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Redactioneel

De korenmolen De Bloem aan de Haarlemmerweg is een van de
twee overgebleven Amsterdamse korenmolens. Van die twee heeft
hij ook het meest zijn originele karakter weten te bewaren. Het is
een in alle opzichten indrukwekkende molen; alles even groot en
zwaar uitgevoerd. In dit artikel doet mr. J.H. van den Hoek Ostende
de geschiedenis van de molen uit de doeken. Nauwgezet en knap
wordt duidelijk wie er allemaal eigenaar van deze molen zijn ge-
weest. Twee gebeurtenissen springen er uit: de bouw van de molen
in 1768 en de verplaatsing naar de Haarlemmerweg. Dankzij een
speciale bepaling in een testament krijgen we een goed inzicht
over de bouwkosten van een dergelijke molen. 
De molenaars Pouwels kunnen de verplaatsing van de molen in
1878/1879 wel op een heel speciale manier betalen, zoals u in dit
artikel kunt lezen.
Molenaar Schuurman van De Bloem zet de geschiedenis van de
molen in het Schuurman-tijdperk uiteen. Heel duidelijk toont het
hoe de molenaars na de oorlog de bakens moesten verzetten om
in of met de molen hun brood te kunnen verdienen.
Baliekluiver heeft trouwens ook zijn neus gestoten aan een Amster-
damse molen, maar dat is weer een ander verhaal...

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het aprilnummer van Molenwereld:
10 maart 2006.
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Instandhoudingsregeling BRIM
definitief ingevoerd

Op 31 januari 2006 is het Besluit rijkssubsi-
diëring instandhouding monumenten
(Brim) gepubliceerd in het Staatsblad.
Dat betekent dat het Brim vanaf 1 febru-
ari 2006 definitief in werking is getreden.
De bij het Brim behorende ministeriële

Regeling rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten is eveneens in de Staats-
courant gepubliceerd. In deze ministe-
riële regeling staan onder meer de subsi-
dieplafonds, de maximale subsidiabele
kosten en de instroom. Bij de regeling
hoort de Leidraad Brim subsidiabele in-
standhoudingskosten. Vanaf half februari
is de website van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg voorzien van alge-
mene informatie over het Brim-instroom-
schema, het aanvragen van subsidie op
grond van een periodiek instandhou-
dingsplan en de bij een aanvraag te
voegen verplichte stukken. Het aan-
vraagformulier is vanaf eind februari be-
schikbaar. Eigenaren van woonhuizen en
boerderijen zonder agrarische functie
kunnen vanaf 1 februari een lening aan-
vragen (Restauratiefonds-hypotheek). 

Eigenaren van alle andere monumenten
kunnen via een gefaseerde instroom in
aanmerking komen voor subsidie. Eige-
naren van molens, kastelen, landhuizen
en horeca-instellingen kunnen als eerste
een beroep op Brim-subsidie doen voor
de periode 2007-2012. Daartoe moet tus-
sen 1 april 2006 en 1 september 2006 een
aanvraag zijn ingediend bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Alleen volle-
dig ingediende aanvragen worden in
volgorde van binnenkomst behandeld.

Gemeentesubsidie thee -
schenkerij Mensingeweer

Na een voorstel door het College van B
en W aan de gemeenteraad van De
Marne heeft deze op 23 januari besloten
om 35.000 euro subsidie uit te trekken
voor de realisatie van een theeschenke-
rij in molen Hollands Welvaart in Mensin-
geweer. Met dit besluit wordt aan de
molen een nieuwe bestemming gege-
ven om zo een rol te spelen in het toeris-
tisch en educatieve circuit. Het beheer
van de molen en de exploitatie van de
theeschenkerij zal bij de Molenstichting
Hollands Welvaart komen te liggen. De
kosten bedragen in totaal circa 70.000
euro en de rest van de benodigde mid-
delen is afkomstig uit het Europese
Leader Plusprogramma van de provincie
Groningen. Het besluit volgt enkele
maanden na de overeenstemming over
de meningsverschillen die ontstonden
rond het initiatief (Molenwereld 2005-9-
264).

Twintig Friese poldermolens als
reservegemaal

Volgend op de inzet van een aantal
Friese poldermolens bij de extreme wa-
teroverlast in de zomer van 2004 heeft
het Wetterskip Fryslân aangegeven in de
toekomst hiervoor meer (traditionele)
molens in te willen zetten (Molenwereld
2005-7/8-241). Stichting De Fryske Mole

De koren- en pelmolen Hollands 
Welvaart te Mensingeweer 
(foto H. Noot, 4 oktober 2003).
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gaf aan gaarne bereid te zijn hier mede-
werking aan te verlenen. Inmiddels is de
inventarisatie afgerond en kunnen vol-
gens De Fryske Mole circa twintig molens
op eenvoudige wijze geschikt gemaakt
worden om dienst te doen als noodge-
maal in perioden van extreme regenval.
De belangrijkste voorwaarden waaraan
voldaan moet worden zijn het zorgen
voor een goede aan- en afvoer van het
water en een verbinding met de boe-
zem, die in gebruik kan worden geno-
men indien dit noodzakelijk is. Het Wet-
terskip Fryslân is blij met de extra voorzie-
ning en werkt momenteel aan een over-
eenkomst met de molenstichting. In het
op te stellen calamiteitenplan wordt ver-
wacht van de vrijwilligers dat ze binnen
enkele uren alle zeilen bij kunnen zetten
wanneer zich een calamiteit voordoet.
Het waterschap verwacht dat het be-
roep op de molens beperkt zal blijven tot
eens in de tien jaar, wanneer de eigen
gemalen en mobiele waterpompen niet
voldoende zijn het hoofd te bieden aan
de wateroverlast. Om het calamiteiten-
plan te optimaliseren heeft het water-
schap ook de andere stichtingen die
zich met Friese molens bezighouden uit-
genodigd om over het plan te spreken.

Langs Friese molens op de Friese
Molenaarsdag 2006

Op 25 maart 2006 wordt van 10 tot 17 uur
de Friese molenaarsdag gehouden. Een
dag door en voor molenaars en alle ove-
rige belangstellenden, waarop dit jaar
de volgende molens centraal staan (de
nummers tussen haakjes verwijzen naar
het boek Friese Molens): 
-achtkante stellingmolen De Onderne-
ming te Witmarsum (83) waar gemalen
en gepeld kan worden ; 
-poldermolen De Eendracht te Kimswerd
(72) met op een roede Oud-Hollands en
op de andere roede zelfzwichting met
Dekker stroomlijnneuzen; 
-spinnenkop De Hiemert te Burgwerd; 
-De Babuurstermolen te Tjerkwerd met

een met leipannen gedekte houten
achtkant, waar in het naastgelegen mo-
lenhuis een expositie is gehuisvest over
de strijd tegen het water gedurende de

afgelopen 2000 jaar; 
-twee Amerikaanse windmotoren re-
spectievelijk te Tjerkwerd en Hartwerd. 
Het bestuur van de Stichting tot Behoud
van Monumenten in de gemeente Wûn-
seradiel heeft besloten om beide wind-
motoren op deze dag officieel te her-
openen. Een kleine greep uit de Friese
molens, in de hoop dat een ieder er een
leuke dag aan beleeft. 
J. Sandberg.

Veranderingen in Drents cultuur-
beleid raakt ook molens

In mei 2005 heeft Provinciale Staten van
Drenthe een cultuurnota vastgesteld
waarin het beleid ten aanzien van het
culturele erfgoed en de instellingen die
zich daarvoor inzetten aanzienlijke ver-
anderingen ondergaat. De objectge-
richte benadering is daarbij losgelaten
en gekozen is voor een integrale aan-
pak. Voor molens betekent dit dat die
gezien worden als een cultuurhistorisch
monument in het landschap. De provin-

De Babuurstermolen bij Tjerkwerd, te bezoeken tijdens de Friese molenaarsdag op
25 maart (foto: H. Noot).

Het leggen van de vloerbalken voor de Bolwerksmolen (foto Ben Fort).

Op een rij: de reeds gedekte kap, de romp en de onderbouw van de Bolwerksmolen
(foto Ben Fort). 
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ciale subsidieregelingen, waaronder de
draaipremieregeling voor molens, zijn ko-
men te vervallen en de hiervoor beschik-
bare middelen worden in een apart
fonds gestort van het op 16 november
2005 te Assen geïnstalleerde Drents Pla-
teau. Dit betekent dat rijksmonumenten
(en dat zijn vrijwel alle molens) in de toe-
komst geen aanspraak meer kunnen
maken op provinciale gelden voor in-
standhouding. Het Drents Plateau zal in
overleg met de Molenstichting Drenthe
en moleneigenaren bepalen hoe het
voor de molens bestemde budget, dat is
vrijgekomen door de weggevallen draai-
premieregeling, verdeeld zal worden. De
Molenstichting Drenthe is samen met
een aantal andere instellingen onderge-
bracht bij het Drents Plateau en dat be-
tekent voor de molenstichting een orga-
nisatorische verandering van importantie
sinds haar oprichting in 1974. Als gevolg
hiervan zullen de taken en verantwoor-
delijkheden van de molenstichting ver-
anderen maar blijft ze als zelfstandige in-
stantie bestaan, daarin ondersteund
door het Drents Plateau. Door de struc-
tuurwijziging is de molenstichting wel
voornemens het eigendom van haar
drie molens (Nooit Gedacht te Veen -
oord, De Eendracht te Gieterveen en De
Hoop te Norg) op termijn af te stoten. 

Restauratie Bolwerksmolen 
vordert

De werkzaamheden aan De Bolwerksmo-
len te Deventer vorderen gestaag. De
kap van de molen is door de firma Klein-
jan uit Den Ham weer met riet (uit Kalen-
berg) gedekt. Met het rietdekken van het
achtkant is eind februari een begin ge-
maakt. Molenmaker Wintels uit Dene-
kamp heeft in februari de nieuwe vloer-
balken van de onderbouw aangebracht
op de nieuwe fundering en wanneer alles
volgens plan verloopt dan staat de on-
derbouw begin maart weer op zijnplaats.
Op 2 maart heeft wethouder G. Berkeler
van de Gemeente Deventer de stich-
tingssteen herplaatst.

Verzakking stoomgemaal 
Mastenbroek zet door 

Reeds in 2003 was er sprake van bedrei-
ging van de houten fundering van het
stoomgemaal Mastenbroek te Genemui-
den (Molenwereld 2003-7/8-212). Na een
gesprek met de gemeente Zwartewater-
land is de Stichting Stoomgemaal Mas-
tenbroek positief gestemd over mogelijk-
heden tot restauratie en exploitatie van
het stoomgemaal te geraken. Het 
gesprek vond plaats op initiatief van de
gemeente, die bezig is om de behoeftes
van culturele instellingen en monumen-
ten in kaart te brengen. De stichting
heeft een bedrag van 700.000 euro no-
dig om de fundering van het monumen-
tale gemaal in orde te maken. Eind janu-
ari 2006 is ontegenzeggelijk gebleken

dat de ten gevolge van peilverlaging in-
gezette verzakking doorzet. De Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg heeft
aangegeven een bedrag van 400.000
euro beschikbaar te stellen voor de res-
tauratie en de stichting hoopt dat de ge-
meente zich in de loop van 2006 positief
uitspreekt over een mogelijke bijdrage. 

Herstel Noetseler molenromp 
Nijverdal afgerond

Reeds in 2002 werd door de gemeente
Hellendoorn en de projectontwikkelaar
van het nieuwbouwproject De Noord-
kamp te Nijverdal een bedrag beschik-
baar gesteld voor restauratie van de mo-

lenstomp van de Noetseler molen (Mo-
lenwereld 2002-9-225). Bijna drieëneen-
half jaar later is het eindelijk zover dat de
laatste hand wordt gelegd aan restaura-
tie van de stomp. Vrijwilligers van de
Werkgroep Renovatie Molen leggen
elektra aan in de herstelde molenonder-
bouw, die medio dit jaar een nieuwe be-
stemming krijgt. Al geruime tijd wordt
door de leden van de werkgroep en de
gemeente nagedacht over het toekom-
stige gebruik van de uit twee verdiepin-
gen bestaande molenstomp, waarbij
een cultuurhistorische invulling voor de
hand ligt. Hierbij wordt gedacht aan inci-
denteel gebruik door de Historische Kring
Hellendoorn - Nijverdal en de Milieuraad
Hellendoorn. Als meer permanente invul-
ling kan de molenromp dienst doen als
verkooppunt van artikelen van het dag-
activiteitencentrum voor volwassenen
met een verstandelijke beperking aan
de Wolterskampweg. De gemeente zou
dit willen combineren met een platte-
landswinkel voor streekproducten, om zo
de toeristische meerwaarde te verster-
ken. 

Aanzienlijke subsidies in 
verschiet De Koe te Ermelo 

Molenstichting De Koe te Ermelo is in
haar ‘zoektocht’ naar financiën voor de
herbouw van de afgebrande molen het
jaar 2006 positief begonnen. Het bestuur
heeft een subsidieverzoek bij de provin-
cie ingediend dat maximaal 50.000 euro
op kan leveren. Een door de provincie
gestelde voorwaarde daarbij is wel dat
de gemeente Ermelo eenzelfde bedrag
doteert. Op basis van deze voorwaarde
heeft de stichting de gemeente Ermelo
benaderd met het verzoek eveneens
50.000 euro beschikbaar te stellen, zodat
de stichting in totaal 100.000 euro aan
het inmiddels tot 100.000 euro opgelo-
pen fonds toe kan voegen. Het College

De gerestaureerde stomp van de 
Noetselermolen in Nijverdal, een 
gewezen beltmolen (foto H. van 
Steenbergen, 16 april 2005).

De Koe in Ermelo tijdens de brand op 30 augustus 1990. De naam van het benzine-
station is wel erg toepasselijk (foto Bert van der Velden)
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van B en W vindt de subsidie verant-
woord en wil het bedrag vrijmaken bij
het opstellen van de Voorjaarsnota. Dit
wanneer de gemeenteraad op 2 maart
akkoord is gegaan met het subsidievoor-
stel. De gemeente is tevens in overleg
met de projectontwikkelaar die de herin-
richting van het centrum uitvoert over
een mogelijke financiële bijdrage in de
investeringen voor de molen en het mo-
lenterrein. 

Oostermolen te Nijkerk wellicht
op andere plaats verder 

Op 15 december 2005 werd het lot van
de Nijkerker molenromp De Oostermolen
bezegeld door het besluit van de ge-
meenteraad. De molen moet verdwijnen
van het Molenplein en over herbouw el-
ders is niet gesproken (Molenwereld
2006-1-5). Aan de vooravond van de ge-
meenteraadsverkiezingen waagt de lo-
kale VVD nog een maal een poging om
op te komen voor het behoud van de
molen te Nijkerk. Als enige was de VVD
tegen sloop, maar nu een en ander on-
omkeerbaar lijkt te zijn wil ze zich alsnog
inzetten voor alternatieven. De partij
heeft betrokkenen (waaronder L. Har-
ding, de Stichting Oostermolen en de
Stichting Stadsgezicht) uitgenodigd om
te onderzoeken hoe de molen alsnog el-
ders in Nijkerk behouden kan blijven. De

Stichting Oostermolen heeft op voor-
hand aangegeven niets voor verplaat-
sing te voelen en haar strijd tegen de ge-
meente te willen blijven voeren zolang
dit mogelijk is. 

Daams’ Molen opnieuw inzet 
biotoopconflict

De gemeente Epe wil het centrum her-
ontwikkelen en heeft hiertoe het nieuwe
bestemmingsplan Vaassen Centrum op-
gesteld. In dit bestemmingsplan wordt
de molenbiotoop van Daams’ Molen on-
voldoende gerespecteerd, hetgeen
leidde tot het verzoek van de Vereniging
Vrienden van Daams’ Molen om de cri-
teria aan te passen (Molenwereld 2005-
4-117). Teneinde de bouwhoogtes in het
bestemmingsplan te handhaven bewan-
delt de gemeente de omgekeerde weg,
en stelt voor om de molen 3,80 meter te
verhogen (hierdoor komt de stelling op
circa 10 meter te liggen), wanneer blijkt
dat de molen door bouwactiviteiten
meer dan vijf procent minder wind
vangt. Het is niet de eerste keer dat de
molen inzet is van biotoopperikelen; eer-
dere bouwplannen werden aangepast
dankzij de in het toen vigerende bestem-
mingsplan opgenomen molenbescher-
mingszone. Eigenaar Stichting Vaassens
Molen gaat akkoord met de bouw-
hoogte van tien meter als genoemd in

het bestemmingsplan en daaraan ge-
koppeld verhoging van de molen (!),
maar de vereniging Vrienden van
Daam’s Molen niet en heeft een be-
zwaar ingediend. Laatstgenoemde ver-
eniging zorgde er in 1989 voor dat er zo’n
600.000 euro op tafel kwam om de mo-
len te laten zijn wat hij nu is, een monu-
ment van Vaassen. De gemeente is be-
reid een bedrag van 300.000 euro uit te
trekken voor de verhoging. Zou een be-
sluit omtrent de verhoging eerst op 16 fe-
bruari zijn genomen, nu is het onderwerp
doorgeschoven tot na de gemeente-
raadsverkiezingen van 7 maart 2006. 

Hoekermolen bijna gereed

Begin februari waren de molenmakers
Rob Buijs en Piet Roodt van molenmake-
rij Kistemaker en Korver bezig met het af-
ronden van de restauratie van de Hoe-
kermolen in Vreeland (Molenwereld
2005-9-267/268). Enkele maanden later
dan gepland, voornamelijk door meer-
werk bij de verdieping van de achterwa-
terloop en de gedeeltelijke vernieuwing
van het muurwerk daarvan. Verder is het
nodige werk aan staart en kruiwerk ver-
richt zoals het aanbrengen van een
nieuwe korte spruit en korte schoren, een
nieuwe (ijzeren) staartbalk, herstel van
rollenwagens en een aantal nieuwe rol-
len. De ijzeren lange spruit is opgeknapt

De Hoekermolen is weer nagenoeg compleet (foto: D. Kenbeek, 9 februari 2006).



839e jaargang 2006 nr. 3

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

evenals de lange schoren en de roeden.
Bijzonder is het rechter voeghout, dat
(ook) van ijzer is. De voorkant was in
slechte staat en is vervangen. Ter verste-
viging is inwendig een houten balk aan-
gebracht. In de verdiepte achterwater-
loop is een nieuwe vijzel geplaatst zodat
straks daadwerkelijk water uitgeslagen
kan worden. Op de binnenroede (Potroe
nr. 1740) is het Oud-Hollandse systeem
vervangen door fokken met een steek-
bord. Beide roeden zijn opnieuw opge-
hekt. Uiteraard is de molen geheel ge-
schilderd en er wordt nog nagedacht
over nieuw riet op de kap. Sinds 1963 is
de molen particulier bezit en ingericht als
weekendverblijf. Inwendig is dat goed te
zien. Alle draaiende delen zijn omtim-
merd, ook de koningspil. Het riet is van-
wege de woonfunctie overal verborgen
achter platen. Op de kapzolder, die te-
vens rookzolder is, waant men zich door
het beroete bovenwiel en voeghout
echter in vroeger tijden. Het valt de par-
ticulier eigenaar te prijzen dat de verbe-
tering van de tasting in de restauratie
meegenomen is. Qua kosten zal dit een
belangrijke, zo niet de grootste post ge-
weest zijn. Hopelijk zal de molen na ople-
vering ook regelmatig draaiend te zien
zijn. D. Kenbeek.

