien een groot deel
van de beplanting zich op hun terrein be-
vond. De hoge bomen zijn gesnoeid of
vervangen door lager blijvende beplan-
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ting. Het project is met het houden van
een feestelijke bijeenkomst op 13 de-
cember officieel afgesloten. De wind-
vang van de molen is aanzienlijk verbe-
terd en de molen is vanuit meerdere rich-
tingen weer zichtbaar in het landschap.
Vooral het eerste is van cruciaal belang
wanneer de molen wordt ingezet als ca-
lamiteitengemaal bij de bemaling van
de Sluispolder. Tot deze noodbemaling
kan het hoogheemraadschap besluiten
in geval van langdurige regenval. Met
dit plan en de uitvoering ervan zijn stap-
pen in de goede richting gezet en het
hoogheemraadschap is dan ook een
tweede project gestart bij de Viaanse
Molen te Alkmaar.

Restauratie Windlust Hoek op
komst?

Nadat F. Weemaes begin 2004 de sleutels
van de Windlust in Hoek inleverde (Mo-
lenwereld 2004-3-131), is het angstvallig
stil gebleven. Wel werd nog een schoor
vernieuwd maar van de uitvoering van
een onderhoudsplan is tot op heden
geen sprake. Nu de molen geruime tijd stil
staat en er ook nog geen opvolger is ge-
vonden die de molen wil laten draaien,
ondanks de nog steeds aanwezige risi-
co’s, is dit aanleiding voor de politiek op-
nieuw vragen te stellen. Het CDA heeft in
november schriftelijk aan het College van
B en W van de gemeente Terneuzen ver-
zocht wanneer met de uitvoering van het
onderhoudsplan wordt begonnen. De
molen is immers een beeldbepalend mo-
nument in het centrum van Hoek maar
staat er verwaarloosd bij. Reagerend op
eerdere vragen dit jaar werd door de ge-
meente gesteld dat het noodzakelijke on-
derhoud verricht zou zijn en een onder-
houdsplan in de maak was. De ge-
meente geeft nu aan dat wanneer er
een molenmaker gevonden is, de overige
werkzaamheden op korte termijn hun
aanvang kunnen nemen. Daarnaast
baart de nieuwbouw op steenworp af-
stand van de molen nog steeds de no-
dige zorgen, al hoewel rekening schijnt te
worden gehouden met de biotooprichtlij-
nen dienaangaande. 

Actie tegen kaalslag Middel-
burgse bolwerken

In december is een handtekeningenactie
gestart om te protesteren tegen de plan-
nen van de gemeente om te kappen in
het groen op de bolwerken te Middel-
burg (Molenwereld 2005-12-386). De actie
sluit aan bij een door de Tuin van Zeeland
genomen initiatief dat zou moeten leiden
tot herziening van de plannen. De bewo-
ners van de bolwerken en singels te Mid-
delburg vrezen een ware kaalslag door
de renovatie van het uitgestrekte park op
de bolwerken. Het ontwerp van het tuin-
en landschapsarchitectenbureau Copijn
uit Utrecht creëert een strakke openheid,
die volgens de bewoners ten koste gaat

De Viaan te Alkmaar kon een biotoopverbetering best gebruiken (foto: oktober
2004).

van de huidige kwaliteit. Juist het groen
rond de bolwerken is de kracht van de
uitstraling die de Middelburgse bolwerken
hebben. De ontwerper heeft aangege-
ven dat het allemaal wel mee zal vallen,
aangezien slechts 10 tot 15 procent van
de huidige beplanting zal verdwijnen. Er
wordt alleen gekapt waar dat nodig is om
ruimte te maken voor de molens, voor
zichtlijnen naar de stad en om andere
aanwezige bomen ruimte te geven. Tij-
dens de renovatie van de bolwerken zul-
len ruim vijftig bomen worden gekapt. 

Gemeente Borsele maakt aan-
koop molen Ovezande mogelijk 

De Stichting Molen De Blazekop staakte in
het voorjaar van 2005 haar pogingen de
(naamloze) molen te Ovezande in eigen-
dom te verkrijgen vanwege een te hoge

vraagprijs. De hoop dat het tot herstel
van de molen zou geraken leek hiermee
vervlogen (Molenwereld 2005-5-157). De
gemeente Borsele heeft evenwel op 1
december 2005 besloten garant te willen
staan voor de stichting. De stichting koopt
met de molen ook de molenaarswoning,
twee naastgelegen schuren en de grond.
Met deze garantstelling is het voor de
stichting mogelijk om tegen gunstige ren-
tecondities het benodigde bedrag van
240.000 euro te financieren. De molen, in
eigendom van Fa. De Baar te Graauw,
verkeert in zeer slechte staat. In 2002 liet
de gemeente op haar kosten al een zeil
aanbrengen om inregenen te voorko-
men. Na verwerving wordt het restaura-
tietraject geopend en worden de moge-
lijkheden bekeken op welke wijze de mo-
len en overige opstallen het beste geëx -
ploiteerd kunnen worden. Aangezien sub-
sidiegelden mogelijk pas in 2008 of 2009

Zo stond de Seismolen er omstreeks 1965 bij...
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beschikbaar kunnen zijn, verwacht de
stichting op zijn vroegst in die tijd met de
restauratie te kunnen beginnen. Voorals-
nog kan worden gesteld dat door de be-
reidwilligheid van de gemeente de molen
te Ovezande voor de toekomst bewaard
zal blijven, iets wat men een half jaar ge-
leden niet meer voor mogelijk had ge-
houden. 

Opnieuw ophef rond biotoop
Bredase molen

Op het terrein van Princeville te Princen-
hage wil projectontwikkelaar De Wit Ma-
nagement uit Prinsenbeek Residence Prin-
ceville realiseren. Dit nieuwbouwproject
omhelst twee appartementengebouwen
en een kantorencomplex van in totaal 24
meter hoog. Het project houdt verband
met de aanleg van de HSL, de verbreding
van de A16 en de vernieuwing van het
verkeersknooppunt Princeville. Bewoners
van Princenhage hebben zich tijdens een
hoorzitting op 29 november 2005 uitdruk-
kelijk laten horen, aangezien het plan te
dicht bij de dorpskom ligt en het dorps-
aanzicht aantast. Dit in tegenstelling tot
de gemeenteraad van Breda, die nie-
mand naar de zitting afvaardigde. Vol-
gens het twee jaar oude bestemmings-
plan zou slechts nieuwbouw met een ho-
recabestemming tot een hoogte van 12
meter toegestaan zijn. Bovendien passen
de bouwhoogtes niet in de in het be-
stemmingsplan opgenomen biotoopricht-
lijnen voor de nabijgelegen molen De
Hoop. Juist in het kader van de herbouw
van deze molen streed eigenaar Hof
lange tijd om biotoopgaranties afge-
dwongen te krijgen, voordat hij over wilde
gaan tot (complete) restauratie van de
molen. Op 28 oktober 2003 eiste de Raad
van State opneming hiervan in het be-
stemmingsplan (Molenwereld 2004-2-45).
Het College van B en W wil nu via een ar-
tikel 19-procedure een vrijstelling krijgen

In maart 2002 zag de toekomst voor 
de molen van Ovezande er nog niet
florissant uit. 

en jaagt daarmee bijna de hele bevol-
king van Princenhage tegen zich in het
harnas. De bewoners zijn verontwaardigd
dat circa twee jaar na het vaststellen van
een nieuw bestemmingsplan de ge-
meente zich nu al onttrekt aan haar ver-
antwoordelijkheden. De eerste bezwaren
zijn echter al ingediend voor het verstrij-
ken van de termijn op 28 december 2005
en men is bereid tot de Raad van State te
procederen.

Oude afbeelding biedt opening
restauratie Opwettense molen

In Nanjing verrijst een replica van de Op-
wettense Watermolen te Nuenen (Molen-
wereld 2005-12-386). De molen wordt na-
gebouwd naar de situatie zoals ook de
Nederlandse molen deze ooit kende: in
goede staat. De toestand van de water-
molen, oorspronkelijk koren-, zaag- en
oliemolen, gaat hard achteruit. Eigenaar
P. Geboers heeft de afgelopen acht jaar
al diverse verzoeken gedaan om bij de
molen een bijgebouw te mogen plaatsen
met een speciale bestemming, waardoor
hij de restauratie van de molen kan finan-
cieren. Zijn verzoeken werden telkens af-
gewezen, aangezien nieuwe bebouwing
afbreuk zou doen aan het oorspronkelijke
karakter van het molencomplex. Door
een afbeelding uit een archief waarop
de molen omstreeks 1910 is afgebeeld,
keert het tij waarschijnlijk ten goede. Op
die foto is achter de molen een gebouw
te zien dat waarschijnlijk dienst heeft ge-
daan als leerlooierij of leerdrogerij. De
nieuwbouw met de uiterlijke kenmerken
van het oude historische gebouw moet
ruimte bieden aan een restaurant. Wet-
houder Jansen deelde in de vergadering
van de commissie ruimtelijke ordering
mede dat er sprake is van een doorbraak
en dat de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg en de provincie niet afwijzend te-
genover deze plannen staan.

Werkzaamheden Fransche 
Molen Valkenburg voorlopig 
hervat

De bouwvergunning voor de restauratie
van De Fransche Molen te Valkenburg is
op 31 maart 2005 van rechtswege opge-
schort (Molenwereld 2005-6-196/2005-5-
161), aangezien de bouwvergunning was
afgegeven terwijl in het bestemmingsplan
geen woonbestemming bestaat voor het
bijgebouw. De bouwvergunning werd
verstrekt door de gemeente, met als aan-
vullende bepaling dat het bijgebouw al-
leen qua casco gerestaureerd mocht
worden. Deze bepaling werd niet in de
bouwvergunning opgenomen en hotelei-
genaar Janssen verzocht de rechter
daarom de (totale) bouw op te schorten,
zolang zijn bezwaar tegen de bouwver-
gunning aanhangig was. Hierdoor kwam
de restauratie uitgevoerd door Bouwbe-
drijf Coppes BV, in opdracht van eigenaar
Bouwbedrijf L. van de Ven BV, volledig stil
te liggen. Janssen heeft tegen de door de
gemeente gestarte vrijstellingsprocedure
bezwaren ingediend, die op 6 december
in de commissie bezwaarschriften van de
gemeente Valkenburg zijn behandeld. De
restauratie en verbouwing van het molen-
gebouw zijn in november 2005 voorlopig
weer hervat. Naar aanleiding van de uit-
spraak van het College van B en W op
basis van het advies van de commissie
bezwaarschriften kan buurman Janssen
uiteindelijk wederom in beroep gaan. On-
enigheid over de brandtrap is uiteindelijk
de aanleiding om alle mogelijkheden
aan te grijpen de restauratie van het mo-
lencomplex uit te stellen. Dat terwijl eige-
naar Van de Ven slechts wil legaliseren
dat van een op zijn terrein uitkomende
brandtrap door Janssen gebruik mag
worden gemaakt in geval van nood. Het
te nemen gemeenteraadsbesluit kan of
tot een nieuwe overlegsituatie of we-
derom tot een juridische crisis leiden. 

De Opwettense Watermolen in de jaren negentig van de vorige eeuw. 
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Inventarisatie restauratie -
behoefte molens Weert

De gemeente Weert heeft de vragen naar
aanleiding van de biotoop rond de mo-
lens te Tungelroy en Keent (beiden St.
Anna) nog niet beantwoord, maar inmid-
dels wel opdracht gegeven om de restau-
ratieachterstanden te inventariseren van
de vier windmolens die ze nog in eigen-
dom heeft. Voor het onderzoek trekt de
gemeente 32.500 euro uit. Een en ander
komt voort uit de afspraak tot en met 2008
een bedrag van 424.000 euro te besteden
aan molenrestauraties, alvorens de molens
in beheer van de Molenstichting Weerter-
land over te dragen (Molenwereld 2005-6-
197). Zo verkeren kap en gevlucht van de
Sint Anna te Keent in slechte staat en heeft
de Sint Anna te Tungelroy te lijden onder
houtrot. Bij de Molen van Nijs te Stramproy
is sprake van vochtoverlast en de St. Jan te
Stramproy heeft herstel van het dak en
een schilderbeurt nodig. Ook worden
noodzakelijke aanpassingen in het kader
van de Arbowetgeving bij het onderzoek
betrokken. Op basis van de uitkomsten zul-
len restauratieplannen voor de vier molens
worden opgesteld en uitgevoerd. Aange-
zien deze werkzaamheden grotendeels
gelijktijdig plaats zullen vinden heeft de ge-
meente behoefte aan een masterplan,
waarin per molen de restauratie is uitge-
werkt inclusief bestek en begroting. Het
plan zal tevens dienst doen voor de aan-
vragen in het kader van de nieuwe Brim-
regeling.

