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Redactioneel

Dit nummer is uitzonderlijk; uitzonderlijk dik en uitzonderlijk eenzijdig
omdat het een themanummer is, gewijd aan één molensoort: de
oliemolen. Voor sommige molenliefhebbers is die soort werkelijk het
einde, molenbeleving in niet geëvenaarde vorm. 
De achtergrond van dit artikel is ook bijzonder. In 2002 stelden de
‘Gezamenlijke olieslagers in Nederland’een instructie samen over
de werking van de oliemolen. Tot publicatie kwam het evenwel
niet. De redactie van Molenwereld die het ter inzage kreeg vond
het een dermate uitstekend verhaal dat het zonde was om het te
laten ‘verstoffen’  hetzij in een la of op een harde schijf. Nu heeft de
redacteur van Molenwereld iets tegen een eenzijdige technische
benadering van molens als een soort werkende bouwdoos. Molens
zijn er niet om de techniek, maar om het bedrijf. Techniek is maar
een middel, het bedrijf het doel. Bovendien maakt het een ontwik-
keling door, technisch, sociaal en economisch. Om die reden werd
besloten het technische verhaal van de oliemolen in zijn context te
plaatsen om zo de lezer een totaalplaatje te bieden van deze mo-
lensoort, ook al kan dat vanwege de beschikbare ruimte maar een
beperkt beeld bieden. Natuurlijk zou er nog veel meer te zeggen en
te schrijven zijn, maar dat gaat de proporties van dit tijdschrift hele-
maal te buiten.
En tot slot vreest Baliekluiver een molendictatuur.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het septembernummer van 
Molenwereld: 11 augustus 2006.
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Bij de omslag voorzijde: Iedere molensoort schept zijn eigen sfeer.
Het raakt haast alle vijf de zintuigen met zien, horen, ruiken, 
smaken en voelen. De oliemolen is daar heel uitgesproken in met
zijn lawaai en lucht, misschien wel het meest van alle molens. 
Een in vol bedrijf zijnde oliemolen met voor-, naslag en stampers
is dan ook een bijzondere ervaring. Het is haast een wonder dat
dit nog kan, want vrijwel alle oliemolens zijn wel heel erg dicht
langs de afgrond gegaan. Deze foto met het vuister en de naslag
van De Ooievaar in Zaandam geeft iets van die sfeer weer 
(foto Martin Bus).

Bij de omslag achterzijde: Oudere lezers van ons blad herinneren
zich De Bonte Hen in Zaandam als een molenschuur met een 
onderbouw. Nu staat en maalt daar dit juweel, schitterend 
voorbeeld van een Zaanse oliemolen en ondanks zijn wat 
afgelegen ligging ten opzichte van de andere molens aan de
Zaanse Schans eenn bezoek meer dan waard.(foto Martin Bus).
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Bij het overlijden van 
Riet Vellekoop

Op maandag 29 mei 2006 is Riet Velle-
koop plotseling overleden; echtgenote
van Leen Vellekoop, de man die al tien-
tallen jaren een niet weg te denken rol
speelt in de vaderlandse molenwereld en
nu nog vooral in Rijnland waar Riet en hij
ook meer dan hun woning vonden in de
ondermolen van de Driemanspolder bij
Leidschendam. Vijftig jaar waren ze sa-
men en was zij voor Leen de steunpilaar
op de achtergrond bij al zijn werkzaam-
heden voor de molens. Soms moest ze
hem een beetje afremmen voor zijn inzet
en enthousiasme met de molenzaken. Ze
waakte over hem en was altijd bezorgd
voor zijn gezondheid. Gelukkig hebben ze
het vijftigjarig huwelijksfeest in april nog

samen kunnen vieren. Op zaterdag 3 mei
is Riet Vellekoop begraven op het histori-
sche kerkhof van het Wilsveen, niet ver
van de molen waar zij zo lang met Leen
heeft gewoond. De molens van de drie-
gang van Leidschendam hebben met
het gevlucht richting de begraafplaats
gestaan. Aad Toet.

In Memoriam Ko Faber 

Op 1 mei 2006 overleed op 72-jarige leef-
tijd Ko Faber. Faber was een zeer betrok-
ken en consciëntieus werkende man, die
voor De Hollandsche Molen verschillende
functies vervulde. Zo was hij van 1985 tot
en met 2000 lid van het Algemeen Bestuur
van de vereniging. Voorts maakte hij
vanaf het ontstaan van het blad Molens
in 1986 tot aan zijn overlijden deel uit van
de redactie en was hij van 1995 tot 2001
voorzitter van de Werkgroep Nationale
Molendag. 
Vereniging De Hollandsche Molen. 

Gelderse molens in de rouw

Op donderdag 8 juni is de molenaar van
de molen van Beesd, Gerrit van Beekhui-
zen, overleden op 84 jarige leeftijd. Toen
in 1938 baron van Verschuer de molen
kocht om deze van de sloop te redden
vestigde de familie Van Beekhuizen zich
op de molen. Gerrit van Beekhuizen
leerde het molenaarsvak van zijn vader
maar volgde ook de vakcursus in Utrecht.
Hij slaagde op 22 februari 1947 voor het
schriftelijk examen dat (wegens kolen-
schaarste) in Wageningen werd afgeno-
men. Later zette hij zelf het molenaarsbe-
drijf voort. De molen raakte daarbij wat
op de achtergrond, maar werd in
1968/1969 gerestaureerd. Hij kreeg bij de
opening op 30 mei 1970 de naam De Vrij-
heid. Ondanks dat de bedrijfsvoering Van
Beekhuizen tot andere wegen dan de
windmolen dwong bleef hij wel in hart en
nieren molenaar. Zo kocht hij ook de mo-
len terug van de familie Van Verschuer.
Meerdere molens in het rivierengebied
stonden in de rouw, niet alleen vanwege
het overlijden van Van Beekhuizen, maar
ook vanwege het overlijden van me-
vrouw A.M. Timmer-Van Tuijl in Waarden-

burg op 6 juni 2006 op 79-jarige leeftijd. Zij
was een dochter van de bekende Bra-
kelse molenaar Van Tuijl en getrouwd met
Henk Timmer die samen met zijn zwager
Gijs van Tuijl in 1955 de onttakelde Haaf-
tense korenmolen weer in bedrijf bracht.
Uiteraard stond ook de molen De Zwaluw
in Kesteren in de rouw, die immers ge-
bouwd is door Arie Timmer, de zoon van
het echtpaar Timmer. jsb.

