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Redactioneel

Het vorige nummer gaf een soort tweeluik te zien over de molen De
Bloem in Amsterdam. Ook in dit nummer treft u zo’n tweeluik aan, nu
met betrekking tot de korenmolen De Hoop in Wervershoof. In een arti-
kel bewijst molenaar Adrie Peereboom dat deze molen de gewezen
Derde of Nieuwe Molen van de Binnendijksche Buitenveldersche polder
is, terwijl het andere artikel de geschiedenis van de bemaling van deze
polder beschrijft. Uiteraard gaat dit vergezeld van het nodige afbeel-
dingen- en kaartmateriaal. Molenrestauraties maken niet altijd ieder-
een even enthousiast. Restauraties kunnen aanvechtbare wijzigingen
van het oorspronkelijke monument opleveren. Erik Tijman zet zijn be-
denkingen uiteen over de restauratie van de Bolwerksmolen in Deven-
ter die ook in een ander opzicht vragen oproept zoals uit foto’s blijkt. De
nieuwe instandhoudingsmaatregel BRIM roept her en der vragen op.
Een van onze lezers attendeerde ons op een heldere uiteenzetting van-
uit de gemeente Voorst. Dat was de aanleiding om dit artikel met toe-
stemming van de gemeente Voorst over te nemen. Verder zijn er na-
tuurlijk de gebruikelijke rubrieken waarbij Baliekluiver een speciale invul-
ling geeft aan ‘martelen’.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het meinummer van Molenwereld: 
7 april 2006.

Bij de omslag voorzijde: Op 18 maart 2004 werd de eerste paal voor de
molen De Nolet aan de Buitenhavenweg geslagen, Bijna twee jaar later,
op 28 februari werd de kap op de romp geplaatst. De afmetingen zijn
enorm. De diameter bedraagt 8,70 m; de hoogte 4,25 m. In de kap be-
vinden zich een generator, een tandwielkast, de hoofdas, meet- en re-
gelkasten ten behoeven van besturing en een remschijf met remklau-
wen. De gehele installatie zal 150 k/watt stroom kunnen opwekken. Op
3 maart werden de wieken aangehangen; de vlucht is 29,85 m. Het wiek-
systeem is gebaseerd op het systeem Dekker en is doorontwikkeld door
TU Delft. De wieken van De Nolet zijn ontworpen volgens verbeterde
aërodynamische inzichten. Net als bij het systeem Dekker is bij molen
De Nolet hekwerk aangebracht, Maar waarop geen zeilen worden be-
vestigd. Het systeem is optimaal ontworpen voor elektriciteitsproduc-
tie, maar oogt authentiek. 
De Nolet is van dezelfde orde van grootte als de molen De Arend die
overbuurman en collega/concurrent De Kuyper (waarvan de fabriek op
de achtergrond zichtbaar is) ruim twee eeuwen eerder in Rotterdam liet
bouwen (zie Molenwereld 2001-11). Tussen De Nolet en De Arend ligt in
meer dan een opzicht een wereld van verschil...

Bij de omslag achterzijde: Molen Nooit Gedagt op de vestingwal van
Woudrichem, waar Molenwereld-redacteur Bart Mols als molenaar de
scepter zwaait. De Woerkumse molen heeft met De Nolet gemeen dat
ook dit een nieuwbouwmolen is, zij het dat de Nooit Gedagt een in
1995 gebouwde nauwkeurige replica in de klassieke stijl is van de in de
oorlog verwoeste voorganger, opgeblazen op 21 april 1945 (foto H. Van
Steenbergen 5 oktober 2003).
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Overdracht Groninger molens zit
vooralsnog vast

Met het opgaan van Stichting De Gronin-
ger Molen in Het Groninger Molenhuis
speelt nog steeds de vraag wat met de
zes in het bezit zijnde molens moet ge-
beuren. In eerdere instantie was het zo
dat Stichting Het Groninger Landschap
de molens in eigendom had verworven
(Molenwereld 2005-2-39) en het beheer
en onderhoud op zich zou nemen. In wer-
kelijkheid bleek echter dat Het Groninger
Landschap die opdracht slechts wilde
aannemen wanneer de provincie een bij-
drage van 100.000 euro als startkapitaal
voor het te verrichten onderhoud zou ver-
strekken. Eerder werd deze voorwaarde
door gedeputeerde staten van de hand
gewezen, aangezien zij bang is voor pre-
cedentwerking en verwacht dat alle an-
dere moleneigenaren hun hand op ko-
men houden. Volgens de statencommis-
sie welzijn zou hiervan echter geen sprake
zijn en gedeputeerde Gerritsen kreeg op-
nieuw opdracht om vooral de kansen te
onderzoeken die er liggen voor het toe-
komstige behoud van de zes molens. 

Plaatsing nieuwe roeden Goliath
te Uithuizermeeden

Op 16 februari zijn de oude roeden van
poldermolen Goliath te Uithuizermeeden
gestreken, waarna de nieuwe roeden zijn
gestoken. De roeden waren in oktober
2005 al kaalgezet door molenmaker Dun-
ning. De vervanging van de roeden was
eigenlijk gepland op 15 februari maar
moest een dag uitgesteld worden. De
werkzaamheden vonden dan ook plaats
in aanwezigheid van bijzonder weinig
mensen. Voordat de kraan de molen kon
bereiken moesten draglineschotten en rij-
platen over een sloot worden gelegd. De

molen is op 17 februari weer voorzien van
hekwerk en windborden. De vervanging
van de roeden en de overige werkzaam-
heden zijn mogelijk gemaakt dankzij de
inzamelingsactie van vrijwillig molenaar I.
Wierenga. De actie die goed was voor
een bedrag van ruim 30.000 euro krijgt
nog een staartje; Wierenga zoekt nog
sponsors voor de aanschaf van vier
nieuwe zeilen. Dan is de molen weer in
optima forma!

Vervroegd herstel windmotor De
Veenhoop

De Amerikaanse Hercules windmotor De
Veenhoop nabij Nij Beets is opnieuw aan
groot onderhoud toe. Een van de lagers
van het windrad is dusdanig verroest dat
de molen niet meer goed functioneert.
Aannemer en molenmaker Dijkstra uit Slo-
ten heeft voor de plaatsing van het lager
in 2003 al gewaarschuwd dat de con-

Het steken van de nieuwe buitenroede van De Goliath te Uithuizermeeden 
(foto: W. Jans, 16-02-2006).
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structie beter kon worden afgedicht,
maar ondanks dit advies is de authen-
tieke constructie in stand gebleven. Eige-
naar Stichting It Damshûs in Nij Beets
draait op voor de extra kostenpost van
circa 20.000 euro. De kosten zullen wor-
den gedeeld met het Wetterskip Fryslân
en It Fryske Gea, die verantwoordelijk zijn
voor het onderhoud.

Restauratie Molen Massier
Nieuwleusen van start

De gemeenteraad heeft op 27 februari
2006 ingestemd met het door het College
van B & W op 7 februari 2006 ingediende
voorstel over de besteding van de Wavin-
gelden 2006-2009 (Molenwereld 2006-2-
48). In de goedgekeurde lijst met beste-
dingen is de restauratie van de Molen
Massier te Nieuwleusen opgenomen voor

een bedrag van 350.000 euro. De met de
restauratie gepaard gaande kosten wor-
den op 600.000 euro geraamd. Samen
met de reeds beschikbare middelen van
circa 150.000 euro is het nu zover dat op 1
mei een start kan worden gemaakt met
de eerste werkzaamheden, bestaande
uit conservering van de molenromp om
vervolgens in het najaar echt van start te
gaan. De vergunningen voor de restaura-
tie zijn inmiddels allemaal afgegeven. De
Stichting Molen Massier is zichtbaar tevre-
den met de instemming door de ge-
meente en ziet haar ruim tien jaar lo-
pende inspanningen eindelijk bekroond
worden. De verwachting is de werkzaam-
heden aan de molen eind 2007 af te ron-
den, waarna ook het bijgebouw en het
erf aan de orde zullen komen. Voor laatst-
genoemde werkzaamheden verwacht
de stichting aanvullend nog een bedrag
van 150.000 euro nodig te hebben.

Gemeente Aalten komt molens
tegemoet en heroverweegt 
eigendom

De gemeenteraad van Aalten heeft in de
raadsvergadering van 21 februari 2006
een nieuwe subsidieregeling ten be-
hoeve van het onderhoud van windmo-
lens unaniem aangenomen. De verorde-
ning houdt in dat de gemeente Aalten
aan beide in bedrijf en in particulier bezit
zijnde (wind)molens (Prins van Oranje te
Bredevoort en de Wenninkmolen te Lin-
telo) een gemaximeerde bijdrage van
863 euro per jaar verstrekt. Voor niet in be-
drijf zijnde molens is het subsidiebedrag
vastgesteld op 517 euro, doch op dit mo-
ment heeft de gemeente geen in bedrijf
zijnde molens. Het bedrag aan subsidie
bedroeg tot en met 2005 567 euro en is
sinds de inwerkingstelling van de oude re-
geling nimmer aangepast. De nieuwe re-
geling wordt voor het eerst toegepast
over het jaar 2006 en is van kracht sinds 9
maart 2006, doch ook over 2005 wordt de
nieuwe maximumbijdrage verstrekt. Per
jaar wordt bekeken of er opnieuw ruimte
is de bijdrage structureel te verhogen.
Voor de in eigendom van de gemeente
zijnde Teunismolen in De Heurne is een
apart budget beschikbaar, deze molen is
daarom niet in de nieuwe regeling opge-
nomen. De raad stelt wel vast dat in het
licht van de bezuinigingen en de ko-
mende kerntakendiscussie de vraag ge-
steld moet worden of de gemeente het
eigendom moet behouden. 

Forse financiële injecties voor
wederopbouw De Koe te Ermelo

Om de financiële middelen te verdubbe-
len van 100.000 euro tot 200.000 euro
heeft Molenstichting De Koe een subsidie-
verzoek bij de gemeente Ermelo inge-
diend van 50.000 euro (Molenwereld 2006-
3-81/82). Een meerderheid van de ge-
meenteraad is op 2 maart akkoord ge-
gaan met het collegevoorstel, met als ge-
volg dat ook de provincie eenzelfde be-
drag bij zal dragen. Het College van B & W
erkent wel dat er nog financiële dekking
voor het bedrag gevonden moet worden
in de voorjaarsnota. Naast het bedrag
van 50.000 euro dat de provincie beschik-
baar stelt, is in een regioakkoord met ne-
gen gemeenten en de provincie ook nog
een bedrag van 718.000 euro als extra im-
puls toegekend. Hierdoor is de restauratie
van De Koe en het bijbehorende pakhuis
ineens een belangrijke stap dichterbij ge-
komen. De restauratie van de molen moet
het historische besef versterken en is be-
doeld om het toerisme te stimuleren. Het
benzinestation nabij de molen zal worden
uitgekocht, alsook de in de voet van de
molen gevestigde discotheek, waarna de
gemeente het gehele gebied zal herin-
richten. De plannen voor de restauratie
bevinden zich momenteel in de ontwerp-
fase en de vergunningenprocedure en de
verstrekking van de bouwopdracht moe-
ten in 2006 zijn afgerond. 

De molen van Massier in Nieuwleusen voor de onttakeling (foto coll. G.H. Varwijk).
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Herstel van De Hoop te 
Giesbeek brengt eigenaar in
vervoering

Eigenaar Van Hal heeft lang moeten
wachten op een noodzakelijke restaura-
tie van zijn De Hoop te Giesbeek (Molen-
wereld 2005-9-266). In september 2005
was het zover en sinds maart 2006 is ook
de voltooiing in zicht. De Hoop kreeg op
15 maart 2006 een nieuwe korte en lange
spruit, nieuwe korte en lange schoren en
de gerestaureerde staart werd terugge-
plaatst. De circa 90.000 euro kostende
restauratie is uitgevoerd door Vaags Mo-
lenbouw uit Aalten. De werkzaamheden
nemen zeker nog tot eind april in beslag
en omvatten onder andere nog het her-
stel aan het gevlucht en de windpeluw,
waarna de molen op tweede pinkster-
dag heropend zal worden. 

Nijkerker Oostermolen toch nog
niet ten dode opgeschreven?

De in 1920 in vlammen ten onder gegane
Oostermolen te Nijkerk is waarschijnlijk de
meest besproken molenromp sinds lange
tijd. In het door projectontwikkelaar Ap-
risco opgestelde plan voor de Ooster-
poort was geen plaats voor de
molen(romp). Voorstanders van behoud
van de molen hebben er alles aan ge-
daan de molen te behouden, hetzij in zijn

huidige hoedanigheid dan wel als com-
plete molen; hetzij op het Molenplein of
elders te Nijkerk. Tegenstanders van de
molen hebben er alles aan gedaan roet
in het eten te gooien en de gemeente
Nijkerk heeft verzuimd hoor en wederhoor
te plegen. Op vragen en reacties vanuit
de bevolking en zelfs uitgewerkte tegen-
voorstellen is niet gereageerd omwille van
het door te zetten plan Oosterpoort. De
projectontwikkelaar heeft zich niets van
alle commotie aangetrokken en trekt aan
het langste eind, wanneer de gemeente
uiteindelijk in het najaar van 2005 het plan
definitief goedkeurt en van De Oostermo-
len straks slechts een partij stenen rest.
Met een groot aantal steunbetuigingen
op een lokale website leek het licht uit-
eindelijk definitief uit te gaan. Het lijkt er
op dat door de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 7 maart 2006 de deur toch weer
onverwacht op een kier komt te staan.
Met drie zetels in de gemeenteraad ver-
wacht de partij Hart voor Nijkerk, waarin
een aantal kopstukken dat voor behoud
van de molen is, nog een laatste strohalm
vast te kunnen grijpen. Immers, moet: 
- nog een bestemmingsplanwijziging

plaatsvinden, 
- de provincie haar goedkeuring nog

verlenen en 
- dient de monumentenstatus van de

molenromp nog te worden doorge-
haald. 

De positieve reacties op ‘Nijkerk Sterk’,

een initiatief van twee Nijkerkers waarin
het behoud van het historische centrum
centraal staat, maken nog eens duidelijk
hoezeer de kwestie leeft onder een groot
deel van de Nijkerkers. In het plan moet
de molen een plaats krijgen nabij de wa-
tertoren aan de Arkervaart, in de buuret
waar vroeger De Dolphijn stond die in
1900 elders in Nijkerk als de inmiddels ver-
dwenen korenmolen Westermolen werd
herbouwd.

Tweestrijd rond verhoging
Daams’ Molen te Vaassen

Eigenaar Stichting Vaassens Molen te
Vaassen heeft zich akkoord verklaard met
de plannen van de gemeente om
Daams’ Molen circa 3,80 meter te verho-
gen en daarmee nieuwbouwplannen na-
bij de molen te legitimeren. De vereniging
Vrienden van Daams’ Molen voelt hier
weinig voor en heeft een bezwaar tegen
het (vernieuwde) ontwerpbestemmings-
plan ingediend (Molenwereld 2006-3-82).
De vereniging vindt dat de molen geen
economisch belang dient waardoor de
noodzaak van voldoende windvang niet
aanwezig is, en stelt zich met deze uit-
spraak lijnrecht op tegenover de eige-
naar. Tijdens de raadsinformatiemarkt
van 9 maart is door een meerderheid van
de Eper gemeenteraad de plannen op
voorhand afgeschoten. Bij de overwegin-

Doorsnedetekening van de Oostermolen ten behoeve van de herbouw als maalderij na de brand van 1920. Een motor drijft een
maalstoel met drie koppel stenen aan. Op de bovenste verdieping staat een koekenbreker. Er is een luiwerk aanwezig.
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gen van de politieke partijen staat
Daams’ molen centraal en in het alge-
meen wordt gesteld dat men de verho-
ging, naast verkwisting van 300.000 euro,
een verkwanseling van een karakteristiek
Vaassens element vindt. De uitspraken lei-
den er tevens toe dat ontwikkelaars en
ondernemers zich terug willen trekken uit
het te ontwikkelen centrumplan, wanneer
de verhoging van de molen en daardoor
de gewenste bouwhoogtes niet geac-
cepteerd worden. De plannen zijn in de
gemeenteraadsvergadering van 23
maart behandeld en goedkeuring zal di-
rect tot vervolgprocedures leiden, zodat
een definitieve uitkomst nog wel even op
zich zal laten wachten. 