Internationaal molencongres
TIMS in 2007 te gast in Nederland

Van 2 tot en met 10 juni 2007 zal voor de
twaalfde keer een internationaal molen-
congres worden gehouden, dit keer in

Nederland. Het congres wordt georgani-
seerd door de Nederlands/Vlaamse afde-
ling van TIMS, samen met De Hollandsche
Molen en het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars en de voorbereidingen zijn in volle
gang. Tot nu toe waren dit soort congres-
sen alleen toegankelijk voor leden, maar
dat is nu veranderd en iedere geïnteres-
seerde kan deelnemen. Zo hoopt men
het contact binnen de (internationale)
molenwereld te bevorderen. Het sympo-
sium heeft twee belangrijke elementen:
lezingen en presentaties over de meest
uiteenlopende molenonderwerpen en
een aantal excursies. De lezingen zullen
niet alleen worden gehouden door de
deelnemers zelf, maar er worden ook gas-
tsprekers uitgenodigd. Het congres is dé
gelegenheid om te tonen wat er in Ne-
derland gaande is op het gebied van
molens. Aangezien 2007 ook het ‘Jaar
van de Molens’ is, wordt samen met Ver-
eniging De Hollandsche Molen op één
van de symposiumdagen een themadag
georganiseerd. Als thema zal vermoede-
lijk waterbeheer en polderbemaling wor-
den gekozen. Voor deze dag kan straks
apart worden ingeschreven. Verder kun-
nen de buitenlandse gasten kennismaken
met het werken met molens, waarbij de
gelegenheid wordt geboden om een
paar workshops in kleine groepen te or-
ganiseren, zoals het actief werken met

De Fransche Molen in Valkenburg 
tijdens de restauratiestop 
(foto: H. Noot, 17 juli 2005). 

een molen. De excursies gaan naar het
oosten, het noorden en het westen van
ons land en er is gekozen voor een min of
meer thematische opzet. Zo zal op één
van de dagen het ambacht centraal
staan en op een andere dag de polder-
bemaling. Tijdens de excursiedagen wor-
den ook minder voor de hand liggende
doch interessante objecten bezocht. De
symposiumweek wordt afgerond met een
vaartocht over de Kager Plassen, die bij
de deelnemers een onvergetelijke herin-
nering achter moet laten! Voorafgaande
aan het congres zal de zogenaamde
Apre-tour- worden gehouden. Deze drie-
daagse excursie gaat langs bekende mo-
lengebieden, zoals de Zaan, de Scher-
mer, Kinderdijk en Schiedam en heet dan
ook niet voor niets ‘Highlights of Holland’.
Deze tocht is voornamelijk bedoeld voor
molenliefhebbers die ons land niet eerder
hebben bezocht. Na afloop van het sym-
posium vindt de ‘post-tour’ plaats. Deze
tocht duurt vier dagen en laat de deel-
nemers kennis maken met het rijke mole-
nerfgoed in Vlaanderen. Het molencon-
gres is niet alleen een prima gelegenheid
om de buitenlandse gasten te laten zien
wat we op het gebied van molenbehoud
hier allemaal doen, het biedt ook Neder-
landse molenvrienden de gelegenheid
zonder veel te hoeven reizen kennis te
maken wat er op het gebied van molens
in het buitenland allemaal te vinden is en
gebeurt. Het is dan ook te hopen dat veel
Nederlandse molenvrienden van de gele-
genheid gebruik zullen maken om aan
het symposium deel te nemen. Vanaf half
2006 zal iedereen zich kunnen aanmel-
den en voor inlichtingen kan men nu al
terecht op de website van het sympo-
sium: www.timsmills.info/tims2007. Voor
vragen kun je ook rechtstreeks contact
met de organisatie opnemen, via e-mail
tims2007@tiscali.nl of telefoon 070-
3460885. TIMS Nedeland en Vlaanderen.

In ‘t kort

- De korenmolen van Makkum is na korte
tijd te koop te hebben gestaan op 1 de-
cember 2005 in handen van een andere
particuliere eigenaar gekomen. 
- Op 19 november heeft de Stichting
Landschapsbeheer Alblasserwaard twee
cheques van 5.000 euro uitgereikt aan re-
spectievelijk de Regionale Gemalenstich-
ting en de Stichting tot Instandhouding
van Molens in de Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden.
- Op 2 december 2005 heeft molenaar W.
van Krieken voor zijn bijzondere verdien-
sten bij het behoud van De Windhond te
Woerden de Hugo Kotestein-oorkonde in
ontvangst mogen nemen. 
- In november 2005 is Coppes uit Bergha-
ren gestart met de restauratie van de

Logo van het Internationaal 
Molencongres in 2007.
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Zwartenbergse Molen te Etten-Leur. Zo
worden onder meer de korte spruit en de
vang (gedeeltelijk) vervangen.
- De op 11 mei 2005 opgerichte werk-
groep (Molenwereld 2005-9-276) tot her-
bouw van de verdwenen molen van
Houthuizen is een onderzoek gestart naar
de (financiële) haalbaarheid en heeft op
9 december 2005 een presentatie gege-
ven om de draagkracht in het dorp te
peilen.
- De kapzolder inclusief draagbalken, het
hekwerk op het dak van het pakhuis en
de steenkuip van de Jan van Cuijk in Cuijk

De Windhond in Woerden in winters
duister (foto J. Vendrig, 26 december
2002).

worden begin 2006 door molenmakersbe-
drijf Beijk uit Afferden hersteld of vervan-
gen.
- De gemeente Woensdrecht wil de wo-
ning naast de melkfabriek te Huijbergen
kopen en gelijktijdig de omgeving van
molen Johanna verfraaien.
- Volgens een woordvoerster van de ge-
meente Heythuysen heeft (AKG)-mole-
naar L. Gielen het huurcontract van de
Grathemermolen te Grathem per 1 janu-
ari 2007 opgezegd.

Molenkalender 2006

18 maart: Algemene Vergadering Hol-
landsche Molen.
26 maart : Westbrabantse Molendag.

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M

Houthandel

Zagerij

Import
Voor molenrestauraties

EikEn- En Bilinga stammEn in Voorraad

In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 

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

Het al-dan-niet aanwezig zijn van lichte
strepen op de hoeken van het acht-

kant van de molen van het Walcherse
Serooskerke is bijna uitgedraaid op een
welles-nietesdiscussie. Maar waar is het
bewijs? Op het schrijven van M. Delle-
beke in Molenwereld 2005-11-314 reage-
ren de heer Keunen van Monumenten-
zorg en de Zeeuwse molenkenner Frans
Weemaes. 
Keunen schrijft: ‘Bij de restauratie destijds
is alle bekleding eraf gegaan en kwam
onder de toenmalige laag dakleer (zon-
der gele strepen) een oude laag te voor-
schijn met geel geschilderde aparte stro-
ken dakleer op de hoeken (geen lood,
mijns inziens veel te duur). Het staat mij bij
dat ik toen nog een stukje als curiositeit
mee naar Zeist heb genomen.’
Weemaes bevestigt dit en schrijft: ‘Zoals
vaak ligt de waarheid ergens in het mid-
den. Op de oudste afbeeldingen heeft
de molen geen strepen, maar in de jaren
‘30-’40 van de vorige eeuw moeten ze er
wel geweest zijn. Dat was ook nog zicht-
baar onder het oude dakleer, of wat daar
nog van over was, bij de verplaatsing. Ik
heb daar nog wel ergens foto’s van, denk
ik. Destijds is de molen toen door mijn
oude baas gekocht en verplaatst. Zo-

M e t  e n  z o n d e r  s t r e e p

doende was ik bij de restauratie betrok-
ken. Later is alles weer met nieuw dakleer
bedekt en werd alles weer zwart. Oor-
spronkelijk, bij de bouw, is de molen hout-
gedekt geweest. 

Het hele kernpunt waar het om draait is:
waar kies je voor als je (terug) restaureert.
Mits goed gemotiveerd is er zowel voor
de keuze van Keunen als die van Michel
wat te zeggen.’

Het onomstotelijk bewijs (foto coll. Frans Weemaes).

‘ t  Betere Werk
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Niedersachsen

Duitsland

Te koop:
Molenboeken(collectie)

Tel: 0543-52 19 30

Restauratie Hüvener Mühle

In Molenwereld 2004-2 werd gewezen op
de dringend noodzakelijke  restauratie
van de Hüvener Mühle, een gecombi-
neerde wind- en watermolen, een van de
laatste van zijn soort in Europa. Op 21 juni
2002 werd het 200-jarig bestaan van de
molen gevierd.
Verschillende deskundigen hadden ern-
stige gebreken vastgesteld aan het
casco van de wind- en watermolen. Zo
was de stabiliteit van de ondergrond aan-
getast, waardoor in heel het gebouw ont-
wrichtingen ontstonden die de stijfheid
zwaar belastten. Daar bovenop kwam
een ver voortgeschreden aantasting van
het houtwerk door houtworm. Er moest
dus handelend opgetreden worden.
Deze visie werd door alle betrokken in-
stanties gedeeld. De Landkreis Emsland,
evenals de gemeente Sögel en de Hei-
matverein Aschendorf-Hümling als eige-
naar hebben zich sterk gemaakt voor het
behoud van deze unieke molen. De kos-
ten voor de totale restauratie werden op
1,05 miljoen euro geraamd. Om dit be-
drag bij een te krijgen was brede steun
noodzakelijk. De Europese Unie heeft in-
middels en subsidie van 700.000 euro toe-
gezegd. Het doel was de molen com-
pleet maalvaardig te herstellen.
In oktober 2004 werd al met de restaura-
tie begonnen. Nadat de houtconstructie
van schadelijke insecten was verlost werd
voor de stabiliteit van de molen gezorgd.
Omvangrijke funderingswerkzaamheden,
vooral aan de kant van het waterrad en
de steenzolder moeten een verder weg-
zakken van het gebouw in de richting van
de beek in de toekomst voorkomen. Het
waterrad, de wieken, de kap en de stel-
ling enz. werden gedemonteerd en in de
werkplaatsen van de aannemers gerepa-
reerd of  zo nodig vernieuwd. Het com-
plete binnenwerk werd na herinstallatie
maalvaardig gemaakt. Daartoe werden
de stenen, de steenkraan en de buil
evenals alle assen, spillen en wielen gere-
pareerd en gangbaar gemaakt.  
Onder het directe werk aan het gebouw
viel naast het afbreken en vernieuwen
van de brug en de stuw ook het vakwerk
van het watermolengebouw. De bescha-
digde leemvullingen werden vernieuwd.
Hetzelfde geldt voor de vloer. Ook hier

werd met leem gewerkt. Op het dak van
het molengebouw kwamen weer ouder-
wetse dakpannen en de molenromp spa-
nen. 
Ook de molenomgeving, de molenbio-
toop werd naar vereist aangepakt. Een

uitdunning van het geboomte was drin-
gend noodzakelijk om de molen weer
wind te geven. Volgens de planning
moesten de werkzaamheden in novem-
ber vorig jaar afgesloten zijn.  
Bernhard Fritsche. 

Links: De Hüvener Mühle in 1988, voor de restauratie. De molen zal in zijn 
werkzame tijd wel betere aanvoer van wind en water hebben gekend 

Rechts: Werk in uitvoering. Het zeskant en de kap zijn met spanen gedekt, 
het watermolengebouw met oud-Hollandse dakpannen.