Een Hollandse tegenhanger 
van Don Quichot

Wie kent Don Quichot niet, de dwalende
ridder die ten strijde trok tegen de wind-
molens lang geleden ergens in het verre
Zuiden. Tegenwoordig en in de Lage Lan-
den kennen we juist mensen die zich in-
zetten voor het behoud van molens. Een
van hen werd na 35 jaar molenactivitei-
ten ook ‘ridder’. Het was druk op zater-
dag 27 mei 2005 op molen Nooit Ge-
dacht te Warnsveld. Dik Abelskamp
haalde 35 jaar geleden zijn getuigschrift
voor vrijwillig molenaar en hij heeft
daarna door zijn activiteiten veel voor de
molens in Nederland betekend. Tot grote
verrassing van Dik Abelskamp verscheen
de loco-burgemeester van Zutphen, de
heer Luesink, op de molen die hem na-
mens de Koningin benoemde tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. De liefde
van Dik Abelskamp voor molens ontstond
in zijn jeugd, toen hij vlak naast de Witte-
brinksmolen bij Zelhem woonde. Vooral in
de laatste oorlogsjaren 1943/44, toen het
te gevaarlijk was om naar school te gaan,
hielp hij de molenaar vaak. Mede door
deze ervaring koos Abelskamp beroeps-
matig voor de maalderij, om precies te
zijn voor de bouw en installatie van ma-
chines voor veevoederbedrijven. De fas-
cinatie voor windmolens bleef en toen
het Gilde van Vrijwillige Molenaars startte
met een opleiding was Dik er als de kip-
pen bij. Op de Doesburger molen werden
de lessen gevolgd en op 22 mei 1971
werd er examen gedaan op De Fortuin in
Hattem. In Warken, op de molen van Nij-
endijk, kon hij daarna met zijn hobby aan
de slag. Toen in 1973 De Hollandsche Mo-
len eigenaar werd van de stellingkoren-
molen Nooit Gedacht in Warnsveld, nam
Dik Abelskamp het beheer van deze mo-

Riet en Leen Vellekoop met molenmaker
Hein Verbij bij het afscheid van Leen 
als molenconsulent bij de provincie 
Zuid-Holland op 2 april 1992 (foto jsb).
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len op zich. Daarnaast is Dik sinds 1973 ac-
tief als instructeur voor het Gilde. Naast
zijn eigen leerlingen heeft hij als gastge-
vende molenaar vele aspirant-molenaars
laten genieten van zijn kennis, kunde en
vakmanschap. Om van dat laatste nog
meer mensen te laten profiteren schreef
hij de instructiemap ‘Zingende Stenen’,
en een deel van ‘Rond Zingende Stenen’
voor de korenmolenaarscursus. In het na-
jaar van 1971 wist men Dik te strikken voor
het bestuur van Het Gilde van Vrijwillige
Molenaars waar hij tot april 1981 de func-
tie van penningmeester vervulde. Hij
coördineerde jarenlang de bliksemaflei-
der-controles voor het Gilde, en was in de
beginjaren van de Nationale Molendag
penningmeester van de Werkgroep Na-
tionale Molendag. Daarnaast trad hij in
het voorjaar van 1982 toe tot de Gelderse
Molencommissie, een adviesorgaan van
de Provincie Gelderland. Toen in 1991 de
restauratie van de Grafelijke Torenmolen
in Zeddam een feit was heeft hij zitting ge-
nomen in de Technische Commissie. Tot
2005 heeft hij Huis Bergh als eigenaar van
deze unieke ‘oude dame’ geadviseerd
over de meest uiteenlopende zaken. En
zoals het een echte ridder betaamt, strijdt
Dik al jaren als biotoopwachter voor een
goede omgeving van diverse molens. Dik
Abelskamp heeft op vele manieren bijge-

dragen aan het behoud van de molens in
Nederland en aan het enthousiasme van
velen om zich op hun beurt in te zetten
voor het laten draaien van de molens. Dik
zelf vindt het, bescheiden als hij is, de ge-
woonste zaak van de wereld om anderen
te helpen met zijn kennis. De Koninklijke
onderscheiding is een terechte waarde-
ring voor zijn bijzondere verdiensten voor
de molenwereld.

Lintje voor Giel de Graaf

Op 9 juni 2006 is door de burgemeester
van Leidschendam-Voorburg, Mr. M.A.P.
van Haersma Buma, een onderscheiding
uitgereikt aan Giel de Graaf. Hij is be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Giel de Graaf legde in 1974 het exa-
men van vrijwillig molenaar met goed ge-
volg en was van 1975 tot 2005 vrijwillig
molenaar van de Nieuwe Veenmolen te
Den Haag. De Graaf is ook instructeur van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en
leidde in het verleden al vele leerlingen
op, waarbij met regelmaat door het land
werd gereisd om elders molens te bekij-
ken. Van 1990 tot heden is hij vrijwillig mo-

Dik Abelskamp na uitreiking van de onderscheiding door locoburgemeester Luesink
(foto: D. Abelskamp Jr., 27 mei 2006).

Giel de Graaf (l.) bij het in gebruik 
nemen van de kraan bij De Salaman-
der door de heer Van Zon van De 
Hollandsche Molen (r.). De reconstruc-
tie van de kraan is een van de vele 
projecten waarachter Giel de Graaf 
zowel de drijvende als de uitvoerende
kracht was (foto jsb).
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lenaar van de houtzaagmolen De Sala-
mander in Leidschendam. Met grote vak-
bekwaamheid heeft hij zich sinds die tijd
ingezet bij de restauratie en instandhou-
ding van deze molen. Tijdens de restaura-
tie heeft hij aan de hand van oude teke-
ningen en foto’s veel reconstructiewerk-
zaamheden verricht en van zijn kennis is
dankbaar gebruik gemaakt bij het maken
van de herbouwplannen van Het Jonge
Schaap te Zaandam. De Graaf fungeert
als spreekbuis en technisch adviseur voor
Stichting De Salamander en is dé anima-
tor en promotor voor de organisatie van
evenementen om sponsors en donateurs
te werven. 