Wandelen langs Geestmer -
ambacht D weer toegestaan

In afwachting van een definitieve oplos-
sing heeft het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier besloten dat het
wandelpad dat voert langs molen D van
de polder Geestmerambacht bij Broek
op Langedijk niet toegankelijk is wan-
neer de molen draait. Het wandelpad
loopt van de Langebalkbrug in Zuid-
Scharwoude naar de Sluiskade in Broek
op Langedijk over het erf van deze pol-
dermolen. Het besluit volgt nadat in ja-
nuari 2006 de hond van passerende
wandelaars werd gegrepen door het
draaiende gevlucht. In eerste instantie
werd door de gemeente Langedijk een
doorgangsverbod afgekondigd het-
geen betekende dat de wandelaars bij
de molen weer om moesten draaien. De
gemeente, provincie, hoogheemraad-
schap en de molenaar/bewoner gaan in
overleg om de problematiek definitief op
te lossen. 

Plannen voor de bouw van een
‘zaagmolen’ te Heemskerk

Als het aan de Kennemer Bouwgroep
ligt, bestaande uit de bouwbedrijven C.
Nelis, Neuteboom en Gerrits en Sinnige,
dan verrijst tegenover het bedrijventer-
rein Trompet een achtkante houtzaag-
molen. De Trompet is ontwikkeld door
dezelfde Kennemer Bouwgroep en gele-
gen aan de oostelijk rand van Heems-
kerk, pal aan de A9 ter hoogte van de
op- en afrit Heemskerk. Met deze plan-
nen wil de ondernemer voorzien in de

wens van de gemeente om commer-
ciële activiteiten te ontwikkelen. De ge-
meente acht dit als een belangrijk uit-
gangspunt om de kosten van de aanleg
van het park Assumburg terug te verdie-
nen. Geen McDonalds; het moet een
authentiek ogende houtzaagmolen wor-
den, waarvan de schuren worden inge-
richt als restaurant of feestzaal in combi-
natie met een naastgelegen klompen-
makerij of kunstijsbaan, een voor de
hand liggend alternatief gezien de om-
geving. De bedoelde locatie ligt bij het
park Assumburg, dat op haar beurt weer
grenst aan het tot hotel ingerichte slot
Assumburg. Een draaiende molen zou de
entree van zowel het park als de ge-
meente Heemskerk opfleuren en dienen
als toeristisch trekpleister. De Molen van
Assumburg moet een verrijking worden
voor Heemskerk volgens de initiatiefne-
mers met een knipoog naar het verle-

den, want ‘vlakbij’ stond vroeger een
(olie)molen met dezelfde naam (Red.:
De Assumburg te Assendelft, ongeveer
zeven kilometer (!) zuidoostelijker aan de
Nauernasevaart. Deze molen staat nu
als korenmolen in Nieuw-Vossemeer). De
gemeente Heemskerk moet zich nog uit-
spreken over het idee van de bouw-
groep. 

Proefopgraving bij Mallemolen in
Gouda 

De plannen voor de restauratie van de in
1905 onttakelde Mallemolen in Gouda
nemen steeds vastere vorm aan (zie Mo-
lenwereld 2005-12-380). Dinsdag 7 febru-
ari werd begonnen met een proefopgra-
ving bij de molen om de toestand van
de fundering en de waterlopen te in-
specteren. De achterwaterloop, die

Oliemolen Het Huis Assumburg aan de Nauernase Vaart te Assendelft, in 1897 
gesloopt en verplaatst naar Nieuw-Vossemeer waar hij nog staat. De molen was 
vernoemd naar het kasteel bij Heemskerk.

Funderingsonderzoek bij de 
Mallemolen in Gouda.

De schaarstijlen in de Mallemolen.
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vroeger geen gewelf maar een houten
brugdek had bleek over de volle lengte
grotendeels gesloopt, maar de voorwa-
terloop was nog grotendeels in tact. De
fundering van de in 1804 gebouwde mo-
len bleek gemaakt te zijn over die van
zijn voorganger. De romp zelf toont erg
droog en dat is uiteraard een meevaller.
Verbazingwekkend is dat in het interieur
van de molen zelfs de schaarstijlen nog
overeind stonden. Ook lijkt met de tas-
ting niets mis te zijn.
Inmiddels zijn de hoge populieren rond
de molen alle gekapt en zijn de om -
streeks 1955, 1960 gebouwde blokken
flats naast de molen alle gesloopt. Daar
moet wel weer nieuwbouw komen, maar
als die afgestemd wordt op de aanwe-
zigheid van de molen dan hoeft dit het
herstel van deze fraai bij het Julianaka-
naal staande molen niet echt in de weg
te staan. De molen was voor de onttake-
ling van een prachtig model en als men
dit weet te evenaren dan zal de Malle-
molen na de restauratie weer een van

de mooiste stenen watermolens in Ne-
derland zijn, zo niet de mooiste. 
Een eerder initiatief tot restauratie, in
1986 (zie De Molenaar 1986-33-1005 en
1986-38-1157, liep dood op een gepro-
jecteerde brug over het Julianakanaal
pal naast de molen. Een planwijziging
voorziet in een noordelijker plaats voor
deze brug waardoor het belangrijkste
obstakel voor restauratie verviel en de
weg vrij kwam voor restauratie van de
molen. Bij de opgraving op 7 februari
troffen twee initiatiefnemers uit 1986 el-
kaar, beide verbaasd dat het na twintig
jaar alsnog lijkt te gaan lukken!

Uitbreiding aanlegsteiger bij 
molencomplex Kinderdijk

In het kader van het provinciale vrijetijds-
beleid ‘Agenda Vrijetijd 2006-2010’ heeft
de provincie Zuid-Holland een bijdrage
geleverd aan het uitbreiden van de be-
staande aanlegsteiger bij het molen-

complex te Kinderdijk. De provincie
draagt samen met de Drechtsteden en
de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
een bedrag bij van in totaal 259.000
euro. De gemeente Nieuw-Lekkerland in-
vesteert 50.000 euro ten behoeve van
het project. Het doel van de uitbreiding
van de aanlegsteiger is het vergroten
van de bereikbaarheid per water en het
vergroten van de toeristische aantrek-
kingskracht. Voor risico van de ge-
meente Nieuw-Lekkerland zijn de voor-
bereidingen voor de vernieuwing van de
aanlegsteiger gestart en naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden op 3 maart
opgeleverd, zodat half maart de eerste
schepen af kunnen meren. Het gaat
daarbij om riviercruiseschepen maar ook
om het voet- en fietsveer. Met de realisa-
tie van dit project is het molencomplex
klaar voor het komende toeristische sei-
zoen. 

Kalkmolen te Leiderdorp tijdelijk
afwezig

Op 9 februari 2006 zijn de ondertoren en
het bovenhuis van de Leiderdorpse Kalk-
molen op een ponton geplaatst en zo
via de Does naar Hoogmade vervoerd.

De Kalkmolen nog op zijn oude plaats
(foto D. Kenbeek).

De herbouw van De Palmboom is 
ongetwijfeld het hoogtepunt in het 
bestaan van de Stichting De Schie-
damse Molens; het plaatsen van de 
kap op 18 september 1992.
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Dit gebeurde nadat eerder het wieken-
kruis was afgenomen en de molen ver-
der was ontmanteld. Te Hoogmade gaat
de firma Verbij de wipmolen in de werk-
plaats restaureren en pasklaar maken
voor de nieuwe locatie waar de molen
wordt opgebouwd. De molen zal (toch)
verhuizen naar de Munnikenpolder (Mo-
lenwereld 2005-12-380), niet ver van de
kruising van de Does en de Dwarswate-
ring, zo’n 250 meter van de voormalige
standplaats. De molen valt dan niet
meer in het W4-gebied, een strook grond
langs de rijksweg A4 waarvoor allerlei
bouwactiviteiten gepland zijn. 

Jubileumjaar Stichting De 
Schiedamse Molens

In 2006 bestaat Stichting De Schiedamse
Molens 25 jaar. Zij zet zij zich al een kwart
eeuw in voor het beheer en het behoud
van het Schiedamse molenerfgoed. In
de jaren van haar bestaan is veel be-
reikt: restauraties, herbouw (De Nieuwe
Palmboom, De Walvisch), de vorming
van een grote groep enthousiaste 
molenvrijwilligers en vele donateurs. De
stichting wil het jubileumjaar dan ook
groots vieren met als motto: 25 jaar sterk
in molenwerk en nog grootse plannen!
Het motto verwijst naar de afgelopen 25
jaar en meer in het bijzonder naar de
ambitieuze toekomstplannen van Stich-
ting De Schiedamse Molens. Zo is de
stichting bezig met uitwerking van de
plannen voor de restauratie van de Bab-
bersmolen en de herbouw van molen De
Kameel. Gedurende 2006 zullen verschil-

lende nieuwe activiteiten plaatsvinden
die aandacht vestigen op de verschil-
lende facetten van het werk van de mo-
lenstichting. De eerste activiteit zal
plaatsvinden op 28 april 2006, de dag
waarop 25 jaar geleden de Stichting De
Schiedamse Molens werd opgericht en
ook de Vereniging De Schiedamse Mo-
lenvrijwilligers het levenslicht zag. Op die
dag zal het startsein worden gegeven
worden voor zogenaamd marathon
draaien, waarbij de Schiedamse molens
25 uur achtereen zullen draaien zonder
tussentijds te stoppen, een hele klus dus
voor de molenaars! 

Schiedamse molens op tweede
plaats in cultuurvisie?

De gemeente Schiedam heeft haar cul-
tuurvisie 2006-2009 vastgelegd in de cul-
tuurnota ‘Veel is goed maar goed is veel
beter’. De gemeente is op zoek naar
een vernieuwd imago om de stad op de
kaart te zetten en zich te ontwikkelen
van een industrie- en havenstad tot een
cultuurtoeristische stad. Met het profiel
‘Schiedam: stad van jenever, CoBrA en
glas’ kiest men voor een combinatie die
een onderscheidend karakter heeft ten
opzichte van andere gemeenten in 
Nederland. De molens in de stad worden 
uiteraard niet vergeten in de cultuur-
nota, want deze zijn mede gezichtsbe-
palend voor de historische binnenstad.
Schiedam koestert haar molens omdat
ze deel uitmaken van het maatschappe-
lijk, cultureel en economische leven in de
stad. De molens dienen in samenhang

met de Schiedamse musea en de histori-
sche binnenstad nóg krachtiger te wor-
den gepromoot, aldus de inhoud van de
cultuurvisie. De molens zijn onderschei-
dend, ondernemend en participeren
vol op in activiteiten maar kunnen hun
onderscheidende kwaliteiten nog beter
benutten. Ondanks opfrissing van de cul-
tuurvisie blijft Schiedam dus nog steeds
trouw aan haar imago van molen- en 
jeneverstad. 

Onafhankelijk onderzoek 
toestand metselwerk Cadzand

Het wil maar niet vlotten met het op-
nieuw aanbrengen van een witte kal-
klaag op de Nooit Gedacht te Cadzand.
De molen was tot de brand in 1974 hier-
van voorzien, tijdens de restauratie ver-
dween de kalklaag echter en sindsdien is
de vochtdoorslag ernstig toegenomen.
Met het weghalen van de kalklaag is ook
de buitenzijde van de bakstenen aange-
tast, die in de loop der jaren steeds meer
poreus is geworden. Werd in 2004 door
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
niet ingestemd met het aanbrengen van
de witte kalklaag, ook met een in 2005
opnieuw ingediend verzoek (Molenwe-
reld 2005-7/8-237) lijkt de Stichting Mo-
lenbehoud Zeeuws-Vlaanderen bot te
vangen. Om uit de impasse te geraken
heeft de stichting, mede op verzoek van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
op 9 februari 2006 door een onafhanke-
lijk onderzoeksbureau een inspectie uit
laten voeren. Tijdens deze inspectie zijn
monsters van het mertselwerk genomen

Schiedam heeft ze alle vijf op een rijtje, uiterst links De Walvisch, in het midden De Drie Koornbloemen en dan naar rechts: De
Vrijheid, De Palmboom en De Noord; sprekend beeld van het Schiedamse verleden als brandersstad.
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aan de hand waarvan een objectief ad-
vies aan de stichting zal worden uitge-
bracht, inclusief een kostenraming. 

De Vijf Gebroeders te Heinkens-
zand mag weer gezien worden

Met het gereedkomen van het herstel
van het metselwerk is de restauratie van
De Vijf Gebroeders te Heinkenszand
weer een stap verder. De molen heeft
sinds april 2005 in de steigers gestaan
(Molenwereld 2005-7/8-240) waarbij het
metselwerk op diverse plaatsen is geren-
oveerd. Daarna is de romp opnieuw ge-
voegd en zijn scheuren aan de binnen-
zijde gerepareerd dan wel geïnjecteerd
met speciale injectiemortel. De zolder-
balken zijn met glasfiberstaven verste-

vigd en de koppen waar nodig aange-
goten met epoxyhars. Na de veelal on-
zichtbare herstelwerkzaamheden wordt
dit voorjaar naar verwachting de nieuwe
stelling aangebracht en in het najaar
moet de molen van kap, gevlucht en
staartwerk worden voorzien. De Stichting
Molen ‘De Vijf Gebroeders’ hoopt de
molen vervolgens eind 2006 of begin
2007 maalvaardig op te kunnen leveren. 

Molenstichting Noord-Brabant
terug naar de basis

Volgend op eerder uitgevoerd onder-
zoek door de Universiteit van Tilburg is in
2005 een tweede meer uitgebreid on-
derzoek uitgevoerd naar het functione-
ren van de Molenstichting Noord-Bra-
bant. Een en ander op verzoek van de
Molenstichting Noord-Brabant, die van
mening was/is dat haar doelstellingen
onvoldoende werden bereikt. Op 15 no-
vember 2005 heeft J. van Dierendonck
zijn scriptie voor de opleiding Vrijetijds-
wetenschappen gepresenteerd en ver-
dedigd in het kader van het afstuderen
aan de Universiteit van Tilburg. De uit-
werking van de onderzoeksresultaten zijn
in februari 2006 beschikbaar gekomen.
Aan de hand van een interne en externe
analyse is onderzocht op welke manier
de Molenstichting Noord-Brabant een
unieke bijdrage kan leveren aan het mo-
lenbehoud in Noord-Brabant. De strate-
gische beleidsanalyse geeft aan dat de
molenstichting haar organisatie en pre-
sentatie aan moet passen om bestaans-
recht te verwerven of herwerven. Het on-

derzoek heeft duidelijk gemaakt dat er
zeker behoefte is aan een provinciale
molenstichting die de molenbelangen
behartigt. Het is nu zaak op basis van de
strategische beleidsanalyse en de vele
kansen die daarin opgesloten liggen om
op korte termijn de strategie vast te leg-
gen en hieraan doelstellingen en activi-
teiten te ontlenen. Tevens is het van be-
lang de interne structuur aan te passen
door het maken van een professionalise-
ringsslag. Uiteindelijk moet voor een 
ieder duidelijk zijn waar de Molenstich-
ting Noord-Brabant voor staat. 

Graanmaalderij Halsteren voor
de laatste maal geopend

Tijdens de Westbrabantse Molendag, op
zondag 26 maart 2006, is de graanmaal-
derij, gebouwd nabij de plaats van de
voormalige Oude Molen te Halsteren,
voor de laatste maal tijdens een open
dag te bezichtigen. De graanmaalderij
werd gebouwd in 1881 en is dit jaar dus
125 jaar oud. Hij werd indertijd gebouwd
ter vervanging van de standerdmolen
die in 1885 werd afgebroken. De aandrij-
ving van de maalderij geschiedt mo-
menteel door een Dekkers-gloeikopmo-
tor die in 1930 nieuw geplaatst is. Daar-
voor hebben er twee stoommachines en
een zuiggasmotor in gelegen. De maal-
derij is in de jaren 1996 tot 1998 gereno-
veerd en maalvaardig gemaakt. Om de
Westbrabantse Molendag extra aantrek-
kelijk te maken worden brood en koeken
gebakken, is de lokale heemkundekring
actief met een aantal activiteiten en zijn

Gloeikopmotor in de maalderij van de
voormalige Oude Molen te Halsteren
(foto: S. Robben).

De romp van de Negen Gebroeders in
januari 1974 toen daar nog het veevoe-
derbedrijf van Dikmans was gevestigd.

De molen van Prinsenbeek in mei 1992 als blikvanger voor een supermarkt. 
De molenkap is dus niet de oorspronkelijke.
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er wat oude stationaire motoren en
landbouwtractoren aanwezig. Ook zijn
er wat schaalmodellen van molens te
bewonderen en is er een grote molenfo-
toverzameling uit Nederland en België te
bekijken. Ter gelegenheid van het 125-ja-
rig bestaan wordt in samenwerking met
de heemkundekring een boek uitgege-
ven met de historie van de vroegere
windmolen, de maalderij en enkele
boerderijen uit Halsteren. Het boek wordt
tijdens de Westbrabantse Molendag ge-
presenteerd en verschijnt in een oplage
van 350 stuks. S. Robben.

Herstel voor De Negen 
Gebroeders te Prinsenbeek?

Nadat voormalig molenaar Dikmans sa-
men met zijn broer onlangs het interieur
van De Negen Gebroeders te Prinsen-
beek kon aanschouwen, is het idee aan-
gewakkerd zich in te zetten voor herstel
van de molen. De molen is gebouwd
door de familie Dikmans in 1870 en in
1938 onttakeld. Het aanbrengen van
een gevlucht en staart en het verstevi-
gen van de fundering wordt geschat op
200.000 euro. De romp die momenteel
alleen en ook slecht bereikbaar is via de
rondomgelegen supermarkt, is goed ge-
conserveerd, verkeert nog in prima staat.
Om zich te oriënteren gaan de initiatief-
nemers samen met molenmaker De
Jongh een kijkje nemen in de Lelie te 
Etten-Leur, die in de jaren negentig een
soortgelijke restauratie onderging. Ver-
volgens wil men in samenwerking met de
heemkundekring Op de Beek een stich-
ting oprichten die zich inzet voor het her-
stel. Enig minpunt is de bouw van een
appartementcomplex aan de Beeks-
estraat, doch de projectontwikkelaar
heeft aangegeven qua hoogte rekening
te houden met (de nog niet complete)
molen (Molenwereld 2004-6-226/227).
Daarnaast is het voor de initiatiefnemers
te hopen dat de aanpassing van de bij-
gebouwen financieel geen streep door
de rekening zet. 