Restauratie van het leem in de vakwerkwanden.   
(alle foto’s Bernhard Fritsche). 
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Fundering van de
Hollandsche Molen

opgegraven

land, dat bij het bouwrijp maken van het
terrein aan de oppervlakte was geko-
men. Omdat hij uit een molenaarsfamilie
stamt en wist dat daar ergens de Hol-
landsche Molen gestaan moest hebben
ging hij op nader onderzoek uit. Zijn over-
grootvader Arnoldus de Reuver, roep-
naam Arie, was de laatste De Reuver als
molenaar op de Hollandsche Molen. Hij
overleed in 1873 op slechts 40-jarige leef-
tijd. Zijn betovergrootvader Gerrit de Reu-
ver bemaalde de even westelijker gele-
gen Hondertse Molen van de Hondertse
polder. Jan den Besten, woonachtig in
Loenen, kon de nodige gegevens vers-
trekken over de polder en haar molens.
De Hollandsche Molen hield de Holland-
sche polder op peil en werd later met de
nabijgelegen Stichtse Molen onderge-
bracht in het waterschap Holland, Sticht
en Voorburg. Beide molens waren in de
17de eeuw gebouwd als achtkante bin-
nenkruier, een molentype dat wel meer in
Utrecht voorkwam. Via een voorboezem
maalden ze uit op de Vecht. De afmetin-
gen van de in 1659 gebouwde Holland-
sche Molen zijn precies bekend. In 1721
werd de molen als buitenkruier herbouwd
nadat de molen door een ongeluk was
afgebrand. De Stichtse Molen hield zo-
lang ook de Hollandsche polder op peil.
Uit polderrekeningen blijkt dat Arie de
Reuver in de jaren 1853 t/m 1855 een jaar-
loon ontving van 125 gulden. Verder
kreeg hij een vergoeding van 30 gulden
voor olie en reuzel.De molen werd onder-

Het stoomgemaal, 
dat de taak van 
de Hollandsche 
en Stichtse 
Molen overnam 
(foto E.G.M. 
Esselink). 

De gemeente Loenen in 1866 volgens
de Gemeenteatlas van Kuyper. Ten
zuidwesten van de dorpskern, onder de
vet gedrukte plaatsnaam Loenen de
Stichtsche en de Hollandsche Molen.

E.G.M. Esselink

BBij toeval hoorde de 82 jarige Arie de Reu-
ver uit Abcoude van het verdwijnen van
de boerderij Cleijn Croonenburg aan de
Rijksstraatweg ten zuidwesten van Loenen
aan de Vecht. De boerderij moet wijken
voor de nieuwbouwwijk Cronenburgh.
Omdat hij in deze omgeving is opge-
groeid besloot hij om ter plekke nog eens
te gaan kijken en wat er nog stond op de
foto vast te leggen. Daarbij viel zijn oog
ook op enig puin en hout verderop in het
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M O L E N S A C T U E E L

Resten van funderingshout van de 
Hollandsche Molen, bij het uitgraven
van de Hollandsche Watering naar 
boven gekomen op de plek waar de
molen stond (foto A. de Reuver, 
maart 2005).

houden door L. Krook, timmerman en mo-
lenmaker, maar ook andere ambachtslie-
den kwamen er aan te pas. Zo worden er
rekeningen betaald aan een metselaar,
een smid, een rietdekker, een zeilenmaker
en een schilder. Omstreeks 1875 werd aan
de voorboezem van de Stichtse Molen
een stoomgemaal gebouwd, dat het
werk van de beide molens overnam.
Aanvankelijk bestond het vermoeden,
dat de Hollandsche Molen in 1874 in
Ugchelen bij Apeldoorn als papiermolen
herbouwd werd, naast de al bestaande
waterpapiermolen aan het Voorslop. Pa-
piermaker Jan van Houtum kocht name-
lijk in dat jaar een molen in Loenen aan
de Vecht voor 400 gulden. Toch is het on-

De Stichtsche en de Hollandsche 
Molen op een fragment uit de 
kadastrale kaart van omstreeks 1830. 

waarschijnlijk dat dit de Hollandsche Mo-
len was. In de polderrekeningen wordt de
opbrengst van de verkoop van de molen,
688 gulden, pas geboekt op 14 augustus
1878. Verder schrijft Voorn in zijn stan-
daardwerk over papiermolens, dat de
naar Ugchelen verplaatste molen als ko-
renmolen in Loenen aan de Vecht dienst
had gedaan. Het stoomgemaal in Loe-
nen aan de Vecht werd rond 1950 geë-
lektrificeerd en later vervangen door het
nog bestaande diesel-elektrische ‘Ge-
maal Holland, Sticht en Voorburg (oost)’.
De plaats waar de Hollandsche Molen
stond was tot voor kort herkenbaar aan
een verbreding in de Hollandsche Wate-
ring. Na uitvoering van de bouwplannen

zal deze plek niet meer terug te vinden
zijn en is elke tastbare herinnering aan de
molen verdwenen. Dit betekende tevens
de laatste kans opm vast te leggen wat er
nog van de molen in de grond was over-
gebleven. Nadat de geologische dienst,
de gemeente Loenen en de provincie
Utrecht akkoord gingen met een subsidie
werd zaterdag 2 september om half ne-
gen gaan begonnen met de door De
Reuver gevonden funderingen op te gra-
ven.

Het opgraven van de molenfundering
in september 2005 (foto’s A. de 
Reuver).
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‘ t  Betere Werk

Potroede molen
Vervoornepolder
Werkendam

De heer Esselink uit Delft deelt het vol-
gende mee: ‘In het decembernum-

mer van Molenwereld stond in ‘Molensac-
tueel’ een artikel over de ontwikkelingen
in het Land van Heusden en Altena.
Daarin wordt ook vermeld, dat de buiten-
roe van de Vervoornemolen van Werken-
dam kaalgezet is, een oude Potroe met
het nummer 582. Dit nummer kwam letter-
lijk aan het licht bij het kaalzetten van de
roe, maar bij betere beschouwing bleek
het te gaan om roenummer 1582. Leo
Middelkoop, die op internet de roeden-
database beheert kwam tot deze ont-
dekking na het bestuderen van een foto
van het nummer en zorgde ook voor de
nu volgende aanvullende informatie: Pot-
roe 1582 werd in 1889 geleverd aan W.
Vente van molen Windlust te Nieuwerkerk
a/d IJssel. Dat klopt aardig met de mede-
deling, dat die roede afkomstig zou zijn
van de molen van Van Schelven te Krim-
pen a/d IJssel: de roede kwam weliswaar
alleen niet van de ene, maar van de an-
dere kant van de Hollandsche IJssel. Na-
vraag bij Jan den Besten leerde dat mo-
lenmaker Bos uit Almkerk in de vroege ja-
ren ‘50 een andere buitenroede heeft ge-
stoken in de Werkendamse molen. Dat
sluit aan bij de onttakeling van de Wind-
lust in 1952. Bovendien klopt de vlucht van
22 meter precies. Ondertussen is op 8 de-
cember jl. de oude roe gestreken en
daarna de nieuwe Vaags-roe gestoken
op de klassieke manier: met een lier. Een
kraan kan er namelijk niet komen. De
oude Potroede blijft ter plekke bewaard.
Opmerkelijk is dat de roe als binnenroede
gemaakt werd voor de Windlust, maar
meer dan 50 jaar dienst deed als buiten-
roede in Werkendam. In het Brabants mo-
lenboek zijn beide roeden van de Ver-
voornemolen verwisseld. De nummerloze
Derckx-roede is de binnenroede, de nu
gestreken Potroede 1582 was de buiten-
roede.’

Sinds oktober 2003 ben ik molenaar vandeze sobere maar mooie molen van
de Vervoornepolder bij Werkendam (‘de
beste van de slechtste in het land van Al-
tena’). Sinds die tijd is er veel gebeurd
rond deze altijd al wat op de achtergrond
staande molen. Buiten dat de molen
weer zeer regelmatig is gaan draaien is er
op het gebied van onderhoud ook veel
gedaan. Een korte samenvatting: in de
zomer van 2004 zijn alle beschoeiingen
rond de molen vervangen. Hierbij kwa-
men de oude peilschaal en een olielamp
te voorschijn! Aan de buitenroe is toen
niets gedaan buiten dat ik zelf alle wind-
borden vast heb getimmerd omdat het
bij tijd en wijle, bij wijze van spreken, bor-
den regende! Enige jaren geleden zijn de
roeden doorgehaald en toen werd dui-
delijk dat de buitenroe in z’n geheel ver-
nieuwd moest worden! Hoewel de molen
gewoon doormaalde werd de roe er na-
tuurlijk niet beter op! Bij het vernieuwen
van het hekwerk van de binneroe heb-
ben de molenmakers gelijk de buitenroe
opgemeten. Daarna is er een roe besteld
bij Vaags in Aalten. Deze kwam op maan-
dag 22 augustus bij de molen aan en
heeft nr. 114 en hij is 22 m lang. Molenma-
ker Straver had intussen al het houtwerk
(heklatten, borden, zomen enz.) al pas-
klaar gemaakt en bij nog het een en an-
der opmeten aan de oude roe op 3 no-
vember ontdekte hij een relatieve nieuwe
scheur! Nadat hij me hierover belde gaf
hij mij het advies van je kan nog wel
draaien maar niet te gek! Prompt stond er
die avond een schitterende maalwind!
Toch maar rustig gaan draaien maar ik
was er niet gerust op! Nadat ik op maan-
dag 7 november de roe zelf bij daglicht
bekeken had heb ik gelijk definitief de
ketting eraan gelegd en de zeilen en de
borden verwijderd! Op zaterdag 12 no-
vember heb ik samen met Bas en Erik Ba-
tenburg uit Schiedam de buitenroe kaal-
gezet.

Nadat de molen er zo een aantal weken
bij had gestaan hebben Bram van de
Wiel, Kees Straver, Dirk de Ruiter en ik op
donderdag 8 december de oude buiten-
roe gestreken en de nieuwe roe gesto-
ken! Dit is met handwerk gebeurd omdat
er geen kraan bij de molen kan komen!
Dit alles leverde buiten veel en zwaar
werk wel weer ouderwetse beelden op!
Op vrijdag 9 december heeft Kees Straver
de roe vastgezet en alle heklatten erin
gestoken! In de week erna is het hekwerk
afgemaakt. Die nieuwe roe is voorzien
van een wat diepere zeeg en grotere op-
stand van de borden! Dit alles om de mo-
len meer trekkracht te geven om het te
grote scheprad wat eerder met te kun-
nen trekken. (Het scheprad is groter ge-
maakt toen er een Eriksson installatie in de
molen werd geplaatst in 1934!) Om de
molen in optimale staat te brengen staan
er nu een nieuwe korte spruit, lange scho-
ren, versteviging van de kapconstructie
en reparatie van de staartbalk op de ver-
langlijst! Maar door gebrek aan geld zal
dit alles moeizaam verlopen en zal de
molen grotendeels (weer) afhankelijk
worden van vrijwilligers! Want met het
kaalzetten, strijken en steken van de roe
werd door inzet van vrijwilligers ook veel
geld bespaard. Een woord van dank aan
de ‘medewerkers’ is dan ook op zijn
plaats. De oude roe is een Potroe met nr.
1582 en afkomstig van korenmolen Wind-
lust in Nieuwerkerk aan de IJssel. Nadat
de zeilen gerepareerd zijn kon de molen
er eind december weer volop tegenaan!
Theo de Rooij.

Vervoorne molen
heeft nieuwe roe! 

Het slopen van het oude hekwerk 
(foto Rob Pols).

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

Het steken van de nieuwe roede, 
nog op de ouderwetse manier, zonder
kraan: ‘op ellebogenstoom’ 
(foto Theo de Rooij).

De oude roe: doorgeroest op de 
plaats van de askop. Vervanging was

geen overbodige weelde! 
(foto Theo de Rooij).
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U i t  ‘ t  k i j k g a t

D u i v e n t i l

Een tijdje terug had ik een groepje mo-lenliefhebbers op bezoek. Alles was
volgens de regels van de kunst, netjes af-
gesproken en berengezellig. Ze waren
niet bezweken voor de verleiding om het
Guinness Book of Records te halen voor
wat betreft het aantal molens wat je in
een etmaal kunt bezoeken al wilden ze
nog meer molens in de omgeving aan-
doen. Er werden goede gesprekken ge-
voerd en weinig .... (het rijmt, maar het is
een woord dat ik van mijn moeder niet
mag gebruiken). 
Een ding heeft mij wel heel erg verbaasd.
Ik heb gehoord, dat het op andere mo-
lens ook schering en inslag is. Dus ligt het
niet aan mij, alsof ik ze letterlijk en figuurlijk
heb opgejaagd.
Ik kan er nog niet over uit en ik begrijp het
nog steeds niet. In no time zat het hele
spul in de kap! Dat is toch al niet de com-
fortabelste plaats in een molen en een
bar is er evenmin (Zouden ze daarom in
sommige binnenkruiers de spil eruit ge-
haald hebben: dan heb je de ruimte!). 