Nieuwe stichting voor de Goliath
in Uithuizermeeden

Een nieuw opgerichte stichting met de
naam Stichting Beheer en Behoud van
het Poldermolencomplex De Goliath
gaat zich sterk maken voor de overname
van molen De Goliath te Uithuizermee-
den van Stichting De Groninger Molen.
De nieuwe stichting wil haar middelen via
donateurs verwerven. Het voornemen
van De Groninger Molen om na het op-
gaan in Het Groninger Molenhuis haar be-
zit af te stoten richting Het Groninger
Landschap, baart vrijwilliger I. Wierenga
en de andere bestuursleden van de
nieuwe stichting grote zorgen. Men is
bang dat vanwege het toch al grote ove-
rige bezit van Het Groninger Landschap
de molens het kind van de rekening wor-
den vanwege een gebrek aan financiën
in de toekomst, onder andere door de
nieuwe regelgeving. Stichting De Gronin-
ger Molen staat versteld van deze ontwik-
keling, temeer daar de onderhandelin-
gen met Het Groninger Landschap al ver
gevorderd zijn.

Erepenning voor Meint 
Noordhoek

Uit handen van burgemeester A. Meijer
heeft Meint Noordhoek op 13 mei 2006 de
erepenning van de gemeente Wester-
veld uitgereikt gekregen. Noordhoek is
ruim 25 jaar vrijwillig molenaar op De Vlijt
te Diever en daarnaast bestuurslid en in-
structeur van het Gilde van Vrijwillige Mo-
lenaars, afdeling Drenthe. De erepenning
is door de gemeente in het leven geroe-
pen voor inwoners die bijzondere verdien-
sten hebben geleverd en bestaat uit een
zilveren penning met wapen en inscriptie.
Noordhoek verdient de onderscheiding
volgens de burgemeester voor het feit
dat hij in 1979 als molenaar begon op De
Vlijt en een jaar later reeds betrokken was
bij een grondige restauratie van deze mo-
len. Die restauratie werd uitgevoerd door
molenmaker Medendorp uit Zuidlaren en
startte in april 1980. In 1981 werd de ge-
heel maalvaardige molen opgeleverd.
Momenteel worden op de molen cursis-
ten van het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars opgeleid. 

Stichting De Aner Molen 
verwerft smederij

Stichting De Aner Molen heeft het initiatief
genomen voor het behoud van de 150
jaar oude smederij Borneman inclusief in-
ventaris. Dit volgt op het eerdere idee om
bij de Aner molen een smederij in te rich-
ten, een plan dat vanwege de hoogte
van het gebouw in relatie tot de bio-
tooprichtlijnen niet te realiseren was. Eige-
naar Alfring heeft de smederij met inven-
taris geschonken aan de stichting. De
smederij zal worden afgebroken en op-
geslagen totdat de plannen voor her-
bouw verder uitgewerkt zijn en er vol-
doende financiële middelen beschikbaar
zijn. De kosten zullen ongeveer 75.000
euro bedragen en een samen te stellen
werkgroep treedt na realisatie op om de
smederij in bedrijf te stellen, waarvoor en-
kele hoefsmeden zich al bereid hebben
verklaard. Herbouw zal waarschijnlijk
plaatsvinden nabij het landgoedrestau-
rant De Ganzenhoeve en een impuls voor
het toerisme rond Gramsbergen zijn. 

Wikken en wegen rond 
nieuwbouw in Dalfsen

De gemeente Dalfsen is er nog niet uit
hoe het nieuw te bouwen gemeentehuis
en een appartementencomplex exact
gesitueerd moet worden. Al eerder zijn de

eerdere plannen aangepast (Molenwe-
reld 2005-3-76). Zo krijgt het appartemen-
tencomplex een andere locatie en komt
er geen plein voor de molen. Dit zijn
slechts twee aspecten uit de veranderde
planvorming die de klankbordgroep Wa-
terfront op 22 mei 2006 voorgelegd kreeg.
De gedane concessies naar aanleiding
van overleg met diverse instellingen be-
tekenen dat er een kleiner aantal appar-
tementen en winkels wordt gerealiseerd.
Door het appartementcomplex op te
schuiven en dit te onderbreken, ont-
staan meer zichtlijnen naar zowel de mo-
len als naar het gemeentehuis. De bouw-
hoogte van appartementen en winkels
met bovenwoningen is drie bouwlagen
die naar de molen toe aflopend zijn tot
twee lagen. Het kan in Dalfsen gebeuren
dat het muntje toch nog de goede kant
op valt, al hoewel het natuurlijk afwach-
ten is hoe het aangepaste plan er in de-
finitieve vorm uit komt te zien. 

Plein rond De Zwaluw te Hasselt
gerealiseerd

Het plein rond molen De Zwaluw in Hasselt
is bijna klaar. De afgelopen weken is hard
gewerkt door vrijwilligers van De Zwaluw
te Hasselt die, samen met bouwbedrijf Kijk
in de Vegte en stratenmaker Van de Berg,
een groot aandeel in de werkzaamhe-
den hebben gehad. Op initiatief van

De Stichting De Aner Molen neemt naast deze molen nu ook een historische sme-
derij onder haar hoede (foto februari 1996).



238 9e jaargang 2006 nr. 7/8

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

Stichting Molen De Zwaluw is het restant
van de Stenendijk rond de molen gere-
construeerd en hebben vrijwilligers met
door de gemeente beschikbare ge-
stelde klinkers de bestrating aange-
bracht. Aangezien de werkzaamheden
meer tijd kostten dan aanvankelijk ge-
dacht is door vrijwillig molenaar W. Rou
geregeld dat hij samen met leerlingen
van het Deltion College te Zwolle de af-
ronding ter hand zou nemen. De voltooi-
ing van het molenplein is tot leerproject
aangewezen en op 14 juni hebben de
leerling-stratenmakers het project nage-
noeg afgerond. Zo snijdt het mes aan
twee kanten, de leerlingen doen erva-
ring op in een project dat zichtbaar blijft
en de stichting is verguld met het uitein-
delijke resultaat.