Schijndelse molens in het nieuws

De molen aan de Pegstukken te Schijn-
del is een klassiek voorbeeld van een
Brabantse molen die in 1845 werd ge-
bouwd en waarin onderdelen uit andere
molens zijn hergebruikt (waaronder de
bovenas die afkomstig is van een van de
molens van de Zuidplaspolder). De ko-
renmolen ademt deze sfeer van binnen
nog nadrukkelijk uit. Ruim vier maanden
heeft de molen stil gestaan vanwege in-
grijpende werkzaamheden aan met
name het metselwerk van de romp (Mo-

lenwereld 2005-11-313). Het herstelwerk
aan de romp, waaraan de sporen die de
oorlog heeft nagelaten nog duidelijk
zichtbaar zijn, is uitgevoerd door aanne-
mersbedrijf Orly & Endevoets uit Empel.
Adriaens Molenbouw uit Weert heeft
eveneens enkele werkzaamheden ver-
richt en tenslotte is door een groep leer-
lingen een groot aantal veiligheidsvoor-
zieningen in het kader van de arbo - wet-
geving aangebracht. Op 24 januari 2006
werd in het bijzijn van de buurtbewoners
de vang gelicht door wethouder Eijke-
mans van de gemeente Schijndel. Een
stukje verderop werd begin februari 2006
de voormalige supermarkt naast molen
Catharina gesloopt. Dit gebeurde con-
form de plannen die in februari 2004 wer-
den goedgekeurd (Molenwereld 2004-4-
165). De goede molenbiotoop is echter
van korte duur want nadat de sloopres-
ten verdwenen zijn, verrijst naast de mo-
len opnieuw een appartementencom-
plex van twee etages hoog. Dan is de
molen weer uit het zicht.

In ‘t kort

- Op 13 januari 2006 heeft een installa-
teur tijdens de aanleg van een sprinkler-
installatie in molen Woldzigt te Roder-
wolde een val van circa vijf meter ge-
maakt doordat hij door een zoldervloer
zakte. 
- Het tot woonhuis verbouwde gebouw
van de voormalige wateroliemolen Den
Helder te Winterswijk staat te koop voor
645.000 euro.
- Na het vertrek van de vrijwillig mole-
naars (Molenwereld 2006-2-51) is Nynke
Vellinga als eerste molenaar aangesteld
op de korenmolen van Elst.
- De gemeente IJsselstein is op 2 februari
akkoord gegaan met de plannen voor
de bouw van een (molen)winkel bij De
Windotter te IJsselstein. 
- In het kader van het Nationaal Land-
schap Hoeksche Waard is bij de provin-
cie Zuid-Holland een subsidie aange-
vraagd voor renovatie van de molen te
Goidschalxoord. 
- Aangezien de gemeente Rijnwoude (al
enige jaren) overweegt molen Nieuw 
Leven te Hazerswoude-Dorp af te stoten
worden initiatieven genomen om een

stichting op te richten die de molen in ei-
gendom en beheer over kan nemen. 
- Op 24 januari 2006 is een nieuwe roede
gestoken in molen nummer 2 van Over-
waard te Kinderdijk.
- De in 1982 tot onttakelde molenromp
verworden molen De Hoop te Heinkens-
zand staat  samen met het aangren-
zende woonhuis te koop voor een be-
drag van 425.000 euro. De molen is
vanaf 2001 in gebruik als winkelpand en
pogingen van de eigenaar om tot res-
tauratie te komen van de verder goed
geconserveerde molenromp stranden
reeds vroegtijdig (Molenwereld 2004-4-
162). 
- Wegens beëindiging van de Brabantse
draaipremieregeling, heeft de Monu-
mentenwacht in januari en februari bij
het opnemen van de tellerstanden bij
nagenoeg alle Brabantse molens ook de
tellers verwijderd; een actie die door nie-
mand in dank is afgenomen. 
- In januari 2006 is de molenmaker 
begonnen met het meest noodzakelijke
onderhoud aan de standerdmolen te
Boekel.
- Om bekendheid te geven aan het 12e
internationale molensymposium, dat in
2007 in Nederland wordt gehouden,
heeft TIMS Nederland de website
www.timsmills.info/tims2007 geopend. 

Molenkalender 2006

18 maart: Algemene Vergadering Hol-
landsche Molen.
25 maart: Friese Molenaarsdag.
26 maart: Westbrabantse Molendag.
1 april: Ruilbeurs Dordrecht.
28 april: Marathon draaien Schiedamse
Molens.
13 mei: Nationale Molen- en Gemalen-
dag.
24 juni: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2006

30 april: Vlaamse Molendag (B).
5 juni: Deutsche Mühlentag.
11 juni: Provinciale Molendag West-
Vlaanderen (B).
25 juni: Provinciale Molendag Limburg (B).

Rechts op de foto de voormalige
wateroliemolen Den Helder in 
Winterswijk, links de voormalige
korenmolen. 
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Fotoboek molens 
Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden

Binnenkort verschijnt een uniek fotoboek
over de molens in de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden Van molens en
mensen. Nederland zonder molens is on-
denkbaar. Dat geldt nog meer voor de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Een gebied met de hoogste molendicht-
heid van ons land. Over de fraaie molens
in dit gebied en het prachtige landschap,
dat ze decoreren, verschijnt ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan van de
Stichting tot Instandhouding van Molens
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlan-
den op 10 maart 2006 een schitterend
foto boek. 
Titel:  Van molens en mensen
Formaat liggend 270 x 220 mm
Illustraties: groot aantal unieke kleurenfo-
to’s en enkele tekeningen. 
Samenstelling: Dick de Jong, Evert van
Lopik en Ad van der Vliet. 
Teksten: In korte teksten wordt het verhaal
van de molens en de mensen verteld,
met een Engelse samenvatting en de bij-
schriften in het Nederlands en in het En-
gels. 
Het fotoboek gaat in de winkel i 22,50
kosten. Tot de datum van verschijning, 10
maart 2006, is het te koop met een aan-
trekkelijke korting van vijf euro. U maakt 
i 17,50 over op bankrekening 3878.17.654
t.n.v. Verkoop Boeken te Hardinxveld-
Giessendam en het wordt in de Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden tussen 10 en 24
maart 2006 bij u thuisbezorgd. Als u elders
woont kunt u het na 10 maart 2006 afha-
len in Museum De Koperen Knop, Binnen-
dams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessen-
dam (open dinsdag t/m vrijdag 13.00 tot
17.00 uur en zaterdag 11.00 tot 17.00 uur).
Bij verzending per post blijft de prijs tot 10
maart i 22,50 maar hoeft u geen ver-
zendkosten te betalen.
STICHTING PUBLICATIES ALBLASSER-
WAARD-VIJFHEERENLANDEN 
Secretariaat: Wilhelminalaan 82, 3381 BR
Giessenburg, tel. 0184-651440, 
e-mail a.c.korevaar@worldonline.nl

P a p i e r m o l e n

De generatie molenaars en molenmakers
‘die het allemaal meegemaakt hebben’
wordt steeds kleiner. Een generatie die
nog weet van volop in bedrijf zijnde mo-
lens, van werken aan en met molens van
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Men-
sen die ook de naoorlogse - ogenschijnlijk
definitieve - neergang hebben meege-
maakt, maar ook hebben gestaan aan
de wederopstanding van de molen als
monument en er ook zelf gestalte aan
hebben gegeven. Jan Adriaens uit Weert
was een van hen. Hij werd op 7 april 1922
geboren in het gezin van molenmaker
Willem Adriaens en Catharina Smith. De
molens werden Jan zo met de paplepel
ingegeven. Ze bleven hem met het mo-
lenmakersvak zijn leven lang boeien. Tot
de praktische uitoefening kwam het
evenwel niet, al zou hij wel zijn krachten
aan het familiebedrijf blijven geven. In
1939 raakte het bedrijf in een crisis door-
dat Jans broer Willy verongelukte op De
Brak in Sluis. Vader Willem zet dan met zijn
jongste zoon Sjors het bedrijf voort, terwijl
Jan de man achter de schermen zal wor-
den. In 1939 gaat Jan op het kantoor van
de plaatselijke coöperatie Sint Isodorus
werken. Na de oorlog treedt hij in dienst
van Philips waar hij tot zijn pensioen zal

blijven. Daarnaast voert hij de administra-
tie en de werkvoorbereiding voor het mo-
lenmakersbedrijf. Op die manier blijft hij zo
actief betrokken bij molens en de molen-
makerij die hij samen met zijn broer runt
en later de jonge generatie. In 1987
draagt hij zijn aandeel in het bedrijf over
aan Paul van de Bercken, schoonzoon
van broer Sjors. Zijn belangstelling en
liefde voor molens wordt er niet minder
om. Belangstellend volgt hij de gang van
zaken, allereerst in het familiebedrijf, maar
ook breder. Ook op andere terreinen is hij
actief. Jan Adriaens beschikt over een
welversneden pen zoals blijkt uit de bro-
chure die hij in 2004 over de geschiedenis
van het bedrijf schreef. 
Al met al heeft Jan Adriaens zo een be-
wogen leven gehad, persoonlijk, maar
ook zakelijk. Crisistijd, oorlog; het is niet al-
tijd eenvoudig geweest. Toch heeft hij zo
gestalte gegeven aan de uitbouw van
het bedrijf en de herleving van molens;
niet alleen in eigen land, maar ook in
aangrenzend België en Duitsland. Dan na
een kort ziekbed overlijdt hij na een kort
ziekbed op 14 februari 2006 in het Zwit-
serse Sion, waarna op 21 februari de be-
grafenis plaats vindt op de begraafplaats
bij de kerk van Weert-Boshoven.

In  memoriam Jan Adr iaens

Borstbeeld van vader Willem Adriaens met links ervan Sjors Adriaens en diens
vrouw Daat en rechts Jan Adriaens en zijn zus Josephien. Jans vrouw, Maria Eltink,
overleed op 27 juni 1994.
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West-Vlaanderen

België

Niedersachsen

Duitsland

Rosmolen uit Hoogstade 
herbouwd in Meulebeke
In 1867 lieten weduwe en kinderen Sera -
phinus Jacobus Feys-Demolder een ros-
molen bouwen bij hun boerderij. Het ge-
bouwtje was grotendeels van hout en het
paard liep buiten de molen omheen. De
rosmolen werd gebruikt om te malen (1
koppel dertiender blauwe stenen), haver
te pletten (haverpletter fabrikaat Fleur-
man) en te karnen (met een boterkarn en
een afromer). De molen was op paarden-
kracht tot omstreeks 1926 in bedrijf,
daarna dreef een automotor de werktui-
gen nog een tijd aan. Daarna werd de
molen uitgesloopt. Wonder boven won-
der bleven de werktuigen (zonder het
drijfwerk bewaard. In 2001 moest de mo-
len wijken voor uitbreiding van de veefok-
kerij van Donald Goderis. Dat zou de de-
finitieve ondergang betekend hebben,
ware het niet dat bloemist Daniël Velghe
uit Izegem de rosmolen kocht en die in
augustus 2001 demonteerde om hem bij
zijn boerderij aan Veldstraat 130 in Meule-
beke te herbouwen. De herbouw en de
reconstructie van de ontbrekende delen
werd vanaf 2004 door Velghe in eigen be-
heer uitgevoerd met steun van o.a. Syl-
van Deseure. In juli 2005 kon voor het eerst
worden gemalen, waarna de afwerking
volgde. De officiële ingebrikstelling staat
geopland voor 1 april a.s.

Jaarvergadering Vereinigung 
zur Erhaltung von Wind- und
Wassermühlen in Niedersachsen
und Bremen
Op zaterdag 22 april houdt de Vereini-
gung zur Erhaltung von Wind- und Was-
sermühlen in Niedersachsen und Bremen
haar jaarvergadering, deze maal in Jem-
gun. De avond ervoor, op 21 vindt een sa-
menzijn plaats bij de molenaarsfamilie
Hetzke. Hun molen bestaat 250 jaar en is
onlangs gerestaureerd. Na afloop van de
eigenlijke jaarvergadering worden enige
excursies naar molens in de buurt gehou-
den.

Plaatselijke CDU luidt noodklok
voor molen Hage
De korenmolen van Hage staat te ver-
kommeren. Het is een van de grootste ko-
renmolens van Oost-Friesland met een
baliehoogte van 17 m. Er zijn ook in Ne-
derland niet veel molens die dat halen.
De molen is oorspronkelijk eigendom van
de molenaarsfamilie Bruns, maar sinds
1965 van de Scheltes-Petersschen Vermö-
gungsverwaltung. Vervolgens wordt er in
de navolgende jaren steeds aan de mo-
len gewerkt. Dit herstel wordt door de ei-
genaar zelf in aanvulling met overheids-
subsidies bekostigd. Kortom, het gaat
steeds beter met de molen totdat de Ver-
mögungsverwaltung in zwaar weer raakt.
Aan de molen wordt niets meer gedaan
en verval doet zijn intrede. In januari 2004
worden de lassen van het gevlucht uit
veiligheidsoverwegingen met een grote
kraan verwijderd en blijven alleen de
borststukken zitten. De gemeente Hage
wil de beeldbepalende molen graag be-
houden en doet de eigenaar zelfs het
voorstel om het derde deel van de totale
kosten, het eigenaarsaandeel, te finan-
cieren. De eigenaar reageert zelfs niet
eens op dit voorstel en er gebeurt dus
niets; hooguit dat het verval verder gaat.
De plaatselijke CDU spreekt van een
schandaal en bepleit de oprichting van
een molenvereniging die de molen
pacht. Aankoop door de gemeente
Hage behoort ook tot de mogelijkheden.

Jubileum in Spetzerfehn
Eind vorig jaar vierde de Spetzerfehnse
molenaar Theodor Steenblock in het
Spetzer Fehnhuus dat hij zich vijftig jaar
geleden als molenaar in Spetzerfehn had
gevestigd. Toen werd er in Oost-Friesland
nog volop op de wind gemalen, maar de

De molen van Hage in betere tijden
(foto H. Noot).

Sinds 1955 het domein van Theodor
Steenblock: de molen van Spetzerfehn
in augustus 1972.

molen van Spetzerefehn stond in 1955, al
twee jaar stil na de dood van de laatste
molenaar. De molen zelf was er ook niet
best aan toe. Steenblock, toen 26 jaar
oud, huurde de molen van Anna Müller
en maalde dan ook alleen met de motor.
Toen Steenblock de molen in 1961 kocht
was de windroos van de molen verdwe-
nen en waren de kleppen uit de zelf-
zwichting gehaald. Na 1961 brengt Steen-
block de windmolen weer op orde en
gaat weer op de wind malen; eigenlijk
dwars tegen het getij in, want in Oost-
Friesland komen dan van lieverlede vrij-
wel alle molens tot stilstand. Vele verdwij-
nen er vaak na een periode van verval. In
Spetzerfehn is eigenlijk precies het omge-
keerde gebeurd: de molen komt weer in
bedrijf en nu is hij dankzij vader Theodor
en zoon Heye eigenlijk de enige in Oost-
Friesland die nog bedrijfsmatig maalt.
Volkomen terecht stelde dan ook de
plaatselijke burgemeester Hinrich Trauer-
nicht in zijn toespraak in het Fehnhuus dat
zonder Theodor Steenblock er geen mo-
len in Spetzerfehn gestaan zou hebben.
Lof was er dan ook van burgemeester
Hayo Wolters van de gemeente Große-
fehn, de gemeente waar Spetzerfehn on-
der valt. Wolters wees ook op de beteke-
nis van de molen voor het regionale toe-
risme. Verder waren er de felicitaties van
Obermeister Anneus Müller uit Leer na-
mens de Müller-Innung Weser-Ems en van
Rüdiger Heßling voor de Vereinigung zur
Erhaltung von Wind- und Wassermühlen in
Niedersachsen und Bremen. Wolfgang
Dauben uit Rügen dankt voor de bereid-
willige steun van Steenblock aan vrijwillige
molenaars die zich verder in het mole-
naarsvak wilden bekwamen. De Industrie-
und Hammelskammer vereerde Steen-
block met een oorkonde. 
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U i t  ‘ t  k i j k g a t

W o n d e n  l i k k e n
Ik lik. Ik lik mijn wonden. Nee, ik ben niet in
elkaar geslagen en ik heb ook geen on-
geluk gehad. Ik heb alleen maar alle vier
de hoeken van de kamer gezien en die
wonden zijn psychisch. Of molisch als dat
kan.
Het zit zo. Pas ben ik bij een nicht van me
in Amsterdam geweest. Ik raakte daar
met een rasechte Mokumer aan de
praat, een liefhebber, die goed op de
hoogte was van de geschiedenis van zijn
stad. Toen begon ik over De Otter; had ik
het maar nooit gedaan...
Als molenliefhebber, want dat ben ik toch,
sprak ik er schande van dat de omgeving
voor die molen zelfs recent zo bedorven
was dat deze paltrok er moet goed fat-
soen niet langer te handhaven was. Naar
Uitgeest met die molen en wel direct! 
Hij keek mij aan of ik niet goed wijs was.
Wist ik, een molenliefhebber nota bene,
dan niet, dat er Amsterdam bijna hon-
derd zaagmolens hadden gestaan. De
Otter is daarom aan de Kostverlorenvaart
een monument van het zuiverste water,
zo zei hij. Wist ik dan niet dat de term komt
van het Latijnse werkwoord ‘monere’ wat
‘herinneren aan’ betekent? De Otter is
daarom het beste monument wat je je
kunt indenken van deze zo belangrijke in-
dustrie. Hij herinnert op zijn originele plaats
in het oorspronkelijke centrum van deze
nijverheid aan de glorietijd van Amster-
dam. Verplaatsing naar Uitgeest zou
daarom deportatie en degradatie zijn.
Dat laatste schoot mij helemaal in het ver-
keerde keelgat. Deportatie? Degradatie?

Asiel! Dat is het. Die molen moet daar
weg om hem te redden! De molen is in le-
vensgevaar! Ik maakte hem duidelijk wat
val-, draai- en rukwinden konden aanrich-
ten. Ik gebruikte dure woorden als turbu-
lentie. Het maakte allemaal niet veel in-
druk. ‘Noem mij dan eens een molen die
door zo’n situatie echt in de vernieling is
geholpen; omgewaaid of zo.’ Dat viel
nog niet mee. Ik mompelde iets over een
molen in Duitsland waar ik wel eens van
had gehoord. 
‘En anders moet hij maar stil staan. Hij blijft
dan gelukkig als monument bij uitne-
mendheid voor de Amsterdamse houtza-
gerij behouden’, zo reageerde hij. Geluk-
kig??? Die vent was gek. Hoe kan je nou
gelukkig zijn met een stilstaande molen?
Ik probeerde hem duidelijk te maken dat
het voor alles beter was dat een molen
draaide. Hij keek mij meewarig aan. Vol-
gens mij dacht hij dat ik gedrogeerd was.
‘Geloof jij echt dat een draaiende molen
beter is voor zijn conditie? Alles wat ar-
beid verricht slijt! Niemand is bereid om
extra te betalen voor een auto die heel
veel kilometers op de teller heeft, eerder
het omgekeerde. Pas waren molens in
het nieuws omdat de wieken scheurden.
Dat was dan zeker van het stilstaan! Er zijn
volgens mij genoeg molens die nauwelijks
of nooit een slag maken en toch in prima
staat verkeren. Het ligt niet aan het
draaien maar aan de zorg. Ik geef on-
middellijk toe dat de situatie rond De Ot-
ter verprutst is, maar dat is helaas niet an-
ders. Natuurlijk zie ik ook liever De Otter in

bedrijf. Misschien kunnen ze er wel een
elektromotor inzetten.’
Ik hapte naar adem en ontplofte zowat,
maar hij glimlachte sereen. ‘Ik ben pas in
het Openluchtmuseum geweest. Die
zaagmolen daar draaide. Je zou het
haast niet in de gaten hebben, maar ik
zag het wel: de zagen gingen daar toch
maar mooi op en neer met een elektro-
motor. Wat in Arnhem kan, mag in Am-
sterdam toch ook? Dat was een dolkstoot
in de rug, maar de genadeslag kwam
nog. ‘Baliekluiver, ik heb nog een prima
oplossing.’ Argwanend keek hem aan.
‘Kijk, als ze in Uitgeest voor die Cornelis-
weet-ik-wat een monument willen heb-
ben dan hebben ze groot gelijk. Daar
staat vast al een standbeeld voor hem of
er is zeker wel een straat naar hem ver-
noemd. Dat ze nu een molen willen, ze
doen maar. Maar je maakt mij niet wijs
dat die paltrok in het Openluchtmuseum
ter plekke een monument voor de
Dordtse zaagmolens is; evenmin als De
Otter in Amsterdam dat in Uitgeest kan
zijn voor de Amsterdamse molens. Laat
die molen uit Arnhem maar naar Uitgeest
verhuizen en dan kan de motor in De Ot-
ter! Dat is een veel betere oplossing. Die
Arnhemse molen komt weer in een pas-
sende molenomgeving te staan en De
Otter kan op de motor zagen op zijn histo-
rische plaats als echt monument voor die
bijna honderd Amsterdamse zaagmolens.’ 
Briesend verliet ik het huis.