Start herbouw De Windhond op
de Soester Eng

De plaats van de te herbouwen molen
De Windhond te Soest was lange tijd inzet
van discussie: schuin tegenover de be-
graafplaats aan de Veldweg, in de drie-
hoek Molenweg-Kolonieweg-Veldweg op
de Soester Eng en daarmee op een an-
dere plaats dan zijn voorgangers. Op 28
april is het echter zover en zal op de Zui-
delijke Eng de officiële handeling verricht
worden voor de herbouw van De Wind-
hond. Met het startsein verwacht de
Stichting tot behoud van de stellingkoren-
molen De Windhond meer draagvlak te
creëren, wat ook nodig zal zijn om de nog
resterende middelen van circa 200.000

euro te vergaren. Zo wil men de ruim
190.000 in de molenromp te verwerken ijs-
selsteentjes voor 1 euro laten ‘adopte-
ren’. Na de officiële handeling wordt in
eerste instantie de hand gelegd aan de
bouw van de romp door het Soester
bouwbedrijf Van de Grift, dat zich daarbij
laat adviseren door een molenmaker. 

Onderhoudsbeurt voor De
Nieuwe Molen te Veenendaal

Stichting Het Utrechts Landschap geeft
de komende maanden De Nieuwe Molen
in Veenendaal een flinke onderhouds-
beurt. Het metsel- en voegwerk van de
molen zijn door de weersinvloeden aan
zuidwestelijke zijde in het bijzonder erg
slecht geworden. Lekkages hebben ook
het metselwerk aan de binnenzijde van
de molen op diverse plaatsen aangetast,
evenals diverse zolderbalken. Het aanwe-
zige tweede koppel zeventiender kunst-
stenen, ten behoeve van het malen van
veevoer, zal weer bedrijfsvaardig worden
gemaakt. Daarnaast zullen een aantal
werkzaamheden ten behoeve van de
veiligheid worden uitgevoerd aan het
stellinghek, trapleuningen en molenerf. In-
middels is het bestek gereed en de res-
tauratie zal voor 13 mei 2006 zijn afge-
rond. De Nieuwe Molen zal door Het
Utrechts Landschap worden ingezet om
de graanoogst van op eigen gronden
gekweekte gewassen tot veevoer te ma-
len. 

De Haan te Sijbekarspel wordt
‘herbouwd’

Al eerder was er sprake van verplaatsing
van de onttakelde molen De Haan te
Benningbroek. In 1992 werden pogingen
ondernomen de onttakelde molen te ge-
bruiken bij de herbouw van De Adriaan
(Molenwereld 2001-5-132). Ruim 10 jaar la-
ter kwam in 2003 aannemer de Leeuw tot
overeenstemming met eigenaar Verhoef
om de molen over te nemen en elders te
herbouwen als woonmolen (Molenwereld
2003-9-239). De Leeuw had al naam ge-
maakt met de bouw van een (woon)mo-
len in Anna-Paulowna. Op dat moment
echter stond De Haan nog op de nomi-
natie om aangemerkt te worden als rijks-
monument en zou de herbestemming
aanzienlijk beperkt worden. Op 1 novem-
ber 2005 is de aanwijzing echter ingetrok-
ken, aangezien in 1996 al werd besloten
de molen geen status van rijksmonument
toe te kennen. Dit opende de deuren tot
verplaatsing opnieuw en op 14 maart
2006 heeft De Leeuw in de gemeente
Noorder-Koggenland een bijeenkomst
gehouden over de actueel geworden
verplaatsing van de molen en herinrich-
ting van de vrijgekomen ruimte. De molen
wordt in de werkplaats van de aannemer
gerestaureerd en zal aan de A7 nabij Ab-
bekerk een plek op een nieuwe onder-
bouw krijgen. De gewezen korenmolen
zal hier dienst doen als draaivaardige
(houtzaag)molen met restaurant. De be-
stemmingsplanprocedures die de her-

‘De Daams’ Molen in Vaassen zoals hij
er tot de onttakeling in 1932 uitzag.

Het koppel stenen in De Nieuwe Molen dat bedrijfsvaardig wordt gemaakt (foto:
H. de Kroon, 30-07-2005).
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bouw op de nieuwe locatie toestaan zijn
in gang gezet en naar verwachting moet
de molen in 2008 worden opgeleverd. Te-
gelijkertijd creëert De Leeuw met de ver-
plaatsing een projectontwikkelgebied op
de plek waar de molen en overige be-
bouwing verdwijnt, en blijkt De Haan eer-
der een ‘kip met gouden eieren’ te zijn.

Simav pakt uit met diverse 
jubileumactiviteiten 

Het jaar 2006 staat voor de Stichting In-
standhouding Molens Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden (Simav) in het teken van
haar vijftigjarig jubileum en er is dan ook
volop activiteit in het jubileumjaar van de
‘stichting met de lange naam’. Tijdens de
openbare vergadering van het Alge-
meen Bestuur op 10 maart hield R. Wun-
derik (oud-directeur PR van de KLM en
bedenker van ondermeer de reclame-
spot met de vliegende zwanen) een le-
zing en nam voorzitter C. Bakker het eer-
ste exemplaar in ontvangst van het jubi-
leumboek ‘Van molens en mensen’. Het
boek werd vervolgens ook overhandigd
aan de burgemeesters in de regio, die tij-
dens deze bijeenkomst werden benoemd
tot beschermvrouwen en -heren van de
Simav. Op 11 maart werd open ‘huis’ ge-
houden in korenmolen De Liefde te
Streefkerk, waarvan de tweede restaura-
tiefase als jubileumproject is aangewe-

zen. Tijdens de tiende Fietsvierdaagse van
de Stichting Fietsvierdaagse Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden (vanuit Hoor-
naar) wordt van woensdag 24 mei tot en
met zaterdag 27 mei aandacht besteed
aan het jubileum van de Simav. Op zater-
dag 30 september houdt Vereniging De
Hollandsche Molen haar jaarlijkse molen-
excursie in het werkgebied van de Simav
en op 21 oktober houden de Simav-mole-
naars een jubileummolendag voor de ge-
hele streek.

Kunstwedstrijd en expositie 
jubilerende Simav

Eerder kondigde de jubilerende Stichting
tot Instandhouding van Molens in de Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden
(Simav) een fotowedstrijd aan (Molenwe-
reld 2006-2-43). Een ander initiatief is het
organiseren van een tentoonstelling van
amateurkunst. Daarom doet het bestuur
een oproep aan verenigingen en aan ie-
dere amateur die actief is in de beel-
dende kunst - schilderen, boetseren, teke-
nen, glasblazen, textiele vormgeving, be-
werken van hout, metaal of schroot tot
kunstvoorwerpen B mee te doen. Bij een
dergelijke expositie mogen ook de bou-
wers van molens-op-schaal niet ontbre-
ken. Evenals voor de fotowedstrijd geldt
ook hier de eis dat de in te zenden kunst-
werken te maken moeten hebben met

molens. Gezien de beperkte ruimte(n) én
om zo veel mogelijk kunstenaars een kans
te geven om te exposeren, gelden er en-
kele spelregels. Er kan slechts één kunst-
werk per persoon worden ingezonden ;
het formaat van het kunstwerk is gelimi-
teerd tot 50 centimeter breed en een me-
ter hoog ; de stukken dienen de moeite
van het bekijken waard te zijn ; de te ex-
poseren stukken kunnen tijdens expositie
worden verkocht. Tenslotte is het noodza-
kelijk op te merken dat de kunstvoorwer-
pen tijdens de expositie niet zijn verze-
kerd. Er komt een deskundige jury, die de
stukken per categorie zal beoordelen; het
bestuur van de Simav stelt enkele prijzen
beschikbaar. De kunstwerken moeten in
september in de week voorafgaand aan
de expositie worden ingeleverd en die-
nen direct na afloop van de laatste ex-
positiedag te worden opgehaald. Inlever-
adres en expositielocatie worden op een
later tijdstip bekend gemaakt. Deelne-
mers wordt verzocht zich nu al aan te
melden bij de Simav, zodat de stichting
hen daarover tijdig kan informeren: mo-
lenstichting@simav.nl, per post bij de
Simav, secretaris Henk Bovekerk Groene-
weg 33 4223 ME Hoornaar tel.0183-583839
bgg 581536 of 06-16056395 ; aanmelden
per fax kan ook: 0183-581480.

Dertiende Westlandse Molendag
op 24 juni 2006

Traditioneel organiseren de Westlandse
molenaars de Westlandse Molendag.
Deze wordt in 2006 op zaterdag 24 juni
voor de dertiende keer gehouden. Op
deze dag is het mogelijk zeven korenmo-
lens en vijf poldermolens in werking te zien
en te bezichtigen. De korenmolens zijn De
Hoop te Maassluis, De Korpershoek te
Schipluiden, De Roos te Delft, Windlust te
Wateringen, De Korenaer te Loosduinen,
De Vier Winden te Monster (bezichtiging
onder voorbehoud in verband met res-
tauratie) en de De Korenmolen te ‘s-Gra-
venzande. De deelnemende poldermo-
lens zijn: De Wippersmolen te Maassluis,
De Dijkmolen te Maasland, De Nieuw-
landsche Molen te Hoek van Holland, De
Groeneveldse Molen te Schipluiden, De
Schaapweimolen te Rijswijk. De mole-
naars geven op verzoek graag uitleg over
hoe de molen het meel maalt of het over-
tollige water uit de polder maalt. Net als in
voorgaande jaren doet ook de Crossley
dieselmotor van in De Lier weer mee.
Langs de Gaagweg te Schipluiden bij
nummer 11 zijn enige mobiele dieselmo-
toren opgesteld, die werktuigen aandrij-
ven. In de daarnaast gelegen ‘karnmo-
len’ is een particulier gereedschapsmu-
seum gevestigd, dat eveneens te bezich-
tigen is. Ter hoogte van de Oostgaag
nummer 25 is het mogelijk om de funde-
ring van de gewezen Kleine Kralingermo-
len te bezichtigen. Ook dit jaar is het mo-
gelijk de molens en het museum per fiets
te bezoeken. Bij alle deelnemende mo-
lens is een vernieuwde fietsroute met
stempelkaart te koop voor 2,50 euro. Bij

De korenmolen van Streefkerk (foto G. Barendse, 3 maart 2004).
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het behalen van minimaal vijf stempels
(te verkrijgen bij de deelnemende mo-
lens) komt men in aanmerking voor het
tegeltje van de in dit jaar in de schijnwer-
pers staande molen. G. Middendorp.

Weer biotoopproblemen rond
Haastrechtse Molen

In maart 2004 zette de gemeente Gouda
(volgens omwonenden) het mes te rigou-
reus in de bomen nabij de Haastrechtse
Molen. Dit gebeurde ter naleving van het
keur dat door het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard af-
gedongen werd (Molenwereld 2005-5-
155). De biotoop rond de Haastrechtse
Molen is nu een jaar later opnieuw in het
geding. Volgens het Beraad Stadsrand
Gouda-Krimpenerwaard, dat zich inzet
voor behoud van de Krimpenerwaard als

natuur- en recreatiegebied, zouden het
Hoogheemraadschap en de gemeenten
Gouda en Vlist met twee maten meten.
Tegenover de Haastrechtse Molen aan
de Goejanverwelledijk zijn plannen ont-
wikkeld om in samenspraak met de ge-
meenten Gouda en Vlist een apparte-
mentencomplex op te richten. Het Hoog-
heemraadschap zou vervolgens geen
bezwaar hebben tegen de bouw van de
volgens het keur te hoge appartemen-
ten, aangezien het volgens het Hoog-
heemraadschap vervangende nieuw-
bouw betreft die slechts iets hoger zou
zijn. Het Beraad wil een samenhangende
visie voor het gebied en dan pas bezien
of de plannen geen afbreuk doen aan
de landschappelijke kwaliteit. Het argu-
ment van het Hoogheemraadschap dat
gebouwen minder invloed hebben op de
windvang van de molen dan bomen,
vond bij het Beraad geen gehoor. 

Kap en gevlucht op De Nolet in
Schiedam

Op dinsdag 28 februari 2006 is de kap
geplaatst op molen De Nolet te Schie-
dam, eigendom van Distilleerderij Nolet te
Schiedam. De kap is op 27 februari vanaf
Constructiebedrijf Hollandia in Krimpen
aan den IJssel, waar de kap in elkaar is
gezet, over het water naar Schiedam ge-
transporteerd. De houten kap heeft een
historische vorm met een loden dakbe-
dekking en is gebouwd door de molen-
bouwers van Stichting Restauratiewerk-
plaats Schiedam. Vanwege het slechte
weer op 1 maart én 2 maart is het vooraf
opgehekte gevlucht van de molen pas
op vrijdag 3 maart aangebracht. Het om-
hoog takelen en aanbrengen van het
eerste end nam ruim 3 uur in beslag, de 3
volgende enden gingen voorspoediger.
Het gevlucht is op het eerste gezicht ver-
vaardigd volgens traditioneel model. Fei-
telijk bestaat het uit een viertal losse en-
den die zijn ontworpen door de TU Delft
en vervaardigd bij Polymarin, een specia-
list in het vervaardigen van bladen voor
moderne windturbines. Op 9 maart zijn de
staart en de korte schoren aan de molen
bevestigd en na afrondende werkzaam-
heden op 10 maart is de molen uitwendig
compleet opgeleverd. Het interieur van
de molen telt 10 ‘zolders’ en bevat onder
andere ontvangstruimten, een theater (!)
en een vergaderruimte. Medio mei 2006
zal de officiële ingebruikname van de
molen volgen. 

Moderne informatietechnologie
voor werelderfgoed Kinderdijk

Op 15 februari 2006 heeft de Stichting We-
relderfgoed Kinderdijk in het Wisboomge-
maal de uitgangspunten van haar ont-
wikkelingsvisie gepresenteerd. Het motto
van de visie is behoud door ontwikkeling,
waarbij de molens en molenaars een
centrale rol toebedeeld krijgen. De mo-
derne media, zoals internet, webcams en
smartphones, moeten een belangrijke rol
krijgen bij het aantrekken en onderhou-
den van de bezoekers. Men wil arrange-
menten samenstellen voor de bezoekers
die Kinderdijk combineren met tochten
door de omringende natuurgebieden en
die geïnteresseerd zijn in uitgebreide infor-
matie over het gebied waarin zij zich be-
vinden. Kinderdijk moet binnen een groot
samenwerkingsverband nog veel breder
op de kaart worden gezet, waarbij de
Zuid-Hollandse provinciale overheid een
belangrijke rol speelt. Met de renovatie
en uitbreiding van de aanlegsteiger is een
start gemaakt om de kwaliteit van de ont-
vangst en dus eerste indruk te vergroten
(Molenwereld 2006-3-84). Ook was er
aandacht voor de heringebruikname van
molen Overwaard nummer 2 (een van de
twee Kinderdijkse molens waarvan in 2005
een roede brak) en voor de verwachte
uitgave van een nieuw boek over Kinder-
dijk met de titel ‘Kinderdijk: land, wind en
water’.
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Molenstichting Land van 
Heusden en Altena vraagt 
dringend steun

Het wil maar niet vlotten in het Land
van Heusden en Altena (Molenwereld
2005-12-385). Zoals molenstichtingen el-
ders in het land acht Molenstichting
Land van Heusden en Altena het niet
onvoorstelbaar een deel van haar mo-
lenbezit op termijn van armoe af te
moeten stoten. Dit wanneer er onvol-
doende draagvlak bij de gemeenten is
om een bijdrage in het onderhoud van
de in het verleden aan de stichting
overgedragen molens te voorzien,
waarvan circa de helft in slechte staat
is. Er is al jaren onvoldoende geld en de
gemeenten zijn onvoldoende bereid
structureel met extra geld over de brug

te komen, waarbij vooral de gemeente
Woudrichem de kroon spant door in
2005 zelfs te bezuinigen op de jaarlijks
overeengekomen bijdrage van circa
4.000 euro per molen. De gemeente
Woudrichem heeft onlangs wel beslo-
ten positief te adviseren ten aanzien
van de restauratie van De Zandwijkse
Molen te Uppel. De restauratiekosten
zullen zo’n 450.000 euro bedragen,
maar zonder gemeentelijke bijdrage
verwacht de stichting niet aan de res-
tauratie te kunnen beginnen. Voor de
Zuidhollandse Molen te Hank gloort
door de garantstelling van de ge-
meente Werkendam eindelijk hoop. Het
restauratiebestek ligt momenteel (op-
nieuw) voor aan G. Keunen, die als me-
dewerker buiten dienst namens de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg dit
project nog beoordeelt. Na voor-
noemde molens wachten dan ook nog
de Uitwijkse Molen te Sleeuwijk en de
Oude Doorn te Almkerk op ingrijpende
restauraties. 