Werkzaamheden rietdek De
Hoop Garderen afgerond

De kap van molen De Hoop te Garderen
is weer voorzien van een nieuw rietdek
(Molenwereld 2006-4-128), het oude riet
moest na 35 jaar vervangen worden. Hier-
voor was het noodzakelijk dat rond de
molen een stellage werd gebouwd. Van
deze gelegenheid werd gebruik gemaakt
om direct het hout en het ijzerwerk van
een nieuwe verflaag te voorzien. Door de
koude en natte weersomstandigheden
hebben de werkzaamheden langer ge-
duurd dan de bedoeling was maar vanaf
half mei kon er weer gedraaid worden.
De molen ziet er nu weer stralend uit,
mede dankzij de gemeente Barneveld
die trots is op het 154 jaar oude monu-
ment en dit dan ook duidelijk laat blijken

door de molen goed te onderhouden.
Dankzij de Firma Brons uit Voorthuizen kan
er ook weer graan gemalen worden dat
aangewend wordt als veevoer. 
B. de Lange.

Voltooiing restauratie De Hoop 
te Giesbeek

Op tweede Pinksterdag 5 juni 2006 is de
voltooiing van de restauratie van koren-
molen De Hoop te Giesbeek feestelijk ge-
vierd. Vrijwillig molenaar Van Hal (red.:
niet zijnde eigenaar zoals in eerder artikel
werd vermeld) wachtte al jaren op de
restauratie die nu eindelijk is voltooid,
waardoor de molen er voorlopig weer te-
gen kan. De restauratie is uitgevoerd door
Vaags Molenwerken uit Aalten en om-
vatte diverse werkzaamheden aan kap,
kruiwerk en gevlucht (Molenwereld 2006-
4-121). De gemeente Zevenaar heeft
voor ruim 100.000 euro laten restaureren
hetgeen noodzakelijk was om de molen
te blijven gebruiken voor toeristische en
educatieve doeleinden. Wethouder A.
van Norel opende de molen en aanslui-
tend werd een rommelmarkt en braderie
rond de molen gehouden. 

De Hoop alias De Beijenkorf te
Maurik voorzien van kap

In mei werd de kap van De Hoop te Mau-
rik voorzien van riet (Molenwereld 2006-6-
196) en op 13 juni 2006 was het moment
daar de kap op de molenromp te plaat-
sen. Na ruim zeventig jaar zonder kap te
hebben gestaan is de molen uitwendig
nu weer een stuk completer. De familie
Beijen is sinds 1999 eigenaar van de als
woning ingerichte molen en op korte ter-
mijn zal de molen weer regelmatig
draaien zodra de Vaagsroeden 132 en
133 gestoken zijn. Men heeft de restaura-
tie vanaf 2004 in fasen uitgevoerd, nadat
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
de molen als waardevolle incomplete
molen kwalificeerde bij de inventarisatie
van molenrompen en -restanten. De
werkzaamheden zijn uitgevoerd door En-
dendijk uit Terschuur. De eigenaar heeft
tevens de vrijheid genomen om de molen
de naam De Beijenkorf te geven, die dui-
delijk geïnspireerd is door de familienaam.

Wapenveldse biotoopkwestie
nog niet opgelost

Het eind 2005 ter inzage gelegde ont-
werpbestemmingsplan Industrieterrein
Wapenveld (Molenwereld 2005-12-379),
waarvan een molenbeschermingszone
deel uitmaakt, leidt opnieuw tot kritiek.
Het plan volgde voor wat betreft de mo-
lenbeschermingszone op een reeds uit-
gevoerd kapplan bij de molen en zou na
overleg met De Hollandsche Molen tot
stand zijn gekomen. Een plaatselijke mo-
lenliefhebber, die het getouwtrek over de
zone (dat al sinds 1988 wordt gevoerd)

Vooroorlogse foto van De Zwaluw in Hasselt met de Stenenmuur of Stenendijk. Dat
was een gemetselde waterkering die het achterland moest beschermen tegen over -
stromingen vanuit het Zwarte Water. Deze muur liep in Hasselt om de molen heen.
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beu diende een klacht in. In die jaren
hebben de provincie Gelderland, De Hol-
landsche Molen en andere belangheb-
benden zich met de zaak bezig gehou-
den. Tegen het eind december 2005 ge-
lanceerde plan ageerde De Hollandsche
Molen, aangezien zij van mening is dat
het beleidsvoornemen te soepel is en
moet worden aangepast in een zone van
300 meter rond de molen. De gemeente
Heerde stelt dat dit omwonenden te veel
in hun eigendoms- en gebruiksrecht zou
beperken. 

Restauratie in zicht voor molen
Bataaf in Winterswijk

Op 30 mei vond tijdens een feestelijke bij-
eenkomst bij de molen Bataaf de start
plaats van de sponsor- en donateursac-
tie. Sponsoring is ook mogelijk in natura, zo
liggen naast de molen al enkele flinke
dikke eiken boomstammen. Ook kan men
een in de brochure vermeld molenonder-

deel sponsoren ; het duurste is de binnen-
roede voor 40.000 euro en het goed-
koopst is het kruirad voor 1.750 euro. De
brochure ziet er bijzonder fraai uit met
veel oude en nieuwe foto’s en bouwteke-
ningen zoals de molen er nu bijstaat en er
hopelijk over een paar jaar bij zal staan.
Een aardig filmpje op dvd maakt het ge-
heel zeer aantrekkelijk.
Tijdens de bijeenkomst kreeg burgemees-
ter Th. Van Beem de eerste sponsorbro-
chure overhandigd door de voorzitter
van Stichting Molen Bataaf, de heer J.P.
Donderwinkel.
De burgemeester kon op zijn beurt een
enveloppe overhandigen met alle beno-
digde vergunningen, zodat er nu geen
belemmeringen meer zijn om subsidies
aan te vragen.
De restauratie komt op 746.287 euro,
waarvan driekwart zal worden gesubsi-
dieerd en een eenvoudig rekensommetje
laat zien dat er dan altijd nog een kleine
200.000 euro bijeen gebracht zal moeten
worden. De sponsor- en donateursactie is

beslist hard nodig om dat bedrag bij el-
kaar te krijgen. Winterswijk, eens de rom-
pengemeente van ons land, kan straks
weer bogen op vijf compleet maalvaar-
dige molens (naast de Bataaf zijn dat de
Molen van Berenschot en de windmolens
De Meenkmolen, Venemansmolen en
Sevink Mölle). Nel Scholten-Ballast.