Baliekluiver

‘t Betere Werk

ZOEKER
De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer, de rij
van vier molens als achtergrond van het
‘warmoeziersbedrijf’, wordt door de heer
Esselink thuisgebracht als mogelijk vier
van de acht boezemmolens voor de Rot-
teboezem bij Rotterdam-Crooswijk. De
heer Esselink schrijft: ‘Gezien het aantal en
de afstand van de molens tot elkaar
moet dit haast wel een rij boezemmolens
zijn, en dan kom je voor wat betreft Zuid-
Holland terecht in Kinderdijk of Hillegers-
berg. Ik heb sterk het vermoeden, dat hier
vier van de acht boezemmolens bij Hille-
gersberg te zien zijn.’ Inderdaad was in de
Alexanderpolder achter de boezemmo-
lens tuinbouw in het nu geheel verdwe-
nen Nieuw-Terbregge. Het terrein werd
opgespoten voor het Kralingse Bos. 

F o t o  D i j k m o l e n
De foto van de Dijkmolen bij Maasland op
de voorpagina van het februarinummer is
gemaakt door Rob van Zijll, de molenaar
van de Groenveldse Molen, op 19 januari
1993. Helaas waren op de foto geen ge-
gevens vermeld, zodat het niet mogelijk
was de naam van de fotograaf in het vo-
rige nummer te vermelden; daarom bij
dezen. 

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, een spinnen-
kop, te zoeken in het Friese land, maar
waar.
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.
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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-mo lenmake r s  ac t i e f

De afgelopen maanden is er door ons ge-
werkt aan diverse molens van diverse op-
drachtgevers. Voor nieuws over de mo-
lens van de Rijnlandse Molenstichting ver-
wijzen we u naar ‘Molens Rijnland.
In Utrecht is werk uitgevoerd aan meer-
dere molens van de Stichting De
Utrechtse Molen:
-De Veenmolen in Wilnis kreeg een
nieuwe windpeluw met voorkeuvelens.
Het bovenwiel is versterkt. Diverse zolders
zijn hersteld of vervangen en er zijn wat
werkzaamheden uitgevoerd in het kader
van de ARBO. 
-De Kortrijkse Molen in Breukelen kreeg
een nieuwe achterzomer. Het beschot
van het bovenhuis is plaatselijk hersteld.
De roeden zijn doorgeschoven en voor-
zien van nieuwe wiggen en keerklossen.
De ramen, deuren, luiken en kozijnen van
de ondertoren zijn hersteld of vervangen.
-De Kockengense Molen in Kockengen
kreeg een nieuwe schepradkast en ook

Het aanhangen van een nieuwe staartbalk aan de molen van Het Hoog- en 
Groenland (foto Verbij BV Hoogmade). 

Het bovenhuis van de Spengense 
Molen in de steigers (foto Verbij BV
Hoogmade). 
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hier zijn ramen, deuren, luiken en kozijnen
van de ondertoren hersteld of vervangen.
De tuigage is gerepareerd zodat de mo-
len in afwachting van een nieuwe wie-
kenkruis voorlopig weer veilig kan
draaien.
-De werkzaamheden aan de molen van
het waterschap Het Hoog- en Groenland
zijn afgerond. Hier zijn lange spruit, korte
spruit en staartbalk vervangen. De scho-
ren zijn hersteld. Ook aan de kap is het no-
dige werk verricht en de roeden zijn door-
geschoven. Tot slot is de gehele kap met
staartwerk geschilderd.
-Bij de Spengense Molen zijn de werk-
zaamheden aan het bovenhuis afge-
rond. De kap is voorzien van nieuwe span-
ten en planken, met op de planken EPDM
dakbedekking. Eén daklijst is vervangen
en de andere daklijst is met epoxy her-
steld. Van het bovenhuis is een groot deel
van het beschot vervangen en het hele
bovenhuis is geschilderd. 
In de werkplaats wordt volop gewerkt
aan de restauratie van de Oudegeinse
Molen in Nieuwegein. De nieuwe trap
met hangbomen, schoren en kruirad zijn
gemaakt. Het bovenhuis wat al sinds 1989
lag opslagen is in elkaar gezet en pasge-
maakt. Momenteel wordt gewerkt aan
de kap en de koker wordt hersteld met
epoxy.
Ook aan molens van de gemeente Veere
is gewerkt:
-De molen in Meliskerke kreeg een nieuwe
buitenroede. De binnenroede is doorge-
schoven en aan het gaande werk is alles
gecontroleerd en waar nodig afgesteld
en in orde gemaakt.
-Van molen Weltevreden in Domburg is
het kruiwerk gereviseerd. De gekraakte

overring is versterkt en er zijn deels nieuwe
ijzeren platen aangebracht. De rolwa-
gens zijn hersteld of vervangen en in de
kuip zijn neuten aangebracht.
-Molen D’ Arke in Oostkapelle ondergaat
een grondige restauratie. Inmiddels is de
gehele staart vervangen en de kap her-
steld. De dakbedekking van de kap is
eveneens vervangen. Aan de buitenzijde
is het metsel- en voegwerk van de romp
hersteld. Het gevlucht is nagelopen zoals
nieuwe voorzomen, nieuwe windborden
en de roeden zijn doorgeschoven. In de
molen zijn alle slechte balkkoppen aan-
gegoten en diverse kleine balkjes zijn in
zijn geheel vervangen. Ook het houtwerk
van de mengketel is vernieuwd. Ook de
stelling is, op het stellinghek na, in zijn ge-
heel vervangen.
Ook werd aan nog enige andere molens
gewerkt:
-Aan de drie molens van de driegang in
Leidschendam/Stompwijk is het nodige
klein onderhoud uitgevoerd. Van de Bo-
venmolen is het rietdek van de kap door-
gedekt.
-Voor de molen De Hoop is Maassluis is het
hout voorbewerkt voor het vervangen
van het resterende deel van de stelling.
-De restauratie van De Korenaer in Loos-
duinen is vrijwel voltooid. De molen is ge-
heel geschilderd en in de molen zijn alle
slechte balkkoppen hersteld met epoxy. 
-In Delft is zowel de molen als de bijbeho-
rende woning onderhanden genomen.
Van de woning zijn de nodige kozijnen, ra-
men en luiken hersteld of vervangen en
het geheel is geschilderd. Van de molen is
het staartwerk en de kap geschilderd en
er is wat klein herstel uitgevoerd aan de
kap.

Het steken van een nieuwe lange spruit in de molen
van Oostkapelle (foto Verbij BV Hoogmade). 

Onttakeling Nooit Gedacht te Colijnsplaat als start voor restauratie.
(foto Herrewijnen). 

-In molen De Eersteling in Hoofddorp is
een koppel stenen vervangen en maal-
vaardig gemaakt. Ook is een nieuwe
steenkuip, meelpijp en maalbak ge-
maakt.
Verder zijn er nog aan diverse molens de
jaarlijkse onderhoudsklussen uitgevoerd.

Het nieuwe jaar is gelukkig goed begon-
nen. Nadat we op het eind van het vorige
jaar verschillende onderhoudklussen heb-
ben afgerond zijn we aan het maalvaar-
dig maken van de Bisschopsmolen te Et-
ten-Leur verder gegaan. Het spoorwiel is
gerestaureerd en de twee nieuwe koppel
stenen van Hans Titulaer hebben we in-
middels in de werkplaats ontvangen. In
week 2 zijn we begonnen met het ontta-
kelen van de stellingmolen Nooit Ge-
dacht te Colijnsplaat van de heer Roos.
De bedoeling is om de molen maalvaar-
dig op te leveren. Intussen zijn de kap enz.
naar de werkplaats gebracht en is het
herstel begonnen. Binnenkort wordt ook
begonnen met werkzaamheden aan De
Arend in Zuidland. Het betreft hier het her-
stellen van balklagen, het gevlucht, de
balie en het metselwerk. Van de molen
van Den Bommel worden binnenkort de
rest van de balkkoppen hersteld. Deze
molen is voor de Molenstichting Goeree-
Overflakkee gedurende de laatste tijd
grondig aangepakt.
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R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G

C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

KLEINODEN
Rijnlands polderlandschap en daarmee het molenland-
schap is zo rijk geschakeerd dat het zijn weerga niet
heeft. Binnen Rijnland kan men uitgestrekte en zeer
grote en diepe polders tegenkomen, waarvan de 
Haarlemmermeer de kroon spant met 18.500 ha, 
een der grootste polders van Nederland. Daarnaast 
waren er ook hele kleine; de kleinste was wellicht de
Zwetpolder bij de suikerfabriek van Halfweg: nog geen

zeven hectare; klein Duimpje naast de reus. 
Nog kleiner zelfs is het eiland Faljeril met vier hectare.

kleine lappen. Aan de oostkant lagen
veelal grote droogmakerijen, met als re-
gel grote en soms zeer veel molens. De
Nieuwkoopse Droogmakerij had er tot de
sloop maar liefst achttien. In Nieuwkoop
werd ruig gemalen, zelfs zo, dat de
Noord-Hollandse polderbaas Pieter Raat
aan het begin van de 19e eeuw consta-
teert dat het daar tot een ‘systema is ver-
heven’. De droogmakerijen hebben vrij-
wel allemaal hun molens verloren, van-
daar dat oostelijk Rijnland een van de
molenarme vlekken op de molenkaart

GGroot en diep, klein en ondiep heeft na-
tuurlijk zijn consequenties voor de bema-
ling. Er zijn polders in Rijnland die nauwe-
lijks bemaling behoeven, maar er zijn er
ook die het als het ware iedere dag nodig
hebben. De drie grote gemalen van de
Haarlemmermeer hebben een gezamen-
lijke capaciteit van 2100 m3/min. 
Niet voor niets dacht Leeghwater voor de
droogmaking van de Haarlemmermeer
160 grote windmolens nodig te hebben.
De polderkaart van Rijnland vertoont een
lappendeken van zeer grote tot zeer

Het molentje op Faljeril, de kleinste molen van de Rijnlandse Molenstichting, in 1934 gebouwd door
de Hazerswoudse molenmaker Gerrit Sepers (foto Joop Vendrig).
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van Nederland is. Dat is in tegenstelling
tot westelijk Rijnland dat juist het molen-
rijkste molengebied van ons land is. Ner-
gens elders treft men zo’n groot aantal
molens in zo’n grote verscheidenheid
aan. Ze zijn er in allerlei maten en prijzen,
groot en klein, dik en dun. Het maakt Rijn-
land uniek in de wereld. 
Neem de twee grote twaalfkante Lijker-
molens bij Rijpwetering met een vlucht
(de diameter van de wiekcirkel) van meer
dan 28 meter.
Toch zijn niet zozeer deze enorme kasten
tekenend voor Rijnland, maar juist de
aanwezigheid van een groot aantal vrij
kleine molens. Dat komt doordat veel pol-
ders in Rijnland niet zo groot en niet erg
diep zijn, zodat men relatief vaak kan vol-
staan met een vrij kleine molen. Daaraan
is in eerste instantie ook het behoud van
zoveel molens in Rijnland te danken. De
molen kon de bemaling van de polder
normaal best aan en waarom zou je het
dan anders doen? Pas na de oorlog gaat
dit verhaal niet meer op en dan tekenen
omstreeks 1955 sloop en verval zich mas-
saal af. Het leidt tot het oprichten van de
Rijnlandse Molenstichting en in samen-
werking met waterschapsbesturen en
overheden wordt het tij gekeerd: Rijnland
blijft Nederlands Molenrijk en dat hopen
we zo te houden. 

Kleine molens

De kleine molens treft men veelal aan in
het plassengebied en de bollenstreek, ui-
teraard in vrij kleine polders, als regel min-
der dan honderd hectare groot en een
opvoerhoogte van een meter of zelfs min-
der. De vlucht is als regel minder en soms
zelfs veel minder dan 17,5 m, maar de
verscheidenheid juist in deze groep kleine
molens is enorm. Alleen al het type: hout,
achtkant en met riet gedekt; ronde ste-
nen molens of wipmolens. Bij de laatste
groep zijn sommige ondertorens met riet
gedekt en andere weer afgetimmerd
met planken. De kleurstelling verschilt

ook: er zijn wipmolens met een rood bo-
venhuis, maar groen, geel, zwart en
blauw-grijs komt ook voor. Uiteraard re-
specteert de Rijnlandse Molenstichting
aan haar molens de historisch situatie. Het
gaat per slot om monumenten. Verder
treft men onder de kleine molens ook ver-
schillende wateropvoerwerktuigen aan.
Sommige molens hebben een vijzel, an-
dere een scheprad en de kleinste molen
van onze stichting, de molen op Faljeril
met een vlucht van 4,60 m, heeft een
pomp. 
Vooral in de bollenstreek kwam men vrij
veel kleine watermolens tegen en dat is
te begrijpen ook: de polders waren als re-
gel niet groot en niet diep zodat het wa-
ter niet hoog opgevoerd hoefde te wor-

den. Sterker nog: bij sommige polders
moest in natte tijden, als gebruikelijk, wa-
ter uitgemalen worden maar in droge zo-
mers ingemalen. Dat kon dankzij een stel-
sel van sloten en sluisjes. Dat was bijvoor-
beeld het geval bij onze Hoogewegse
Molen, die maar een opvoerhoogte van
30 cm heeft. De molen heeft een vlucht
van zeventien meter, maar hij bemaalt
dan ook 200 ha.
Toch is de bollenstreek betrekkelijk molen-
arm. Dat had ook alles met bollen te ma-
ken. De bollenteelt eiste een perfecte
waterbeheersing en het waait nu een-
maal niet altijd genoeg als er gemalen
moet worden. Daarom stapte men in de
bollenstreek vrij algemeen over op me-
chanische bemaling en verdwenen de
meeste kleine molens uit het land. Geluk-
kig zijn er nog een paar behouden geble-
ven zoals de genoemde Hoogewegse
Molen, terwijl de Hoop doet Leven bij
Voorhout, eveneens eigendom van de
Rijnlandse Molenstichting en ook zo’n
mooi voorbeeld van een ‘bollenstreek-
molen’ alleen kon blijven ‘leven’ dankzij
een ingewikkelde verplaatsingsoperatie
in 1999. Nu lijkt het of hij altijd een sieraad
langs de Trekvaart is geweest. 

Horizontale wieken

De Lakermolen van de Lakerpolder, een
eiland in de Kagerplassen, is ook klein met
13,50 m vlucht, maar vertelt toch ook een
bijzonder verhaal. Deze molen heeft een
scheprad buiten tegen de molenmuur.
Nu komt dat wel vaker voor, maar het valt
kenners op dat deze molen geen ‘platte
zij’ heeft. Bij zulk soort molens is de ronde
molenmuur ter plaatse van het scheprad
afgeplat. Dat is bij de Lakermolen niet het
geval. Nu gaat het zonder platte zij ook
best, maar de reden waarom deze molen
die niet heeft is wel heel bijzonder. Hij is
namelijk in 1818 niet gebouwd met een
normale kap en wieken, maar met hori-
zontale wieken die boven plat op de
romp draaiden naar een uitvinding van
een mijnheer Dorn Seiffen. Dat bleek
geen succes en daarom werd de molen
later weer ‘genormaliseerd’ en zo is hij
nog steeds te zien.
De Lakerpolder is trouwens ook in een an-
der opzicht bijzonder. Het is eeen van de
laatste ‘zomerpolders’ in Nederland ge-
weest. Het is nu onvoorstelbaar, maar in
vroeger tijden werd in veel polders ‘s win-
ters als het vee op stal stond de bemaling
gestaakt. Na de winter, als het weer om-
sloeg werd de bemaling weer hervat. De
Lakerpolder is tot in het recente verleden
zo’n zomerpolder geweest, een polder
die alleen in het voorjaar en de zomer
werd bemalen. De molen is nog steeds in
bedrijf voor de bemaling van de polder.

Verklaard onbewoonbaar

Zuid-Hollandse watermolens waren en zijn
vaak bewoond. Als de molen groot ge-
noeg is dan is daar niets op tegen. Maar

De Hoogewegse Molen bij Noordwijk, die zowel uit- als in kon malen. Het is ook een van de meest
gefotografeerde molens van Nederland. (foto L. Vellekoop).

De Hoop doet Leven op weg naar zijn nieuwe
bestemming in Voorhout in augustus 1999.
Rechts is de ‘platte zij’ van de molen duidelijk
zichtbaar.
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soms was ook een heel kleine molen be-
woond. De Doesmolen van de stichting
heeft 16,5 m vlucht en zijn grondvlak zal in
de buurt van de vier bij vier meter zijn.
Toch woonde molenaar Klaas van de
Pouw Kraan met zijn gezin in de wipmo-
len. Toen hij in Haastrecht een betere mo-
len kon krijgen was het gauw bekeken.
Maar het polderbestuur wilde zijn be-
kwame molenaar niet kwijt en liet in 1875
het nog bestaande molenaarshuis bou-
wen zodat Van de Pouw Kraan bleef!

Het wonder van Warmond

De molen van de Klaas Hennepoelpolder
tussen Warmond en Oegstgeest vertelt
weer een heel ander verhaal. Hij is klein,
maar bemaalde ooit een diepe polder,
veel dieper dan men van zo’n kleine mo-
len met een vlucht van 14 m zou ver-
wachten. Toch zit het meest bijzondere
van deze molen waarschijnlijk in zijn red-
ding. Geen molen in Rijnland ging dichter
langs de afgrond zonder er in te vallen.
Het restauratieverhaal zou het onderwerp
voor een avonturenroman kunnen vor-
men. Maar het is gelukt. De officiële inge-
bruikstelling staat gepland voor 10 juni en
in de volgende aflevering van Molens
Rijnland hopen we u uitvoerig te laten
zien hoe erg het was en hoe schitterend
het is geworden.