Onder een dreigende lucht worden de
kranen in stelling gebracht om de kap
op De Nolet te Schiedam te plaatsen
(foto: F. Prins, 28 februari 2006).

De kap gaat op weg naar zijn bestemming ; let op de bijzondere askop
(foto: F. Prins, 28 februari 2006).

Het bevestigen van het derde end aan de askop (foto: Joep van der Pal/Roel Dijks-
tra, 3 maart 2006).

De Zandwijkse Molen bij Almkerk-Up-
pel (foto G.H. Varwijk, 18 februari
2004).
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In Keldonk, een dorp dat ressorteerde
onder de gemeente Erp, die op zijn
beurt werd opgeslokt door Veghel,
stond van 1903 tot 1972 een kleine acht-
kante houten korenmolen. Zeer waar-
schijnlijk was deze molen afkomstig uit
De Friese Wilp, een buurtschap op de
grens van Groningen en Friesland in de
gemeente Marum. De molen, die in 1849
werd gebouwd, stond juist aan de Gro-
ningse zijde van de provinciegrens. In
1903 werd deze gekocht door de mole-
naar uit het dorp De Wilp, die daar in
1901 een grote molen had gebouwd.
Blijkbaar kocht deze de kleine molen om
een concurrent kwijt te raken, want hij
liet die molen terstond afbreken.

Van de molens op het grondgebied van
Erp was de Keldonkse molen De Hoop
(waarschijnlijk zo genoemd naar de vroe-
gere nabijgelegen zuivelfabriek) de laat-
ste die gebouwd, en tevens de laatste
die gesloopt werd. Al in de Middeleeu-
wen had Erp een dubbele watermolen,
waar een windmolen bij hoorde. In de ne-
gentiende eeuw kwamen daar nog twee
forse ronde stenen stellingmolens bij, en
een jaar na de afbraak van de watermo-
len in 1896 werd een achtkante houten
molen in Boerdonk opgericht. Wel leeft
het oude ambacht nog in een moderne
variant voort in de mengvoederfabrieken
van Fransen en Sondag; letterlijk onder de
rook van de CHV.
De gehele gemeente Veghel is thans mo-
lenloos. In Keldonk leeft al vele jaren de
wens om de molen te herbouwen. In 1991
werd hiertoe een eerste poging onderno-
men door Dorpsbelang. Dit initiatief is
thans overgenomen door een werkgroep
van zeven inwoners uit het dorp.
De gemetselde onderbouw is blijven be-
staan, en de nog bruikbare onderdelen
die van de afbraak overbleven, zijn sinds
1972 in het bezit van de molenbouwers
Adriaens in Weert. Een belangrijk knelpunt
was echter de ligging van de molen. Bij
de oprichting van de molen was bepaald
dat deze op ruime afstand van de weg
moest komen. Daardoor staat deze nu als
het ware in de achtertuin van de huidige
eigenaar, E. van Nuland. Herbouw van de
molen is uiteraard alleen mogelijk indien
aan de eigenaar van de woning bij de
molen garanties gegeven kunnen wor-

Komt 
de molen 
van 
Keldonk 
terug?

Nico Jurgens

Het nog bestaande restant van de mo-
len van Keldonk na de sloop in okto-
ber 1972 (foto Nico Jurgens 1978).

De Keldonkse Molen in verval (foto
Nico Jurgens, 1966).
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Standerdmolen Sprang-Capelle
kan er weer jaren tegen

De restauratie van de standerdmolen te
Sprang-Capelle die in 2005 eindelijk van
start ging (Molenwereld 2005-5-160) is in
het voorjaar van 2006, wat later dan ver-
wacht, afgerond. Door molenmakerij Beijk
uit Afferden werd de kast rechtgezet, het
kleedhout van de standerdkast ver-
nieuwd (met uitzondering van de borst),
de gaanderij en het trapgebint hersteld.
Ook is het koppel stenen vervangen en is
de vang vernieuwd, waardoor de molen

in tegenstelling tot voorheen weer met
alle gemak stil te zetten is. Opvallend is
dat de molen weer een zwart geverfde
borst (met witte naald) heeft. De restau-
ratie heeft alles bij elkaar een jaar ge-
duurd en bij de restauratie is zoveel mo-
gelijk rekening gehouden met de authen-
ticiteit van de standerdmolen. Zo zijn de
hangers van de staartconstructie van
smeedwerk en zijn de nieuwe balken in
het trapgebint met houten pennen vast-
gezet. De oude trap met inkervingen is
niet vervangen door een nieuwe maar
volledig gerenoveerd.

Akkermolen te Zundert weer
compleet

Nadat eind 2005 de restauratie van de
Akkermolen te Zundert van start is ge-
gaan (Molenwereld 2005-12-383/384), is
de molen sinds 17 februari 2006 weer
voorzien van een nieuwe houten bor-
stroede. Op last van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg is verkozen de
oude houten borstroede opnieuw te
vervangen door een nieuwe houten
borstroede. Verder heeft de molen
nieuwe kruipalen gekregen, zijn werk-
zaamheden aan het balkon uitgevoerd
en is de binnenroede voorzien van
nieuwe windborden. De in totaal circa
43.000 euro kostende restauratie is uit-
gevoerd door Molenbouw De Jongh uit
Veldhoven.

Bekendmaking I.J. de 
Kramer-prijs 2006

De vereniging voor molinologie TIMS Ne-
derland en Vlaanderen looft voor de
derde maal een publicatieprijs, genaamd
I.J. de Kramer-prijs, ter waarde van 2.000
euro uit aan de auteur(s) van een re-

den dat zijn eigendommen gerespec-
teerd, en zijn privacy gewaarborgd wor-
den. Daar is inmiddels overeenstemming
over, en de huidige eigenaar maakt nu
zelf deel uit van de werkgroep die de her-
bouw van de molen voorbereidt.
Een andere hobbel die genomen moet
worden is de financiering. De molen verl-
oor zijn status als rijksmonument in 1972
ten gevolge van de afbraak. De gemet-
selde onderbouw werd in de recente pro-
cedure niet geselecteerd voor opname in
het monumentenregister, zelfs niet met de
laagst mogelijke status. Financiële onder-
steuning door het rijk is in het geheel niet
te verwachten, en dat sluit tevens de weg
af naar verschillende fondsen.
Op 8 maart j.l. was er een goed bezochte
presentatieavond in het Gemeenschaps-
huis in Keldonk. Na een inleiding door
Joan Hanegraaf als woordvoerder van
de werkgroep werd door schrijver dezes
een korte presentatie gegeven over de
kansen op herplaatsing van de molen op
de monumentenlijst. Pogingen daartoe
zullen waarschijnlijk veel tijd vergen, en
een teleurstellend resultaat opleveren.
Maar van de nood kan een deugd ge-
maakt worden, zoals bleek uit het relaas
van Theo Visser uit Akersloot, die zich in-
middels doorgewinterd bouw- en her-
bouwcoördinator mag noemen van een
molen en een prachtige molenwinkel die
geen rijksmonument zijn. Zijn enthousiaste
uitleg over de wijze waarop met creativi-
teit en doorzettingsvermogen door een
kleine gemeenschap grootse prestaties
kunnen worden gerealiseerd, werkte aan-
stekelijk en de avond werd dan ook be-
sloten met het motto: ‘Als Keldonk wil dat
de molen terugkomt in het landschap,
dan komt die molen ook terug in het land-
schap’.

De Sprangse molen (foto H. van Steen-
bergen, 20 december 2004).

Diplomauitreiking aan de geslaagde vrijwillige molenaars tijdens de jaarvergadering
van De Hollandsche Molen op 18 maart 2006. In het volgende nummer hopen we
hier uitvoeriger op terug te komen (foto Joop Vendrig).
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cente publicatie of een manuscript met
een wezenlijke bijdrage aan de verdie-
ping van de molinologische kennis binnen
het Nederlandse taalgebied. De vereni-
ging beoogt hiermee het molinologisch
onderzoek en de publicatie van onder-
zoeksresultaten te stimuleren. Alleen stu-
dies die op eigen, origineel onderzoek zijn
gebaseerd, dingen mee. Gegadigden
dienen zich schriftelijk te melden bij het
secretariaat vóór 1 december 2006 onder
bijvoeging van drie exemplaren van hun
werk. Een deskundige jury zal de inzendin-
gen beoordelen en de winnende studie
selecteren. De uitreiking van deze prijs is
voorzien tijdens het Internationale TIMS-
Symposium dat van 2 tot 10 juni 2007 in
Nederland zal worden gehouden (zie
timsmills.info/tims2007). Het reglement 
is te vinden op de TIMS-website tims-
mills.info/timsnlvl/reglement. Voor nadere
inlichtingen en een schriftelijke versie van
de voorwaarden kunt u contact opne-
men met het secretariaat TIMS Nederland
en Vlaanderen: (+31)(0)621566297 of
wiardbeek@gmail.com. W. Beek.

In ‘t kort

- De Jonge Hendrik te Den Andel is voor-
zien van een nieuwe staartbalk en eind
februari is het stroomlijnsysteem Van Bussel
met remkleppen aangebracht op de ver-
der nog kale buitenroede.

- Na ruim een jaar van stilstand (Molenwe-
reld 2005-3-84) is de Windlust te Wolvega
weer draai-/maalvaardig opgeleverd.
- Volgend op een bijeenkomst van buurt-
vereniging Schoolkring Dijkerhoek in april
2005 (Molenwereld 2005-6-190) is de le-
denvergadering op 16 februari 2006 ak-
koord gegaan met de oprichting van een
stichting die molen De Hegeman te Hol-
ten-Dijkerhoek zal beheren.
- Eind februari 2006 is de kap van De Hoop
te Garderen van een nieuw rietdek voor-
zien.
- De Vereniging De Zaansche Molen krijgt
van de gemeente Zaandam tussen 2006

en 2011 110.000 euro voor de restauraties
van De Schoolmeester, De Gekroonde
Poelenburg en De Zoeker. 
- Vanaf maart 2006 vindt herstel plaats
aan molen E in de Schermer, waarvan in
september 2005 beide roeden zijn verwij-
derd. 
- Het tot woonhuis omgebouwde restant
van de Grote Geervlietse Molen aan de
Konijnendijk te Geervliet staat inclusief
aangelegen opstallen te koop voor
565.000 euro.
- In het kader van het Nationaal Land-
schap Hoeksche Waard is bij de provincie
Zuid-Holland een subsidie aangevraagd

Foto van de afgedraaide spil van molen
nummer 8 van de Nederwaard te Kin-
derdijk, gezien vanaf de rookzolder
(foto: J. de Vries, 18 maart 2006).

Het strijken van de oude lange spruit van Overwaard nummer 5 te Kinderdijk
(foto: J. de Vries, 13 maart 2006).



1299e jaargang 2006 nr. 4

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

voor herstel de molen te Goidschalxoord.
- Op 23 februari 2006 is de spil van molen
nummer 8 van de Nederwaard te Kinder-
dijk gebroken.
- Op 16 maart 2006 is molen nummer 5
van de Overwaard te Kinderdijk voorzien
van een nieuwe lange spruit. 
- De zes restanten van de driegangen van
respectievelijk de Zoetermeersepolder en
de Palensteinse polder te Zoetermeer zijn
aangewezen als gemeentelijk monu-
ment. 
- Nadat op 20 februari 2006 de Derckx-

De molen van Acht die recent ook een nieuwe eigenaar
kreeg (foto H. Van Steenbergen, 22 juli 2003).

ALMENUM

Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

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

roeden waren verwijderd is molen Nooit
Gedacht te Arnemuiden op 21 februari
door molenmaker Hoefkens voorzien van
nieuwe roeden fabr. Straathof.
- Tegemoet komend aan de felle kritiek
die ontstaan is rond het snoeien van de
bolwerken te Middelburg heeft de ge-
meente besloten het plan aan te passen
en meer bomen te laten staan dan in eer-
ste instantie de bedoeling was (Molenwe-
reld 2006-2-45).
- Op 14 maart 2006 is Adriaens Molen-
bouw uit Weert gestart met de restauratie

van de standerdmolen te Sint-Annaland.
Fundering, gevlucht en schilderwerk zijn
de belangrijkste onderdelen van de ruim
130.000 euro kostende restauratie. 
- In het voorjaar is een aanvang gemaakt
met reinigings- en herstelwerkzaamheden
aan het metselwerk van de Annemie te
Acht.
- Op 23 februari 2006 is de kap geplaatst
op de molen te Blitterswijck. 
- De werkgroep Herbouw Houthuizermo-
len heeft een onderzoek gedaan naar
mogelijke herbouw van de Houthuizermo-
len (Molenwereld 2006-1-10). De herbouw
blijkt haalbaar en men wil een kleine ho-
recagelegenheid in de molen inrichten.

Molenkalender 2006

28 april: Marathon draaien Schiedamse
Molens.
13 mei: Nationale Molen- en Gemalen-
dag.
10 en 11 juni: Groninger Molenweekend.
24 juni: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2006

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

???

?
??

?
?? ?

Wa a r  i n  d e  M o l e n w e r e l d ? ? ?
- Stond ook al weer dat artikel over die molen in Dokkum?
- Of die verhalen over oliemolens? 
- Of die berichten over de bescherming van molenrompen?
- Of die artikelen over de molen van De Regt? 

Natuurlijk kunt u bladeren en zich wild zoeken. Dat kost tijd en geeft ergernis. 
Of u vindt het niet. ‘t Kan veel makkelijker. Gewoon het register raadplegen. 
Zojuist is het register over de achtste jaargang 2005 verschenen, 
ook weer met indices op:

- persoonsnamen
- molens
-  zaken
- aardr i jkskundige namen

Alleen het molenregister verwijst al naar 1600(!) vermelde molens 
(1584 verwijzingen); personen? 1174 verwijzingen om precies te zijn!
Dit grote gemak kunt u niet alleen bestellen als brochure van 70 pagina’s, 
maar ook als diskette in MS Excel of, voor het eerst, op een CD-rom.

Prijzen: Abonnee Geen abonnee
Brochure: i 8,50 i 10,-
Diskette: i 5,50 i 7,- 
Brochure + diskette: i 11,- i 12,50 
CD-rom: i 6,50 i 8,- 
Brochure + CD-rom: i 12,- i 13,50

U kunt als abonnee Waar in de Molenwereld 2005? bestellen door het overmaken van het bedrag voor het gewenste op postgironum-
mer 4506935 of bankrekeningnummer 3750.30.867 van Stichting Molenwereld te Moerkapelle onder vermelding van WMW-2005.

Eerdere edities van Waar in de Molenwereld? zijn nog verkrijgbaar tegen dezelfde prijs onder vermelding van het gewenste jaar.

Voor de CD-rom geldt een speciale regeling. Als u een CD-rom bestelt dan kunt u ieder gewenst jaar er bij krijgen voor een meerprijs
van i 2,- per jaar. Bijvoorbeeld: u wilt niet alleen 2005, maar ook 2001 t/m 2004. U betaalt dan i 6,50 (i 8,50) + 4 x i 2,- = i 14,50 (i 16,50). 