Daar in die kap werden stevige bomen
opgezet. Als dat nu nog ging over wat er
in de kap was te zien dan zeg ik nog: nou
ja, dat kan ik vatten! 
Maar nee, de meest uiteenlopende on-
derwerpen passeerden de revue, zo on-
geveer vanaf de grond onder de funde-
ring tot de lucht boven de bovenste
roetop met alles wat er tussen zit en van
molens van hier tot aan de uiterste gren-
zen van deze planeet. Ik was bar onder
de indruk van hun kennis: hier hadden ze
dit gezien en daar dat. Dat alles werd met
verve besproken in mijn molenkap. Alleen
vraag ik mij af hoe ze het konden zien.
Want volgens mij hebben ze van mijn mo-
len, behalve dan van de kap, niet zo vre-
selijk veel bekeken. Ze renden zowat
langs de stenen naar boven. Ik zou haast
zeggen zonder ze een blik waardig te
keuren. Mijn vader en opa hadden toch
echt die molen om de stenen. Daar
draaide het allemaal om. Pa placht te
zeggen: ‘Jongen onthoudt het: boven de
steenzolder wordt geen gulden verdiend.

Dat kost alleen maar geld. Het is dat je
het nodig hebt.’
Natuurlijk stond de molen stil, met zoveel
volk in de kap is het onverantwoord om
hem te laten draaien. Toch wilde ik hem
nog even laten gaan. Ik zei tegen mijn
zoon: ‘Zeg jij eens dat ze naar beneden
komen’. 
Even later komt hij terug en zegt verbij-
sterd: ‘ze willen d’r geen eens uit!’ Van lie-
verlede kwamen ze dan toch naar bene-
den druppelen en kon ik de vang opha-
len.
Toen ze enthousiast vertrokken waren
naar de volgende molen om ongetwijfeld
ook daar weer snel in de kap zouden zit-
ten bleef ik met de raadsels achter. Wat
zochten ze nu toch in vredesnaam in die
kap? Nu ben ik niet vertrouwd met het
gedachtengoed van Freud en ook niet
met dat van psychologen. Maar wat zou-
den die daar voor verklaring voor heb-
ben?  

Bal iek lu iver
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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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NVVM-molenmakers actief

Het Jonge Schaap herrijst!!! Er wordt in
onze werkplaats druk gewerkt aan het
bovenwiel. De kruisarmen, plooistukken
met voor- en achtervelgen vormen al een
harmonieus geheel. 
Momenteel worden 70 stuks azijnhouten
kammen pas gemaakt. 
Wat de kap betreft zijn alle mallen ge-
maakt voor de voeghouten, penbalk,
spantring, kuip e.a. Deze zijn bij de hout-
zagerij gebracht, zodat we van het voor-
jaar daarmee kunnen stoeien. Al het hout
voor het zeskant is besteld. 
Aan de Kalverringdijk heeft Hillen en
Roosen de kelder gestort en zal het casco
van de houtloods er staan.

Afgelopen kwartaal is er door ons ge-
werkt aan verschillende molens. Aan de
Witte molen te Meeuwen is verfwerk ver-
richt en zijn de roeden doorgeschoven.
Aan de Noordeveldse Molen te Dussen is
het dakbeschot behandeld en werd glas-
vlies aangebracht. Aan de Vervoornemo-
len te Werkendam is nieuw hekwerk klaar
gemaakt voor de nieuwe buitenroede.
Nadat op 8 december 2005 de oude
roede is gestreken is op 9 december 2005
de nieuwe roede gestoken
Verder is de betimmering van het voor-
keuvelens inclusief steenbord en luiken
vernieuwd aan de korenmolen te Ooster-
land in Zeeland. Tevens is er aan molen
de Hoop te Veen het steenbord ver-
nieuwd. Ten slotte is er aan de Ouden
Doornse molen te Almkerk een nieuwe
penbalk gemaakt en gestoken.

Foto 1-2:
Het maken van het bovenwiel voor 
Het Jonge Schaap in de werkplaats 
van Molenmakerij Saendijck 
(foto molenmakerij Saendijck). 

Foto 3: 
Fred Havik van Molenmakerij 
Saendijck werkt aan de kamgaten in
het nieuwe bovenwiel. 
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(foto: A.J. Hak, De Witte Molen bij Meeuwen 12 september 2005). 
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HET  DRAMA
BIJ DE WATERMOLEN

In februari 1953 werd zuidwestelijk Nederland zwaar 
getroffen door een watersnoodramp, waarbij ook 

molenaarsgezinnen zwaar werden getroffen. In Molenwereld
2003-3 is hier uitvoerig aandacht aan besteed. Naar 

aanleiding van dit artikel stuurde molenaar Verrijp uit Zuid-
land het onderstaande artikel in, want het omkomen van het
grootste deel van de molenaarsfamilie Verrijp uit Strijen was
niet vermeld in het artikel; een verzuim dat wij bij dezen

graag goed maken. De omgekomen molenaar was een broer
van de grootvader van de heer Verrijp uit Zuidland.

Op de watermolen in het Land van Es-
sche woonde de familie Verrijp: va-

der, moeder en de kinderen Janus, Siem,
Wil, Neeltje, Teunis en Gerrit. De molen en
het molenhuis stonden een paar honderd
meter van de Schenkeldijk, vrij dicht bij el-
kaar. Het was er rustig en landelijk wonen.
De molen werd nog maar af en toe ge-
bruikt. Meestal werd het maalwerk ge-
daan door een vlakbij gebouwd motor-
gemaal dat het water in de polder op
peil hield.

Siem had verkering met een meisje uit ‘s-
Gravendeel, Miep Kruithof, zo heette ze,
was die bewuste avond - 31 Januari 1953
- op bezoek bij haar aanstaande schoon-
familie. Hoewel haar ouders haar hadden
afgeraden om naar Strijen te gaan - ze
vonden dat het veel te hard waaide -
was ze toch naar het Land van Essche ge-
fietst. Tegen de avond begon het zo te
stormen dat het niet verantwoord meer
was om naar huis te gaan. Miep bleef sla-
pen - tenminste dat probeerde ze - maar
door de orkaan die inmiddels was ont-
staan, kon ze nauwelijks de slaap vatten.
Ze begreep niet dat de anderen daar
geen last van hadden. Die schenen wel
wat gewend te zijn. De gedachte dat de

Toen de storm was gaan liggen...

dijken het wel eens zouden kunnen bege-
ven, kwam niet bij hen op.
Zondagochtend om een uur of acht wer-
den zij gewekt. Het water stond toen al bin-
nen en Verrijp zei tegen de zoons Janus en
Siem, dat ze de sluis aan de Schenkeldijk
dicht moesten gaan draaien. De jongens
gingen naar de dijk, maar als van uit het
niets verscheen achter hen een muur van
water, die het beiden onrnogelijk maakte
weer terug naar het molenhuis te keren. Ze
konden de in het huis achtergeblevenen
niet meer waarschuwen, dat zij van het huis
naar de molen moesten gaan. Zij dachten
dat het daar veiliger zou zijn.
Aan de Schenkeldijk gekomen kwam op
een vlot een drenkeling aanspoelen. Het

Na de ramp bleef van het motorgemaal
niet veel meer over.

Cor in ‘t Veld
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Geschiedenis

De molen van de polder Het Land 
van Essche in welstand; v.r.n.l.: het
molenaarshuis, de molen, de 
kolenschuur met zijn typische open
constructie voor ventilatie en het 
ketelhuis met de schoorsteen.

bleek Teuntje Verschoor te zijn; ze kon met
de melkwagen mee naar het dorp. Ook
Siem reed met de melkwagen mee. Het
meisje werd naar dokter Van der Louw
gebracht, maar het mocht niet meer ba-
ten: na een paar uur overleed ze.
Janus probeerde intussen naar huis te bel-
len om te vertellen dat ze moesten pro-
beren eruit te komen. In het huis stond het
water toen al zo hoog, dat allen naar de
zolder waren gevlucht. Zij hoorden de te-
lefoon wel maar konden hem niet meer
bereiken. Al gauw kwam er een gat in de
muur van de woning.
‘Voorzichtig,’ zei Verrijp, ‘want heel de
muur kan er wel uit gaan.’ Dat gebeurde
even later. Na de ramp: de molen met de puinhopen van het molenhuis.

Verrijp vroeg dochter Wil om te prcberen
wat touwen uit de molen te halen. Twee
pogingen mislukten. ‘Als het nu weer niet
gaat blljf je maar hier’, zei haar vader. Bij
de derde keer slaagde zij erin de molen
te bereiken. Ze kon echter geen touwen

vinden. Even later probeerde haar broer
Gerrit naar de molen te zwemmen. Dat
lukte niet en bij pogingen om hem uit het
water te halen, viel Wil uit de molen. Ge-
lukkig wist zij zich weer in veiligheid te
brengen. Gerrit slaagde er in weer terug
in het huis te keren en kon zich daar voor-
lopig in veiligheid brengen. Later gelukte
het Miep om zwemmend in de molen te
komen.
Wil en Miep klommen boven in de molen
en gingen daar op een balk liggen. Alle-
bei drijfnat en klappertandend van de
kou.
Zo rond een uur of elf bemerkte Miep als
eerste dat het huis weggespoeld was. Zij
wilde dat niet aan Wil laten blijken, maar
die zag later ook dat van de woning wei-
nig meer over was. Ze beseften niet dat
de anderen, die in de woning waren ach-
tergebleven, waren meegespoeld en ver-
dronken. Ze konden weinig an ders doen
dan wachten en proberen zich zo goed
mogelijk tegen de kou te beschermen. In
de molen was wat erwtenstro aanwezig.
Zo goed en zo kwaad als het ging spreid-
den ze dat op de balk van de molen uit
en probeerden zich een beetje met stro
te bedekken.
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Onvoorstelbaar is hetgeen ze die dag en
de daaropvolgende nacht hebben door-
staan. Doornat en ijskoud - ‘s nachts vroor
het - brachten ze dicht tegen elkaar de
rest van de dag en de nacht door. Wel
hoorden ze een vliegtuig overgaan en
bootjes voorbijkomen, maar da beman-
ning van de boten hoorde hun hulpge-
roep niet. Pas maandagmorgen cm een
uur of elf werden zij gered. In het dorp
had het gerucht de ronde gedaan dat
op de mo len nag overlevenden zouden
zijn. Uit de malen zou met witte lappen zijn
gezwaaid en met brandende lucifers zijn
gegooid. Het berustte niet op waarheld;
de meisjes hadden niets om mee te
zwaaien en lucifers waren al helemaal
niet voorhanden.
Toch waren die geruchten hun geluk.
Joost van der Pligt en Henk van Bruggen
kwamen kijken en haalden hen uit de
molen. Wil was doodsbenauwd om de
buitentrap af te gaan toen ze het kol-
kende water zag. ‘Doe je ogen maar
dicht, wij zorgen dat jullie niets over-
komt’, zeiden hun redders. Daarna gin-
gen zij naar de dijk en werden broer Ja-
nus en het gezin van Piet Notenboom
opgehaald.
Siem, de vriend van Miep, was in het dorp
opgevangen in het Wapen van Strijen. Hij
was helemaal van de kaart en heeft daar
doelloos heen en weer gelopen. Pas toen
hij zijn broer Janus, zus Wil en zijn vriendin
zag, kwam hij weer enigszins tot leven. Hij
was zoveel mogelijk voorzien van droge
klaren. Miep Kruithof, broer en zus Verrijp
en de familie Notenboom werden ook
ondergebracht in het Wapen van Strijen.
De voeten en onderbenen van Wil waren
bevroren en ze werd geadviseerd:’afwis-
selend warme en koude baden nemen’.
Mevrouw Kruijthof van het Wapen van St-
rijen verbood dat, hetgeen achteraf heel
wijs bleek. Wisselbaden hadden wel eens
het verlies van haar beide voeten kunnen
betekenen.
Er heersten chaotische toestanden in het
dorp en de wildste geruchten deden de
ronde. Miep werd aangezien voor de
overleden Teuntje Verschoor. Miep’s ou-
ders in ‘s-Gravendeel hoorden dat hun
dochter was verdronken. De berichten
golfden heen en weer. Toen vernamen
haar ouders van het Rode Kruis dat ze in
leven was, van anderen weer het tegen-
overgestelde. Het telefoonverkeer was
volledig gestremd en het bleek vreselijk
moeilijk om berichten door te geven. In-
tussen was wel het bericht van vermissing
van Wil en Miep in de krant verschenen.
Pas half februari kreeg men zekerheid
over het lot van hen die met het woonhuis
waren weggespoeld. Moeder Verrijp
werd bij de kerk te Strijensas gevonden.
Begin maart werd Neeltje gevonden in
een weiland in de buurt. Op dezelfde

dag vond men vader Verrijp in een sloot
bij de Schenkeldijk met in zijn armen ge-
kneld zijn twee jongste zoons.
Naast het immense verdriet om het verlias
van hun familieleden kwam daar nog bij
het kleine verdriet van het verlies van hun
trouwe hond. Die verbleef ‘s nachts altijd
in het schuurtje bij de woning. Achteraf
bleek hij zich ook in de molen in veiligheid
te hebben gebracht. Later liep hij op het
dorp rand. Aangezien men wel wist van
wie de hond was, maar men hem op het
dorp nergens kon onderbrengen, werd hij
gevangen en buiten hun medeweten
naar een gezin in Rotterdam gebracht.
Alle pogingen die werden gedaan om
hem terug te krijgen - tot een brief aan de
Koningin toe - bleken vruchteloos.