Jubileum en wisseling van de
wacht molen Hoofddorp

Zaterdag 1 juli vormde een dubbele mijl-
paal in de geschiedenis van de molen De
Eersteling in Hoofddorp. Op die dag werd
het 150-jarig bestaan van de molen ge-
vierd en werd het molenaarschap over-
gedragen aan Sander van Rijn.
In juni 1848 werd begonnen met het
droogmalen van de Haarlemmermeer.
Vier jaar later viel de polder droog. In de
polder werden twee dorpen gesticht;
Hoofddorp en Nieuw Vennep. Een molen
was in de agrarische samenleving die de
Haarlemmermeer toen was onmisbaar. In
januari 1856 vroeg en verkreeg de Piers-
hilse molenmaker Dirk David van Dijk toe-
stemming voor de bouw van een molen
in Hoofddorp. Van Dijk maakte voor de
bouw van de eerste molen in de pas
drooggemaakte polder - vandaar de
naam - gebruik van een molen die oor-
spronkelijk door hem gemaakt was voor
Katwijk aan Zee, maar daar waarschijnlijk
nooit heeft gestaan. De uitbreiding van
Hoofddorp in de twintigste eeuw maakte
het onmogelijk dat De Eersteling op zijn
oorspronkelijke plaats aan de Kruisweg
kon blijven functioneren. Op 5 januari
1977 werd de stenen molenromp in zijn
geheel overgeplaatst naar een nieuwe
locatie aan de Liniedijk. Het was voor het
eerst dat een stenen molenromp in zijn
geheel werd verplaatst. In februari 1978
werd de verplaatste en gerestaureerde
molen in gebruik genomen. De Eersteling
is sindsdien op een enthousiaste manier
en met veel liefde bemalen door Dick
Prins uit Rijsenhout, een vrijwillige mole-
naar van het eerste uur. Hij heeft zo de
molen een bijzondere plaats gegeven in
de Hoofddorpse gemeenschap. Op 1 juni
2005 liep het arbeidscontract van de mo-
lenaar af en de gemeente Haarlemmer-
meer wilde dit niet verlengen met het oog
op de gevorderde leeftijd van de heer
Prins. Prins zou graag zijn leerling Sander
van Rijn als opvolger zien, maar deze was
toen nog geen gediplomeerd vrijwillig
molenaar. Dat leidde tot een onverkwik-
kelijke situatie (zie Molenwereld 2005-3-80,
81). Gelukkig is dat probleem recent op-
gelost. Sander van Rijn heeft zijn diploma
en is nu per 1 juli Dick Prins officieel als mo-
lenaar opgevolgd. De Eersteling is de eer-
ste en de laatste molen van de Haarlem-
mermeer. In het 150-jarig bestaan van de
molen is de polder immens van karakter

Molen De Vlijt in Wapenveld 
(foto G.H. Varwijk, 6 mei 2006).
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veranderd. De Eersteling bleef, levende
herinnering aan een pioniertijd, een tijd
waarin 150 jaar geleden Van Dijk zich als
molenaar waar moest maken. Nu, 150
jaar later, moet een jonge molenaar zich
weer op De Eersteling waar maken. We
wensen hem daarbij veel succes toe. jsb.

Broers Keijzer kwart eeuw 
molenaar op Texel

Na het overlijden van hun vader Jaap
Keijzer namen zijn zoons André en Willem
Keijzer het werk op de molen van de pol-
der Het Noorden te Oosterend en op De
Traanroeier te Oudeschild over en zijn zo
in 2006 25 jaar als vrijwillig molenaar ac-
tief. De molen van Het Noorden kwam in
1970 in het bezit van de Vereniging De
Hollandsche Molen en onderging in 1973-
1974 een grote restauratie. Oud-beheer-
der Gerrit Boot van Natuurmonumenten
wist beide broers over te halen het werk
van hun vader op de poldermolen voort
te zetten. Daarnaast ontfermde André
Keijzer zich twaalf jaar lang als onder-
houdsmonteur van de PEN over De Traan-
roeier, in de periode dat de oorspronkelijk
als korenmolen ingerichte molen nog
elektriciteit opwekte. Nadat NUON de
molen in 1999 aan de Stichting tot be-
houd van de Traanroeier had overgedra-
gen, kwam Willem Keijzer op de molen als
werknemer van het Maritiem -en Jutters-

Museum. Zowel André als Willem Keijzer
zijn bestuurslid van de Stichting tot be-
houd van de Traanroeier. 

Babbersmolen opengesteld 
voor bezoekers

Op de Midden-Delfland Dag op zaterdag
17 juni 2006 heeft de nieuwste telg in de
molenfamilie van Stichting De Schie-
damse Molens gastvrij haar deuren geo-

pend voor het geïnteresseerd publiek. In
de poldermolen die door de molenstich-
ting weer in oude glorie zal worden her-
steld, werd de bezoeker op de begane
grond inzicht verschaft in de restauratie-
plannen en het molen- en polderverle-
den. Als speciale gast was de heer Willem
Pieter Post aanwezig, die van vier gene-
raties Post als laatste molenaar/machinist
op de molen werkte en in het molenaars-
huis woonde. De Babbersmolen beet hier-
mee de spits af van het project ‘Gastvrije

Molen De Eersteling tijdens de 
verplaatsing in januari 1977 
(foto Fr. Pardoel).

De gebroeders Keijzer 25 jaar actief in het molenaarsvak (foto: H. Noot, 4 juli 2004).

De nog onttakelde Babbersmolen wacht betere tijden (foto: Han Dijkstra, 
voorjaar 2005).
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Molens’. In het kader van het 25-jarig jubi-
leum van Stichting De Schiedamse Mo-
lens zal er elke maand (uitgezonderd de
zomervakantieperiode) op elk van de
Schiedamse molens een bepaald facet
van het werken met de molens belicht
worden. Het malen van meel, het bedie-
nen van de molen, het uitvoeren van klein
onderhoud en meer van deze zaken ko-
men per keer aan de orde. Een unieke
kans om op een informele manier het
naadje van de kous te achterhalen en
kennis te maken met elke molen. 
Stichting De Schiedamse Molens.