Zorg op maat

De zorg die kleine molens vragen doet
niet onder voor grote. Sterker nog, omdat
ze zo klein zijn, zijn ze extra kwetsbaar. Ze
vragen nog meer dan de grote molens
om zorg op maat. De Meerburger Molen
bij Zoeterwoude-Rijndijk is daar een mooi
voorbeeld van. Op de plaats waar hij nu

staat komt hij zo in de verdrukking dat hij
daar niet te handhaven is. Het heeft het
bestuur van de Rijnlandse Molenstichting
bijzonder veel hoofdbrekens gekost om
voor hem een nieuwe locatie te vinden
waar hij kan functioneren. Maar we heb-
ben goede hoop, dat deze molen met
een vlucht van 16,60 m een plaats krijgt
die hij verdient, want zeldzaam is hij. Vrij-
wel al dergelijke kleine achtkante molens
in Zuid-Holland zijn verdwenen. Gelukkig is
bij Leiderdorp ook de nog kleinere Does-

De Lakermolen in winterse rust. De zeilen zijn afgehaald en de molen is dus buiten bedrijf 
(foto P. Knelange).

hofmolen bewaard gebleven en recent
hebben we die ook weer helemaal maal-
vaardig kunnen maken. 

De Doesmolen bij Hoogmade. Het is nauwelijks voorstelbaar dat in deze kleine molen een gezin
heeft gewoond. Rechts het in 1875 gebouwde molenaarshuis (foto Joop Vendrig).

Alle bovengenoemde voorbeelden laten
zien hoe de molens van Rijnland cultuur-
goed zijn, de cultuur en de historie van de
streek weerspiegelen. Het instandhouden
er van is dan ook geen hobbyisme, maar
het bewaren van streekeigen cultuur-
goed, cultuurgoed dat bijdraagt tot de
streekeigen schoonheid van Rijnland.
Zelfs de kleinste molens vertellen een
uniek verhaal, een verhaal dat alleen
doorvertelt kan worden als we er met el-
kaar de schouders onderzetten zoals in
het geval van ‘t Poeltje. Rijnland zonder
molens is als Zwitserland zonder bergen.

Onvoorstelbaar: ‘t Poeltje draaiend en wel (foto
Joop Vendrig).
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BO
N

Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard no-
dig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

� Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� e 20,- (minimum bijdrage)

� e ............ (door uzelf vast te stellen)

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laa
t de

mol
ens
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ien

De over ige molens

Ook in het achterliggende kwartaal
is er weer hard gewerkt door molen-
makers, rietdekkers en niet te verge-
ten de vrijwillige molenaars om het
molenpatrimonium van Rijnland in
optimale staat te houden. Hieronder
volgt een overzicht van het door
molenmaker Verbij en anderen 

uitgevoerd werk 

Nieuwe Wetering: Adermolen
Deze molen is voorzien van een nieuw ge-
vlucht: roeden, hekwerk, fokken en zeilen.
Bij deze molen kan men eigenlijk alleen
met een roeiboot komen. Er is wel een

pont naar het eiland maar deze biedt
geen soelaas voor transport van roeden
etc. Daarom heeft Verbij zoveel mogelijk
in de werkplaats voorbereid en zelfs de
fokken gemaakt en alles met een schuit
met kraantje bij de molen gebracht. De
roeden zijn vervolgens op de oude ma-
nier met takels in de as getrokken, met ‘el-
lebogenstoom’.

Warmond, Broekdijkmolen bij de 
Merenwijk
Hier zijn zolders hersteld, alsmede een
nieuwe kroosbrug gemaakt en klein her-
stel aan luiken uitgevoerd.

Rijpwetering, Buurtermolen
In deze molen is een nieuw bovenschijf-
loop aangebracht.

Koudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse 
Molen, de vroegere Bosmolen
Van deze molen is het bovenwiel geres-
taureerd. Openstaande verbindingen in
de kruisarmen zijn weer in elkaar getrok-
ken, de voorvelg is vernieuwd en er in een

nieuwe gang kammen gestoken. Tot slot
is het bovenwiel afgedraaid en voorzien
van een nieuwe voering. 

Lisse, Lisserpoelmolen
Hier is een deel van het ondertafelement
vervangen, alsmede een deel van de
balklaag en vloer van de begane grond.
Ook is het rietdek hersteld.

Warmond, Nieuwe Hofmolen
Hier is herstel uitgevoerd aan enkele kor-
belen van de ondertoren en is de koker
doorgespijkerd. Ook is de molen com-
pleet behandeld tegen houtaantasters
(houtworm, bonte knaagkever).

Oud-Ade, Vrouw Vennemolen
Hier werken de rietdekkers thans aan een
nieuw rietdek op de toren. Tegelijk hier-
mee worden de diverse uitbouwen voor
de kozijn hersteld en de dakjes opnieuw
afgedekt.

Dankzij al dit werk staan deze molens er
weer pico bello bij!

De Vrouw Venner krijgt nieuw rietdek 
(foto Verbij Hoogmade B.V.).

De locatie van sommige molens in Rijnland eist speciale eisen aan het transport, zoals bij de
Adermolen (foto Ton Straathof).
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Op weg naar een aangepaste opleiding? (4)

De geldigheidsduur van het ge-
tuigschrift en nascholing/nazorg

Zoals men weet is er de laatste tijd een
discussie gaande over een vernieuwde
opzet van de opleiding voor vrijwillig mo-
lenaar. Een definitief oordeel hierover is
nog niet gegeven, een en ander is nog in
bespreking. In het kader van deze ver-
nieuwing is ook de geldigheidsduur van
het getuigschrift gecombineerd met na-
en bijscholing in de discussie ingebracht.
Met deze twee onderwerpen zijn onge-
merkt twee elementen in de voorstellen
gekomen, die mijns inziens het geheel on-
nodig ingewikkeld maken en die ook niet
nodig zijn.

Geldigheidsduur

Allereerst de geldigheidsduur van het ge-
tuigschrift. Er zijn situaties waarin iemand
buiten zijn toedoen niet in staat is gedu-
rende langere tijd actief te zijn op een
molen. Denk bijv. aan langdurige ziekte,
verblijf buitenlands door werk, ernstige fa-
milieomstandigheden van langdurige
aard enz. Als deze mensen weer actief
willen worden, zouden ze het hele circuit
opnieuw moeten doorlopen, terwijl ieder-
een weet dat je het bedienen van een
molen niet zo maar verleert (net zo min als
lopen, fietsen en autorijden). Mijn voorstel
is dan ook het getuigschrift geldig te laten
blijven en als men dat wil, bijv. op te ne-
men dat iemand die langer dan 3 jaar
niet actief is geweest (maar het kan wat
mij betreft ook 5 jaar zijn: 3 is wel erg kort)
verplicht een beperkt aantal keren met
een instructeur te laten meelopen om zijn
vaardigheden weer wat te oefenen.
Maar het getuigschrift te laten vervallen
gaat veel te ver, is niet nodig en kan al-
leen maar beperkend werken op het

aantal actieve molenaars en dus op het
molenbehoud.

Nascholing

Dan de nascholing in combinatie met de
geldigheid van het getuigschrift. Waar
komt de vraag naar nascholing opeens
vandaan? Nascholing heeft zin in be-
paalde beroepsgroepen waar in korte tijd
veel verandert. Te denken valt bijv. aan
scheikunde, biochemie, elektronica, infor-
matica en juridische beroepen. De vrijwil-
lig molenaar echter beoefent als liefheb-
berij een beroep dat in wezen al sinds
zo’n vier eeuwen niet wezenlijk is veran-
derd. (Met andere woorden: een zeven-
tiende-eeuwse molenaar zou zo anno
2006 met een Oudhollandse windmolen
zo weer aan de gang kunnen. Van weinig
beroepen kan dat gezegd worden: in
onze sfeer geldt dat bijv. ook voor de riet-
dekker. Wat is de zin dan van nascholing?
Bovendien: als men het al wil, zal het lan-
delijk geregeld en gecontroleerd dienen
te worden. Je kunt het niet maken dat de
ene afdeling zwaardere eisen aan de na-
scholing gaat stellen dan de andere (De
geldigheid van je getuigschrift hangt er
immers ook nog eens vanaf!) Wie bepaalt
of je om geldige redenen verzuimt van
een nascholingsavond? Waar gaan die
lessen dan uit bestaan? In onze molenwe-
reld komt het maar incidenteel voor dat
er iets nieuws komt van zodanige aard
dat er algemene behoefte aan bestaat
daar op grote schaal kennis van te ne-
men. De enige voorbeelden die ik kan
bedenken in mijn 31-jarige loopbaan als
vrijwilliger zijn de arbo-eisen en de hygië-
necode (en deze laatste dan nog eens
voor een beperkte groep). Dergelijke za-
ken kunnen heel goed behandeld wor-
den in het kader van de Nazorg. Nascho-

ling heeft alleen zin in beroepsgroepen
met snelle veranderingen zoals hierboven
genoemd. Met dit voorstel haal je een
hoop administratieve rompslomp in huis,
en mijns inziens ook veel weerstand, prak-
tische bezwaren en veel stof tot discussie
en onenigheid, zeker als je getuigschrift
op het spel staat! Wat te denken van alle
vrijwilligers die al jaren naar volle tevre-
denheid van anderen (en zichzelf)
draaien en malen? Moeten die nu op-
eens gaan bij- en nascholen? M.a.w: zijn
die nu opeens als het ware met terugwer-
kende kracht na al die jaren gediskwalifi-
ceerd in hun activiteiten voor het molen-
behoud? En wie regelt de nascholing?
Het antwoord zal zijn: ook vrijwilligers die
de lessen samenstellen en die dan vrijge-
steld zouden zijn van diezelfde nascho-
ling, immers de bijscholers zelf kun je
moeilijk hun eigen bijscholing laten vol-
gen). En de onderliggende vraag is dan:
waarom die niet en de rest wel?
Kortom een terrein van voetangels en
klemmen!
Regel de nazorg goed, een prima idee.
Maar voor de rest raad ik het bestuur aan
zijn wanten droog te houden! Kortom een
overbodig iets, contraproductief en bo-
vendien een paard van Troje: niet doen
dus!

Bart Slooten, 
Kanaaldijk 237; 
1831 BE KOEDIJK (NH)

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

FORUM

PAPIERMOLENNieuwe molenpublicatie over Molen De Hoop in Bavel
De Vereniging De Westbrabantse Molens heeft een nieuwe publicatie uitgebracht over één van de molens in haar werkgebied. Ditmaal staat de koren-
molen De Hoop te Bavel centraal in deze 60 pagina’s tellende editie.
De publicatie is opgedragen aan molenaar Janus van Riel, de laatste mulder van Bavel, die veel gedaan heeft voor het instandhouden van de molen. Uit
het historische overzicht blijkt dat niet alleen Janus, maar ook zijn voorvaderen er veel aan gelegen was om de molen in stand te houden. Vooral Jan van
Riel, die de molen in 1925 overnam van zijn vader, correspondeerde druk met de landelijke molenvereniging. Uit deze correspondentie blijkt de liefde voor
het molenaarsvak, het malen met de wind, maar ook de harde tijd. Elk dubbeltje diende omgedraaid te worden om de noodzakelijke herstellingen te 
financieren.
Deze nieuwe publicatie geeft nieuwe inzichten in een aantal zaken. Allereerst wordt het verband aangetoond tussen de molen van Bavel en een polder-
molen in Geervliet. Hier werden in 1883 diverse onderdelen, zoals as, wieken en een deel van het gaande werk gekocht om in de molen van Bavel te 
worden aangebracht. Een opschrift op de bovenas duidt hier nog op. Verder is deze molen één van de weinige molens die van generatie op generatie is
overgedragen op de volgende molenaar. Ook thans zijn nog nazaten van de oorspronkelijke bouwer van de molen eigenaar. De publicatie geeft verder
een zeer gedegen overzicht van alle technische aspecten van de molen, maar ook de molenaars zelf worden niet vergeten. Zo komt naar voren dat de
families Rommens en Van Riel verwant waren met diverse molenaars in de omgeving. Er was zelfs een Belgische en een Nederlandse tak, die elk hun eigen
molen hadden. Vereniging De Westbrabantse Molens. 

B e s t e l gegeven s :
Ton Meesters en Henk van Velzen, Korenmolen “De Hoop” te Bavel in historisch en technisch perspectief bekeken, 2005, 60 pagina’s op A5 formaat, 25 af-
beeldingen. Te bestellen door overmaking van i 5,- (inclusief verzendkosten) op de girorekening bij de Postbank nr. 1138065 ten name van H. van Velzen,
Assumburgstraat 38, 4834 KP Breda.
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De welvaart van de Gouden Eeuw komt ook 
tot uiting in de molens. Op de bolwerken 
van veel Hollandse steden verrijzen kapitale 
korenmolens, de grootste en de beste in hun
soort. En Amsterdam is de grootste en de 

rijkste van al die Hollandse steden. 
De stadskorenmolens op de bolwerken stralen
het dan ook welhaast uit, groot en imposant 
als ze zijn. Helaas zijn vrijwel al die molens uit

het beeld van Amsterdam verdwenen. 
Twee weerspiegelen nog die grootsheid van 

weleer: De Gooyer en De Bloem.

Laatstgenoemde korenmolen aan de
Haarlemmerweg 465 heeft van 1614 tot
1878 gestaan op het bolwerk Rijkeroord
aan het einde van de Bloemgracht en is
toen verplaatst naar zijn huidige stand-

plaats. Aan de Marnixstraat 285 herinnert
een gevelsteen nog aan De Bloem. Hij is
daarop afgebeeld als de standerdmolen
die hij was tot 1768, toen hij een acht-
kante bovenkruier werd. Van het in het

Ets van de Singelgracht met de Raampoort door Reinier Zeeman, alias
Reinier Nooms (1623-1667). De standerdmolen is De Bloem op het bol-
werk Rijkeroord. De ets laat een standerdmolen zien van het type zoals
dat in Noord-Holland gebruikelijk was met tot op de kast doorgaande

trapbomen.

Tweede Marnixplantsoen veranderde
bolwerk zijn nog enkele blokken natuur-
steen bewaard gebleven langs het laag
gelegen straatje voor de huizen Marnix-
straat 291 en 293.

Bouw

In mei 1614 huurden de molenaars Wou-
ter Jansz. en Gerrit Remmertsz. van burge-
meesteren ‘plaetse om een coornmolen
te stellen int bolwerk benoorden de stene
pijp ofte deurvaert leggende in de nieuw
gemaeckte wal buyten Jan Roodenpoort
(d.w.z. de Bullebaksluis aan het einde van
de Bloemgracht) midtsgaeders plaetse
tot twe woningen aldaar omtrent breed
20 voet, lang 40 voet’. Zij moesten daar-
voor jaarlijks op 1 mei aan de stad een re-
cognitie betalen van ƒ 42,-1). Op 19 janu-
ari 1615 namen Gerrit Remmertsz. en
Hendrik Jans als voogden van de minder-

Ets van Petrus Schenk (1661-1725) van
de Raampoort met De Bloem. Het
aarden bolwerk Rijkeroord is inmiddels
voorzien van stenen muren. Links
zaagmolens tussen de Buitensingel en
de Kostverlorenvaart waarvan De Otter
als enige is overgebleven. De Raam-
poort werd in 1848 voor sloop verkocht
en in 1878 zal De Bloem het veld 
moeten ruimen.

mr. J.H. van den Hoek Ostende

De Bloem:
Amsterdams b loe i weersp iegel t  in  een 
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jarige kinderen van Wouter Jansz. met
diens weduwe Niesje Jansdochter zijn
huur over2). Gerrit Remmertsz. droeg op 7
juli 1622 zijn helft in De Bloem meulen op
de fortificatie op ‘t Bloempunt met het
noorderhuis en gereedschappen over
aan de molenaar Adriaen Mancher3).
Deze was gehuwd met Hilletje Wouters en
afkomstig uit Loosdrecht, waar hun zonen
Jan en Willem en dochter Giertje geboren
waren. Als molenaar bij de Bullebaksluis
werd Adriaen Mannes op 26 augustus
1628 op het Karthuizer Kerkhof begra-
ven4). Hilletje Wouters hertrouwde blijk-
baar met Marck Jansz., want zij wordt
diens weduwe genoemd als aan haar en
aan de erfgenamen van Jan Gijsbertsz.
op13 oktober 1636 het windrecht voor de
Bloemnolen wordt verleend5).

Jan Adriaensz., molenaarsgezel, ging op
17 april 1638 in ondertrouw met de in Slo-
ten wonende Jannetje Huygen. Hun hu-
welijk werd op 4 mei in de Nieuwe Kerk
voltrokken door ds. Eleasar Swalmius6).
Het jaar daarop verkochten de geza-
menlijke erfgenamen van Wouter Jansz.
hun helft van De Bloem voor ƒ 7380,- aan
de inmiddels molenaar geworden Jan
Adriaensz.7). Deze verhuurde op 18 febru-
ari 1646 de molen voor vier jaar, ingaande
per 1 mei van dat jaar, voor ƒ 1,- per week
aan de molenaar Jan Teyl. De huurder
moest iedere week de huur op het kan-
toor van de collecteur van het maalloon

Nogmaals de Raampoort bij Olfert Dapper (1636-1689) die in 1663 een de 
Historische Beschrijvinghe van Amsterdam publiceerde. Rechts van de poort 
komt de Bloemgracht uit op de Buitensingel. De toren is die van de Westerkerk. 
De onderbouw van de molen lijkt hoger dan op de ets van Zeeman.

laten staan ten behoeve van de verhuur-
der8). Wellicht verhuurde Jan de molen
omdat hij door ziekte niet zelf in staat was
te malen. Wanneer hij stierf is niet na te
gaan, maar zijn weduwe hertrouwde op
29 augustus 1649 in de Oude Kerk bij ds.
Wilhelmus Nicolai Somerus met de 30-ja-
rige droogscheerdersgeze1 Hendrick
Lambertsz. Raed uit Naarden9). Het kwart
van De Bloem, dat deze daarmee ver-

wierf, droeg hij op 8 november 1650 voor
ƒ 2000,- over aan Willem Adriaensz., broer
van de eerste man van zijn vrouw10).
Willem Adriaensz. was op 15 oktober 1644
als 30-jarige molenaarsgezel in onder-
trouw gegaan met de 25-jarige Trijntje
Crijnen, die evenals hij op de Lijnbaans-
gracht woonde. Het huwelijk werd op 30
oktober in de Nieuwe Kerk voltrokken
door ds. Henricus Rulaeus11).