Het Land van Esche 
en zijn molen
De polder het Land van Esche, Uiterdijk en
Nieuw-Strijen - zijn volledige naam - ligt in
het zuidelijk deel van de Hoeksche
Waard, tussen Strijen (Strien) en Strijensas,
vrijwel aan de oever van het Hollandsch
Diep. Zoals als regel in de Hoeksche
Waard is ook deze polder door bedijking
ontstaan. In 1436 was het Oudeland van
Strijen bedijkt. Ten zuiden van deze polder
lagen gorzen die op 14 april 1462 werden
uitgegeven door landsheer Karel van
Bourgondië welke in 1480 werden bedijkt.
Zo ontstond het Nieuwe land van Strijen,
dat al vrij snel weer onder water kwam te
staan en in 1483 uitdrukkelijk Het Land van
Essche wordt genoemd. In 1485 werd de
polder herdijkt. De polder werd daarna
meerdere malen overstroomd; op 14 ja-

nuari 1553, Sint Pontiaansvloed, was het
voor de vierde maal raak en niet voor het
laatst. De polder bleef toen bijna een
halve eeuw een prooi der golven: pas in
1599 werd de herdijking voltooid. Oor-
spronkelijk waterde de polder via een
spuisluis af op het Hollandsch Diep.
Vermoedelijk werd bij de herdijking in
1599 de uitwatering verlegd naar de ha-
ven van Strijen welke door het Strijense sas
(Strijensas) afwaterde op het Hollandsch
Diep. Deze haven, en in het verlengde
daarvan meer landinwaarts de Keen, fun-
geerde als boezem voor meer polders.  
Het zou niet onmogelijk zijn dat de verleg-

De polder Het Land van Essche tussen
het Hollandsch Diep en het dorp 
Strijen naar een topografische kaart
van omstreeks 1850.

Het vonnis valt, 4 mei 1954 
(foto I.J. de Kramer).
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ging van de uitwatering te maken had
met het invoeren van windbemaling om-
dat men dan kon profiteren van de boe-
zemfunctie van de haven waardoor men
minder afhankelijk was van de waterstan-
den op het Hollandsch Diep.
De molen werd 250 m ten westen van de
Schenkeldijk gebouwd en maalde via
een omkade voorboezem uit op de Strij-
ense haven. In de Schenkeldijk lag een
keersluis zodat water uit de haven de pol-
der niet kon inlopen.
In of omstreeks 1840 zou op de plaats van
de oude molen een nieuwe wipmolen zijn
gebouwd; zeldzaam fraai van model. Hij
had een vlucht van 26,70 m. Het schep-
rad had een diameter van 5,66 m bij een
breedte van 50 cm. De hartlijn van de
wateras lag 67 cm + NAP, bovenkant op-
leider was 1,44 - NAP.
Op 21 augustus 1883 gingen Gedepu-
teerde Staten van Zuid-Holland akkoord
met een hinderwetvergunning voor de
plaatsing van een 18 pk stoommachine,
waarvan de ketel in 1904 werd ver-
nieuwd. De stoommachine zelf kreeg een
plaats in de molen, maar voor de 4,5 m
lange ketel was daar geen plaats. Naast
de molen werd een ketelhuis met een
plat dak gebouwd plus een gemetselde
schoorsteen van een twintig meter hoog.
Daarnaast stond weer een kolenschuur.
Via een buis werd de stoom naar de
stoommachine in de molen gevoerd die
op zijn beurt het molenscheprad weer
aandreef.
De ondertoren werd bedekt met dakleer
wat uit overwegingen van brandpreven-
tie later werd vervangen door eterniet
leien. Een dergelijke maatregel was geen
overbodige weelde, want zo verbrandde

in 1931 de Wielmolen van Het Land der
Zes Molens onder Hoornaar vermoedelijk
door vonken uit de schoorsteenpijp van
de stoomketel. Deze molen had ten tijde
van de brand zelfs zijn rietdek nog op de
ondertoren! De situatie bij de Wielmolen
was dezelfde als die bij het Land van 
Essche.
Gedurende de oorlog werd de polder
door de Duitse bezetters uit strategische
overwegingen geïnundeerd. De molen
stond toen op een eilandje in een grote
waterplas. Helaas leidde de situatie tot
verzakkingen.
Na de oorlog was het stoomtijdperk snel
voorbij. In de oorlog had de regeringen in
Londen al verplaatsbare motorgemalen
gekocht om zo snel mogelijk de geïnun-
deerde gebieden droog te kunnen ma-
len. In het Land van Esche werd naast de
molen ook zo’n motorgemaal geplaatst
en de stoommachine verdween.
Het ergste moest nog komen in de nacht
van zaterdag 31 januari 1953 op zondag 1
februari: de stormramp, voor de familie
Verrijp ook, zoals beschreven, persoonlijk
een ramp.
De molen liep tijdens de ramp flink
schade op, maar was zeker niet onher-
stelbaar. Het gebouw van het motorge-
maal was totaal vernield. 
Er moest raad geschaft worden: de bouw
van een nieuw gemaal was onontkoom-
baar, maar wat moest er met de molen
gebeuren. In eerste instantie lag het lot in

handen van het polderbestuur, dat ver-
antwoordelijk was voor de bemaling. Ook
de provincie, wettelijk belast met het toe-
zicht over de waterschappen, had veel in
de melk te brokkelen. De provincie Zuid-
Holland voerde ook een actief molenbe-
leid en had in 1954 een speciale molen-
deskundige in dienst genomen: I.J. de
Kramer. De toekomst van de molen van
het Land van Essche behoorde tot zijn
eerste taken, helaas met een negatieve
uitkomst. Op 4 mei 1954 bracht De Kramer
met leden van het polderbestuur een be-
zoek aan de molen. Er was geen redden
aan: ter plekke werd tot de sloop beslo-
ten, en op 13 juli 1954 gaf het provincie-
bestuur een sloopvergunning af voor
deze prachtige molen. Het vonnis werd in
september daaraanvolgend ten uitvoer
gebracht. Wel wist het provinciebestuur
te bereiken dat as en roeden beschik-
baar moesten worden gesteld voor ge-
bruik elders. Roeden en as werden ver-
voerd naar de Tweemanspolder in Zeven-
huizen waar de binnenroe gestoken werd
in molen 2. De uit 1854 daterende Penn-
as heeft nog enige jaren in de Rottekant
bij molen 3 gelegen en werd in 1960 ge-
stoken in de molen van de Zwanburger-
polder bij Warmond (zie Molenwereld
2005-6-205), waar hij nog steeds draait.
De plaats waar de molen in Het Land van
Essche heeft gestaan is nog heel goed
herkenbaar; een lege molenwerf met
een tragisch verleden. jsb.

Drie van de vier molens van de Tweemans -
polder. De rietdekkers zijn aan het werk op
molen 3. Voor het zomerhuis ligt de as van 
de molen van het Land van Essche, wachtend
op een nieuwe bestemming. 

Een stukje Strijen in Rijnland: 
de as van de Zwanburgermolen.
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MOLENZORG
in Noord-Holland

Bart Slooten

Zeer oude foto van de Grebmolen met het molenaarshuis. 
De molen heeft nog een houten as met houten roeden en nog opmerkelijker:
vliegers (foto coll. Bart Slooten).

Het Hoogheemraadschap Noord-Hol-
lands Noorderkwartier toont zich in

deze een waardig opvolger van de vo-
rige eigenaar, het opgeheven water-
schap Groot-Geestmerambacht. De af-
gelopen vier jaar is er aan de molen van
de Grebpolder te Schoorldam (N.-H.) in
het kader van het onderhoud erg veel
gedaan. Nu dit gespreide groot onder-
houd dit jaar zijn eindbeslag zal krijgen,
een overzicht:
2001: 
- Alle vonders (beunen op z’n Noord-Hol-
lands) vervangen.
- Voor de achterwaterloop bij de vijzel
een dubbele afsluitbare deur gemaakt
ter verhoging van de veiligheid. 
- Om dezelfde reden de toegang naar de
kapzolder afsluitbaar gemaakt met een
luik. Verder vele kleine veiligheidsmaatre-
gelen als leuninkjes, slotjes e.d.
2002-2003:
- Twee velden nieuw riet (west en zuid-
west). (De kap was al enkele jaren daar-
voor opnieuw gedekt).
- De roeden (Fabrikaat Smederij Straathof;

Rijpwetering) doorgehaald.
- De molen gedeeltelijk geschilderd.
- De vetsmering van het bovenvijzellager
vernieuwd.
- Twee nieuwe armstutten gemaakt voor
het bovenwiel.
- Bovenwiel hersteld (vnl. de kruisarmen).
- Bovenas opgestempeld.
- Alle rollenwagens vernieuwd en de hou-
ten rollen vervangen door exemplaren
met dezelfde diameter als de ijzeren. De
molen was in de jaren ’30 hersteld met
tweedehands materiaal en de gehand-
haafde houten rollen kwamen qua dia-
meter niet geheel overeen met de toen
bijgeplaatste ijzeren. Dit euvel is dus nu
verholpen.
- Nieuwe banden om het vijzelwiel en de
onderbonkelaar.
- De zuidertoegangsdeur vernieuwd.
- Een nieuw vangtouw en een nieuwe
spaakketting.
- Een nieuwe wachtdeur.
- De molen afgeschilderd.
- Vier nieuwe zeilen geleverd.

2004:
- Veiligheidsopstapjes op het voorwolf en
veiligheidsogen op de kapvorst ge-
maakt.Het kruirad hersteld.
- De overstort en houten beschoeiing van
de voorwaterloop geheel vervangen in
azobé. (De molen maalt het polderwater
uit op de polder Geestmerambacht. De
Grebpolder is dus een zgn. binnenpolder.
Hij doet dit tot de oude hoogte van voor
de ruilverkaveling, daar de voorwater-
loop op het oude peil is gehouden t.b.v.
de molenfundering. Het opgemalen wa-
ter stort vervolgens over tot het nieuwe,
lagere peil van na de ruilverkaveling. (Dit
is uiteraard wel hoger dan het polderpeil,
anders zou er van uitmalen geen sprake
zijn).
- Het hek rond de molen geheel vervan-
gen en een meter wijder geplaatst ter
verhoging van de veiligheid met twee
hekjes met dubbele afsluiting.
- De vier staartschoren vernieuwd.
- Een geheel nieuwe vang in combinatie
met het weer rondmaken van het boven-
wiel en het aanbrengen van een ijzeren
hoep daaromheen. Het bovenwiel was
oorspronkelijk afgeleverd zonder voering
of hoep. Het was sinds 1875 zo ver inge-
sleten, dat de vang in de kruisarmen be-
gon te slijten. Het wiel is weer zuiver rond
gemaakt met een (houten) voering die
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Wat is er mis met de huidige 
opleiding?

In onze huidige maatschappij en het on-
derwijs komen praktische beroepen en
beroepsopleidingen o.a. door de steeds
voortgaande stroom van nieuwe voor-
schriften steeds verder onder druk te
staan.
Helaas gaan deze ontwikkelingen onze
molenwereld niet voorbij.

Ook onder de aspirant molenaars zijn
kandidaten die uitstekend met de molen
kunnen werken en daarbij ook de om-
standigheden zoals het weer goed kun-
nen inschatten, maar voor wie de theorie
helaas een onneembare hindernis is ge-
worden.

Theorie

In de huidige discussie ontbreekt dit as-
pect. De theorie heeft steeds meer de
overhand gekregen, en dit terwijl mole-
naar bij uitstek een praktisch beroep is. Er
worden uitvoerige theoretische discussies
gevoerd, maar als de vraag wordt ge-
steld -de vang sleept aan de onderzijde,

wat kan er aan de hand zijn ?- weten veel
kandidaten niet het antwoord.
In 1e instantie lijkt model 3, de modulaire
vorm, een goed alternatief. 
In dit voorstel doet de kandidaat verschil-
lende deelexamens, maar de examinato-
ren zijn ook vrijwilligers. Het gevaar is dat
er alternatieve examens door bijv. de lo-
kale afdeling, of een schriftelijk examen
wordt afgenomen. Het gevolg hiervan
kan zijn dat de opleidingen, onbedoeld,
nog theoretischer worden.
Het probleem van de huidige opleidin-
gen is dat er te veel theoretische kennis
wordt vereist, die de meeste molenaars
na het behalen van het diploma snel
weer vergeten, en kennelijk met het wer-
ken met de molen niet nodig hebben.