Nieuwe tentoonstelling in 
museummolen De Nieuwe 
Palmboom

Onder de titel ‘Handen uit de mouwen
we gaan een molen bouwen’ is in de mu-
seummolen De Nieuwe Palmboom te
Schiedam begin mei een nieuwe ten-
toonstelling van start gegaan. Met de ei-
gen ervaring van nieuwbouw en opbouw
bij respectievelijk de museummolen en
De Walvisch en de expertise van de mo-
lenmakers van Restauratie Werkplaats
Schiedam is molenbouw een onderwerp
waarover Stichting De Schiedamse Mo-
lens veel kan vertellen. Om de verschillen
en overeenkomsten met de vroegere
aanpak eens onder de loep te nemen
werd de tentoonstelling opgedeeld in de
onderdelen historie, hedendaagse aan-
pak en de interactieve hoek. Oude ge-
reedschappen en hoe deze gereed-
schappen gebruikt werden is te zien op
oude prenten en te lezen in de beschrij-
vingen. Verder zijn er oude attributen te
bekijken en kan men zelf ervaren hoe

men vroeger (op ruim 15 meter hoogte!)
aan het verven was. Het ophijsbare schil-
dersstoeltje kan uitgeprobeerd worden.
Ook is te zien hoe eeuwen geleden, zon-
der de moderne elektronische snufjes,
toch snel een molen werd gebouwd. In
de actuele informatie over molenbouw
komt aan de orde waar men tegenwoor-
dig allemaal mee te maken heeft, zoals
voorschriften en wettelijke bepalingen.
De redenen en uitgangspunten voor
nieuwbouw van molens zijn daarbij opge-
nomen, met voorbeelden. In de interac-
tieve hoek kan aan de hand van vragen
de molenkennis getoetst worden. Verder
is er een film waarin twee jonge molen-
bouwers over hun project vertellen. De
tentoonstelling is voor alle leeftijden inte-
ressant en met name voor jongeren vanaf
12 jaar. 
De tentoonstelling is te bezoeken tot het
voorjaar 2008. De museummolen is geo-
pend van dinsdag tot en met zaterdag
van 11.00-17.00 uur en op zon- en feest-
dagen van 12.30-17.00 uur en de entree-
prijs bedraagt voor volwassenen 2,50 euro
en voor kinderen (tot 12 jaar) 1,75 euro.
Stichting De Schiedamse Molens.

Protestactie tegen hoogbouw
Spijkenisser molen

Molen Nooit Gedacht te Spijkenisse wordt
bedreigd door de nieuwbouw van hoge
appartementen en een theatertoren
(Molenwereld 2006-6-225/226) in de toe-
komstige wijk De Elementen. Beide bouw-
plannen hebben invloed op de biotoop
van de molen, reden voor de Socialisti-
sche Partij om een actie op te zetten ten
behoeve van het behoud van een

goede molenbiotoop. De partij is op 13
mei 2006 een handtekeningenactie be-
gonnen, aangezien zij het vermoeden
heeft dat de provincie van zins is de plan-
nen te honoreren en vrijstelling te geven
voor de biotooprichtlijnen. Oude plannen
dat de molen zou worden verhoogd
en/of de theatertoren verdiept zou wor-
den aangelegd zijn al weer enige tijd
passé en het is dringend de zaken nu te
regelen. Zo’n 300 mensen hebben zich so-
lidair verklaard met de actievoerders en
plaatsten hun handtekening onder het
motto ‘Hou de molen in z’n element’. 

Molen Kloetinge onder 
andere vlag 

Nadat in 1998 de Kloetingse molen in het
beheer was gekomen van de Stichting
tot Behoud van De Molen van Kloetinge
onderging deze een aantal onderhouds-
werkzaamheden. Nog geen tien jaar la-
ter trekt de stichting, op basis van het af-
gegeven inspectierapport van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, aan de
bel vanwege ontbrekende financiële
middelen voor een aantal dringend
noodzakelijke werkzaamheden. Wel is in
mei 2006 de windpeluw vervangen en
zijn een aantal stukken van de kapbe-
dekking vernieuwd, daar waar de kap
lekkages vertoonde. De molen is feitelijk
eigendom van de heer P. Mans, die de
molen in 1979 grondig liet restaureren
maar de molen al enige jaren wil verko-
pen. Ziet men in Nederland op veel
plaatsen een tegenovergestelde bewe-
ging, zo is de gemeente Goes nu toch
bereid de molen in eigendom te verwer-
ven en deze vervolgens om niet aan de

Schiedam: verven van de lange schoren
van De Drie Koornbloemen omstreeks
1964. Hoogtevrees? Arbo? Hoezo?
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bestaande of een nieuwe stichting over
te doen. De gemeente zal tevens deelne-
men in de beherende stichting. Begin juni
heeft het College van B en W besloten
voor de aankoop een bedrag van
120.000 euro uit te trekken, en tegelijker-
tijd verzoeken tot restauratiesubsidie uit te
zetten. De vraag die beantwoord moet
worden alvorens de overdracht te be-
krachtigen is tegen welke prijs en onder
welke voorwaarden. De gemeenteraad
moet zich nog uitspreken over het voor-
stel, dat in de uitwerking overeenkomt
met de constructie die is toegepast bij
molen Nooit Gedacht te Eindewege. 

Oprichting Vrienden van Molen
Vogelzicht te Kuitaart

Op 4 september 2004 werd molen Vogel-
zicht te Kuitaart (Molenwereld 2004-10-
332) na een omvangrijke restauratie in
gebruik gesteld. De molen was lang in het
bezit van de familie Van Jole doch is nu
eigendom van Stichting Molen Vogel-
zicht. De jonge generatie van de familie
Van Jole heeft daarnaast een afzonder-
lijke stichting opgericht met het doel om
middelen bijeen te brengen voor toekom-
stig onderhoud van de molen. Ze werkt
daartoe samen met de eerder ge-
noemde stichting zodat er constante zorg
blijft voor het behoud van de molen. De
nieuwe stichting heeft een schrijven ge-
richt aan iedereen waarvan men ver-
wacht dat die een warm hart aan de mo-
len toedraagt. Een vrijwillige bijdrage is te
doneren op rekeningnummer 1211.38.925
ten name van de Stichting Vrienden van
Molen Vogelzicht te Kuitaart.