Portret

 
    molen
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De in 1926 gesloopte standerdmolen
van Enkhuizen, een der laatste van
Noord-Holland. Zo ongeveer moet de
voorganger van De Bloem er ook uit
hebben gezien.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen vol-
wasscn: Marritje gedoopt in de Nieuwe
Kerk op 10 augustus 1645, Annetje ge-
doopt in de Noorderkerk op 12 septem-
ber 1649, Hilletje gedoopt in de Noorder-
kerk op 1 oktober 165912) en Adriaen.
Op dezelfde data in oktober 1644 onder-

Het bolwerk Rijkeroord met de molen
De Bloem en het Westerkerkhof; 
tekening van B. Barbiers (1784-1816).
De molen met toen vrijwel dezelfde
hoogte en hetzelfde uiterlijk hebben
gehad als nu aan de Haarlemmerweg.
Dit is te zien aan de nog juist zicht-
bare inrijdeuren. Alleen was de 
gemetselde onderbouw toen niet 
vierkant zoals nu, maar achtkant.

trouwde en trouwde Giertje Adriaens, zus-
ter van Jan en Willem, met de 23-jarige
broer van Trijntje_ de molenaarsgezel Ja-
cob Crijnen. Hun vader Crijn Jacobs was
molenaar op De Victor, een bolwerk ver-
der in zuidelijke richting13).
Jacob Crijnen werd, komende bij de Cat-
huysers vandaan op 28 oktober 1633 be-
graven in de Oude Kerk14). Giertje Adria-
ens hertrouwde in 1655 met de omstreeks
1620 in Wijnoxbergen in Noord-Frankrijk
geboren molenaar Mattheus Tavenier, die
weduwnaar was van Grietje Cornelis15).
In 1675 was Tavenier wederom weduw-
naar en hertrouwde hij met Hilletje Everts
16). Het jaar daarop overleed hij en werd
op 13 oktober begraven in de Noorder-
ker17). Zijn weduwe hertrouwde met Hans
Sasknotte, majoor van Delfzijl. Ze droeg
haar kwart van De Bloem, dat via Tave-
nier aan diens tweede vrouw in haar be-

zit gekomen was, op 5 juli 1685 voor 
ƒ 1700,- in termijnen te betalen over aan
de korenmolenaar Henrick Theunisz. Klein-
bos18). Deze, ook wel Bosch genoemd,
was op 26 januari van datzelfde jaar, 27
jaar oud, in ondertrouw gegaan met de
20-jarige Elisabeth Arends Blooker. Dat hu-
welijk werd op 6 februari in de Nieuwe
Kerk voltrokken door ds. Cornelius Ly-
cochton19).

Begraafplaats

Ondertussen was in 1685 de begraaf-
plaats rond de Westerkerk opgeheven en
op bolwerk Rijkeroord bij De Bloem een
nieuw Westerkerkhof aangelegd. In de ja-
ren 1866-1870 zouden de eigenaars van
de molen met de gevolgen daarvan te
maken krijgen.

Het bolwerk Rijkeroord met de molen
De Bloem op de oudste kadastrale
kaart van omstreeks 1820.

Reeds op 25 mei 1688 werd Bosch begra-
ven in de Noorderkerk met de vermel-
ding: molenaar bij de Raampoort in de
baan van ‘t Speeljacht 20). Zijn weduwe
ging op 28 oktober 1689 in ondertrouw
met de 24-jarige Crijn Jochums oftewel
Quirijn Joachims Steen, een buiten de
Haarlemmerpoort wonende kuiperszoon.
Ds. Johannes Reeland voltrok hun huwelijk
op 8 november in de Nieuwe Kerk21). Op
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9 februari 1690 werd Quirijn Steen poorter
22). Financieel ging het hem niet goed,
want op 16 september 1690 moest het
kwart van De Bloem, dat zijn vrouw hem
aangebracht had, bij executie worden
verkocht. Koper werd zijn vader voor 
ƒ 3402,- 23). 
De rest van De Bloem behoorde toe aan
Willem Adriaensz., die met zijn kinderen
de fami1ienaam Blom was gaan voeren.
Hij werd op 27 mei 1695 in de Oude Kerk
begraven. Zijn weduwe volgde hem daar
op 12 januari 170124). Op 11 november
1702 verdeelden de kinderen de erfenis
ten overstaan van notaris mr. Nicolaas
van Loosdregt25). Marritje, die in 1682 ge-
trouwd was met Willem Dirksz. van Heus-
den26)_ ontving het door moeder aange-
brachte kwart in De Victor. Cornelis Adri-
aansz., die in de plaats kwam van zijn
overleden vader, Annetje, die in 1684 ge-
trouwd was met Goosen Elfrink27), en Hille-
tje, die in 1701 getrouwd was met Arent
B1ooker28), kregen ieder een kwart van
De Bloem.
Uit de nalatenschap van Annetje Willems,
weduwe van Goosen Elfrink, verkregen
Crijn Steen en Johannes Vestenburg bij
executie kwijtschelding van 1 juni 1715
voor ƒ 2109,- een kwart van De Bloem29).
Na de dood van Hilletje Willems her-
trouwde Arent Blooker in 1716 met Cat-
rina Vestenburg30). De verdeling van Hille-
tjes nalaten schap werd op 25 en 26 janu-
ari 1723 bij notaris Pieter van Aken gere-
geld, waarna haar erfgenamen op 16 juni
1723 hun aanspraken op De Bloem aan
Arent overdroegen31).
Cornelis Adriaensz. Blom was op 20 au-
gustus 1701 in ondertrouw gegaan met
Willemijntje Jans, die in de akte voorkomt
met de achternamen Van Keulen of Kol-
der. Het huwelijk werd op 4 september in
de Nieuwe Kerk voltrokken door ds. Ber-
nardus Format32). Cornelis oefende het
beroep van pakker uit en werd, komend
van de Raampoort, op 24 februari 1739
begraven in de Oude Kerk33). In het kohier
van 1742 komt de weduwe Blom voor als
korenmo1enaar op De Bloem met een
dienstbode, een huurwaarde van ƒ 624,-
en een inkomen van ƒ 800,-31).

De situatie nu van de oude locatie van De Bloem. De molen stond tot 1878 in het
verlengde van de Nieuwe Leliestraat in het tracé van de Marnixstraat, de straat
waarvoor de molen moest verdwijnen.

In 1744 begint Jacob Nomen, die ten-
slotte eigenaar van de gehele molen zal
worden, met zijn aankopen van De
Bloem. Hij was op 23 november 1692 in de
Noorderkerk gedoopt als zoon van de uit
Zaandam afkomstige Dirck Jacobsz. No-
men en Aaltje Pieters Bloem35). Zijn vader
had in 1682 de houtzaagmolcn De Valk
buiten de Raampoort gekocht en Jacob
erfde deze molen in 172036). In het kohier
van 1742 komt hij voor als zaagmolenaar
aan De Valk met een dienstbode, een
huurwaarde van ƒ 155,-, een inkomen
van ƒ 2100,- en de kwalificatie ‘2 kapita-
list’37). Op 9 september 1744 verwierf hij
de helft van De Bloem, te weten het kwart
dat toebehoord had aan Jochem Steen
de oude en het kwart dat in 1715 eigen-
dom geworden was van Crijn Steen en
Johannes Vastenburg. Verkopers waren
Barent Bucking, weduwnaar van Elisa-
beth Vestenburg, die een dochter was
van Johannes’ broer Cornelis, en Marretje

Klugt, weduwe van Jochem Steen de
jonge, zoon van Crijn. De koopsom be-
droeg ƒ 4450,- contant38).
Willemijntje Jans Kolder, weduwe van Cor-
nelis Adriaensz. Blom, leverde op 30 mei
1748 haar kwart van De Bloem voor 
ƒ 1600,- contant aan Nomen39), die op 30
oktober 1755 voor ƒ 1700,- ten slotte ook
het kwart van Arent Blooker van diens we-
duwe Catharina Vestenburg overnam40).
Jacob Nomen overleed op 27 mei en
werd op 1 juni 1759 in de Westerkerk be-
graven, komende uit zijn huis bij molen De
Valk buiten de Raampoort41). Behalve De
Bloem en De Valk liet hij ook de helft na
van de korenmolen De Kat op het Kart-
huizersbolwerk en de volmolen Tilburg on-
der het gerecht van Sloten.
Volgens Nomens op 6 februari 1759 voor
notaris mr. Jan Ploos van Amstel verleden
testament42) waren zijn nagelaten goe-
deren voor veertig jaar met fidei-commis
(erfstelling) belast. Pas op 27 mei 1799 kon
derhalve tot scheiding en deling worden

Ingang van De Bloem met de gevel -
stenen die zonder twijfel mee zijn 
gekomen van de oude standplaats en
daar in de molen dezelfde functie 
hadden (foto jsb, 31 januari 2006).

overgegaan. Het waren de afstammelin-
gen in leven van Jacobs zuster Marritje,
die getrouwd was met Jan Kloppenburg.
Het waren de kinderen van hun dochter
Alida, die eerst gehuwd was met Arend
de Graaf en na diens overlijden met Wil-
lem Tobias Sinderam. Uit het eerste huwe-
lijk Maria en Geertruij de Graaf en uit het
tweede mr. Nicolaas Sinderam. Deze ver-
deelden op 3 oktober 1800 bij notaris Sa-
muel Elter de boedel43) en gingen in 1802
en 1820 over tot verkoop van De Bloem.
Maar voordat we die transacties beschrij-
ven moeten we de gedaanteverwisseling
vermelden die De Bloem in 1768 onder-
ging van standerdmolen tot achtkante
bovenkruier met stelling.

Nieuwe molen

Door de nog altijd in de molen ingemet-
selde gevelstenen met ‘Anno’ en ‘1768’
was dit jaartal bekend, maar uit de ver-
antwoording die de boedeladministra-
teurs Jan Huyzer en Johannes van Velp in
1800 aflegden44) komen we heel wat

Gevelsteen in het pand Marnixstraat
285 met het ‘Bolwerk Reijckeroordt’ en
molen De Bloem.
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meer te weten. In september 1768 wordt
ƒ 208:10:- ontvangen voor oude balken
en planken alsmede voor de as en de
molensteen van de oude Bloem en voor
het kalkhok dat gebruikt is bij de opbouw
van de nieuwe molen. Op 8 augustus
1770 werd aan houtzaagmolen De Valk
buiten de Raampoort voor ƒ 131:11:- aan
van de oude Bloem afkomstige houtwa-
ren verkocht. Maar daar stonden grote
uitgaven tegenover. De meestergraver
Frederik Kruger ontving op 19 november
1765 ƒ 155,- en later nog ƒ 85,- aan ar-
beidsloon. De meesterheibaas Pieter
Baas had op 4 november al ƒ 520,- gekre-
gen en de houtkoper Jan Noteman kreeg
op 23 november ƒ 727:12:- wegens gele-

verde masten. De steenkoopster Sara
Wattens, weduwe François van Emmerik
staat wegens geleverde kalk en steen in
totaal te boek voor ƒ 3000:7:10. De mees-
termetselaar Dirk Gijbe van Sprang kreeg
ƒ 1730,- aan arbeidsloon. De meestermo-
lenmakers Johannes van Zijl en Zoon ont-
vingen eerst ƒ 1950,- en op 28 juni 1784
nadat er tot voor de Hoge Raad met hen
was geprocedeerd nog eens ƒ 6866:9:-
voor arbeidsloon en geleverd hout. Er wa-
ren tien houtkopers die betaald werden
wegens levaranties aan De Bloem. Van
negen van hen kon worden vastgesteld
welke hun molen was en die is toege-
voegd. 

Pieter Kuyper ƒ 1185:=:= Heyblok 
Jan Abraham Ermhuysen ƒ 505:3:=
Johannes Lambertus Sluyter ƒ 205:5:= Seskant. 

Kwakerseiland
Carel Raguin ƒ 216:=:= Rookoe
Claas Zaal ƒ 2988:18:= Kool
Weduwe Teunis Buys ƒ 110:8:= Luipaard 
Dirk en Jan van der Plaat ƒ 15:15:= Schaap
Jacob Maynard ƒ 875:=:= Schaapherder en Rooleeuw 
Huybert Sas ƒ 115:4:= Kop
Johannes de Graaff ƒ 36:18:= Valk

Molenaar Schuurman op een Duitse
steen in De Bloem. Meer dan twee
eeuwen is zo gewerkt. Alleen hadden
de eerste molenaars nog niet de 
beschikking over een steenkraan, want
de sporen van diverse windassen zijn
op de steenzolder aanwezig.

De stratenmakers Pieter van den Berg en
Evert de Goede ontvingen ƒ 22:16:= en 
ƒ 3:4:6 aan arbeidsloon. De meester
beeldhouwer A. Moll kreeg ƒ 60,- voor snij-
werk (wellicht aan de baard van de mo-
len), de weduwe Jan van Ep en Zoon 
ƒ 196,- voor de geleverde molensteen, de
meester geelgieter Pieter Bokkens 
ƒ 47:l4:=, de meester rietdekker Klaas van
Noorden ƒ 698,- voor arbeidslonen en ge-
leverde materialen. Thesaurieren ordinaris
hadden gezorgd voor 46 lasten zand,
waarvoor de stad ƒ 32:4:= ontving. De
meester steenhouwer Jan Huyberts kreeg
wegens geleverde stenen (misschien die
met de korenbloem, anno en 1768) en

Gevelsteen welke herinnert aan de 
verplaatsing van de molen in 1879
(foto jsb, 31 januari 2006).

verdiende arbeidslonen ƒ 307:18:= en nog
/15:2:= aan gemaakte onkosten. Aan de
ijzerkoper G.H. Hancock werd ƒ 356:5:=
uitbetaald voor geleverd ijzerwerk. Ook
de weduwe Vink en Zoon, meester smid,
had ijzerwerk geleverd en ontving daar-
voor en aan arbeidsloon ƒ 300,-. De
meester smid Jan Reedeker had tenslotte
nog voor ƒ 874:1:= ijzerwerk geleverd. De
erfgenamen van de meester loodgieter
Abraham Smit kregen ƒ 137:14:6 wegens
arbeidslonen en de meester schilder en
glazenmaker Hendrik Broekman ƒ 261:7:=
en ƒ 102:9:= voor het schilderen van De
Bloem. Op 30 januari 1769 werd aan de
weduwe Fredrik Meyer ƒ 139:18 uitbe-
taald voor het kroegemaal van 83 perso-
nen.
Zoals reeds opgemerkt, werd in 1802 over-
gegaan tot verkoop van een deel van De
Bloem. Geertruy de Graaf droeg via haar
gemachtigde Willem van Barneveld een
derde deel voor ƒ 4000,- over aan Dirk Wil-
lem Stee45). Deze was een zoon van Jo-
chum Steen, wiens weduwe Marretje
Klugt in 1744 een kwart van De Bloem aan
Jacob Nomen verkocht had46). Hij was op
3 juni 1731 gedoopt in de Westerkerk en
op 7 november 1756 in de Nieuwe Kerk
door ds. Johan Albert van Muyden in de
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echt verbonden met de 24-jarige Jaco-
mijntje de Munnick, dochter van Jan de
Munnick, molenaar van de gelijknamige
houtzaagmolen op het Kwakerseiland,
die later De Vriendschap zou heten47). Bij
zijn huwelijk woonde Dirk Willem aan de
Raampoort.
Molenaars op De Bloem waren volgens
opgave van 1 oktober 1749 Joost Drek-
meijer en de weduwe van Jochem
Steen48). Marritje Klugt was kennelijk voor
Jacob Nomen op De Bloem werkzaam
gebleven nadat ze haar kwart aan hem
verkocht had. Ze werd komende van de
Raampoort op 26 januari 1752 in de Oude
Kerk begraven49). Joost Drekmeijer, mees-
ter molenaar aan de korenmolen De
Blom aan de Raampoort, vond op 1 juli
1760 zijn laatste rustplaats aan de voet
van de molen op het Westerkerkhof50).
Dirk Willem Steen zal het malen met De
Bloem eerst van zijn moeder en later ook
van Drekmeijer overgenomen hebben,

weldra terzijde gestaan door zijn op 2 ok-
tober 1757 in de Noorderkerk gedoopte
zoon Jochem51). Deze werd op 4 novem-
ber 1777 voor De Bloem in het knechten-
boek van het korenmolenaarsgilde inge-
schreven en legde op 4 mei 1785 de eed
af als baas. Van 29 april 1791 worden va-
der en zoon beiden als bazen vermeld52).
In 1771, 1778, 1780 en 1781 was Dirk Willem
Steen overman van het Gilde, terwijl Jo-
chem zijn tante Josina tussen 1787 en
haar dood in 1803 als gildeknecht ter zijde
stond. Zij was op 3 oktober 1736 gedoopt
in de Noorderkerk en op 3 september
1780 getrouwd met Jacob Groenewout,
de knecht van het korenmolenaarsgilde,
die reeds op 8 november 1781 op het
Westerkerkhof werd begraven. Als gilde-
vrouw woonde Josina in het gildehuis aan
de Leidsegracht, het huidige no. 7253).
Jochem was al bijna 55 jaar oud toen zijn
vader hem op 13 juni 1812 voor ƒ 2000,-
ofwel 4200 francs het derde deel over-

droeg van de molen waar ze samen al zo
lang op werkten54). Tot 1820, toen hij op
25 januari in de leeftijd van 88 jaar over-
leed, zou Dirk Willem Steen bij De Bloem
blijven wonen. Jochem trouwde op 13
april 1620 met de 43-jarige Catharina Frie-
dericka Fries uit Wolf in Saksen, weduwe
van Jacob van Dam.
Op 1 augustus van datzelfde jaar kon Jo-
chem zijn eigendom uitbreiden tot de
helft van De Bloem, doordat de op de
Keizersgracht bij de Leliegracht wonende
advocaat mr. Nicolaas Sinderam hem
voor ƒ 2500,- het zesde deel verkocht, dat
hij uit de erfenis van Jacob Nomen ver-
kregen had55). Op dezelfde dag had Sin-
deram de andere helft van De Bloem
voor ƒ 9500,- verkocht aan de molenaar
Pieter Pouwels Willemszoon56).
Het volgende jaar stierf Jochem Steen op
30 maart. Zijn weduwe hertrouwde op 4
december met de genoemde Pieter Pou-
wels, die na haar dood op 3 februari 1837
enig eigenaar werd van De Bloem57). 

Het Pouwelstijdperk

Hij was op 23 november 1766 in de Am-
stelkerk gedoopt als zoon van Willem Pou-
wels, eigenaar van de helft van molen De
Wetering op het gelijknamige bolwerk en
molenaar aldaar, en Anna Meijer58). Op
16 september 1784 was hij als knecht voor
De Wetering in het gildeboek ingeschre-
ven59). In 1809 en 1810 was hij commissa-
ris van het korenmo1enaarsgilde. Catha-
rina Friedericka Fries was zijn tweede

In oktober 1902 brengen zeven Noord-Hollandse molenaars een bezoek aan Het
Lam in Leeuwarden om zich te oriënteren over zelfzwichting. In 1903 kreeg de
molen De Krijgsman als eerste in Noord-Holland zelfzwichting, maar echt furore
maakt het systeem er niet. De Bloem in Amsterdam is een van de weinige molens
in de provincie geweest die het kreeg. Wanneer dit was is niet duidelijk. De treklat
loopt op enige afstand van de roe achter de kleppen langs, een systeem wat ook
voorkwam bij de molen van Nat in De Rijp. Omstreeks 1921 zou het op De Bloem
na stormschade zijn verwijderd. 