Praktijk

Voor het molenbehoud is het gewenst
dat er ook voor de oudere en de niet-
theoretisch ingestelde personen pas-
sende opleidingen komen. Het begrip 
-lokale molenaar-  kan hierbij worden ver-
ruimd naar type molen, bijv. korenmolen-
bovenkruier.
Hierbij hoort het huidige examen, waarbij

de aan de praktische vaardigheden ho-
gere eisen gesteld mogen worden, en de
theorie meer op de praktijk gericht moet
zijn.
Bij het werken met de molen wordt de
molenaar toch ook niet in modulevorm
geconfronteerd met eventuele proble-
men als het weer, de technische staat
van de molen of andere omstandighe-
den.

Molenaar is een praktisch beroep!

Met dank aan de Werkgroep 
Opleidingen.

D.J. Kleinjan, vrijwillig molenaar.

(Bij de Romeinen was het Forum oorspronkelijk
het marktplein. Dat was niet alleen de handels-
maar ook een ontmoetingsplaats bij uitne-
mendheid, waar men met elkaar discussieerde.
Zo kunnen ook lezers van Molenwereld in de ru-
briek ‘Forum’ op molengebied hun mening ten
beste geven. De inzenders zijn uiteraard zelf ver-
antwoordelijk voor hun schrijven. De redactie
behoudt het recht voor zich om ingezonden
stukken in te korten of zelfs te weigeren.)

Op weg naar een aangepaste opleiding? (3)

beschermd wordt door een (stalen)
hoep. De vervanging van de vang was
ook zo gek nog niet: het oudste vangstuk
dateerde blijkens een ingehakt jaartal uit
1916!
2005:
- De oude betonnen fundering van de
voormalige dieselmotor weggesloopt en
de vloer weer aangeheeld met daarbij
een geheel nieuw, wegneembaar veilig-
heidshek rond de combinatie onderbon-
kelaar/vijzelwiel. De molenvloer heeft nu
dus weer één niveau. De dieselmotor
was in 1956 op de molenvijzel geplaatst
(met handhaving van de mogelijkheid tot
windbemaling) ter vervanging van een
afzonderlijk vijzelgemaaltje, dat aange-
dreven werd door een ruwoliemotortje.
Dit alles in het kader van de toen uitge-
voerde ruilverkaveling van de Grebpol-
der. Deze dieselmotor werd al in 1969 ver-
wijderd na de plaatsing van het afzon-
derlijke elektrische vijzelgemaaltje naast
de molen in het kader van de toen uitge-
voerde ruilverkaveling van de polder
Geestmerambacht. De (tijdens het malen
meedraaiende) kettingkast was eind ja-
ren ’70 verwijderd uit veiligheidsoverwe-
gingen. Nu ook het tandwiel rond de vij-
zelbalk is afgezaagd (dit zat door de ver-
laagde vloer thans te hoog) herinnert in
feite niets meer aan het dieseltijdperk dat
geduurd heeft van 1956 tot 1969.

De monumentenwachter die geregeld
de molens van het Hoogheemraadschap

inspecteert, complimenteerde indertijd
beide waterschappen met de goede zor-
gen die aan de molens wordt besteed. Hij
stelde zonder anderen te kort te doen dat

de molens in eigendom van het water-
schap tot de best onderhouden water-
molens behoren van het Noorderkwartier.
Waarvan acte en waarvoor hulde!

De Grebmolen (foto H. Rona, 30 maart 2004). 

F O R U M
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R e c h t a a n
D e R e g t ( 4 )J.S. Bakker

Willem de Regt was een halve eeuw geleden waarschijnlijk
de bekendste korenmolenaar van Nederland. Niet alleen was
hij een groot vakman, maar in zijn molen in Nieuw-Lekker-
land paste hij  allerlei ideeën toe om het werken ermee en
erin te vergemakkelijken. Na de onttakeling in 1968 leek
onttakelde romp op een roemloos en definitief einde af te
stevenen. Zover is het nog niet. En als het aan een aantal
strijdbare molenliefhebbers ligt komt het ook nooit zover.

Wel tot het tegendeel: herstel. Dat is dan ook het 
onderwerp voor deze vierde en laatste aflevering.

Een onttakelde molenromp is soms eenaanklacht, soms een uitnodiging. Een
aanklacht in de zin van: moest dit nu zo
nodig zo? En een uitnodiging in de zin
van: Maak er eens wat van! Dat laatste is
dan natuurlijk afhankelijk van mensen die
de uitnodiging of beter nog de uitdaging
oppakken. Ook in Nieuw-Lekkerland en
omgeving lopen mensen rond die maar
wat graag op de uitnodiging willen in-
gaan en de molen weer een sieraad wil-
len laten zijn in het dorpsbeeld aan de
Lek. Ook de Stichting tot Instandhouding
van Molens in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden is, evenals in 1967, weer
van de partij voor het behoud van deze
molen. De SIMAV wil de molen kopen van
de familie De Regt en vervolgens doen
restaureren. Bij de provincie Zuid-Holland
wordt dan een schetsontwerp gemaakt
om de molen met ongeveer drie meter te
verhogen om de molen ‘uit de put’ ach-
ter de dijk te helpen (Molenwereld 1998-2-
28). De verkoop aan de SIMAV gaat
evenwel niet door en in maart 1998, wan-
neer de molen nog eigendom is van de
familie De Regt wordt de Stichting Herstel
Molen De Regt opgericht onder voorzit-
terschap van de heer A. Boer. De eerste

stap om de molen te behouden is het
conserveren van de in zeer slechte staat
verkerende molenromp, die zwaar te lij-
den heeft van de ‘stenenmolenziekte’.
Om te voorkomen dat een combinatie
van vocht en vorst de molenromp de ge-
nadeslag geeft wordt de molen íngepakt
in wit plastic (Christo aan de Lek). De
stichting staat vrijwel direct daarna voor
een nog veel zwaardere kluif, want de fa-
milie De Regt wil van het hele complex af.
Het is bijna 2500 m2 groot en bestaat uit
molen, molenhuis en maalderij. De onder-
handelingen tussen de familie De Regt en
de stichting over de aankoop van de mo-
len lopen helaas op niets uit en voorjaar
1999 geeft de familie het complex in han-
den van een makelaar. Zoiets kan goed

uitpakken voor de molen en uiteraard
ook verkeerd. Zo wordt er door de ge-
meente onder andere gesproken over de
bouw van drie of vier woningen op het
terrein. De gevolgen voor de toekomst
van de molen(biotoop) laten zich raden. 
Gelukkig blijkt de nieuwe eigenaar, de fa-
milie Dölle, vol goede wil. Het molenhuis
wat zij gaan bewonen wordt rechtgezet
en ingrijpend verbouwd op een vrij nos-
talgische sfeer, waarbij o.a. het pannen-
dak wordt vervangen door riet. 
Boven alle lof verheven evenwel is het
schenken van de molenromp aan de
Stichting Herstel Molen De Regt, waar-
door eindelijk de weg vrij komt om serieus
aan het uitwerken van de restauratie-
plannen te denken en te werken; maar
hoe?

Opties

Vrijwel direct na de overdracht van de
molen wordt er een bespreking gehou-
den tussen de molenstichting, de ge-
meente, het hoogheemraadschap, de
provincie en Monumentenzorg. Alle par-
tijen staan positief tegenover het behoud
van de molen, maar in welke vorm?
Monumentenzorg wil de molen enig me-
ters westelijker verplaatsen, in de richting
van het viaduct en iets hoger te zetten
om op die manier de molen ‘uit de put’ te

1. 

3. 4. 
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krijgen en om minder last te hebben van
de windbelemmering van het molenhuis.
Daar zou ook inderdaad veel voor te zeg-
gen zijn, als de molen van De Regt een
normale grondzeiler zou zijn geweest,
maar zoals eerder aangetoond dat was
hij dat nu juist helemaal niet. Bij een ver-
plaatsing zou hij de combinatie met de
maalderij verliezen om nog maar te zwij-
gen over het deel van de molen in de dijk
en alle foefjes van De Regt om van deze
molen een optimaal bedrijfswerktuig te
maken. Natuurlijk zou bij een verplaatsing
van de molen de oude situatie herbouwd
kunnen worden, maar dat zou financieel,
historisch en organisatorisch gekkenwerk
zijn. De molenstichting wil dan ook van
een verplaatsing absoluut niets weten:
dan maar niet. 
Dan ligt daar ook nog het plan van de
provincie om de molen te verhogen. Dat
betekent wel het behoud van de ‘onder-
molen’ en de maalderij, maar ook dit zou

1. Een verhoging van de molen van De Regt zou op verscheidene manieren 
gerealiseerd worden. Een van de uitgangspunten hiervoor was een vrij profiel van
4,00 m boven de weg wat niet doorsneden mocht worden door de draaiende 
molenwieken. Bas Koster maakte deze tekening waarin hij drie draaicirkel aangaf:
de oorspronkelijke, die van de verhoogde molen naar idee van de provincie (Paul
Groen c.s.). Dat laatste kon Bas niet bekoren met een balie ergens tussen de maal-
en de steenzolder. Hij ziet meer in een balie gelijkvloers met de steenzolder. Daar
komt nog bij dat met deze stand van de kap lijkt alsof het vrije profiel beter is 
gewaarborgd.

2. De oorspronkelijke situatie omstreeks 1910 met daarin het huidige dijkprofiel,
aangegeven met een punt-streeplijn (tekening Bas Koster). 

3. Herstel van de molen in de situatie zoals die was toen de molen laatstelijk in 
bedrijf was. Aan de dijkkant is een schoeiing aangebracht zoals in 1965 voorgesteld
(tekening Bas Koster). 

4. Als de molen in oorspronkelijke staat wordt hersteld, dan is er bij het draaien 
wel een probleem. Als de molen in deze stand gekruid staat dan draaien de wieken
het meest boven de weg. De cirkel die de roetop dan beschrijft komt dan op 
anderhalve meter van het wegdek! In een eerste opwelling zou men denken dat het 
gevaar het grootst is als het gevlucht haaks op de weg draait en dat bij noordwaarts
kruien het gevlucht meer evenwijdig aan de weg komt, 
waardoor het gevaar afneemt. Dat is ook zo, maar 
later dan men denkt. Bij het kruien schuift de askop 
namelijk naar voren, in de richting van de weg, 
waardoor de wieken alsnog in het vrije profiel raken! 
(tekening Bas Koster). 

5. Een van de verhogingsvarianten: de molen wordt 
zo verhoogd en voorzien van een balie ter hoogte 
van de steenzolder. Normaal verkeer met een 
maximum van 4 m hoogte loopt geen gevaar meer 
vanwege de draaiende molen. Wel is het karakter 
van de molen ingrijpend gewijzigd. 
(tekening Bas Koster).

2. 

5. 
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Eén van de verhogingsvarianten: de onderbouw wordt verhoogd. 
De molen blijft zo een gevaar voor het verkeer en de combinatie met de maalderij
verandert (tekening Bas Koster). 

Consequenties van het herstel van de molen van De Regt in oorspronkelijke 
toestand. De buitenste cirkel wordt beschreven bij het kruien door de horizontale
roe. Voor de cirkel meer naar binnen toe geldt hetzelfde, zij het dat deze cirkel 
aangeeft waar de roetop de vier meter vrije hoogte op de dijk verbreekt. 
De segmenten rond de romp geven de gevarenzones voor het gevlucht aan en de
stand van de staart waardoor die ontstaan. Dat liegt er niet om. Het gaat in totaal
om iets meer dan 180o gevaar! Dat heeft dus heel veel consequenties voor het 
malen, maar wel als voordeel dat het unieke historische karakter van de molen 
ongewijzigd blijft. Geen wonder dat iedereen in de jaren vijftig van de vorige eeuw
het erover eens was dat voor de molen als productiemolen geen toekomst meer was
weggelegd! (tekening Bas Koster).
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De molen van De Regt is en was niet de enige grondzeiler die problemen heeft met het verkeer op de
dijk. Voor de oorlog bezorgde het toenemende verkeer op de Waaldijk in Brakel molenaar Van Tuyl veel
overlast. Hier laat hij zien hoe hij achter het hek moeiteloos een eind kan grijpen.