Bezwaren molen Serooskerke
N57 deels gegrond verklaard

Gedeputeerde Staten van de provincie
Zeeland heeft het bestemmingsplan voor
een deel van de nieuwe N57, namelijk het
stuk tussen Middelburg en Vrouwenpol-
der, ten onrechte goedgekeurd. Dat is al-
thans de uitspraak van de afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State
op 17 mei 2006. De Raad van State heeft
de bezwaarmakers ten aanzien van de
luchtkwaliteitsnormen en het belang van
een goede molenbiotoop rond molen De
Jonge Johannes te Serooskerke in het ge-
lijk gesteld. Alle andere ingediende be-
zwaren zijn ongegrond verklaard (waar-
onder ook verslechtering van de bereik-
baarheid en verkeersveiligheid van en
rond De Jonge Johannes). De uitspraak
volgt op diverse ingestelde bezwaar- en
beroepschriften van onder andere Plat-
form N57 en GroenLinks Veere. De provin-
cie en lagere overheden blijven echter
achter het nut en de noodzaak staan en
zullen hun plannen rekening houdende
met de uitspraak aanpassen, waardoor
de geplande start in 2007 niet in het ge-
ding hoeft te komen. 

Opnieuw hoop voor De Hoop 
te Beers

Het restant van korenmolen De Hoop te
Beers staat er sinds 1960 troosteloos bij, en
al enige jaren is een stichting bezig met
de plannen om de molen weer in oude
staat te herstellen (Zie Molenwereld 2000-
10-216 e.v). De plannen werden tot he-
den min of meer gedwarsboomd door

bezwaren van een omwonende, die niet
toestond dat het gevlucht over zijn per-
ceel grond zou draaien (eenzelfde reden
die ook de Boekelse standerdmolen al ja-
ren parten speelt). De stichting wil de mo-
len in eigendom overnemen en ziet op-
nieuw mogelijkheden tot restauratie te
komen, nu het bedoelde perceel in han-
den van een andere (welwillende) eige-
naar is gekomen en heeft de gemeente
verzocht medewerking te verlenen. De
gemeente adviseert de stichting eerst an-
dere fondsen aan te boren, doch de
stichting acht een kans van slagen groter
wanneer ze de gemeente al achter zich
heeft staan. De gemeente is in elk geval
bereid om een overeenkomst op te (la-
ten) stellen waarin de afspraken met de
omwonende worden vastgelegd. Molen-
maker Beijk schat dat restauratie zo’n slor-
dige 500.000 euro zal kosten, maar dat de
molen de moeite van herstel zeker waard
is. In het Land van Cuyk is een stellingmo-
len tot een zeldzaamheid verworden
want alleen in Rijkevoort is hiervan nog
een exemplaar aanwezig. Onderdelen
van de molen die bij de gemeente opge-
slagen liggen, kunnen bij de restauratie
voor een deel opnieuw aangewend wor-
den. 

Staat van De Deen te 
Luyksgestel wordt onderzocht

Adviesbureau Groen onderzoekt in op-
dracht van de gemeente Bergeijk de on-
derhoudstoestand van molen De Deen in
Luyksgestel. Aansluitend zal het bureau
op basis van de inventarisatie een lange-
termijnonderhoudsplan opstellen. Op 12
juni 2006 hebben medewerkers van het
bureau Groen de molen van binnen en
van buiten geïnspecteerd en daarbij in
een aantal wezenlijke onderdelen grote
aantasting door houtworm, boktor én de
bonte knaagkever vastgesteld. Zo zijn di-
verse zolderbalken ernstig verzakt en is
de draaglast van zolders gedeeltelijk be-
perkt tot het gewicht van slechts een
persoon. De uit 1839 daterende molen is
al jaren niet meer in gebruik, dit in tegen-
stelling tot de andere molen De Grens-
wachter. Na herstel van de schade ont-
staan door een windhoos in 1963 is er in
de jaren daarna te weinig onderhoud
aan de molen gepleegd. In de restaura-
tie wordt herstel van gevlucht, staart, kap
en zolders meegenomen en voor naar
eerste schatting 300.000 euro kan de mo-
len inclusief schilderbeurt er weer piekfijn
uitzien. 

Herstel noodzakelijk molen 
van Nispen 

Na 121 jaar in het bezit te zijn geweest
van de familie Aerden, kocht de ge-
meente Roosendaal in 1975 de molen en
liet deze in 1978 grondig restaureren,
waarbij het wieksysteem Van Riet op
beide roeden weer werd hersteld. Ruim
twintig jaar later werden diverse herstel-

Molen Vogelzicht in Kuitaart heeft een opvallende bijzonderheid: een lorriespoor
tussen de molen en de maalderij. Het kwam vroeger meer voor, o.a. in Genderen,
maar is overal verdwenen (foto J.L.J. Tersteeg).
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werkzaamheden uitgevoerd, maar nu in
2006 is onderhoud aan het gevlucht op-
nieuw noodzakelijk. Bewoners van Nispen
hebben bij de gemeente hun beklag ge-
daan dat ze bang zijn dat eerdaags een
plaat van het gevlucht af zal waaien. De
gemeente heeft op 8 juni 2006 toege-
zegd dat het door Verbij te Hoogmade uit
te voeren herstel aanstaande is. 

Molenmaker Adriaens wil 
Weerter molens verwerven

Plannen om de vier Weerter molens (Sint
Anna in Keent, Sint Anna in Tungelroy, Sint
Jan en de De Nijverheid beiden te Stram-
proy) over te dragen aan de Molenstich-
ting Weerterland dateren alweer van een
jaar geleden (Molenwereld 2005-6-197).
Alvorens hiertoe over te gaan zou de ge-
meente Weert inventariseren hoe ze tot
en met 2008 een bedrag van 424.000
euro zou besteden voor restauraties. De
inventarisatie is inmiddels afgerond (Mo-
lenwereld 2006-1-9), maar met de ge-
sprekken tot overdracht wil het voorals-
nog niet erg vlotten. Molenbouwbedrijf
Adriaens heeft bij de gemeente Weert
een aanbod op tafel gelegd om de mo-
lens te kopen en zo de impasse te door-
breken. Aangezien het bestuur van de
stichting nog niet toe is aan een definitief
besluit en er nog geen concreet overleg
met de gemeente is geweest, heeft 

Adriaens dit voorstel gedaan om daar-
mee een meer gunstige positie voor de
vier molens te creëren. De molenstichting
noch de gemeente staan afwijzend te-
genover het voorstel, maar de gemeente
geeft aan dat idealiter en volgens raads-
besluit de molens aan een ideële molen-
stichting verkocht zouden worden. Het
staat in ieder geval vast dat vanaf 2007
de restauraties ter hand genomen zullen
en kunnen worden, los van het eigen-
domsvraagstuk. 