Molenwereld kwi j t?
Mist u in uw collectie nummers of zelf 

jaargangen van Molenwereld? 
U wilt uw verzameling compleet hebben?

Aan veel van de sinds 1998 verschenen 
nummers kunnen wij u nog helpen. 

(Enkele nummers zijn helaas uitverkocht; 
levering zolang de voorraad strekt.)

Compleet Los nummer Abonn. Niet-abonn. Abonn. Niet-abonn.
Jaargang 2005 : i 35,- i 45,- i 4,- i 5,-
Jaargang 2004 : i 30,- i 35,- i 3,- i 4,-
Jaargang 2003 : i 30,- i 35,- i 3,- i 4,-
Jaargang 2002 : i 25,- i 30,- i 2,50 i 3,-
Jaargang 2001 : i 15,- i 20,- i 2,50 i 3,-
Jaargang 2000 : i 20,- i 25,- i 2,- i 2,50
Jaargang 1999 : i 20,- i 25,- i 2,- i 2,50
Jaargang 1998 : i 15,- i 20,- i 1,50 i 2,-

WELKOM-aanbieding voor nieuwe abonnees (voor het eerst abonnee geworden na 
1 januari 2005): alle verkrijgbare nummers van voor 1 januari 2006, 
(circa tachtig nummers!): i 80,-

Niet meer leverbaar zijn: 1998-1 / 1999-10 / 2001-2, 4, 5, 11 / 2002-4 / 2003-1

De prijzen zijn inclusief porto en BTW. 

U kunt de gewenste nummers 
bestellen door het overmaken 
van het verschuldigde 
bedrag onder vermelding van 
het gewenste bedrag op 
Post bankrek. no. 4506935 of 
bankrek. no. 3750.30.867 

t.n.v. Stich ting Molenwe reld 
te Moer kapelle. 

Prijzen, voor zover leverbaar
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Geschiedenis

‘We zien de wind met vreugde waaien
Hoe kan de molen anders draaien’

Ja, wat zou ons Hollandse landschap saai
zijn zonder de vertrouwde silhouetten van
molens, overal verspreid in de polders.
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlan-
den, zoals wij die nu kennen, zouden er
waterstaatkundig vermoedelijk heel an-
ders hebben uitgezien wanneer wij in
onze historie niet die typische maalwerk-
tuigen, de windwatermolens, zouden
hebben gekend.
Hoe zouden dan de polders op peil ge-
houden en de droogmakerijen leeg ge-
malen zijn, als men niet de beschikking
had gehad over die technisch reeds zo
hoogwaardige maalapparaten, die de
wind als drijfkracht gebruikten? Juist in ons
ten opzichte van de zeespiegel laag ge-
legen land komt het op het maalwerktuig
aan en het is niet verwonderlijk dat wij de
techniek van de molenbouw en -con-
structie op een zeer hoog peil hebben
gebracht. Wie dit goed overdenkt, raakt
in de ban van de grote betekenis van de
windmolen voor het historisch volksbe-
staan van Nederland: historisch, maar
ook economisch, waterstaatkundig, tech-
nisch, heraldisch en -tot op de huidige
dag- landschappelijk en folkloristisch.
Zelfs onze taal heeft de culturele weerslag
van de molens ondervonden door de tal-
loze spreekwoorden, uitdrukkingen en ter-
men die op de molens en het malen be-
trekking hebben. 

Oprichting Simav

De Stichting tot Instandhouding van Mo-
lens in de Alblasserwaard en de Vijfhee-
renlanden -kortweg Simav genoemd-
waakt sinds 10 maart 1956 over het welzijn
van een groot aantal molens in de streek.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig be-
staan is mij, als voorzitter, gevraagd iets te
schrijven over het werk van deze stichting
en hoe ik bij het bestuurlijk werk van de
SIMAV betrokken ben geraakt. Van harte
voldoe ik aan dit verzoek, omdat ik hier-
mee de gelegenheid krijg publiekelijk van
mijn grote waardering te getuigen voor
het vele en goede werk dat de Simav

Vijftig jaar
vechten voor molens in de 

Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden

Kees Bakker 
(voorzitter Simav)

Na de oorlog was het Streefkerkse molencomplex na dat van Kinderdijk de grootste
complete molengroep van Nederland en tot 1 september 1950 in vol bedrijf, zoals
op deze foto met een hoge boezem vol water en ongetwijfeld hard malende 
molens. De dreigende ondergang van de molens van Streefkerk werd de aanleiding
tot de oprichting van de Simav.

Het lukte de jonge stichting helaas niet om het prachtige Streefkerkse complex 
ongeschonden door de tijd heen te loodsen. 1971: de hogeboezem staat droog en is
vergraven, de Sluismolen is onttakeld en zal eind juni 1979 afbranden. Een lot dat
de Hoge Tiendwegmolen dan al op 1 februari 1962 heeft ondergaan. De overige
molens aan de Tiendweg staan er vervallen bij. Gelukkig breekt een keer ten goede
aan en op dit moment streeft men zelfs naar completering van het Streefkerkse
complex, een ongetwijfeld lange en kostbare weg (foto jsb, 5 juni 1971).
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sinds de oprichting heeft verricht.
Het besluit van de polder Streefkerk met
Kortenbroek in 1950, tot het stilzetten van
haar vijf molens wegens de voorgeno-
men bouw van een elektrisch gemaal,
bracht enkele personen in de burge-
meesterskring in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden tot het besef dat de op-
richting van een regionale molenstichting
wenselijk zou zijn. Als doel stelde men: Een
stichting, die van nabij het oog op de nog
aanwezige molens zou houden en zou
trachten deze voor verval en ondergang
te behoeden.

Mijn rol binnen Simav

Verantwoordelijk voor het dagelijks be-
stuur van de in 1956 opgerichte stichting
werden de heren L. Looy, destijds burge-
meester van Alblasserdam (voorzitter) en
M.D. van Kekem, destijds gemeentese-
cretaris van Gorinchem (secretaris-pen-
ningmeester). Deze laatste vervulde deze
functie vanaf de oprichting tot 1972. Toen

hij vanwege zijn leeftijd met deze werk-
zaamheden wilde stoppen, informeerde
hij bij mij -destijds collega-gemeentesec -
retaris van Streefkerk- of ik zijn functie voor
de molenstichting wilde overnemen.
Omdat ik rond het Streefkerkse molen-
complex ben opgegroeid, waardoor wel-
licht mijn belangstelling voor molens is ge-
wekt, heb ik daar destijds ‘ja’ op geant-
woord en werd ik op 15 december 1972
door het algemeen bestuur tot secretaris-
penningmeester benoemd. Deze functie
heb ik tot 1 januari 1983 vervuld. 
Door het vertrek van wijlen burgemeester
S. Top van Brandwijk, Molenaarsgraaf en
Wijngaarden als voorzitter, werd ik op 17
november 1982 tot voorzitter van de
SIMAV benoemd. Deze functie vervul ik
nog steeds met veel plezier.

Terugblik

Inmiddels zijn vijftig jaren na de oprichting
verstreken. Een groot aantal molens in ons
gebied kon sindsdien bijtijds van de on-
dergang worden gered. Thans heeft de
Simav 22 watermolens en 2 korenmolens
in haar bezit, alsmede een zogenaamde
roedenloods in Groot-Ammers. Deze laat-
ste is ook een interessant object, omdat
de polder Groot-Ammers c.a. hierin één
of meer roeden in voorraad hield, ten-
einde bij een roedebreuk bij één van
haar vier molens onmiddellijk tot vervan-
ging te kunnen overgaan.
Vrijwel al onze molens hebben inmiddels
één of meer restauratiebeurten onder-
gaan. Zij verkeren nu in redelijke tot
goede staat. In dit jaar zal aan de Graaf-
landse Molen in Groot-Ammers een grote
restauratiebeurt worden uitgevoerd (kos-
ten 600.000 euro) en zullen de Achter-
landse Molen te Groot-Ammers, Molen Ter
Leede te Leerdam en korenmolen van
Streefkerk nog deelrestauraties onder-

De Terleedse Voormolen bij Leerdam zal in dit jaar een deelrestauratie ondergaan.
De molen is uniek omdat die als echte voormolen herkenbaar is door de 
aanwezigheid van een uitwateringssluis, nu de plaats van het gemaal. Van de 
eigenlijke molen van de polder is alleen de ondertoren overgebleven. Verder verraadt
de molen door zijn ‘kledij’ zijn plaats in het Lingegebied (foto jsb 22 maart 1989).

De Graaflandse Molen bij Groot-Ammers ondergaat een grote restauratie (foto H.
van Steenbergen, 2 juni 2005).
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gaan tot een totaalbedrag van rond
510.000 euro.
Dankbaarheid overheerst over de be-
reikte resultaten in de afgelopen vijftig ja-
ren, maar we beseffen ook dat nog een
geweldige taak voor ons ligt. Ons hoofd-
doel mag dan zijn ‘de instandhouding
van het molenbestand in ons gebied’,
maar wij willen de molens ook ‘levend’
houden en ze niet tot dode museumstuk-
ken laten afzakken. Het maakt namelijk
een groot verschil of men toewerkt naar
het behoud van een molen als een nog
bruikbaar werktuig, of als een voorwerp
waaraan men -met enige verbeeldings-
kracht- kan zien hoe het vroeger ging. Bij
een nog actieve molen komen andere
zaken aan de orde, zoals het vrijhouden
van zijn omgeving (molenbiotoop).
Evenals vroeger, is tijdig onderhoud van
essentieel belang. Wanneer door breuk of
slijtage enig onderdeel uitvalt, dan moet
dit zo snel mogelijk worden gerepareerd.
Dat is de manier waarop een werktuig
wordt onderhouden en totaal iets anders
dan het in stand houden van een muse-
umstuk.
Dankzij de daadwerkelijke activiteiten
van onze stichting zijn alle bij ons in eigen-
dom zijnde molens draai- en maalvaar-
dig. Daarmee is voorkomen dat de molen
tot een dode stoffering in het landschap
is gedegradeerd, maar is hij, ook al is de
bemalingstaak weggevallen, toch het
dynamische landschapselement geble-
ven dat zo kenmerkend is voor de ont-
staans- en bestaansgeschiedenis van
onze streek.

Grote culturele waarde

Terugkijkend op vijftig jaar Simav blijkt dat
wij overheden en publiek er van hebben
weten te doordringen en overtuigen dat
het behoud van molens in onze streek,
vanwege hun betekenis voor onze volks-
aard en traditie, van grote waarde is. Juist
in een maatschappij, die ogenschijnlijk
sterk wordt beheerst door economie en
techniek, is dit van groot belang.
Ons leven kan nog zo perfect geordend
en geautomatiseerd zijn, met welvaart en
welzijn alom, als de onschatbare waar-
den van natuur en cultuur daarbij geen
wezenlijk onderdeel uitmaken, zou dit een
trieste zaak zijn.
Innig samen geweven met de schoon-
heid van onze streek en daarvan een be-
langrijk onderdeel uitmakend, zijn de mo-
lens. En of onze molens nu nuttig of de-
snoods onnuttig zijn, zij spreken ons gevoel
aan, symboliseren onze verbondenheid
met ons voorgeslacht en vormen een
plicht tegenover toekomstige generaties.

Magisch

Hoe komt het toch dat een molen als
bouwwerk ons zo aanspreekt, vraag ik me
wel eens af. 
Is het de uiterlijke vorm of ligt het aan de
bedrijfsmatige mogelijkheden die hij
biedt?
Ik weet het niet. Eigenlijk heeft een molen
iets magisch, want welk ander bouwwerk
is zo flexibel en wendbaar? Het is en blijft

een imponerend gebouw, vol bewe-
gingsmogelijkheden, dat zeer tot de ver-
beelding spreekt als je de wieken in hun
eindeloze gang ziet ronddraaien.

Dankbetuiging

Bij het vijftigjarige bestaan wil de Simav al-
lereerst bijzondere dank betuigen aan de
initiatiefnemers en bestuursleden van
toen en nu. Graag willen wij ook de ge-
meentebesturen in de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden bedanken voor hun
structurele financiële steun aan onze
stichting. Wij zijn heel dankbaar dat de
gemeentebesturen ons mede in staat
stellen de molens voor onze streek te be-
houden. Ditzelfde geldt ook voor het pro-
vinciaal bestuur en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Voorts aan de mole-
naars en sympathisanten, die door hun
enthousiasme het mogelijk maken dat
onze stichting kan functioneren. 
Wij stellen het tevens op hoge prijs goede
contacten te hebben met zoveel molen-
organisaties en -instanties, bij wie allen het
wel en wee van onze molens zozeer ter
harte gaat.
Dit jubileum geeft ons de welkome gele-
genheid allen voor hun inzet ten behoeve
van onze molens hartelijk te danken en
tegelijkertijd aan te sporen en op te wek-
ken de strijd voor het behoud van de mo-
lens onverminderd voort te zetten. Wij zul-
len dit nastreven met alle ons ten dienste
staande middelen en wij rekenen daarbij
ook op uw sympathie en steun.

Het is altijd groot feest als een molen gerestaureerd en 
weer maalvaardig is zoals hier de Kooiwijkse Molen bij
Oud-Alblas op 8 mei 2003 (foto J.L.J. Tersteeg).

Aan grote tegenvallers heeft het de stichting niet ontbroken
zoals de brand van de Vlietmolen in 1997 (foto jsb 3 novem-
ber 1997).
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Niet de Zaankant
maar Amstelland

als bakermat molen
Wervershoof

Volgens de ingemetselde stichtingssteen werd de eerste steen
van molen De Hoop in Wervershoof op 11 april 1889 

gelegd. De hoge, kasteeldikke muren dateren zeker uit dat
jaar, maar er heerste jarenlang onduidelijkheid welke 
tweedehands watermolen de molenaars Vlaar hadden 

aangekocht en op die muren laten plaatsen.

Het één haalt het andere uit

Plaatselijke overlevering rept over een
Zaanse herkomst van het achtkant en de
kap van de grote stellingkorenmolen aan
het Wervershoofse Zijdwerk, waarvan het
bouwjaar 1889 tamelijk recent is. Een der-
gelijk overlevering kan wel eens betrouw-
baar zijn. In De Zaanlander van 9 maart
1960 duikt, voor zover mij bekend, voor
het eerst de suggestie op dat De Hoop de
voormalige Zaanse poldermolen De Bul
uit Assendelft-Nauerna is. Diverse auteurs
nemen dit voetstoots over tot G.H. Keu-
nen in 1981 in Molens in Noord-Holland1,
deze mogelijkheid gefundeerd naar het
rijk der fabelen verwijst. Hij suggereert dat
het molen nr. 1 van de, in 1960 opgehe-
ven, Binnendijkse Buitenveldertsepolder in
de voormalige gemeente Nieuwer-Am-
stel is. In De Molenaar van 19 april 1989 zet
J.S. Bakker in het artikel: Molen De Hoop in
Wervershoof 100 jaar jong’, vraagtekens
bij Keunens optie en bepleit het zoeken
naar een derde oplossing. In 1993 wijst wij-
len molendeskundige Jan Lunenburg in
een brief aan ondergetekende op de
mogelijkheid dat het niet molen nr. 1,
maar nr. 3 van die polder is. Het boekje
De Molens van Amsterdam in oude an-
sichten deel 32 bevat onder nr. 59, bij-
gaande foto (foto 1) met als opmerking
dat: ‘... die pas in de jaren twintig van
deze eeuw bij de aanleg van de Ring-

Advertentie in De Meerbode van 21 juli
1888 ter aankondiging van de veiling
van de Nieuwe Molen.

spoordijk werd afgebroken.’ Dat had me-
nigeen op het verkeerde been gezet,
want wat werd er toen afgebroken?