Merkwaardigerwijs bleef na het verwij-
deren van de zelfzwichting de zwicht-
stok c.a. nog een aantal jaren gehand-
haafd. Had de coöperatie de bedoeling
om de zelfzwichting ooit eens terug
aan te brengen?
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vrouw, want van 179060) tot haar dood in
1820 was hij gehuwd met Catharina Sta-
pelaar. Op 6 juni 1837 droeg hij de helft
van De Bloem voor ƒ 8000,- over aan zijn
op 26 februari 1797 in de Amstelkerk ge-
doopte zoon Pieter61). Deze was op 5 april
1829 getrouwd met Gesina Martens en hij
behoorde op 24 mei 1833 tot de oprich-
ters van de vereniging van korenmole-
naars ‘Eendracht maakt Macht’62).

Productie

In 1843 werkten op De Bloem vier volwas-
senen en bedroeg de productie 390.000
kg tarwe en 208.000 kg rogge. Pieter Pou-
wels merkte daarbij op dat het geheel te-
niet gaan der buitenlandse verzendingan
een nadelige invloed had op de verdien-
sten63). Met een totaal van 598.000 kg
overtrof De Bloem alle andere Amster-
damse korenmolens, waarvan De Bok
(580.00 kg), De Kraaij (575.000 kg), De
Beer (572.000 kg) en De Roseboom
(520.000 kg) haar ernstigste concurrenten
waren. Bij vergelijking met de door H.A.
Visser64) genoemde gemiddelde jaarpro-
ductie van een windkorenmolen van
500.000 à 530.000 kg sloegen deze molens
geen slecht figuur.
Pieter Pouwels Willemszoon overleed, 77
jaar oud, in zijn huis aan het Raamplein-
tje65) op 9 september 1842. Zijn zoon Pieter
kreeg bij de voor notaris Pieter Lijndrajer
junior op 12 juli 1843 voltrokken boedel-
scheiding de helft van De Bloem, ge-
taxeerd op ƒ 12.000,-66). Gesina Martens
stierf op 5 mei 1849 en bij de boedel-
scheiding voor notaris Fredrik Franke op
27 november van hetzelfde jaar gingen
twee kwarten van De Bloem, ieder ge-
waardeerd op ƒ 3750,-, naar de zonen
Pieter Junior en Hendrik67). Vader Pieter,
zonder beroep, wonende op de Schans
bij de Raampoort, droeg op 19 januari
1850 zijn helft voor ƒ 6500,- over aan Pieter
Junior en Hendrik tezamen, korenmole-
naars wonende op de Bloemgracht68).
Hendrik, houtzaagmolenaar geworden
aan de paltrok De Oranjeboom buiten de
Zaagmolenpoort, verkocht op 11 januari

1860 zijn helft van De Bloem voor ƒ 4000,-
aan zijn broer Pieter, die toen als koren-
molenaar aan de Schans bij de Raam-
barrière woonde69).

Slimme molenaars

De Commissie tot het Bestuur over de
Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en
Inkomsten der Nederduitsche Hervormde
Gemeente te Amsterdam ontving eind
1865 een brief van Burgemeester en Wet-
houders dier stad, waarin het begraven
op het Noorderkerkhof en het Westerkerk-
hof na 1 januari 1866 ongeoorloofd werd
verklaard. De Commissie heeft op alle
mogelijke manieren getracht onder dat
voor haar financieel zeer nadelige gebod
uit te komen, onder andere door deze
kerkhoven tot behoorlijke begraafplaat-
sen te maken. Daartoe zou zij willen be-
schikken over de gehele grond van het
bolwerk waarop sinds 1655 het Wester-
kerkhof gelegen was70). Dat leidde ertoe
dat de Commissie op 4 september 1866
molen De Bloem van Pieter Pouwels kocht
voor ƒ 17.379,- , vermeerderd met ƒ 621,-
aan aan te zuiveren precario71). Hoewel
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
oordeelden dat het begraven op beide
kerkhoven kon worden toegestaan,
maakte de Begrafeniswet van 10 april
1869 (Staatsblad 65) een einde aan alle il-
lusies, die de Commissie in deze koes-
terde. Zij mocht blij zijn dat Pieter en
Hendrik Pouwels De Bloem op 28 novem -
ber 1870 terug wilden kapen, al bedroeg
de koopsom slechts ƒ 1950,-72). De molen
was in de tijd dat hij kerkelijk eigendom
was vrijwel niet in gebruik geweest. Alleen
in de tweede helft van 1867 was er een
huurder geweest, L. de Bull, die ƒ 16,- huur
per week betaalde. Toen hij wegens ge-
brek aan werk verzocht van de huur ont-

Alles in De Bloem is groot en zwaar uitgevoerd, bijvoorbeeld ook de pasbalken. 
De initialen op de zolderbalk zijn waarschijnlijk afkomstig van Jan van der Woude,
de zaakvoerder van de coöperatie. Ook een U. van Eden was een tijd zaakvoerder;
ook een uit Utrecht afkomstige molenaar? 

De steenzolder van De Bloem omst-
reeks 1935. Spoorwiel en steenrondsel
hebben een bijzonder fijne steek, zeker
voor een spoorwiel van een dergelijke
omvang.

Een opvallend detail is de naar boven
toe gebogen draagbalk voor de spil.
Doorzakken is er niet bij. (foto jsb, 31
januari 2006). 



1079e jaargang 2006 nr. 3

slagen te worden, stond de Commissie
dat toe, maar besloot tevens De Bloem
niet opnieuw te verhuren, daar dat hoge
onderhoudskosten meebracht. Het plaat-
sen van een nieuwe buil zou ƒ 600,- kosten
en dat vond men te bezwaarlijk.
Evenhuis schrijft in Ook dat was Amster-
dam73) dat de molen De Bloem, die ei-
gendom was van de kerkvoogdij, door
haar voor afbraak werd verkocht. Uit het
bovenstaande blijkt, dat het omgekeerde
het geval was, er werd voor (eventuele)
afbraak aangekocht. Bovendien wekte
de kerkhistoricus - misschien onbedoeld -
de indruk dat De Bloem vele jaren tot de
kerkelijke goederen behoord heeft. Ge-
zien de in 1870 betaalde koopsom van 
ƒ 1950,- had Evenhuis echter in zekere zin
toch gelijk met zijn ‘verkoop voor af-
braak’. Dit bedrag stond in geen enkele
verhouding tot de ƒ 18.000,- waarvoor De
Bloem in 1866 van eigenaar verwisselde.
Dat was toen een vrij normale prijs voor
zo’n grote molen, terwijl de ƒ 1950,- een
pure sloopprijs was. Als Amsterdamse mo-
lenaars wisten de heren Pouwels, gelet op
de ervaringen van collega’s in voor-

gaande jaren, dat een aanzegging van
stadswege om De Bloem af te breken ie-
dere dag verwacht kon worden. Zij kon-
den hem dan of zelf verpaatsen of voor
afbraak verkopen. Het werd het eerste en
de Pouwelsen zullen dan ook tot de wei-
nige bolwerksmolenaars behoord heb-
ben die niet al te veel verlies leden. Zij ver-
kochten hun molen eerst voor het volle
pond aan de kerk, kochten hem voor een
sloopprijs terug en konden daardoor voor
een minimale prijs een kapitale molen
bouwen in Sloten!73a)

Verplaatsing

Op 16 oktober 1877 besloten Burgemees-
ter en Wethouders, dat voor het doortrek-
ken van de Marnixkade en -straat de ko-
renmolen De Bloem op het vroegere bol-
werk Rijkeroord zou moeten worden afge-
broken. Bij deurwaardersexploot van 29
oktober werd derhalve aan de eigenaars
Pieter en Hendrik Pouwels het precario
gebruik van de grond, waarop de molen
stond, per ultimo april 1878 opgezegd. Op
27 februari 1878 wendden de heren Pou-
wels zich tot Burgemeester en Wethou-
ders met het verzoek om twaalf maan-
den uitstel, aanvoerende, dat zij de kapi-

De Bloem wordt gekruid. De molen
had aan de Haarlemmerweg (altijd?)
een kruilier. Later, in of omstreeks 1968
werd weer een kruirad aangebracht.
Nostalgie?

Het stortkaar in De Bloem was met
een schot in tweeën gedeeld, waardoor
bij het malen snel van maalgoed kon
worden gewisseld (foto jsb, 31 januari
2006).
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tale en solide molen wilden verplaatsen
en enorme schade zouden lijden, als zij
hem voor afbraak moesten verkopen.
Een gunstig gelegen plaats hadden zij
echter nog niet gevonden. Ook wezen zij
op het nadeel, dat de twee huurders met
hun huisgezinnen74) en de drie knechts
met hun gezinnen bij onverwijlde afbraak
van De Bloem zouden lijden. Burgemees-
ter en Wethouders besloten evenwel op
28 februari tot afwijzing van het gedane
verzoek, waarvan adressanten op 8
maart werd kennis gegeven. Op 5 sep-
tember kon de wethouder van Financiën
in het college mededelen, dat De Bloem
was afgebroken, waarna besloten werd
het beheer van de grond over te bren-
gen van de commissie rentegevende ei-
gendommen maar de afdeling Publieke
Werken75). Om hun molen daarheen te
kunnen verplaatsen hadden Pieter Pou-
wels, zonder beroep, en Hendrik Pouwels,
houthandelaar, op 8 mei 1878 voor 
ƒ 2000,- van de veehouder Jan Schipper
een stuk grond aan de Haarlemmerweg
in de gemeente Sloten gekocht76). De
nieuwe Bloem kreeg een vier meter hoge
vierkante stenen onderbouw, een onder-
achtkant met twee en een bovenacht-
kant met drie bintlagen. De lengte van de
roeden is ongeveer 26 meter.
Hendrik Pouwels overleed op 27 oktober
1897. Namens zijn weduwe Anna Elisa-
beth van Langelaar en namens Pieter
Pouwels77) verkocht Hendriks zoon de ma-
kelaar Pieter Hendrik Pouwels De Bloem
op 31 mei 1899 voor ƒ 7000,- aan de ko-
renmolenaar Johannes Cornelis Bakke -
ren78). Op 29 september 1915 verkocht
Bakkeren de molen voor ƒ 15.000,- aan de
veehouders Pieter Vlug Jacobszoon en
Klaas Hopman, die optraden als voorzitter
en secretaris van de Coöperatieve Ver-
eniging tot onderlinge aankoop en ver-
koop van veevoeder annex maalderij
‘Kent u zelve’79).

Stadseigendom

Doordat het grondgebied van de ge-
meente Sloten op 1 januari 1921 bij Am-
sterdam gevoegd was, stond De Bloem
sedert die datum weer in de hoofdstad.
Omdat Burgemeester en Wethouders in
het belang van de volkshuisvesting wilden
beschikken over de gronden aan de
Haarlemmerweg (uitbreidingsplan Bos en
Lommer) stelden zij op 4 november 1927
aan de gemeenteraad voor het perceel,
waarop de molen stond, aan te kopen
voor ƒ 34.670,-. De gemeenteraad be-
sloot dienovereenkomstig op 15 novem-
ber80). Tot 1 juni 1931 bleef ‘Kent U zelve’
huurder. Sedertdien wordt De Bloem ge-
huurd door de firma Schuurman en daar-
mee begint een nieuwe episode in het
bestaan van de molen.

Noten:
1. Arch. thes. ord. (5039) 176, fol. l verso. In de zoge-

naamde restantceel uit 1654, berustende bij de

stukken betreffende het korenmolenaarsgilde in het

burgemeestersarchief (5028), waarin achterstallige

windgelden worden opgesomd, staan Gerrit Rem-

mertsz. en Wouter Jansz. te boek voor ƒ 114,- aan

windgeld voor een molen buiten de Regulierspoort

en sedert vervoerd tussen de Heiligewegspoort en ‘t

Scharlakenspadt. Dit zou er op kunnen duiden dat

De Bloem in 1614 geen nieuwe molen was, maar

dat hij van elders werd overgeplaatst. Daarop wijst

ook een op 8 augustus 1615 door Jan Jansz., mole-

naar op De Blom (of Blau) molen, vroeger ge-

naamd De Dommecraft, voor notaris Nicolaas Ja-

cobs afgelegde verklaring, dat zijn molen wegens

het afbreken en verzetten omtrent elf weken had

stilgestaan. (Not. arch. 378/508, opgenomen in J.G.

van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het be-

drijfsleven en het gildcwezen van Amsterdam,

tweede deel, 1612C 1632, R.G.P. 78, ‘s-Gravenhage

1933, no. 222).

2. Id. fol. 8 verso.

3. Kwijtscheldingen (arch. 5O62) 42 (29) fol. 166 verso.

4. DTB 1146/366.

5. Als noot 1, fol. 38. Over Jan Gijsbertsz.kan ik met be-

trekking tot De Bloem verder niets mededelen. Zijn

naam wordt ook genoemd bij de korenmolens De

Tor en De Wolf.

6. DTB 446/264 en 990/74.

7. Willige verkopingen (arch. 5068) 17 fol. 192 verso.

8. Not arch. (5075) 1747/159 (notaris Jan Quirijnen Spi-

thoff).

9. Ondertrouw op 14 augustus, DTB 467/122 cm

971/179.

10. Kwijtscheldingen (arch. 5062) Z (44) fol. 114.

11. DTB 461/141 an 990/219.

12. DTB 42/462, 75/244 en 76/174.

13. Als noot 11.

14. DTB 1046/131 verso.

15. DTB 474/107 en 466/481.

16. DTB 502/168.

17. DTB 1074/47 verso.

18. Kwijtscheldingen (arch. 5062) 03 (64) fol. l51.

19. DTB 513/235 en 992/55.

20. DTB 1074/75 verso.

21. DTB 518/229 en 992/174.

22. Arch. 5033, nr. 7, blz. 386.

23. Rechterlijke archieven (5061) 2173 fol. 210.

24. DTB 1048/17 verso en 28 verso.

25. Not. arch. (5075) 5744B/1413.

26. DTB 510/327.

27. DTB 694/201.

28. DTB 533/262. Arent was op 29 augustus 1663 ge-

doopt in de Noorderkerk (DTB 76/286) en hij was een

broer van de in het voorgaande genoemde Elisa-

bet.

29. Rechterlijke archieven (5061) 2176 fol. 15. verso.

30. DTB 552/305.

31. Kwijtscheldingen (arch. 5062) Q4 (97) fol. 209 en not.

arch. (5075) 7242/484.

32. DTB 533/222 en 992/489.

33. DTB 1049/44.

34. Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam

over het jaar 1742, uitgegeven en van een inleiding

voorzien door mr. W.F.H. Oldewelt, gepubliceerd in

twee delen door het genootschap Amstelodamum

in 1945, wijk 43, nr. 3010.

35. DTB 78/193.

36. Kwijtscheldingen (arch.5062) Z2 (61) fol. 68 verso en

not. arch. (5075) 7848/273 (notaris mr. Gerard Burg-

hout).

37. Als noot 34, buitenwijk 4, nr.6547.

38. Kwijtscheldingen (arch. 5062) N5 (118) fol. 314 verso.

39. Id. R5 (122) fol. 314 verso.

40. Id. Z5 (129) fol. 379.

41. DTB 1105/2.

42. Not. arch. (5075) 10094 op datum.

43. Id. 17210/189 (notaris Samuel Elter).

44. Zie vorige noot.

45. Kwijtscheldingen (arch. 5062) IJ7 (176) fol. 101 verso.

46. Zie noot 38.

47. DTB 110/18 verso, 600/166 (ondertrouw 22 oktober

1756) en 996/249.

48. 11e Groot Memoriaal fol.100 verso (in archief 5023).

49. DTB 1049/90 verso.

50. DTB 1114/162 verso.

51. DTB  82/164.

52. Archieven van de gilden van het Brouwerscollege

(366) 870.

53. DTB 81/251 verso, 625/261, 985/58, 1117/45 en

1120/218 en maand blad Amstelodamum 1987 blz.

36.

54. Not. arch. (5075) 19974B/52 (notaris mr. Pieter IJs-

brand Vink).

55. Id. 16648/169 (notaris Pieter Lijndrajer).

56. Id. 18648/168. Zijn initialen PP staan met de datum

24 april 1826 ingehakt in de draagbalk van de ko-

ningspil.

57. Volgcns haar op 22 januari 1837 voor notaris Johan-

nes Abraham Molster verleden testament, not.

arch. (5075) 19659/3.

58. DTB 126/169 varso.

59. Als noot 52.

60. DTB 635/357.

61. Not. arch. (5075) 20641A/108 (notaris Pieter Lijndra-

jer junior) en DTB 128/97.

62. Ons Amsterdam 19, 1967, blz. 89, noot 11.

63. Arch. secr. afd. Algemene Zaken (5181) 315/1637,

staat der fabrijkcn, trafijkcn en bedrijven in Amster-

dam per 1 januari 1843.

64. Zwaaiende Wieken, Amsterdam-Wormerveer 1946,

blz. 185.

65. Pleintje voor de Raamstraat en de Prinsengracht, zie

B. de Ridder, Verdwenen Straatnamen, Amsterdam

1958, blz. 85.

66. Not. arch. (5075) 20646/202.

67. Id. 21153/318.

68. Id. 21154/20.

69. Id. 21173/19 (notaris Fredrik Franke).

70. Voor de uitvoerige behandeling van deze zaak: in

de commissie raadplege men hun notulen

1865C1870 met afzonderlijke indices in het archief

van de Kerkvoogdij (378) nrs. 18C23.

71. Not.arch. (5075) 21068/296 (notaris mr. Johannes

Commelin Junior).

72. Id. 21068/296, advertentie voor de veiling in Alge-

meen Handelsblad van 23 november.

73. R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, V, de kerk

der hervorming in de negentiende eeuw, Amster-

dam 1978, blz.10.