Een passerende auto kon voor de oorlog in Brakel moeiteloos een stevige tik krijgen.

Op deze ansichtkaart is de wegverlegging in Brakel duidelijk te zien. 
De witte palen markeren de verlegde weg; erachter staat nog het oude
ijzeren hek van voor de verlegging. Nu is alles verleden tijd. De molen
werd op 23 april 1945 opgeblazen, het molenhuis later gesloopt voor de
dijkverzwaring. De molennaam, De Zwaluw, ging over op de molen die
Van Tuyls kleinzoon Arie Timmer in Kesteren liet bouwen.

In 1933 werd het probleem in Brakel opgelost
door de rijbaan op de dijk 1,5 meter naar buiten
toe te verleggen. Een rij witgeverfde palen 
markeerde de wegomlegging. Een dergelijk 
oplossing behoort in Nieuw-Lekkerland ook tot
de mogelijkheden.
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toch een aantasting van het historisch ka-
rakter van deze molen betekenen. Daar
wil Monumentenzorg dan ook niet van
weten. Het komt er zo ongeveer op neer
dat je alles wat je aan deze molen doet,
verkeerd is: verplaatsen, verhogen, de
oude situatie herstellen; of toch niet hele-
maal? Uiteindelijk is er een soort patstel-
ling ontstaan en een goede oplossing lijkt
onmogelijk. 

Compromis

Op 13 oktober 2004 vindt er een bespre-
king plaats tussen Monumentenzorg in de
persoon van de heer Keunen en het be-
stuur van de molenstichting. Bij beide par-
tijen blijkt de wil aanwezig om tot een op-
lossing te komen en men vindt elkaar dan
in een compromis: De molen zal op de-
zelfde plaats gerestaureerd worden zon-
der ingrijpende aanpassingen aan vlucht,
hoogte, balie en type. Het al aanwezige
bestek wordt aangepast zodat de molen
met één koppel stenen zowel maalvaar-
dig is op de wind als elektrisch met de
nog aanwezige elektromotor. Dit laatste is
wel een staaltje geschiedvervalsing want
de maalstoel die nu nog in de molen aan-
wezig is heeft nooit op de wind gelopen,
maar altijd op de motor; eerst, zoals we
zagen op een automotor en later op de
nog aanwezige elektromotor. Het enige
restant van het windmolenbinnenwerk is
immers de elevator.
In grote trekken is het in oktober 2004 be-
reikte compromis voor wat betreft het uit-
wendige van de molen niet veel anders
dan het voorstel uit 1965... Had men het
toen maar gedaan. Maar als hadden
komt is hebben te laat...

Het water in de wijn

Een compromis heeft als nadeel dat
beide partijen water in de wijn doen om
zo toch een vruchtbare oplossing te creë-
ren. De wijn is dan het creëren van een
molen die ongehinderd kan draaien en
malen, maar zowel de standpunten van
Monumentenzorg als van de molenstich-
ting beteken een forse ingreep in het his-
torische karakter van de molen, anders:
een flink verlies aan historische waarde.
Het water is het accepteren van een mo-
len die lang niet altijd kan draaien omdat
bij bepaalde windrichtingen weggebrui-
kers gevaar van lijf en goed lopen. Zoals
de situatie nu is zou de molen zelfs niet
eens kunnen kruien omdat het talud van
de dijk tegen de molenromp aan komt.
Dit probleem had men in 1965 evenwel
ook al onderkend en vandaar dat er toen
is afgesproken om een ‘schoeiing’ aan
de kant van de dijk te maken, zeg maar
een steile (betonnen?) wand, waardoor
het dijktalud tussen de molenromp en de
schoeiing kan worden afgegraven. Op
die manier ontstaat ruimte, niet alleen om
de molen te kunnen kruien, maar ook
voor het gevlucht.
Het is jammer dat er bij de dijkverhoging
twintig jaar geleden geen rekening is ge-
houden met een eventueel herstel van
de molen. Door de dijk of zelfs alleen
maar de weg aan de rivierkant iets te ver-
leggen had men de molen de nodige
vrije ruimte kunnen geven. Als hadden
komt...
Dankzij de schoeiing kan de molen op
noordelijke en zuidelijke winden vrij
draaien, uiteraard ook op zuidwestelijke
en zuidoostelijke. Alleen bij noordweste-
lijke en noordoostelijke winden ontstaan

problemen omdat de roeden dan te
dicht boven de weg draaien. Het is simpel
na te gaan waar de wieken minder dan
vier meter boven de weg komen en dat
gebied te verklaren tot een ‘verboden
zone’, waar de wieken dus nooit mogen
draaien. Men kan bij wijze van spreken
die plaatsen met rode verf op het beton-
dek aangeven: daar mag de staart dus
nooit staan bij een draaien molen. Aan-
gezien de molen waarschijnlijk wel nooit
meer volop in bedrijf komt zal een meter
onder of boven de wind ook geen mal-
heur zijn. Wel bestaat het risico van zeil-
slag, ook door de ‘schoeiing’. 
Wellicht kan de weg ter plaatse, ook bij
wijze van snelheidsremmende maatregel,
iets versmald of mogelijk iets naar buiten
verlegd worden, zodat het wegverkeer
gedwongen wordt om buiten het bereik
van de ‘lange armen’ van de molen te
blijven. De situatie bij de in april 1945 op-
geblazen molen van Brakel was daar een
mooi voorbeeld van.
Het komt er in feite op neer dat het bij
een verstandige aanpak waarschijnlijk
wel mee zal vallen met de beperkingen
die ontstaan door de ligging van de mo-
len. Sterker nog, dankzij de dijkverzwaring
is de biotoop van de molen wellicht beter
dan ooit. De molen heeft altijd deel uit-
gemaakt van de lintbebouwing langs de
Lekdijk. Dat zal wel voor de nodige wind-
belemmering gezorgd hebben. Die lint-
bebouwing op de dijk zelf is op het mo-
lenhuis na geheel verdwenen, zodat de
molen aanmerkelijk beter te wind staat
dan voor enkele decennia!

Binnenwerk

Ook het aandrijven van de nog aanwe-
zige maalstoel op de wind is een compro-
mis, maar wel een van een uiterst beden-

Overdracht van de korenmolen van De Regt door de familie Dölle aan de Stichting
Herstel Korenmolen ‘De Regt’op 3 juli 2000; v.l.n.r.: Annelies Dölle, notaris Van der
Heiden uit Streefkerk, voorzitter Jaap Stam en secretaris Arie Hoek.

Het maken van nieuwe ramen voor de
molen van De Regt in de werkplaats
van molenmaker De Gelder, in feite
het daadwerkelijk begin van de restau-
ratiewerkzaamheden (foto J. Vendrig, 31
januari 2005). 
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kelijk karakter. Immers deze maalstoel
heeft nooit op de wind gelopen en de
aandrijving op de maalas van de steen is
bepaald geen gemeengoed en bepaald
niet historisch van karakter.
Volgens de plannen komt op een stalen
buisspil een haakse overbrenging, waarbij
vanaf een horizontale transmissieas de
maalas van de maalstoel wordt aange-
dreven. Het voordeel is zonneklaar: men
vermijdt de waarlijk niet geringe kosten
van een spoorwiel en wat verder tot een
traditionele moleninrichting hoort (Men
kan toch wel dansen, al is het niet met de
bruid). Duidelijk is dat dit ook wel het
enige voordeel is met aan de andere
kant van de balans geschiedvervalsing.
Het ware daarom te wensen dat men de
maalstoel met motor enz. terug bracht in
de situatie zoals de molen laatstelijk in be-
drijf was en dat men voor de windmolen
terug greep op de klassieke moleninrich-
ting met één koppel stenen. Dat is dan
waarschijnlijk ook de situatie zoals de mo-
len laatstelijk (gedurende de oorlog) op
de wind in bedrijf is geweest. Mocht het fi-
nancieel niet haalbaar zijn om de molen
zo ‘in einem Guß’ te restaureren, dan is
het historisch in ieder geval (alleen?) ver-
antwoord om in eerste instantie het nog
aanwezige motorbedrijf in orde te ma-
ken. Zo is er immers op het laatst in de mo-
len gemalen. In een vervolgfase kan men
dan eventueel het gebruikelijke windmo-
lenbinnenwerk aanbrengen. Het komt in
feite neer op het oppakken van de draad
waar die veertig jaar geleden is blijven lig-
gen.

Eerste begin

Na het voltooien van de conserverings-
en opruimwerkzaamheden is inmiddels

een bescheiden begin gemaakt met de
feitelijke restauratie. Dankzij het feit dat
vanuit diverse potjes subsidie kon worden

verkregen zijn er vorig jaar nieuwe ramen
en deuren gemaakt. Nu de rest nog...
Het zal duidelijk zijn dat de pecunia daar-
voor het grote struikelblok vormen, aan-
gezien de totale restauratiekosten  ton-
nen euro’s zal opslokken. Het gaat daarbij
wel om een wel heel bijzondere molen
die zelfs nu nog heel sterk de hand van
een bijzondere molenaar verraadt. Deze
molen is daarom als geen ander een mo-
nument voor vakmanschap en vindingrijk-
heid van de molenaar, die alle zeilen
moest bijzetten om zijn bedrijf gaande te
houden in een tijd waarin eigenlijk geen
plaats meer was voor dit soort kleine be-
drijven. Juist zo vertelt de molen van De
Regt een heel bijzonder verhaal, een ver-
haal dat waard is te blijven voortleven. Tot
een volgende steen.... 

P.S. Deze artikelenserie had nooit tot
stand kunnen komen zonder de welwil-
lende medewerking van de heren Jan
Bakker, Paul Groen, Arie Hoek en Alex van
der Perk. Een heel bijzonder en groot
compliment is ook op zijn plaats aan het
adres van tekenaar Bas Koster die de mo-
len zelf niet kent, maar toch in staat was
om op basis van foto’s en een aantal
summiere maten tekeningen te maken
zonder welke een goed begrip van de
situ atie, zeker voor iemand die de molen
niet kent, onmogelijk is. 

De molen van De Regt staat wel heel erg dicht bij de weg op de Lekdijk. Een
blauwe steen ligt al klaar: hij heeft eerder een kwijnend bestaan geleid als fundering
voor een draaimolen in een spelltuin! (foto J. Vendrig, 7 februari 2005).

De grond van het dijktalud ligt zelfs voor de westelijk deur! (foto J. Vendrig, 
7 februari 2005).
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P A P I E R M O L E N

Zaanse molens ver 
van huis en haard
Het is bekend dat vanaf het eind van de
achttiende eeuw tot in het begin van de
twintigste veel Zaanse molens in de
neergang tijd naar elders werden ver-
plaatst en daar een nieuwe bestem-
ming vonden. Het onlangs verschenen
boek Ontheemde Zaanse Molens van
Arian M.H. Smit laat daar licht over schij-
nen, en hoe!

Ontheemde Zaanse Molens behoort bui-
ten kijf tot de mooiste en beste boeken
over molens die in het afgelopen decen-
nium in Nederland zijn verschenen. De uit-
voering is magnifiek, niet alleen in op-
maak, maar ook in de keuze van de af-
beeldingen. Natuurlijk zijn vrij bekende fo-
to’s opgenomen, maar er zijn er meer die
volslagen onbekend zijn. De afdrukkwali-
teit van de afbeeldingen, met zeer vele in
kleur, is boven alle lof verheven. De om-
vang liegt er niet om: maar liefst 256 pa-
gina’s op groot formaat.
Dat laatste geldt ook het werk van de au-
teur die zeer gedegen onderzoek heeft
verricht en dat consciëntieus per molen
onderbouwt via het hoofdstuk ‘Geraad-
pleegde bronnen en literatuur’. 
De auteur legt in het boek de nadruk op
de lotgevallen van de afzonderlijke mo-
lens: wie waren het en waar gingen ze
heen? Voor het overige is er slechts een
korte, summiere en heel algemene inlei-
ding van twee pagina’s.
De molens worden in alfabetisch behan-
deld op basis van hun Zaanse naam: van
Assumburg tot Zon. De geschiedenis per
molen is in feite een tweeluik: eerst wordt
de geschiedenis van de molen in de
Zaanstreek behandeld vervolgens die op
de nieuwe standplaats. Zowel voor het
eerste als het tweede heeft de auteur
met de hem ten dienste staande midde-
len het onderste uit de kan gehaald met
als resultaat een groot aantal waarde-
volle te boek gestelde molengeschiede-
nissen.
In een aanhangsel worden ‘probleemge-
vallen’ behandeld:
1. Zaanse molens, waarvan het bekend is
dat ze naar elders zijn verplaatst, maar
waarvan tot op heden elk spoor ont-
breekt.