Op zoek naar Nummer Drie

Onderzoek in het fotoarchief van het Ge-
meentearchief Amsterdam wees uit dat
er géén foto aanwezig was uit begin van
de twintigste eeuw van molen nr. 3 en dat
volgens aanwezig kaartmateriaal het her-
kenbare (achtkantige) gebouw op de
plaats van nr. 3, ook niet gesloopt werd
met de aanleg van het talud van de
Ringspoordijk, maar later in de twintiger
jaren. Tot op heden is er geen foto be-
kend van dit molenrestant. Jan Lunen-
burg had zich al afgevraagd wat toch
melkboer Coenraad Grede aan moest
met de, in 1888 op een veiling gekochte
molen nr. 3, tenzij hij er wellicht een lucra-
tief handeltje in zag. Hij vermoedde dat

A.N. Peereboom
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Portret

De enige bekende foto van De Nieuwe
Molen, de vroegere molen nr. 3 van de
Binnendijkse Buitenveldertsepolder. 
Foto vanuit het oosten genomen, 
mogelijk rond 1880. De molen staat in
zomerrust, gevlucht in het kruis op het
zuidwesten. In het riet boven het 
kistraam het jaartal 1865. Let op de 
details van het achterkeuvelens en het
kruirad!

Grede het houten achtkant doorverkocht
en de stenen, achtkantige voet hoger liet
opmetselen en er een dak op liet plaat-
sen. Dit lijkt recht te doen aan de diverse
bronnen omdat het daarmee nog steeds
herkenbaar was als (voormalige) molen,
de afgelegen ligging droeg daar nog
eens aan bij. Het is wat speculatief, maar
als het toentertijd zeer bekende molens-
loopbedrijf van de Gebroeders de Boer
uit Oostzaan, de bovenbouw van Gredes
molen kocht, sloopte en dóórverkocht
naar de gebroeders Vlaar in Wervershoof,
dan is ook de Zaanse oorsprong van de
molen in de volksmond, verklaard! 

Wat heeft De Hoop zélf te 
vertellen?

Het bovenstaande verhaal is qua bewijs-
voering erg mager, maar het zóu kunnen.
In het archief3 van de Binnendijkse Buiten-

Meelmolen De Hoop in Wervershoof rond 1919, er zijn tal van interessante details
zichtbaar.

veldertsepolder bleek bij 1865 echter het,
op de tekening ná, volledige bestek aan-
wezig te zijn van de ‘vernieuwbouw’ van
molen nr. 3, van scheprad- naar vijzelmo-
len. Dit zeventien pagina’s grote vervijze-
lingsbestek is zeer gedetailleerd en de
vraag kwam op: als deze molen naar
Wervershoof is verplaatst, dan moeten tal
van bouwkundige hoofdzaken en veel
details logischerwijze overeenkomen.

In de grote lijnen blijkt de Wervershoofse
molen inderdaad te passen in het beeld
dat uit het bestek voor de Nieuwe Molen,
de vroegere nr. 3, naar voren komt! Echt
overtuigend bewijs is dit nog niet, in de ja-
ren tussen 1850-1900 werden in het ge-
bied van Amstelland (het stroomgebied
van de rivier De Amstel) enkele tientallen
watermolens omgebouwd van scheprad-
tot vijzelmolen. In een aantal gevallen
werd daarvoor zelfs van hetzelfde stan-
daardbestek gebruik gemaakt.
Veel molens, waaronder bijvoorbeeld de
nog bestaande watermolens De Zwaan
in Ouderkerk aan de Amstel en de 1100
Roe in Amsterdam, kregen een gedeelte-
lijke of volledige stenen voet, een nieuw
en conisch werkend, gaandewerk, en
werden voor het overige duchtig onder
handen genomen. Gezien de ouderdom
van de meeste van deze watermolens
(17e eeuw) was dat méér dan een ‘mid-
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life-update’. Ondanks de gestage verbe-
tering en verbreiding van de stoombema-
ling werden veel watermolens grondig
gemoderniseerd: men had nog steeds
méér vertrouwen in de wind! Maar het
bestek biedt ons al met al toch diverse
aanknopingspunten, waarin specifieke
zaken aan de orde zijn.

Onder een vergrootglas 
bekeken 

Ten eerste: Aannemer Kemp moest voor
een nieuwe bovenas zorgen. Hij kreeg
begin 1865 de opdracht en moest in sep-
tember van datzelfde jaar opleveren. Dit
feit verklaart ook waarom in het polderar-
chief niets over de as te vinden is. Voor de
molen nr. 2 van de polder kocht het pol-
derbestuur zelf een nieuwe as in 1866. In
de Wervershoofse molen zit een as uit
1865 en de asmaten komen nauwkeurig
overeen met die uit het bestek.
Ten tweede: De maten van de wielen in
de kap van De Hoop komen volledig
overeen met die in het bestek, de kam-
verhouding evenzo: 64 in het bovenwiel,
35 in de bonkelaar. 
Ten derde: In het achtkant van De Hoop
zitten 10 kistramen, de 4 op steenzolder
wijken in details af van de zes op de twee
bovenste zolders. Deze laatsten hebben
precies de goede maten, en het juiste
aantal, zoals het in het bestek staat ge-
noemd.
Ten vierde: De Hoop heeft een eeuwen-
oude kap die een flinke aanpassing heeft
ondergaan. De beschrijving in het bestek
sluit vrijwel naadloos aan op hoe de hui-
dige kap eruit ziet en op de bouwsporen

van een oudere situatie. Opvallend is de
achteroverligging van de kap, dat ziet
men bijna nergens, maar het klopt wel!
Het vervijzelen van de molen en vervol-
gens het opmetselen van de voet leidde

tot een andere zeeg in het ingekorte
achtkant. Om te voorkomen dat de bin-
nenroe op de hoeken door het riet zou
draaien, werden de voeghouten aan de
voorzijde hoger gelegd door het aan-
brengen van slagstukken. Zoals de foto’s
laten zien lopen die in hoogte aflopend
dóór boven de overring tot naast pen-
balk. Daardoor kwam de roedtop bene-
den ongeveer 25 cm verder van de mo-
len af te draaien.
Ten vijfde: Het is duidelijk te zien aan De
Hoop dat het achtkant ingekort is. Het in-
korten klopt met de bestekgegevens: 1,5
meter lange las-achtige eiken uitbrekers
tegen de buitenkant van de achtkantstij-
len moesten het achtkant weer passend
maken op de iets verwijde stenen voet. 
Ten zesde: Een niet onbelangrijk gegeven
is de oriëntering van het achtkant. In
Nieuwer-Amstel maalde de molen het
water in oostelijke richting uit, de Amstel
in. In zo’n situatie bevindt in de regel het
scheprad zich aan de noordkant in de
molen (en de woning aan de zuidkant).
Meer dan twee eeuwen (het bouwjaar
van molen nr. 3 is waarschijnlijk 1656) be-
vonden de onderste helften van de acht-
kantstijlen aan de schepradkant, zich in
de vochtige, natte ruimte waar het
scheprad draaide, en daar kan zelfs ei-
kenhout op den duur slecht tegen. De
Hoop vertoont precies dit beeld: twee
hoog aangelaste achtkantstijlen aan de
noordkant en dit aanlassen moet gelijktij-
dig met het inkorten van het hele acht-
kant zijn gedaan. Het bestek roert dit niet
aan, maar twee achtkantstijlen blijken

De plaats van de voormalige Nieuwe Molen, eerder de Derde Molen van de 
Binnendijkse Buitenveldertsepolder op een gecombineerde kaart, bestaande uit 
topografische kaarten uit 1873 en 1990.

Foto genomen tijdens de heropening van De Hoop op 7 mei 2005, op de voorgrond
enkele opgetuigde zeilschuiten (foto van P. Koomen, Wervershoof).
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volgens een rekening in het polderarchief
uit december 1865, als onvoorzien meer-
werk te zijn aangelast bij de vervijzeling
van de Nieuwe Molen! 
Het getuigt van onzorgvuldigheid bij de
herbouw in Wervershoof dat de molen
min of meer net zó georiënteerd staat als
in zijn watermolentijdperk. De achtkantstij-
len op het zuidwesten, die veel méér te lij-
den hebben dan die aan de andere
kant, blijken in De Hoop óók behoorlijk
door de tand des tijds aangetast te zijn! 

Ten zevende: Een leuke bijzonderheid is
dat het op de foto goed zichtbare kruirad
12 spaken heeft, de oudst bekende foto’s
van de Wervershoofse molen tonen een
kruirad met eveneens 12 spaken, maar
het bestek rept over een rad met 16 spa-
ken. Kemp, maar waarschijnlijker nog de
molenaar zelf, had er dus andere ideeën
over! G.H. Keunen wees op nóg een frap-
pant detail: de vlaggenmast. Heel weinig
poldermolens in Amstelland hadden er
een, maar op de foto van De Hoop van
1919 ontbreekt de mast maar de ring om
hem te houden zit er nog. In latere jaren
kwam er alsnog weer een mast in.
Ten achtste: Een ander punt dat hier een
beetje buiten staat is het gegeven in het
bestek dat de aannemer een schoor-
steen moet metselen die in de kapzolder
uitkomt. Eeuwenlange bewoning van
zo’n molen veroorzaakte een zwart ber-
ookte, aangeslagen kap en/of roetzolder.
Het Wervershoofse achtkant is echter
‘brandschoon’! De overlevering vertelt
dat de houten balken van de molen, als
een vlot over de Zuiderzee naar Broeker-
haven (bij Bovenkarspel) zijn gevaren en
vandaar met paard en kar naar Wervers-
hoof gereden. Hebben die enkele dagen
(?) durende overtocht en het zoute water
soms alle vuil en roet van het hout ge-
spoeld?

De kastelein van De Zwaan 
vertelt

Ten negende: Uit een heel andere bron,
een niet gepubliceerde levensbeschrij-
ving van en door Jan de Vries4 uit
Wervers hoof, het volgende citaat (in de
originele annotatie):
‘In het voorjaar 1889 werd met de bouw

Van boven naar beneden:

Spantring met roosterhouten, goed te
zien is het effect van de slagstukken op
het achteroverliggen van de kap, t.o.v.
de overring.

Dezelfde situatie als op foto 6 maar nu
van binnenuit gezien.

Het conische gaandewerk in de kap.
Sporen van koebouten en vangblokken
wijzen op een vroeger bovenwiel dat in
de ruimte tussen het huidige wiel en
de ijzerbalk draaide!
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begonnen; feitelijk was het herbouw want
het was een watermolen die aan de
grond had gestaan, en welke hier op een
voetstuk van 20 voet5 hoogte werd ge-
plaatst. In de herfst van 1889 begon den
nieuwe molen te draaien, en diezelfde
winter verloor de nieuwe molen al een
roede. Dit was het gevolg van een nala-
tigheid. ........ Wat het vallen van de roede
betrof - deze hadden elk een zwaar stuk
grenen hout, van verscheidene meters
lengte (voor steun) achter hun rug ge-
had, en van deze was er voor de her-
bouw, met de verscheping eene zoek ge-
raakt. De gevolgen bleven niet uit, de
molen had nog maar eenige maanden
gedraaid of er viel eene roede, welke ge-
lukkig heel spoedig en goedkoop kon
worden vervangen door een ijzeren
roede. Deze ijzeren roede lag in het Hou-
terpolder stil (reeds 5 jaar) doordat hij niet
in het asgat paste.’ 
Het vervijzelingsbestek schrijft voor: ‘2 gr-
eenen Rijnsche of Rigasche roeden’
(geen ijzeren roeden derhalve, zie ook de
advertentie van de veiling ANP) ‘..... vóór
deze roeden op den bovenkant aan te
brengen, 2 eiken roedestukken6, regtdra-
dig en taai, zwaar 8 en 38 duim, lang 5.30
el7, deze stukken aan de roeden te ver-
binden met 8 stuks volgstroppen
.........(etc.)’ Ontbreekt er zo’n roedestuk

dan is het moeilijk de (te) dunne en daar-
door slappe roede in de askop vol-
doende vast te wiggen. Enfin, de gevol-
gen bleven niet uit!
Zoals blijkt uit een advertentie in de Enk-
huizer Courant van 26 maart 1880 lagen
er in de polder Venhuizen en Hem, dat is
niet de Houterpolder maar de polder
daaraan grenzend, twee nieuwe ijzeren
roeden te koop, lengte 26,60 m. Deze
lengte klopt nauwkeurig met die van de
buitenroede die tot 1991 in De Hoop zat,
maar dat was een ingekorte Potroede,
zonder plaatje. Dit is nog een raadsel. 

Een eeneiige tweeling in 
molenland 

Alles overziend lijkt de conclusie gerecht-
vaardigd dat we in Wervershoof te doen
hebben met het achtkant en de kap van
de voormalige molen nr. 3, later ge-

Het ingegoten jaartal in de as, diep verborgen onder de vulstukken staat het nr. 331.

Een aan de buitenkant aangelaste 
achtkantstijl. Met enige moeite is te
zien dat op deze hoogte de diameter
van de molen met de vervijzeling 
zoveel groter werd dat zonder aanpas-
sing de achtkantstijl praktisch binnen
de veldmuren zou zijn gevallen!

Deze achtkantstijl is één van de twee
aan de noordkant en heeft een lange
las met een typische knik om hem op
het tafelement te plaatsen.
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naamd’de Nieuwe Molen’ van de vroe-
gere Binnendijkse Buitenveldertsepolder
in voormalig Nieuwer-Amstel. Een direct
bewijs ontbreekt, maar nauwkeurige ver-
gelijking van het gedetailleerde vervijze-
lingsbestek uit 1865 met relevante details
in de huidige molen geven een ver-
bluffende overeenkomst te zien. Daar-
naast is de frappante uiterlijke gelijkenis
zoals deze blijkt uit foto’s, niet te veron-
achtzamen. In theorie kan er een tweede
molen uit dezelfde regio een vergelijk-
bare bouwgeschiedenis en uiterlijk heb-
ben gehad. Thans zijn er nog nauwelijks
tien zuivere Amstellandse watermolens in
zuidelijk Noord-Holland en aangrenzend
Utrecht te vinden, te weinig om harde
conclusies te trekken over de uniciteit van
het Werversehoofse achtkant-met-kap.
Een andere molen zou absoluut identiek
aan ‘de Nieuwe Molen’ moeten zijn ge-
weest, een eeneiige tweeling als het
ware. Voor zover mij bekend zijn molens

met een dergelijk, bouwkundig verleden
altijd echte individuen! Wellicht kan ver-
der onderzoek in het voormalige polder-
archief meer aan het licht brengen o.a.
over enkele opmerkelijke details van het
vroegere gaandewerk in de kap: de ko-
ning moet een versnelling hebben gehad
van méér dan 3, wellicht zelfs bijna 4, ten
opzichte van de bovenas!
Samengevat deden de gebroeders Vlaar
nog niet zo’n slechte koop met het acht-
kant van een in 1865 totaal gereno-
veerde, kapitale watermolen! Waarschijn-
lijk gaven zij hun nieuwe molen de naam
De Hoop, daarmee uitsprekend dat uit-
eindelijk ’aan Gods zegen, alles is gele-
gen’, hoe goed je ook begint!

Met speciale dank aan F.P.M. Brieffies,
Hoogkarspel.

Noten:

1. 1981, uitg. Meijer Pers BV.
2. Europese Bibliotheek Zaltbommel 1983, au-

teur J.H. van den Hoek Ostende.
3. Archief nr. 246 in het Gemeente archief

Amsterdam.
4. Van 1890 tot 1910 leerling en later knecht

bij molenaar Vlaar. 
5. Hieruit volgt een onmogelijk grote voet, de

Vries’ geheugen liet het blijkbaar afweten,
de stenen voet is 7.70 hoog vanaf het
maaiveld gemeten.

6. Zie ter illustratie: ‘Molens in Noord-Holland’
blz. 16.

7. duim ‘ cm, el ‘ m.
De Derde Molen op een kadastrale
kaart van omstreeks 1830: overduidelijk
nog een schepradmolen.

De gevelsteen herinnert aan het leggen van de eerste steen voor de molen op 11 april
1889 door de dochter van molenaar Vlaar (foto jsb, mei 1991.