73a.Deze alinea is toegevoegd in overleg met de heer

Waar het mee draait.
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Overz icht  bouwkosten van De Bloem in 1768

Jacob Nomen, de eigenaar van De Bloem, heeft in zijn testament van 1759 een erfstelling had opgenomen waardoor zijn boedel pas in 1799
kan worden verdeeld. In die tussentijd, in 1768 ondergaat De Bloem de gedaanteverwisseling van standerdmolen naar achtkant. Vanwege die
bepaling moet er ook verantwoording worden afgelegd van de veranderingen in het vermogen. Die worden ook veroorzaakt door de bouw
van de nieuwe molen. Vandaar dat in de boedelscheiding een gedetailleerd overzicht voorkomt over de bouw van de molen. Dankzij dit ge-
geven krijgen we een goed inzicht in de bouwkosten, samengevat in het onderstaande overzicht:

Molenmakerswerk: Johannes van Zijl en Zoon voor arbeidsloon en hout 8816 9 -
Geleverd hout 6253 11 -
Kalk en steen: 3000 7 10
Arbeidsloon metselen fundering en onderbouw: Dirk Gijbe van Sprang 1730 - -
IJzerwerk 1530 6 -
Fundering (bouwput, heipalen en heien) 1487 12 -
Rietdekwerk: Klaas van Noorden 698 - -
Schilder- en glaswerk: Hendrik Broekman 363 16 -
Steenhouwerswerk Jan Huyberts 323 - -
Molensteen: de weduwe Jan van Ep & Zoon 196 - -
kroegemaal: wed. Fr. Meyer 139 18 -
Loodgieterswerk: Abraham Smit 137 14 6
Houtsnijwerk: A. Moll 60 - -
de meester geelgieter Pieter Bokkens 47 14 -
Zand 32 4 -
Stratenmakerswerk Pieter van den Berg en Evert de Goede, arbeidsloon 26 - 6

Totaal 24842 12 10

Helemaal zuiver zal het overzicht waarschijnlijk niet zijn. Mogelijk heeft men nog onderdelen van de standerdmolen gebruikt, zoals bij-
voorbeeld de stenen. De levering van slechts één molensteen wijst in die richting. Daarnaast zal ook de afbraak van de oude molen nog het
een en ander hebben opgebracht zoals ook uit de tekst blijkt.
Al met al is 25.000 gulden voor die tijd een zeer groot kapitaal. Ruim een derde, iets precieser 35%, daarvan komt in de zak van de mo-
lenmaker Johannes van Zijll terecht. Waarschijnlijk is hij dezelfde Van Zijll die bekendheid heeft vanwege het Theatrum Machinarum Uni-
versale of Groot Algemeen Moolen-Boek, dat enkele jaren voor de bouw van De Bloem uitkwam, in 1761. Daarin wordt hij weliswaar
‘Moolenmaker van Lexmondt’ genoemd, maar de titelpagina geeft aan dat het ‘Voor ‘t grootste gedeelte te Amsterdam’ getekend is.
Het is niet duidelijk hoeveel hout Van Zijll heeft geleverd, maar wat de andere houtkopers leveren liegt er niet om, ruim 6000 gulden, on-
geveer een kwart van de bouwkosten. 
De post ijzerwerk voor De Bloem is met ruim 1500 gulden, 6% van de bouwkosten, bepaald niet gering. 
De funderingswerkzaamheden (graven bouwput, heien en heipalen) eisen vrijwel hetzelfde bedrag. Daarentegen valt het rietdekkerswerk
met 700 gulden voor zo’n kolossale molen verhoudingsgewijs laag uit.
In verhouding tot het houtwerk is het metselwerk ronduit kostbaar geweest. Materiaal en arbeidsloon hebben bij elkaar ruim 4500 gulden
gekost, bijna een vijfde van de bouwsom. Dat verbaast wel, want de gemetselde onderbouw van de molen is op het bolwerk, getuige af-
beeldingen, ongeveer even hoog als nu. Compleet stenen molens als De Leeuw op het bolwerk Westerblokhuis zullen dan ook aanmerke-
lijk duurder zijn geweest. Een vergelijkbare stenen molen, De Goudsbloem in Rotterdam, kost bij de bouw in 1781 40.000 gulden. De Witte
in Schiedam, een molen van het kaliber van De Vrijheid kost bij de bouw in 1791 ‘maar’ 28.000 gulden. Dat is dan weer aardig in de orde
van grootte van De Bloem.
De ingebruikstelling van de molen is klaarblijkelijk een groot feest geweest. Er wordt voor ruim 139 gulden verteerd door 83 gasten. Al met
al verrijst er op het bolwerk Rijkeroord een indrukwekkende molen die wellicht op zijn tijdgenoten ook al indruk heeft gemaakt, want het
was per slot een van de grootste Amsterdamse korenmolens.

J.S. Bakker, die ik erkentelijk ben voor zijn opmerkin-

gen.

74. Molenaars waren de in 1843 in Durgerdam geboren

Willem Mol en de in 1842 in Amsterdam geboren

Hendrik Jacobus Boom.

75. Arch. Commissie Eigendommen (5086) 1877 nrs. 967,

1010 en 1020; 1878 nrs. 235, 236, 262 en 855.

76. Not. arch. (5075) 23553/193 (notaris Johannes Ger-

hardus Pouw junior).

77. Hij was in 1865 geboren en heeft in 1870 de eerste

steen gelegd voor de herbouw van de molen.

78. Akte verleden door notaris Johannes Eelman te

Delft bevindt zich bij de eigendomsbewijzen van De

Bloem in het archief van de afd. Publieke Werken

(5180), dossier 935. Over de periode 1691-1870 zijn

transportakten van De Bloem aanwezig in de col-

lectie Grondpapieren (arch. 5011), onder nr. 55.

79. Akte verleden door notaris Willem Kranenburg te

Amsterdam. In maandblad Amstelodamum, 12

1925, blz., 37, wordt vermeld, dat De Bloem

graanmo1en Ken u zelven werd genoemd.

80. Gemeenteblad 1927, afd. 1, blz. 2351-2352 en afd.

2, blz. 1795.
Als in veel hoge (stads-)molens heeft De Bloem een afschietwerk 
(foto jsb, 31 januari 2006). 
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Portret

De Bloem in Amsterdam 

75 jaar molen
van Schuurman

H.R. Schuurman

De familie Schuurman heeft als molenaarsfamilie haar 
wortels in Utrecht. Meerdere molens en maalderijen in deze

provincie zijn eigendom geweest van de familie als in 
De Bilt, Groenekan, Loenen a/d Vecht, Loosdrecht, Vreeland,
Westbroek en Zeist. De molen van Westbroek is nog steeds
eigendom van een familielid. Maar ook molens buiten

Utrecht zijn door Schuurmannen bemalen.

Algemeen bekend en gerespecteerd on-
der molenaars in het hele land was Abra-
ham Lodewijk Schuurman, molenaar in
De Bilt en Groenekan, van 1936 tot 1948
voorzitter van de Algemeene Nederland-
sche Molenaarsbond en ook jarenlang
bestuurslid van De Hollandsche Molen. 
In 1928 koopt de gemeente Amsterdam
de molen De Gooyer aan de Funenkade
om hem te behouden. Een grondige res-
tauratie volgt die wordt afgesloten met
een feestelijke opening op 15 maart 1930.
In het najaar van hetzelfde jaar wordt De
Gooijer verhuurd aan Hendrik Schuur-
man, geboren in 1880 te s’Gravenland. Hij
is een broer van bovengenoemde Abra-
ham Lodewijk. De Bloem is dan ook ge-

meente-eigendom, maar nog in huur bij
de Coöperatieve Vereniging tot onder-
linge aankoop en verkoop van veevoe-
der annex maalderij ‘Kent u zelve’. Op 1
juni 1931 wordt de huur beëindigd. Hierna
zoekt de Gemeente Amsterdam een mo-
lenaar die de molen wil huren en voor ei-
gen rekening wil exploiteren. Daar heeft
Schuurman wel oren naar die De Gooijer
dan inmiddels al ruim een half jaar in huur
heeft. Hij gaat dan ook De Bloem exploi-
teren. Sedertdien zijn leden van de mole-
naarsfamilie Schuurman huurder van de
molens De Bloem en De Gooyer; De
Bloem dit jaar 75 jaar en De Gooyer iets
langer.

Beeld van weleer: een maalzolder vol zakken (foto coll. Mr. J.H. van den Hoek 
Ostende).

Aanpassingen

De stad heeft De Bloem in 1927 gekocht
om de vrije hand te krijgen voor stadsuit-
breiding. Gelukkig blijft de molen toch ge-
spaard. In verband met de ingrijpende
veranderingen in zijn omgeving zijn er om-
streeks 1932 wel plannen gemaakt om de
molen vanaf zijn oude niveau, het polder-
niveau, op te vijzelen naar het nieuwe
verhoogde niveau, want door ophoging
van de omgeving is de molen in een soort
put komen te staan. Dit was mede het ge-
volg van het maken van het Marktkanaal,
waardoor de molen lager staat dan het
water in het kanaal. Deze plannen zijn
nooit uitgevoerd en nog steeds staat de
molen nog altijd op het oude maaiveldni-
veau. Wel is het terrein rond de molen in
1940 voorzien van drainering en bestra-
ting en is de toegang van de Haarlem-
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De Bloem voor de oorlog met op de
achtergrond de beraafplaats Vredenhof
(foto coll. Mr. J.H. van den Hoek 
Ostende).

merweg verlegd naar de Nieuwpoort-
kade in het verlengde van de Haarlem-
merweg. Om het molenterrein droog te
houden is het aangesloten op het elek-
trisch gemaal van de begraafplaats Vre-
denhof naast de molen dat sinds 1931
voor de waterstand in de sloot om de be-
graafplaats en het terrein om de molen
zorg draagt.

Motorisering

Als Hendrik Schuurman in 1931 De Bloem
huurt dan wordt de molen voor eigen re-
kening voorzien van een elektromotor
van 30 pk die een maalstoel met een
koppel kunststenen op de tweede zolder
aandrijft. Deze maalstoel wordt gerbruikt
om tarwe te malen. Dit ter ondersteuning
van de stenen die door de wind worden
aangedreven. Hierdoor kan men ook bij
windstille periodes de productie continu-
eren. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog
wordt nog een hamermolen geïnstalleerd
voor het malen van veevoeders. In de
tweede wereldoorlog is er volop werk. Zo-
wel voor de bakkers als voor particulieren
wordt er veel gemalen. Schuurman krijgt
dan bij hoge uitzondering vergunning om
continu van elektriciteit te worden voor-
zien, omdat het bedrijf een belangrijke
plaats bij de voedselvoorziening inneemt.
Na de tweede wereldoorlog is er veel
geïnvesteerd om niet alleen tarwemeel

Links: de in of kort na
1931 geplaatste elektrisch 
gedreven maalstoel met 
ernaast de mengketel 
(foto jsb, 31 januari 2006).

Rechts: de na de Tweede 
Wereldoorlog door 
Brandhorst & Lindhout 
geplaatste maalstoel. 
Deze was tweedehands 
en oorspronkelijk gemaakt
door molenmaker 
K.B. Dijk uit Leek, maar
nog volgens het oude 
molenprincipe (lichtwerk)
(foto jsb, 31 januari 2006).

maar ook tarwebloem te kunnen fabrice-
ren voor het bakken van wit brood.
Zo wordt naast de door de elektromotor
aangedreven maalstoel op de tweede
zolder een tweede maalstoel opgesteld.
Naast het eerste koppel stenen is er al
een mengketel aanwezig. De uitbreiding
wordt voor eigen rekening van Schuur-
man uitgevoerd door de molenmakers
Brandhorst en Lindhout uit Zoetermeer.

Uitbreiding

In de jaren 1946 tot 1948 worden de vol-
gende machinerieën aangeschaft: op de
begane vloer komt een grote drietons
mengketel voor het mengen van verschil-
lende soorten granen en voorzien van
een bevochtigingsysteem. (Graan vooral
uit Amerika als de streek Manitoba was
erg droog en moest op een vochtigheids-
graad van ca. 15% gebracht worden.)
De aandrijfmotor voor de 2 maalstoelen
werd verplaatst en aan de zolder van de
eerste verdieping opgehangen Voor de
twee achterdeuren werd een stortgat in
de betonnen vloer gemaakt en een jak-
obsladder naar de tweede zolder opge-
steld.
De hamermolen met cycloon komen
achter een houten schot te staan om een
scheiding te maken tussen het produce-
ren van veevoer- en consumptiemeel. Er
werd o.a. klaverhooi (wat toen uit nieuwe
drooggemalen polders kwam) tot klaver-
meel gemalen dat dan door veevoeder
producerende bedrijven wordt gebruikt in
mengvoeders.
Op de eerste zolder wordt een lange
aandrijfas gelegd voor de mengketel op
de tweede zolder en voor de aandrijving
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Een bus van de NZH met toeristen bij
De Bloem (foto coll. jsb).

van jakobsladders naar de maalzolder.
Verder wordt er een zeskantige buil en
een klein centrifugaalbuilje aan de
tweede zolder bevestigd, voor de eerst
scheiding van de tarwezemels.
Op de tweede zolder komt een graanrei-
niger te staan. Al het graan wordt van de
begane grond via de reeds genoemde
jakobsladder naar de graanreiniger ge-
voerd en vandaar weer via stortkokers
naar de mengketel op de begane grond
geleid. Naast de twee motorstenen wordt
een titanmolen geïnstalleerd.
Dit is een kleine molen met een stalen-
mantel en rechtopstaande kunststenen
die wordt gebruikt voor het vermalen van
de griezen, die vanuit de centrifugaal
builkomen, om nog een keer verkleind te
worden en daarna op nieuw gezeefd.
Achter de twee maalstenen staat nog
een kruisslagmolen van de firma Peppink,
een bekende Amsterdamse molenmaker
en later ook fabrikant van maalderijinstal-
laties. Dit bedrijf brak ook destijds de mo-
len op Rijkeroord af en herbouwde hem
aan de Haarlemmerweg.
Op de maalzolder staan twee centrifu-
gaal builen voor het scheiden van de tar-
webloem en de griezen. De eindproduc-
ten worden weer naar de mengketel op
de tweede verdieping gevoerd voor een
laatste menging.
De windmolen wordt alleen nog ter on-
dersteuning gebruikt of draait voor de
prins.
Omstreeks 1956 kreeg Schuurman de ver-
tegenwoordiging voor de verkoop van
Bruggemangist uit België aangezien het
bedrijf nog steeds naamsbekendheid ge-
noot onder de bakkers door levering van
meel in het verleden. 
In het verlengde daarvan lag de aan-
koop van oud gedroogd brood bij de
bakkerijen. Hier werd paneermeel van
gemalen dat doorverkocht werd aan sla-
gerijen en horecabedrijven.
Tot circa 1958 is het geheel zo in bedrijf
gebleven. Door de concurrentie van de

Ondertekend certificaat vanwege een
bezoek aan de molen (foto coll. 
Mr. J.H. van den Hoek Ostende).
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grote en veel beter geoutilleerde meelfa-
brieken en hun fabricagemethoden voor
meelproducten kunnen de kleine mole-
naars niet meer concurreren en de een
na de andere molenaar legt het loodje.
Tot het begin van de jaren zestig van de
vorige eeuw heeft de firma Schuurman
zich staande weten te houden met de
loonmalerij en het produceren van pa-
neermeel. Hieraan komt een eind toen
bleek, dat er voor meer dan 100 pk aan
elektromotoren aanwezig was. Maar door
toen nieuwe brandbeveiligingsvoorschrif-
ten zou de verzekeringspremie vele ma-
len hoger uitvallen. Voor de molenaar en
de gemeente was er maar een alterna-
tief, aangezien de premieverhoging vele
male hoger zou worden dan met het

maalwerk te verdienen was.
De gemeente Amsterdam, die de molen
tegen schade en brand had verzekerd,
besloot in overleg met de firma Schuur-
man om alle motoren te verwijderen of te
ontkoppelen en de molenaar G. Schuur-
man hiervoor te compenseren door hem
jaarlijks een vergoeding voor gederfde in-
komsten te geven.

Toerisme

Vanaf 1963 wordt de molen opengesteld
voor bezichtiging. Dit ging in samenwer-
king met de VVV en de Noord-Zuid-Hol-
landse Vervoer Maatschappij (NZH, nu
Connexxion). Dagelijks worden er dan
rondritten georganiseerd met een hostess
(meestal een werkstudent) om tekst en

De Bloem omstreeks 1960 (foto coll.
Mr. J.H. van den Hoek Ostende).

uitleg te geven in diverse talen.
Onder in de molen was een kleine een-
voudige uitspanning om eventueel wat te
gebruiken tijdens het bezoek. Dit heeft tot
in het begin van de jaren zeventig ge-
duurd. Dan wordt dit om uiteenlopende
redenen niet meer gecontinueerd.

Specerijen

Op 8 juni 1993 overleed Gerrit Schuurman
op 83-jarige leeftijd. Het bedrijf in De
Bloem wordt dan uitgeoefend door Henk
Schuurman, de derde generatie op de
molen. Om in zijn onderhoud te voorzien
werkte hij eerst twee jaar na zijn diensttijd
bij het in 1935 opgerichte bedrijf Welling-
hoff Kruiden en Specerijen, opgericht in
1935 door de heer Wellinghoff, gevestigd

De rietdekker in 1941 aan het werk (foto coll. jsb).
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op de Singel 414 te Amsterdam. Na de tijd
bij Wellinghoff werkte Henk Schuurman vijf
jaar in de reclame. In oktober 1967 nam
hij de gelegenheid te baat om het bedrijf
van zijn oude werkgever over te nemen
en dat in de molen onder te brengen. Zo
werd onder de naam Schuurman Spece-
rijen een nieuw hoofdstuk aan de molen-
geschiedenis toegevoegd.
De levering van kruiden, specerijen, meel-
producten. sausen, en aanverwante arti-
kelen ging voornaamlijk naar slagerijen,
horeca en bakkerijen. Vader Schuurman
hield zich alleen met de productie van
paneermeel en het molenbezoek bezig.
Door reorganisatie werd de verkoop van
gist aan de bakkers in de loop van de ja-
ren zestig gestopt.
De specerijenhandel heeft tot 1998 in de
molen bestaan. Om reden van leeftijd,
het ontbreken van een opvolger en de
toegenomen eisen die gesteld werden
door de Arbo-diensten en Keuringdienst
van waren was het niet meer verant-
woord om het bedrijf in de molen voort te
zetten. Het bedrijf werd verkocht en over-
geplaatst naar een modern pand met
een goede outillage op het bedrijventer-
rein de Dollard, gunstig gelegen bij de
ringweg A10 in Amsterdam om daar ver-
der te gaan onder een nieuwe eigenaar.
De naam Schuurman’s specerijen wordt
nog steeds gevoerd.

Weer korenmolen

De molen zelf werd ontdaan van alle
overbodige en niet meer gebruikte ma-
chines. Daarna is schrijver dezes begon-
nen om de windmolenstenen weer voor
gebruik gereed te maken zodat er weer
op windkracht mee gemalen kan wor-
den. Dit werk neemt veel tijd in beslag,
ook al omdat sommige stenen tientallen
jaren niet meer gewerkt hebben en veel
dingen zoals steenkuipen en dergelijke

Dankzij de hoge onderbouw (12,5 m balie) en een grote vlucht (26,4 m) kan De
Bloem ondanks zijn omgeving nog goed uit de voeten (foto jsb, 31 januari 2006).

moeten worden vernieuwd.
Dit is een kostbare zaak en omdat de mo-
len in zijn huidige staat niet meer aan de
moderne eisen voldoet is het ook niet mo-
gelijk om met de windmolen alleen een
rendabel maalbedrijf te runnen.

De Bloem heeft drie koppel 17-der 
stenen op de wind: een blauwe en twee
kunststenen. De blauwe werd uiteraard
gebruikt voor tarwegemaal, een kunst-
steen voor lijnmeel en een kunststeen
voor veevoeders. Het preciese doel van
de spil op de voorgrond is niet bekend,
maar heeft vanwege zijn hoge over-
brenging (1:10, 14) zeker geen steen
aangedreven, mogelijk een buil of een
mengketel (zie De Molenaar 1985-17-
519; Molens in Noord-Holland pag.
206). (foto jsb, 31 januari 2006).



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 2002-12,

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2005.

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 2004.
(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!!

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de
achterpagina van de Molenwereld? De
achterpagina reserveren wij voor lezers
die hun mooiste molenfoto’s graag met
anderen willen delen. Inzending kan zo-
wel per post als per e-mail. In het laatste
geval is wel een voldoend hoge resolutie
vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan
geen plaatsing garanderen. Er zijn per
jaar immers maar elf mogelijkheden en
bovendien streeft de redactie naar sprei-
ding per regio en molentype. U kunt uw
foto (‘s) insturen of mailen naar de redac-
tie van Molenwereld.