2. Molens buiten de Zaanstreek die ver-
moedelijk een Zaanse oorsprong heb-
ben, maar waarvan het Zaanse verle-
den niet met zekerheid kon worden ge-
traceerd. 

3. Molens die zijn of worden aangemerkt

als van oorsprong Zaanse molens, maar
dit beslist niet zijn. 

Een lijst met 94 overgeplaatste Zaanse
molens op alfabetische plaatsnaam volg-
orde geeft een totaaloverzicht van de
verplaatste molens, zij het niet altijd con-
sequent in overeenstemming met het
hierboven genoemde aanhangsel. Zo is
de betwijfelde zaagmolen in Ommen wel
opgenomen, de molen van Feyen in Dalf-
sen niet. Als ik voor een dergelijke keuze
had gestaan dan had ik precies het om-
gekeerde gedaan. Wel is het lastig dat de
ordening alfabetisch is en niet praktisch
aansluit bij de nummering op de kaart.

Probleem

Het is onvermijdelijk dat bij het verwerken
en interpreteren van een ongelooflijke
hoeveelheid feitenmateriaal er ontsporin-
gen ontstaan. Zo heette De Hoop alias De
Zandkraai in Ouderkerk a/d IJssel geen
Geloof Hoop en Liefde, maar De Hoop en
Verwachting (mededeling laatste mole-
naar Dirk de Jong). Ook al gaat men nog
zou nauwkeurig en gewetensvol te werk -
en dat heeft de schrijver overduidelijk ge-
daan - dan kunnen geraadpleegde bron-
nen het laten afweten of komt men tot
aanvechtbare keuzes. Om dergelijke klei-
nigheden gaat het mij echter niet. 
Het grote probleem van het boek is de
bewijsvoering. Is Zaanse molen A wel wer-
kelijk korenmolen X te Y? Of komt molen B
werkelijk uit de Zaanstreek? Nu valt Smit
op dit punt niets te verwijten. Voor het
overgrote deel van de door Smit ge-
noemde molens is dat geen probleem. Hij
levert dat bewijs, als regel gebaseerd op
literatuur of archiefstukken. Verder is Smit
niet bezweken voor de verleiding om het
aantal overgeplaatste Zaanse molens te
maximaliseren door een aantal molens
die voor Zaans worden versleten, maar
waarvan dit terecht wordt betwijfeld niet
op te nemen al vermeldt hij ze volledig-
heidshalve wel in het aanhangsel. Hij is
hierin consciëntieus te werk gegaan. Het
probleem zit hem in zijn bronnen. Je kan
van slecht graan geen goed meel malen.
Zo zijn er sommige molens waarvan de
bewijsvoering flinterdun is. Soms gaat het
om duidelijk als oorspronkelijk Zaans her-
kenbare molens, maar is dat werkelijk de
met naam en toenaam genoemde
Zaanse molen? Vaak is het bewijs niet
meer dan een naamsovereenkomst

en/of een corresponderen van een sloop-
en bouwjaar. Dat betekent dat de schei-
ding tussen molens uit de eigenlijke tekst
en het aanhangsel (molens met vermoe-
delijk een Zaanse oorsprong, maar waar-
van het Zaanse verleden niet met zeker-
heid kon worden getraceerd) vrijwel weg-
valt. Een mooi voorbeeld daarvan is De
Oostermolen in Nijkerk als de gewezen
Zaandijker papiermolen De Herder. Het is
een verhaal dat ik zelf de wereld heb in
geholpen (De Molenaar 1979-1-318) en
op diverse gronden gepresenteerd heb
als een aanname en meer niet. Een be-
wijs is er evenwel niet. In feite geldt pre-
cies hetzelfde voor de Overschiese pal-
trok De Adelaar, maar die moet het doen
met een plaats in het aanhangsel. In een
geval als van een Oostermolen zal een
echt bewijs waarschijnlijk wel nooit wor-
den geleverd, maar daardoor bestaat
wel het risico dat er alle goede bedoelin-
gen ten spijt ‘verstekelingen’ zijn. Dat is al
vroeg geconstateerd voor de korenmo-
len van Wervershoof die door Smit wordt
aangemerkt als afkomstig van de Zuider-
polder in Assendelft maar volgens de
Wervershoofse molenaar Adrie Peere-
boom een Amsterdamse poldermolen is.
Ook De Pauw in Groot-Ammers is mijns in-
ziens zo’n verstekeling. Zo zijn er, alle
nauwgezetheid van Smit ten spijt nog wel
enige molens te noemen waarbij men in
plaats van bewijs beter kan spreken van
veronderstelling, bijvoorbeeld voor de
zaagmolen in Lemmer, de gewezen
Bonte Ekster uit Zaandam-W, wat overi-
gens niet wil zeggen dat die onjuist is.
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Gemist?

Een andere vraag is of de auteur er in ge-
slaagd is om alle molens met een Zaanse
verleden boven water te krijgen. Mijns in-
ziens is dit niet het geval. Zo is er in de
Franse tijd zeker een en zijn er vermoede-
lijk zelfs twee Zaanse molens in Oost-Fries-
land (in Ostgroßefehn en Aurich) terecht
gekomen (zie Manfred Wittor: Mühlen in
Großefehn/Molenwereld 2003-1-27). 
De in 1894 gebouwde molen van Loos-
broek van Van de Wiel is ook wel voor een
Zaanse molen aangezien. Of dat zo is blijft
een vraag. Op grond van bouwkundige
details is de in 1912 gebouwde Dank-
baarheid of Vlasbloem van Van Harten in
Scherpenzeel, gebouwd in 1912 en in de
meidagen van 1940 verwoest mogelijk
ook aan te merken als een gewezen
Zaanse molen (Koning William uit Zaan-
dam?). 
In Drunen heeft aan de Papensteeg (Sta-
tionsstraat) ook een gewezen Zaanse mo-
len gestaan. Volgens drs. J. Rosendaal in
zijn De molenaar en zijn windmolens in de
Langstraat (Waalwijk 1996, pag. 39-41)
zou het gaan om de gewezen zaagmo-
len De Kruitberg uit Westzaan. De vergun-
ning voor de bouw van de molen in Dru-
nen werd in 1852 verleend. Nu laat de ge-
schiedenis van deze molen zich moeilijk
rijmen met die van De Kruitberg, daar de
laatstgenoemde pas in 1886 in Westzaan
werd gesloopt; een tussentijdse her-
bouw? Dat de Drunense molen een ge-
wezen Zaankanter is druipt er ongeveer
van af. Hoe de vork in de steel zit? Wie het
weet mag het zeggen!

Niet alleen de molen van Maartensdijk is
een stenen molen die met onderdelen
van een Zaanse molen (De Houtsnip) is
herbouwd. Dat gold ook voor De Een-
dracht in Wageningen, waarvan het
spoorwiel, onmiskenbaar afkomstig uit
een pelmolen, nog dienst doet in de mo-
len van Vragender (zie Molenwereld
2002-10-274 en 2002-11-312, 313. Iets der-
gelijks geldt voor de nog bestaande ko-
renmolen De Hoop in Loenen a/d Vecht.
Details wijzen naar de Zaanstreek, maar
veel verder dan het noemen van een
paar kandidaat-leveranciers kan haast
niet. Laat staan dat het is te bewijzen.
Vraagtekens en puzzels zijn er en zullen er
bleven. Toekomstig archiefonderzoek zal
misschien nog raadsels oplossen, maar
zeker niet alle. Ook kunnen er nog nieuwe
puzzels opduiken. Dat blijkt al uit het bo-
venstaande.
Wil het bovenstaande zeggen dat Smit
onzorgvuldig is te werk gegaan? Nee, ze-
ker niet; het tegendeel is het geval. Hij is
ongelooflijk nauwkeurig te werk gegaan
en heeft gedaan wat in zijn vermogen lag
om de waarheid boven tafel te krijgen.
Alles is werkelijk tot in de puntjes verant-
woord. En het heeft geresulteerd in een in
alle opzichten magnifiek boek. Het echte
en onoplosbare probleem is dat schrifte-
lijke bronnen geen antwoorden geven op
gestelde vragen, moeilijk toegankelijk zijn
of zelfs helemaal ontbreken terwijl de
mensen die het weten soms al meer dan
een eeuw geleden het tijdelijke met het
eeuwige hebben verwisseld zonder hun
antwoorden achter te laten. Het komt al-
lemaal neer op het roeien met de riemen

die je hebt en op dat punt verdient Smit
alleen maar bewondering. 
Iemand die geïnteresseerd is in de lotge-
vallen van molens, speciaal Zaanse mo-
lens kan en zal dit boek niet kunnen laten
liggen. De prijs, i 34,50 lijkt hoog, maar is
voor een dergelijk magnifiek boek in we-
zen erg laag.

N.a.v: Arian M.H. Smit: Ontheemde
Zaanse Molens (Wormerveer 2005), 
formaat 24,5 x 30 cm; 
omvang: 256 pagina’s, 
geïllustreerd, bedrukking in kleur; 
afwerking: genaaid, gebonden in linnen
band met stofomslag; 
verkoopprijs i 34,50
ISBN 907112391x
Verkrijgbaar bij de boekhandel of te 
bestellen bij de uitgever, Stichting 
Uitgeverij Noord-Holland, Postbus 40,
1520 AA Wormerveer, tel. 075 6476507, 
e-mail: info@uitgeverij-noord-holland.nl

Bouwtekening horend bij de 
hinderwetvergunning voor de bouw
van een korenmolen in Dinther, 
gemeente Heeswijk uit 1911. Deze van
oorsprong Zaanse molen had helemaal
een zwerftocht gemaakt. Hij was als
oliemolen De Nachtegaal in Wormer-
veer gebouwd, verhuisde in 1852 naar
het noorden van het land om in Joure
onder dezelfde naam ook als oliemolen
dienst te doen. In 1912 verkaste hij
naar het zuiden om daar graan te gaan
malen. Daar vond de sloper hem 
tenslotte in 1956. De molen is duidelijk
aangepast aan zijn nieuwe bestemming.

De molen van de bekende
molenaar Lucas Manders 
in Drunen. Het Zaanse 
verleden en zijn Brabants
toen druipt van deze in
1917 gesloopte molen af.

Zaagmolen De Kruitberg in
Westzaan, gesloopt in 1886
om volgens het verhaal een
tweede leven te beginnen in
Drunen. Of dit klopt is een
tweede.

Het broekstuk in molen De Hoop
te Loenen a/d Vecht; eerder een
Zaanse dan een Utrechtse 
constructie (foto André Nibbelink).
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Z O E K E R Bij het ter perse gaan van dit num-
mer was er niets te melden over
de onbekende molen in het de-
cembernummer. Nu kan dat ook
moeilijk opmdat de kopij voor dit
nummer in verband met de feest-
dagen vroeger afgesloten moest
worden dan normaal het geval is.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; op he-
teerste gezicht ziet de molen er
normaal Hollands uit. Toch betreft
het vermoedelijk een Duitse mo-
len. Vooral het baliehek met zijn
kruisen in de vakken zijn een aan-
wijzing in die richting. Wie helpt bij
het thuisbrengen van deze ‘be-
kende’ onbekende?  Deze foto is
in het verleden namelijk ook al
eens in De Molenaar gepubli-
ceerd.

Reacties a.u.b. te richten 
aan de redactie van de 
Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl.



�

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: Onlangs
kwam het prachtige boek Ontheemde
Zaanse Molens van Arian M.H. Smit
uit, naar vorm en inhoud een juweel
van een boek. De korenmolen De Bij-
enkorf in Gemert is een van de Zaanse
molens die in Oost-Brabant ‘asiel’
kreeg. Hij werd in 1694 als papiermo-
len De Veenboer in Zaandijk gebouwd.
In 1878 volgde een verbouwing tot pel-
molen en in 1907 werd hij verkocht
naar Brabant waar hij in Gemert als
korenmolen werd herbouwd in ‘Bra-
bantse stijl’. In 1974/1975 vond een
grote restauratie plaats waarbij de mo-
len fors werd ‘opgeleukt’ (foto G. Stur-
kenboom).

Bij de omslag achterzijde: Vorst en wa-
ter veranderen het rad van watermo-
lens in door de natuur gevormde artis-
tieke creaties, zoals hier bij de bekende
Molen van Bels in het Overijsselse
Mander. Molenaars zullen zich in vroe-
ger dagen minder over verheugd heb-
ben (foto Bernhard Fritsche).