Roeplaat, in dit geval achter de roe;
fragment van een tekening van een in
1816 gebouwde bovenmolen voor de
Beemster.
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D E  M O L E N SD E  M O L E N S
van de 

BINNENDIJKSCHE
BUITENVELDERSCHE
polder

De korenmolen van Wervershoof heeft in
een vorig bestaan de Binnendijksche Bui-
tenveldersche polder bemalen, een pol-
der aan de zuidkant van Amsterdam.
Deze polder is betrekkelijk jong en werd
pas in 1634 bedijkt en maakte deel uit van
Het Heemraadschap van den Amstel en
Nieuweramstel. Dit heemraadschap ont-
stond op 31 december 1520 toen keizer
Karel V er en octrooi voor gaf. Het nieuwe
heemraadschap moest er voor zorgen

J.S. Bakker

dat de landen van Amstelveen niet over-
stroomd zouden worden. Het probleem
zat hem eigenlijk in het water dat in
Utrecht werd uitgemalen. Bij de steeds
hoger wordende waterstanden op de Zui-
derzee stroomde het Utrechtse water
steeds moeilijker weg en bedreigde zo
het polderland ten zuiden van Amster-
dam. Het nieuwe heemraadschap mocht
verordeningen maken op molens, kaden
enz. Later verloor het heemraadschap

veel van zijn betekenis door de oprichting
van een drietal polder binnen het heem-
raadschap, van noord naar zuid de:
- Binnendijksche Buitenveldersche polder
- Amstelveensche of Middelpolder en de

Bovenkerkerpolder.
De Binnendijksche Buitenveldersche pol-
der grensde aan de oostkant aan de Am-
stel, aan de noordzijde aan de Amster-
damse Buitensingel en de Overtoomse-
weg. De Amstelveenseweg vormde de
westgrens en de Kalfjeslaan tussen Am-
stelveen en de Amstel de zuidgrens. De
polder was 1265 ha groot; een vrij grote

De stomp van de Eerste Molen gefotografeerd in 1891 door de bekende fotograaf 
Jacob Olie. De onderbouw van de molen zou in de eerste helft van de negentiende
eeuw in steen zijn vernieuwd. De foto is uit oostelijke richting genomen, de boe-
zemkant. Dit is op te maken uit een soortgelijke foto waarop de stomp van de 
korenmolen De Duif aan de Tolstraat voorkomt, die ten westen van de Eerste Molen
stond. Dat roept gelijk vraagtekens op, want dan zou het scheprad en daarmee de
pothuisdeuren rechts gezeten moeten hebben. Nu heeft zit daar wel een dichtgemet-
seld raam, te herkennen aan de nog aanwezige rollaag. Ook het verloop van de rol-
laag onder de muurplaat bij het raam links is merkwaardig. Verder zijn er links wel
steunberen en rechts niet. Er is blijkbaar nogal verbouwd, maar hoe en wat? (foto in
mr. J.H. van den Hoek Ostende: De molens van Amsterdam in oude ansichten, deel 3).
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De Tweede Molen van de Binnendijk-
sche Buitenveldersche polder. De bocht
in de voorwaterloop herinnert nog aan
het eertijds van een schepradmolen. 
De vijzel ‘verschoof ’ namelijk naar het
midden van de molen (foto P. Ooster-
huis in mr. J.H. van den Hoek 
Ostende: De molens van Amsterdam in
oude ansichten, deel 3).

Het in 1877 gebouwde stoomgemaal
voor de Binnendijksche Buitenvelder-
sche polder (foto uit 1918 in mr. J.H.
van den Hoek Ostende: De molens van
Amsterdam in oude ansichten, deel 3).

polder dus. Merkwaardig was de aanwe-
zigheid van een drietal sloten in de polder
die in openverbinding stonden met het
buitenwater, te weten de Mennonieten-
sloot, de Zaagmolensloot en de Rusten-
burgersloot. De twee eerste sloten heb-
ben onder molenliefhebbers wel naam
vanwege het grote aantal zaag- en ko-

De Riekermolen in opbouw bij de
Kalfjeslaan in 1960 door de firma
Brandhorst en Lindhout uit Zoeter-
meer, als het ware de Vierde Molen
voor de Binnendijksche Buitenvelder-
sche polder (foto: fam. Lindhout).

renmolens dat aan deze twee sloten
heeft gestaan.
Het noordelijkste deel van de polder be-
hoorde tot de stad Amsterdam, het ove-
rige en veruit het grootste deel tot de ge-
meente Nieuwer-Amstel. Wel annexeerde
Amsterdam in twee keer de rest van de
polder: op 1 mei 1896 het noordelijkste
deel. Nu beter bekend als Oud Zuid en De
Pijp en volkomen verstedelijkt. Op 1 janu-
ari 1921 ging de rest van de polder over
naar Amsterdam, waarna hier het stads-
deel Buitenveldert ontstond. In 1964 werd
de rest van de gemeente Nieuwer-Amstel
omgedoopt in Amstelveen. Het polderka-
rakter is inmiddels vrijwel geheel verloren
gegaan.

De Vierde Molen van de Binnendijksche Buitenveldersche polder gezien vanaf de
Kalfjeslaan, beter bekend als de Riekermolen. Sinds de overplaatsing is de molen
grotendeels ingegroeid (foto Joop Vendrig, 17 juli 2004).
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De bemaling

Een jaar voor de feitelijke oprichting van
de polder in 1634 had men de waterhuis-
houding van het gebied geprobeerd in
de hand te houden met twee molens; la-
ter kwam er een derde bij. Dat is waar-
schijnlijk de Tweede Molen geweest want
deze kreeg zijn water uit de Nieuwe Mo-
lensloot. Alle drie de molens, die van
noord naar zuid als 1-3 genummerd wa-
ren zullen van oorsprong schepradmolens
zijn geweest. In 1721 werd de middelste
molen, de tweede dus vervangen door
een nieuwe. Deze molen werd nog ge-
bouwd als schepradmolen, zoals blijkt uit
een kadastrale kaart van omstreeks 1830
en moet dus daarna vervijzeld zijn. Hij
stond bij Meerhuizen en maalde via een
500 m lange voorboezem uit op de Am-
stel. Zijn plaats moeten we nu zoeken in
de buurt van de Rijnstraat en de IJssel-
straat niet ver van de Berlagebrug over

De Binnendijksche Buitenveldersche
polder vergaderde in haar eigen 
Polderhuis dat stond op de hoek van
de Boerenwetering en de Buitensingel.
De Boerenwetering was de hoofdtocht
van de polder. Een schutsluis en een
overhaal vormden de verbinding met
het boezemwater. Op deze anonieme
18e-eeuwse tekening links het Polder-
huis en in het midden de overhaal. De
schutsluis lag achter het Polderhuis dat
later het Rijksmuseum als ‘buurman’
kreeg. Het Polderhuis werd in 1924 
gesloopt waarmee een van de schilder-
achtigste hoekjes van Amsterdam 
verdween. De molen rechts op de 
tekening is de eerste molen aan de
Mennonietensloot, te weten de koren-
molen De Vink of Geelvink. Later werd
deze opgevolgd door een achtkante 
baliemolen die op 14 april 1859 
afbrandde.

de Amstel.
De molen had een vlucht van 25,80 m en
de vijzel een diameter van 1,85 m. In 1866
leverde De Prins van Oranje voor de mo-
len een nieuwe ijzeren bovenas, no. 429.
De eerste molen, een schepradmolen,
stond ongeveer 500 m ten noordwesten
van de tweede en maalde ook door een
ongeveer 700 m lange voorboezem uit
op de Amstel. De plaats van deze molen
moeten we zoeken in de buurt van de Tal-
mastraat/Ronnerstraat. Hij had een vlucht
van 26,50 m. Het scheprad had een dia-
meter van 6,28 m.
Nadat de Derde Molen in 1865 was vervij-
zeld achtte de polder de capaciteit van
beide vijzelmolens toereikend voor de be-
maling van de polder en werd de Eerste
Molen per 1 mei 1866 stilgezet. Een paar
maanden later, in oktober, liet de polder
een roe uit de molen halen en die steken
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De Tweede Molen zoals afgebeeld op een kadasterkaart van omstreeks 1830, onmiskenbaar een schepradmolen. In 1863 bezat de
molen een vijzel. 

De gemeente Nieuwer-Amstel naar een
kadastrale kaart van omstreeks 1830.
Langs de Amstel van noord naar zuid:
de Binnendijksche Buitenveldersche
polder; de Amstelveensche of Middel-
polder en de Bovenkerkerpolder die 
tezamen Het Heemraadschap van den
Amstel en Nieuweramstel vormden.

in de Tweede Molen, tevens een teken
dat men deze molen definitief niet meer
dacht nodig te hebben. Dat blijkt ook
wel, want op 13 juli 1867 werd de Eerste
Molen geveild en gekocht door de kuiper
J.H. Kiesouw voor ƒ 1941,-. Daarna volgde
sloop, maar de onderbouw bleef nog
lang als woning in gebruik. Nadat molen
No. 1 was afgestoten besloot het polder-
bestuur op 8 oktober 1867 om de Tweede
Molen in het vervolg de Oude Molen te
noemen en de Derde Molen de Nieuwe
Molen. 
In 1877 werd achter de voorboezem van
de Tweede Molen, maar meer naar de
Amstel toe, ongeveer 200 m van deze ri-
vier vandaan een stoomgemaal met
twee vijzels gesticht. De tweede molen
werd op 5 juni 1877 voor afbraak geveild
en voor 470 gulden gekocht door Jacob
de Boer uit Oostzaan, een naam die
boekdelen spreekt.
De Derde Molen is die welke nu nog in
Wervershoof staat. Deze molen maalde
via een 175 m lange voorboezem uit op
de Amstel en zijn plaats ligt nu onder de
A10, ongeveer 175 m ten noordwesten
van de plaats waar deze snelweg de Am-
stel kruist.
In 1863 was de vlucht van de molen 25,20
m en het scheprad had een middellijn
van 5,10 m bij een breedte van 44 cm. In
1865 werd de molen grondig onderhan-
den genomen en kreeg daarbij een vijzel.
In 1883 kreeg het Vondelpark en het Wil-
lemspark in de noordwesthoek van de
polder een eigen stoomgemaal aan de
Amstelveenseweg dat met een centrifu-
gaalpomp uitsloeg op Rijnlands boezem.
Dit plus de verstedelijking van Oud Zuid
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zal er wel toe hebben bijgedragen dat de
Derde Molen zijn betekenis verloor en ge-
mist kon worden. Hij werd dan ook op 28
juli 1888 geveild en voor 2730 gulden ge-
kocht door de Amsterdamse melkboer
Coenraad Grede die in 1892 in het mo-
lenrestant ging wonen. 
Het in 1877 gebouwde gemaal bleek een
brekebeentje te zijn en men kampte in de
begintijd nogal eens met defecten. In
1921 werd bij de begraafplaats Zorgvlied
aan de Amsteldijk een nieuw en nog
steeds bestaand gemaal Stadwijck ge-
sticht, waarna het gemaal uit 1877 kon
verdwijnen.
Met de verplaatsing van de Derde Molen
naar Wervershoof was de molengeschie-
denis van de Binnendijksche Buitenvelder-
sche polder toch nog niet afgesloten. 

De Vierde Molen

In 1636 was aan de zuidwestkant van Am-
sterdam niet ver van de plaats waar de
Nieuwe meer uitmondde in de Haarlem-
mermeer een forse achtkante scheprad
molen gebouwd voor de Rieker- of Sloter-
buitenpolder. Deze deed bijna drie eeu-
wen lang dienst en bleef zelfs na de bui-
tenbedrijfstelling in 1932 intact. Na de oor-
log breidt Amsterdam enorm uit en daar-
voor is zand nodig. Dit wil men zuigen uit
de Nieuwe Meer die daardoor veel groter
wordt. De molen moet dan verdwijnen. In
1956 wordt hij gedemonteerd door het
Zoetermeerse molenmakersbedrijf Brand-
horst & Lindhout. In 1960/1961 wordt de
molen dan herbouwd even ten noorden
van de Kalfjeslaan aan de Amstel. Bij de
opbouw verongelukt molenmaker Thijs
Brandhorst in mei 1960 (zie Molenwereld
2005-7-246), waarna molenmaker Poland
de herbouw voltooid. Daarmee krijgt de
Binnendijksche Buitenveldersche polder
weer een molen die men dan ook met
een knipoog naar de molengeschiedenis
van de polder de Vierde Molen zou kun-
nen noemen. Dat is ook helemaal volgens
het rijtje, want de Riekermolen staat 1 km
ten zuiden van de plaats waar de Derde
Molen heeft gestaan en bemaalt het zui-
delijk deel van de polder dat vroeger
door de Derde Molen werd bemalen. Dat
is nu het stadsdeel Buitenveldert. Toen we
daar in 1960 met de opbouw van de mo-
len begonnen stond niet ver van de mo-
len één huis, zo vertelde molenmaker Ri-
nus Lindhout jr., voor de rest was alles nog
weiland. Dat is nu wel anders, maar de
molengeschiedenis van de Binnendijk-
sche Buitenveldersche polder gaat zo-
doende na een molenloos intermezzo
van 62 jaar nog door.

Literatuur: o.a. mr. J.H. van den Hoek Os-
tende: De molens van Amsterdam in
oude ansichten, deel 3.

De Amstel omstreeks 1850 met de Eerste, Tweede en Derde Molen. Links van noord
naar zuid de Boerenwetering en uiterst links een stukje van de Mennonietensloot.
Even ten zuiden van de Buitensingel de Zaagmolensloot met zijn vele zaagmolens.
Ten westen van de Eerste molen staat de in 1783 gebouwde snuifmolen De Zwaan,
later verbouwd tot korenmolen en daarbij een nieuwe naam kreeg: De Duif. 
Omstreeks 1890 werd deze tot op de onderbouw gesloopt en verdween rond 1915
geheel. Verder stond aan de Amstel ten zuiden van de Tweede Molen de 
korenmolen De Batavier. 
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Niedersachsen

Duitsland

Oost-Vlaanderen

België

Witte Molen van Sint-Niklaas niet
langer verdekkerd

Evenals in Nederland heet het wieksys-
teem Dekker ook in Vlaanderen veel mo-
lens het leven gered. Door toepassing er-
van werden molens rendabeler en daar-
door hielden zij het langer vol en haalden
zo de tijd waarin de overheid de fakkel
van het molenbehoud overnam. In
Vlaanderen was Alfred Ronse, de ‘vader’
van het Vlaamse molenbehoud een
groot voorstander van Dekkerwieken. Hij
liet zelfs in Gistel een nieuwe molen bou-
wen met dit wieksysteem (‘t Merelaantje).

Storm zorgt voor vertraging in
Greetsiel

Het was de bedoeling dat op 15 februari
de nieuwe roeden zouden worden gesto-
ken in de molen van Schoof in Greetsiel.
Aangezien het die dag stormde werd van
dit voornemen afgezien. Aangezien het
niet altijd stormt zijn de problemen inmid-
dels achter de rug en heeft de helft van
de Greetsieler tweeling sinds 15 maart het
kruis weer compleet.

Molen Leezdorf opgeknapt

De molen van Leezdorf biedt ook onder-
dak aan de plaatselijke Heimatverein.
Met het nieuwe seizoen in aantocht heb-
ben maar liefst zestien leden van de ver-
eniging de molen van onder tot boven
‘met bezemen gekeerd’. Ook de inventa-

De molen van Leezdorf. Let op de brug die de molen
met het pakhuis verbindt, een in Oost-Friesland meer
voorkomende constructie.

De Witte Molen in Sint-Niklaas, nog
met verdekkering (foto John Verpaalen
1991).

De eerste molen die in
Vlaanderen verdekkerd
werd was de molen van
Meeswijk-Leuth van H.
van Bussel (broer van de
bekende Chr. van Bussel)
in 1933. Daarna volgden
er meer; De Witte Molen
in Sint-Niklaas in 1936. In
1982 werd de verdekke-
ring nog vernieuwd,
maar bij een storm in no-
vember 1983 ging de
molen aan de haal en
brak de askop waarbij
het gevlucht volledig
werd vernield. In 1985 liet
de stad Sint-Niklaas de
molen herstellen waarbij
de molen wederom
werd verdekkerd. Eind
vorig jaar kreeg de mo-
len nieuwe roeden die
nu voorzien werden van
Van Bussel stroomlijnneu-
zen, waarbij uiteraard de
verdekkering verdween.
Historisch gezien is dit
zeer te betreuren, aan-
gezien dit herinnerde
aan een bijzondere epi-
sode in het Vlaamse mo-
lenbehoud. Tevens is het
op een na laatste com-
plete verdekkerde ge-
vlucht in Vlaanderen
hiermee naar de Filistij-
nen geholpen. Alleen de
standerdmolen van Zwe-
vegem heeft als laatste
nog een compleet ver-
dekkerd gevlucht.

ris werd onderhanden genomen. Zo no-
dig werd de kwast gehanteerd. Op de
molen kunnen nu gasten weer met een
rein geweten ontvangen worden waar zij
kennis kunnen nemen van het Oost-Friese
molenleven en het verleden van de
streek. 

Heimat- und Kulturverein Hage
wil molen redden

De molen van Hage is in deze rubriek al
meermalen voor het voetlicht gebracht
als een probleemgeval, ook in het afgelo-
pen maartnummer. De gemeente Hage
wil graag stappen ondernemen om deze
indrukwekkend grote molen te restaure-
ren. Dat streven wordt niet alleen door de
politiek gedragen, ook het plaatselijk ver-
enigingsleven vindt dat de molen als
waarteken van Hage behouden moet
blijven. Tijdens de onlangs in maart ge-
houden ledenvergadering van de be-
sloot de Heimat- und Kulturverein Hage
tot het oprichten van een werkgroep.
Deze werkgroep zal zich eerst oriënteren
over eventuele mogelijkheden en vervol-
gens een strategie uitstippelen.
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Bo lwe r k smo l enBo lwe r k smo l en
te Deventer  verminkt

Erik Tijman

In september 2005 is de omstreden res-
tauratie van de houtzaagmolen Bolwerks-
molen te Deventer van start gegaan.
Omstreden, omdat de molen voor de
volle 100% in delen van zijn plaats verwij-
derd zou worden om een nieuwe funde-
ring te kunnen aanbrengen. Op de plaats
van de molen zijn inmiddels 19 schroefpa-
len in de grond gedreven, waarop vervol-
gens een betonnen plaat ter grootte van
de gehele molen inclusief de zaagschu-
ren is aangebracht. Hiertegen waren be-
zwaren ingediend door de Stichting De
Overijsselse Molen en schrijver dezes, om-
dat de gemetselde poeren waarop het
geheel rustte als gevolg van deze opera-
tie verloren zouden gaan. Tijdens de be-
handeling van de bezwaren werd ge-
steld, dat er ook een andere mogelijkheid
was om de fundering te verbeteren,
waarbij de molen ‘en de poeren’ op hun
plaats en gespaard bleven. Deze beide
methodes zouden kosten neutraal zijn, of
zoals men letterlijk zei: ‘vestzak - broek-
zak’. Men heeft de bezwaren terzijde ge-
legd en alsnog de molen gedemonteerd.
De poeren, die men in eerste instantie in
zijn geheel zou verwijderen, zijn helaas
toch geheel ter ziele gegaan en liggen
als een hoop puin op het erf. De stenen
worden hergebruikt, dat wel. 

Bij een bezoek aan de molen, aan de
vooravond van de restauratie, kwam mij
ter ore, dat men het middelste zaagraam
zou verbreden op verzoek van de vrijwil-
lige molenaar. Bij navraag bleken hier in-
derdaad serieuze plannen voor te be-

staan. Dit wijkt echter af van het bestek,
dat openbaar ter inzage heeft gelegen
en waarop eerder genoemd bezwaar is
ingediend. Daarom heb ik ook hiertegen
in dat late stadium bezwaar aangete-
kend; hier wordt immers de inrichting van
een monumentale molen gewijzigd, het-

geen volgens artikel 11 lid 2 van de Mo-
numentenwet zonder vergunning niet is
toegestaan. De aanleiding om het mid-
delste zaagraam te verbreden is, dat er
regelmatig houtformaten worden aange-
leverd, die niet door de zaagramen kun-
nen en daarvoor eerst met de ketting-
zaag verkleind moeten worden. De Bol-
werksmolen beschikt over 3 ongeveer
even brede zaagramen en dat is onprak-
tisch. Dat laatste is een feit, maar kan
geen reden zijn om het monument aan te
tasten. Een reden die de voorstanders
aanvoerden was, dat het zaagraam bij
de bouw in 1863 breder was dan nu, en
dat het dus verantwoord is om het weer
breder te maken. 
Een zaagraam versmallen doet men niet
zomaar, het is veel werk. Er moet dus een
grondige reden voor zijn geweest, en die
was er ook. Het had namelijk te maken
met de concurrentiepositie ten opzichte
van de houtzagerij van de firma Stoffel,
eveneens in Deventer gevestigd. Er is hier
dus sprake van een historische ontwikke-
ling, die de molen heeft doorgemaakt.
Deze geschiedenis is zichtbaar aanwezig,
want alle sporen van een groter zaag-
raam zijn duidelijk herkenbaar. 

Mijn bezwaar met argumenten heeft men
gehoord en standpunten van derden er-

Ansichtkaart van de Bolwerksmolen, omstreeks 1900. In een zaagmolen hangen
normaliter, constructief bepaald, twee zaagramen links van de spil en een rechts.
Om die reden is het rechtse raam het breedst: het vraagt en krijgt zo de meeste
ruimte. Op deze ansichtkaart lijkt het in de Bolwerksmolen oorspronkelijk ook zo
te zijn geweest. De deur in de zaagloods rechts is aanmerkelijk breder dan de twee
(openstaande) links. (tekst en foto jsb).

Omstreeks 1950 ziet de Bolwerksmolen er wel heel mager uit: de zaagloodsen lijken
wel schoenendozen en een balie ontbreekt. Enige restauraties, met name die van
1974 brengen de molen in- en uitwendig in betere staat (foto coll. jsb).
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naast gelegd, wat resulteerde in het voor-
leggen van het probleem aan B&W van
Deventer. Deze moesten uiteindelijk de
beslissing nemen. Deze overheid heeft
tenslotte, al of niet over kennis van zaken
beschikkende, ervoor gekozen om het
zaagraam toch groter te maken, zodat
de vrijwilliger grotere maten kan zagen.
Voordeel voor de molenaar: grote stam-
men hoeft hij niet vooraf te verkleinen
met een kettingzaag. Is dat het aantas-
ten van het monument waard? Ik dacht
het niet, want productie hoeft de molen
niet te maken. 
Tijdens het gesprek met de restauratie-
commissie werd een compromis voorge-
steld. Dit omvat het vervaardigen van
een geheel nieuw, groter zaagraam, welk
overeenkomt met de oorspronkelijke ma-
ten ten tijde van de bouw. Dit nieuwe
raam wordt in de molen geplaatst en ge-
bruikt voor de grotere stammen. Het origi-
nele raam (het oorspronkelijke raam, dat
smaller gemaakt is!) wordt tentoonge-
steld op de kapspanten van een der
zaagschuren. De argumenten zijn, dat
het raam niet aagetast wordt én dat het
reversibel is: ‘Een volgende vrijwillige mo-
lenaar kan de wens hebben om met het
smalle raam te werken. We kunnen het
dan weer terugplaatsen.’ Aldus de
woordvoerder van de gemeente. Het
kan, jazeker, maar de kans dat het ge-
beuren zal is vrijwel nihil. En bovendien,
waar ben je dan mee bezig. Ik zie het al
voor me: ‘Jij bent de nieuwe molenaar?
Welkom. Wil je een breed of een smal
zaagraam? Je zegt het maar. Dan wisse-
len we ze even om.’ In de praktijk komt
het erop neer, dat het oude originele
raam aan de tand des tijds wordt prijsge-
geven, afgedekt met een laag stof. 

Beschermd monument

Je kunt je afvragen wat in Nederland een
beschermd monument is. Is het object in-
derdaad beschermd, afgezien van na-
tuurrampen en vandalisme? Je mag toch
verwachten van wel. Immers, in het hier-
boven genoemde artikel 11 van de Mo-
numentenwet staat: ‘Het is verboden zon-
der of in afwijking van een vergunning:
a. een beschermd monument af te bre-

ken, te verstoren, te verplaatsen of in
enig opzicht te wijzigen; 

b. een beschermd monument te herstel-
len, te gebruiken of te laten gebruiken
op een wijze, waardoor het wordt ont-
sierd of in gevaar gebracht.’

Inzake de Bolwerksmolen heeft het bestek
volgens de regels ter inzage gelegen om
de burger de mogelijkheid te geven be-

zwaar aan te tekenen. Zoals aan het be-
gin van dit schrijven aangehaald is daar
ook gebruik van gemaakt. Deze ge-
gronde bezwaren zijn niet gehonoreerd.
Dat is op zich al bedenkelijk. Des te dubi-
euzer wordt het, als er naderhand van het
bestek afgeweken gaat worden. Was het
mij niet toevallig ter ore gekomen dat er
plannen waren om het zaagraam te ver-
breden, dan was het stilzwijgend tot uit-
voering gekomen. Ook de RDMZ was te-
gen het verbreden van het zaagraam,
met name de heer G. Nienhuis, zoals mij
door de restauratiecommissie is meege-
deeld. Het resultaat is er helaas niet an-
ders door geworden. Hoe beschermd is
een monument, als er een wet is die het
onderhavige geval verbiedt, terwijl de
Rijksdienst er ook nog eens op tegen is?
Dit is pure vandalisme ten aanzien van
het cultureel erfgoed. Een bushalte abri
vernielen mag niet, maar een monument
kennelijk wel. En het erge is, dat zo’n bus-
hokje vervangen kan worden, maar een
monument niet. Misschien hangt het er
vanaf, of een burger het doet of de over-
heid.
Uiteraard zijn er ook positieve onderdelen
in de restauratie opgenomen, maar daar
durf ik pas melding van te maken als de
gehele operatie is voltooid. Je weet im-
mers niet wat er nog kan wijzigen; er is
nog een lange weg te gaan.

(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.)

De Bolwerksmolen tijdens de overstro-
ming in april 1988. De deurpartij in de
kopgevel van de zaagloods wijkt af van
de oorspronkelijke (foto jsb).

Op de zaagvloer van de Bolwerksmolen. Twee zaagramen in de oostelijke helft van
de molen en één verhoudingsgewijs vrij smal raam in de westelijke (foto jsb, 12 juli
1980).
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De invoering van het BRIM

In 2006 is een nieuwe regeling ingevoerd
worden die de BROM- en BRRM-regelin-
gen vervangt en waarbij instandhouding
(structureel onderhoud) wordt gestimu-
leerd. 
BROM staat voor Besluit rijkssubsidiëring
onderhoud monumenten en het BRRM
1977 voor Besluit rijkssubsidiëring restaura-
tie monumenten1997). 
Het nieuwe BRIM ( Besluit rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten) streeft er
naar goed en planmatig onderhoud cen-
traal te stellen, waardoor toekomstige,
dure restauraties kunnen worden voorko-
men. 

Het nieuwe BRIM kent een uitbreiding van
het gesubsidieerde onderhoud van alle
categorieën monumenten, inclusief de
monumentale interieurs. 
- De regeling kent een leningvariant en

een subsidievariant. 
- Het aanvragen van een lening loopt

via de Belastingdienst en het Restaura-
tiefonds.

In het ‘Voorster Nieuws’ van 14 december jl. verscheen een helder en bondig verhaal
over het nieuwe Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) en daar-
mee samenhangende zaken. Het betreft informatie van de gemeente Voorst, uiteraard
bestemd voor belanghebbenden en belangstellenden in deze gemeente, maar gelet
op het karakter en het belang ervan geldt dit zeker ook voor lezers van ‘Molenwereld’.
Dankzij de medewerking van de gemeente Voorst in de persoon van mevrouw Schnei-
ders mochten we dit artikel overnemen. Dat is hieronder integraal geplaatst (De af-
beeldingen zijn evenwel verzorgd door de redactie van Molenwereld.) Hopelijk kunnen
belanghebbenden er hun voordeel mee doen.

B R I MB R I M

- Het aanvragen van een subsidie loopt
via de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg. 

- De uitbetaling van de subsidie gaat via
het Restauratiefonds. 

- De gemeente blijft het loket en aan-
spreekpunt. 

Het BRIM onderscheidt twee soorten eige-
naren. Enerzijds eigenaren van woonhui-
zen en boerderijen zonder agrarische
functie, anderzijds overige eigenaren. Ei-
genaren van woonhuizen en boerderijen
zonder agrarische functie komen in aan-
merking voor een goedkope, een zoge-
naamd laagrentende lening, de restaura-
tiefondshypotheek. Eigenaren van ove-
rige monumenten kunnen op grond van
een instandhoudingsplan een beroep
doen op subsidie.
De eerste zes jaren, 2006-2011, zullen nog
in het teken staan van de overgang van
Brim 1977 en Brom naar BRIM. Pas vanaf
2012 is het gehele structurele budget be-
schikbaar voor het BRIM. Woonhuizen zijn
gebouwen die oorspronkelijk als woning
zijn gebouwd of gebouwen die nu primair
voor bewoning worden gebruikt. Kerkge-

bouwen, kastelen, buitenplaatsen, land-
huizen, gebouwen van liefdadigheid, mo-
lens en gemalen zijn van deze groep uit-
gezonderd. Die komen namelijk, net als
de overige monumenten, in aanmerking
voor subsidie. Eigenaren die geen recht
hebben op fiscale aftrek komen in aan-
merking voor een hogere lening of een
hoger subsidiepercentage. 

Instandhoudingsplan

Om in aanmerking te komen voor subsidie
moet bij het aanvraagformulier een pe-
riodiek instandhoudingsplan voor een pe-
riode van zes jaar ingediend worden. Dat
plan moet gebaseerd zijn op een bouw-
kundig inspectierapport, dat opgesteld is
door bijvoorbeeld een architect of de
Monumentenwacht, en dat niet ouder
dan twee jaar mag zijn. Het bevat een
overzicht van de aard en de omvang van
de voorgenomen werkzaamheden, een
omschrijving van de beoogde resultaten
(bestek, besteksparagraaf of werkom-
schrijving), een meerjarenplan voor de
werkzaamheden en een meerjarenbe-
groting.

Gefaseerde inwerkingtreding

Op 1 januari 2006 wordt de nieuwe rege-
ling ingevoerd voor woonhuizen en boer-
derijen zonder agrarische functie. In feite
wordt de in september 2002 reeds inge-
voerde Restauratiefonds-hypotheek
voortgezet, met dien verstande dat er
vanaf 1 januari 2006 geen keuzemogelijk-
heid meer is tussen lening en subsidie.
Vanwege de omvang van de instand-
houdingsbehoefte zal het BRIM voor de
andere monumenten dan woonhuizen
en boerderijen zonder agrarische functie
gefaseerd worden ingevoerd. Per jaar is
bepaald voor welke categorieën monu-
menten vanaf dat jaar aanvragen kun-
nen worden ingediend. Als een categorie
eenmaal is ingestroomd, kan er elk jaar
voor deze categorie een aanvraag wor-
den gedaan. 
Deze gefaseerde invoering ziet er als
volgt uit:

MONUMENTCATEGORIE
2006 molens
- kastelen, landhuizen en dergelijke
- horeca-instellingen
2007 boerderijen
- woonhuizen en delen van woon-

huizen in het bezit van organisaties
voor monumentenbehoud en de-
centrale overheden

- weg-en waterwerken
2008 openbare gebouwen
- verdedigingswerken
- liefdadige instellingen
- losse objecten
2009 kerkelijke gebouwen, objecten en

onderdelen met hoogste rijksmo-
numentnummers: 45.950- 530.00

2010 kerkelijke gebouwen, objecten en
onderdelen met laagste rijksmonu-

De gemeente Voorst telt ongeveer
125 rijks- en 200 gemeentelijke 

monumenten. Onder de rijksmonu-
menten vallen vier windmolens,

waaronder de hier afgebeelde molen
van Twello. Ook het molenaarshuis
rechts is een rijksmonument. Verder
staat op de gemeentelijke monum-
tenlijst nog een rosmolen aan de

Breestraat in Voorst (foto G.W. ten
Hake, april 1994).
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Behoud

mentnummers: 1-26.099
2011 kerkelijke gebouwen, objecten en

onderdelen met rijksmonument-
nummers: 26.100- 45.949

Maximale subsidiabele kosten

Subsidie wordt alleen verstrekt over subsi-
diabele kosten voor instandhouding. Per
object en per complex worden er voor
een periode van zes jaar maximale subsi-
diabele kosten vastgesteld waarover sub-
sidie kan worden verleend. Woonhuismo-
numenten zijn de woonhuizen in het bezit
van organisaties voor monumentenbe-
houd en decentrale overheden. Boerde-
rijen met agrarische functie behoren tot
de overige objecten. De maxima zijn als
volgt vastgesteld:

OBJECTEN
- molens en gemalen 50.000
- kerken 100.000
- kastelen en landhuizen 100.000
- woonhuismonumenten 25.000
- overige objecten 50.000

COMPLEXEN
- molen-en gemaalcomplexen 100.000
- kerkcomplexen 200.000
- kasteel-, landhuis- en 
buitenplaatscomplexen 200.000

- woonhuiscomplexen 50.000
- overige complexen 100.000 

NB. De genoemde bedragen zijn onder
voorbehoud. Het is mogelijk dat er nog
wijzigingen plaatsvinden.

Zie ook: www.monumenten.nl

Voor informatie over een restauratie-
fondshypotheek kunt u contact opne-
men met de Stichting Nationaal Restaura-
tiefonds
Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken
Telefoon: 033- 253 94 39
e-mail: info@restauratiefonds.nl
internet: www.restauratiefonds.nl

Belastingdienst en het BRIM

Bent u eigenaar van een woonhuis of de
eigenaar van een boerderij zonder agra-
rische functie en heeft het de status rijks-
monument en bent u van plan werk-
zaamheden aan uw pand te verrichten?
Dan kunt mogelijk een deel van de kosten
aftrekken op uw aangifte.
Voordat u begint met de restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden kunt u con-
tact opnemen met de gemeente Voorst,
afdeling VROM, tevens adviseren wij con-
tact op te nemen met de Belastingdienst
om het formulier Verzoek vaststelling af-
trekbaarheid restauratie- en onderhouds-
kosten voor monumentenpand aan te
vragen waarin staat welke kosten u mag
aftrekken.
Dit formulier is te verkrijgen bij:
Belastingdienst 
Bureau Monumentenpanden
Postbus 4050
3800 EB Amersfoort
Telefoon: 033- 450 52 22

Indien u als eigenaar van een rijksmonu-
ment niet in aanmerking komt voor belas-

tingaftrek en/ of op een andere wijze sub-
sidie ontvangt, dan kunt u mogelijk in
aanmerking komen voor een gemeente-
lijke subsidie. 

AANVRAGEN LAAGRENTENDE LENINGEN
GEMEENTELIJKE EN RIJKSMONUMENTEN

- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ne-
derlandse gemeenten
Eigenaren van panden die op de ge-
meentelijke en rijksmonumentenlijst staan
kunnen een verzoek indienen bij de ge-
meente wanneer er plannen zijn om in
2006 een grootschalige restauratie te la-
ten uitvoeren. Het betreft in dit geval een
totaalplan voor restauratiewerkzaamhe-
den aan een monument en haar directe
omgeving, waarbij de nadruk ligt op het
bijzondere belang van instandhouding en
bevordering van cultuurhistorische kwali-
teiten. De gemeente Voorst bezit een ei-
gen Revolving Fund, ondergebracht bij
de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten(SVn), zodat het mogelijk is
om op eigen kracht restauraties te finan-
cieren zonder een beroep te doen op Rijk
of Provincie. Het betreft het principe van
het verstrekken van laagrentende lenin-
gen, in plaats van een verzoek tot subsi-
die voor regulier onderhoud en waarin
het subsidiebudget monumenten voor
dergelijke projecten niet voorziet. (Dit zal
ook wel voor andere gemeenten gelden. 

(jsb) 
Zie ook: www.svn.nl

In 1991 werd de status van rijksmonu-
ment voor de kort tevoren herbouwde
molen van Terwolde, ook in de ge-
meente Voorst, door Monumentenzorg
afgewezen. Daarbij ging men merk-
waardigerwijs voorbij aan de histori-
sche waarde van het achtkant (zie De
Molenaar 1991-31) (foto G.H. Varwijk).

De gemeente Voorst telt ook nog twee
molerestanten; de onderbouw van een
achtkante molen in Wilp en de hier 
afgebeelde, nu geheel ingebouwde 
stenen molen van Bosgoed in Achter-
hoek (foto jsb, 23 oktober 1970).
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 

0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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NVVM-molenmakers actief

Door ons bedrijf zijn in de afgelopen tijd
diverse molens onderhanden geno-
men:

- Zo werd aan de Prinsenmolen te Rotter-
dam-Hillegersberg de laatste herstel-
fase afgerond. Na het doorschuiven
van de roeden werd het hekwerk van
de binnenroede geheel vernieuwd en
dat van de buitenroede gerepareerd.
De gaande werken zijn nagezien, afge-
steld en de molen is weer maalvaardig
opgeleverd.

- De 4e molen van de Overwaard te Kin-
derdijk krijgt momenteel een grote on-
derhoudsbeurt. In de kap werden ver-
schillende onderdelen vervangen
en/of gerepareerd. Zo werden de
voeghouten polymeer-chemisch ver-
sterkt en van nieuwe koppen voorzien,
verder werd een nieuw windpeluw en
korte spruit aangebracht. Het boven-
tafelement en enkele achtkant stijlen
werden met kunsthars gerepareerd en
de halve kuip met kuipband ver-
nieuwd. Een nieuwe ijzeren kruiplaten-
baan werd tegen de overring ge-
maakt. Er zullen nog nieuwe schoren
gehangen worden en de roeden wor-
den doorgeschoven. Ook aan de
gaande werken werd het nodige on-
derhoud uitgevoerd en wordt het riet
van de kap vervangen.

- Aan diverse molens van de SIMAV werd
onderhoudswerk verricht.

- De Peilmolen in Oud-Alblas kreeg een
nieuwe (stalen) lange spruit en een
schoor werd van een scherfeind voor-
zien. 

- Een weidemolen (of aanbrenger) werd
gebouwd en geplaatst bij de Wester-
molen te Langerak, dicht bij de oor-
spronkelijke plaats waar de voorganger
stond die begin jaren ‘60 verdween.

Hiervoor werden door vrijwilligers uit ons
bedrijf, de technische commissie van
de SIMAV en enige sponsers, diverse on-
derdelen gemaakt en aangeleverd.

- Begin maart zijn wij gestart met de res-
tauratie van de molen Ter Leede in
Leerdam. Het werk bestaat o.a. uit re-
paratie van diversen balken in het bo-
venhuis en ondertoren met kunsthars en
restauratie van het onderwiel

- Onderhoudswerkzaamheden werden
uitgevoerd aan de Bonrepasmolen te
Vlist en molen De Hoop in Gorinchem.

Een rondsel voor Het Jonge Schaap. De
beitels overbruggen de tijd tussen de in
1942 gesloopte voorganger en de nieuwe
molen (foto Molenmakerij Saendijck).

Een bonkelaar voor Het Jonge Schaap in opbouw (foto Molenmakerij Saendijck).

Het Jonge Schaap groeit. Zeskantstijlen,
legeringsbalken, voeghouten en nog
heel veel andere onderdelen zijn intussen
met een ponton en dekschuit over de
Zaan aangevoerd. Er is een start gemaakt
met het maken van het onder- en het bo-
ventafelelement, zodat hiervan de bind-
en veldmallen voor het zeskant kunnen
worden gemaakt. 
Aan de werkplaats liggen de wielen klaar:
schijfloop, onderwiel en bonkelaar. Het
bovenwiel is inmiddels de Zaan overge-
stoken en voorzien van een rondge-
zaagde 34x8 cm dikke eiken hoep. 
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U i t  ‘ t  k i j k g a t

Het is weer mis met me. Ik ben van mijn
stoel gerold; van verbazing. Als ik de ogen
opsla is het donker. Gelukkig was het al
donker toen ik van mijn stoel viel.
Wat is er gebeurd? Ik zit met plezier een
mij dierbaar blad te lezen. Dan gebeurt
het. Alsof de bliksem inslaat. Ik lees, sper
mijn ogen open en herlees: ‘in een mum
van tijd (een paar uur per steenkoppel)
stonden de eerste vier meelzakken reeds
klaar’. Tweehonderd kilo in een paar uur
tijd! Een mum van tijd? Rare mummetjes
zijn dat. Dan zal het aan de journalist heb-
ben gelegen! Maar nee, het blijkt ge-
schreven door een gediplomeerd vrijwillig
molenaar; niet te geloven!
Allerlei herinneringen komen bovendrij-
ven. Ik hoop opa nog vertellen: ‘Op een
kwaaie dag zaten we heel erg om meel
verlegen. ‘s Nachts doorgaan? Vader

vond dat het moest en ik had er geen zin
in. Het molenaarsleven heeft God ons ge-
geven maar het malen bij nacht heeft de
duivel erin gebracht. De molen kwam
maar net rond. Wat had dat nou voor zin?
Na een uur hadden we nog maar hon-
derd kilo en het werd niet beter. Moppe-
rend zei ik tegen vader: Da’s geen malen
meer, da’s martelen om aan een beetje
meel te komen. Vijftig kilo in een half uur
da’s toch niks. Ik kreeg toen goed op mijn
kop: als je niks gedaan had dan had je
echt niks gehad!’ 
Vijftig kilo in een half uur niks? Weten we
vandaag aan de dag nog wel wat een
molen kan of heeft gekund? Grossieren
we in dromen? Fantaseren we maar wat
en passen we de realiteit aan? Slaat niet
de molen maar wij op hol als het over ma-
len gaat?

Het andere uiterste: Opa vertelde ook
eens over een discussie in De Molenaar,
nu meer dan vijftig jaar geleden, over
hoeveel je met een steen kon malen. Het
fijne weet ik er niet meer van. Ik weet dat
ene Klaas uit Zeeland er bij betrokken
was, van Walcheren, als ik mij goed herin-
ner; het is alzo lang geleden. Dat ging
over het malen van zo’n twee ton maïs-
meel in een uur. Kon dat, kon dat niet?
Molenaarslatijn? 
Twee ton in een uur: da’s in ieder geval
andere koek, dan heb je werkelijk binnen
een mum van tijd vier zakken vol: goed
vijf minuten. Da’s aanhaken en wegzet-
ten. ‘Maar’, zoals opa zei, ‘je hebt dan
geen tijd om je neus op te halen’. Zoiets
had hij zelf ook zelden meegemaakt en ik
al helemaal niet. Maar ik ben gewoon te
laat geboren, een nakomertje zogezegd.

Natuurlijk is het te begrijpen dat je als vrij-
willige molenaar ter verhoging van het
draai- en maalplezier zo lang mogelijk
met weinig graan wil doen. De molentijd
van opa is helaas voorbij. Maar laat dan
wel uitdrukkingen als ‘gauw’ en ‘mum
van tijd’ achterwege. Malen? Martelen
van het graan, de stenen; dat is het eer-
der. 

M a r t e l e n

In de werkplaats wordt hard gewerkt aan
de houten basis voor de paltrokmolen De
Hoop in Uitgeest die gemaakt wordt vol-
gens de maten van molen de Otter in
Amsterdam. De kruisbalken met zwaar-
den en spruiten zijn in de werkplaats in el-
kaar gezet door Piet Mosch die behalve
molenmaker ook als molenaar met de
molen van de afd. NG actief is. Verder zijn
we druk bezig met het herstel van de uit-
gebrande molen C van de Zes Wielen te
Alkmaar-Oudorp. Norbert Poland werkt
op dit moment aan het bovenwiel. Re-
cent is museummolen D van de Schermer
opgeleverd na het herstel van de gebro-
ken spil plus nog wat werkzaamheden. 
Ook anderen weten ons voor kwaliteits-
werk in hout te vinden. Zo werkt Jan Po-
land jr al een half jaar aan spanten in de
Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar waar
het gewelf wordt gerestaureerd. Op dit
houten gewelf bevindt zich een be-
roemde beschildering uit 1518 met het
Laatste Oordeel. Aan de restauratie daar-
van wordt al acht jaar gewerkt. Het is een
kostbaar en verantwoordelijk werk.

De houten basis voor de paltrok in
Uitgeest. Dit kruis komt in en op de
ringmuur te liggen (foto Poland).

Spel van licht en donker op een nieuw wiel voor molen C van de Zes Wielen 
(foto Poland).
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P o s t e r s

Traditioneel is vanaf 2000 voor iedere jaarwisseling een poster op A-3 formaat 
opgenomen met een nieuwjaarswens. Van deze posters is nog een beperkt 
aantal overdrukken beschikbaar met blanco achterzijde. Het betreft:

2000 met de Achtkante Molen in Groot-Ammers;
2001 met De Ster in Geesteren;
2002 met molen No. 2 van de Tweemanspolder in Zevenhuizen;
2003 met De Wicher in de Weerribben;
2004 met de Ceres in Spijk;
2005 met de molen van De Oude Doorn bij Almkerk;
2006 met De Witte Molen in Meeuwen.

Deze posters zijn voor abonnees voor i 3,- per stuk, voor niet abonnees i 4,- per stuk verkrijgbaar. De poster(s) wordt/worden u dan
op A4-formaat gevouwen in een envelop toegezonden. Wilt u de poster(s) niet gevouwen, maar opgerold in een grote koker toege-
zonden krijgen dan kan dat ook. In dat geval dient u i 6,- per zending meer te betalen vanwege de hogere kosten (pakketpost).

In de jaren 2000 - 2003 verscheen in de Molenwereld de artikelenserie ‘Vier meter molenlandschap’ over een serie Zaanse panorama-
foto’s anno 1915. Daarbij hoorden 6 grootformaat posters. Ook deze serie is nog verkrijgbaar met blanco achterzijde voor de prijs van
i 19,50 waarbij de serie in een koker wordt toegezonden. 

De prijzen zijn inclusief porto en BTW. U kunt de gewenste nummers/posters bestellen door het overmaken van het verschuldigde 
bedrag onder vermelding van het gewenste op Post bankrek.no. 4506935 of bankrek.no. 3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te
Moer kapelle. 
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Z O E K E R
De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer, wordt
door de heer Borst uit Den Haag  thuisge-
bracht als de Haensmolen in Grouw, de
molen op de hoek van het Pikmeer en het
Prinses Margrietkanaal die in de nacht
van 9 op 10 januari 2004 werd overvaren
maar nog niet is herbouwd.  De heer Es-
selink uit Delft heeft ook in deze ‘Zoeker’
de Haensmolen herkend. De heer Tilma
uit Eindhoven meent in de ‘Zoeker’ even-
wel een andere molen bij Grou te herken-
nen, om precies te zijn de molen van
Groot Blijema aan de Sitebuurster Ee.
Deze molen is in de dertiger jaren van de
vorige eeuw vervangen door een wind-
motor op een andere plaats.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, ongetwijfeld
een Duitse molen, maar welke?

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



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2006

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

�

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

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

Waage Naak 10
6019 AA  Wessem

Postbus 5018 
6097 ZG  Heel

T: 0475 - 56 33 42 
F: 0475 - 56 33 43

- Molenroeden, Waterraderen
en toebehoren

- Engineering en projecten

- Hoog- en slijtvaste materialen 
produkten en lastechnieken

- Service en montages