Nieuwe molenkaarten Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams-
donksveer heeft weer enige molenkaar-
ten uitgegeven. Deze keer van de Wind-
lust in Nistelrode en ‘t Vliegend Hert in ‘s-
Gravendeel.
De kaarten kosten 0,50 euro per stuk, te
vermeerderen met portokosten (0,39 euro
bij maximaal vijf stuks). Ze zijn te bestellen
door het bedrag over te maken op Post-

Molen De Hoop in Beers 
(foto F.D.A. Harteman 1993).

Standerdmolen Sint Jan in Stramproy, één van de Weerter molens die misschien
overgaat naar molenmaker Adriaens (foto H. Noot, 13 juli 2005).
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bankrekening 747404 van H. van Steen-
bergen, Kardeel 133, 4741 LR Raams-
donksveer onder vermelding van het ge-
wenste (en bij overschrijving via een
bankrekening het adres vermelden). Voor
nadere informatie: tel. 0162-516602.

In ‘t kort

- De molenaarswoning van De Jonge
Hendrik te Den Andel staat opnieuw te
koop, nu voor de som van 349.000 euro. 
- Spinnenkop De Bird te Grouw is door de

gemeente Boarnsterhim, met gelijktijdig
een verhoging van de jaarlijkse bijdrage
met 2.202 euro, overgedragen aan de
Stichting Poldermolens ‘De Lege Midden’.
- Gieterveen wil, samen met de Drentse
Molenstichting en Het Drents Landschap,
aanspraak maken op extra middelen ten
behoeve van het wegwerken van onder-
houdsachterstanden.
- Stichting Molen de Zwaluw te Hasselt
heeft van de sportfederatie Zwartewater-
land een bedrag van 3.600 euro gekre-
gen, zijnde het batig saldo na opheffing
van de federatie.

- De Mallumsche Molen te Eibergen is op
13 mei 2006 door wethouder J. Vennever-
tloo officieel opnieuw in werking gesteld
na een omvangrijke restauratie.
- Voor de vestiging van een archeolo-
gisch museum, samen met het Natuur- en
Milieueducatief Centrum, op het terrein
van molen De Koe is door de provincie
Gelderland een bedrag van 718.00 euro
beschikbaar gesteld aan de gemeente
Ermelo. 
- Na de tijdelijke onttakeling in december
2005 zijn de restauratiewerkzaamheden
aan De Hoop te Vorden in volle gang.
- De Provincie Noord-Holland heeft over
2005 een bedrag van 176.346 euro uitbe-
taald aan 125 molens op grond van de
provinciale draaipremieregeling.
- De provincie Utrecht is bereid een bij-
drage van circa 300.000 euro beschik-
baar te stellen voor de restauratie van De
Valk te Montfoort.

De Graanhalm in Haamstede, beter bekend als de Pannekoekenmolen, is een 
bekende attractie langs de Schouwse kust (foto G.H. Varwijk). 

De tijdelijk ontmantelde De Hoop te
Vorden ondergaat een grote restauratie
(foto: M.M. Esselink-Oosterholt, 9 mei
2006).
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- Het College van B en W van de ge-
meente Soest heeft goedkeuring gege-
ven voor de bouw van twee woningen
op de voormalige plek van korenmolen
De Windhond, waarvan de opbrengst be-
stemd is voor de herbouw elders te Soest. 
- De rechtbank in Amsterdam heeft Stich-
ting Houtzaagmolen De Otter schriftelijk
medegedeeld een uitstel van zes weken
in acht te nemen alvorens ze een uit-
spraak zal doen over de verplaatsing van
de molen, zodat die uitspraak nu half juli
wordt verwacht.
- Op 10 juni 2006 heeft Ruud Bax voor zijn
nimmer aflatende inzet als vrijwillige mole-
naar uit handen van voorzitter Dijkman de
jaarlijks door de Rijnlandse Molenstichting
uit te reiken Gouden Wiek ontvangen. 
- De gemeente Teylingen zal vanaf 2007
circa 17.000 euro aan de Rijnlandse Mo-
lenstichting toekennen voor het onder-
houd van zeven Warmondse molens.
- In afwachting van restauratie heeft de
brandweer diverse losse onderdelen van
het gevlucht van de molen te Rockanje
afgenomen. 
- Op 16 mei 2006 is De Graanhalm te
Burgh-Haamstede voorzien van een
nieuwe buitenroede (Vaags, nummer
130), terwijl op zaterdag 24 juni een kunst-
project van Anna Blom in de Theetuin bij
deze molen is onthuld.
- De gemeente Hulst is erin geslaagd een
nieuwe vrijwillig molenaar aan te stellen
voor de Stadsmolen (Molenwereld 2005-
4-120).
- Het overschot in de perspectievennota

2007-2010 van de gemeente Terneuzen
wordt onder andere besteed aan herstel
van molen Windlust te Hoek. 
- In de financiële meerjarenplanning
2007-2010 van de gemeente Borsele
wordt een bijdrage opgenomen ten be-
hoeve van de restauratie van de molen
te Ovezande (Molenwereld 2006-1-7/8). 
- De nieuwe eigenaar van De Vier Winden
te Sint-Annaland is voornemens de molen
weer volledig in goede staat te brengen. 
- De als recreatie-woonmolen ingerichte
molen Landzigt te Wissenkerke staat te
koop voor een nader overeen te komen
prijs.

Molenkalender 2006

26 augustus Drentse Molendag.
24 juni t/m 23 september Expositie Van
molens en mensen (SIMAV).
2 september Molendag Walcheren.
9 en 10 september Open Monumenten-
dag.
26 septembe Symposium Schermer.
1 oktober Peellandse Molendag.
7 oktober  Molenruilbeurs in Molen Kyck
over den Dyck Dordrecht.

Molenkalender buitenland 2006

27 augustus Provinciale Molendag
Vlaams- Brabant en Antwerpen (B).
15 oktober Provinciale Molendag Oost-
Vlaanderen (B).

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 toegezonden 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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‘ T  B E T E R E  W E R K

Mevrouw G.J.T. Overduin-Somsen, secre-
taris van Stichting De Windhond schrijft:

In Molenwereld 9e jaargang nummer 6
trof ik tot mijn verrassing op pag. 197 infor-
matie aan over herbouw De Windhond te
Soest. De foto in uw blad geeft een aar-
dige indruk van de belangstelling bij de
eerste handeling op 28 april. Tot zover

dank voor de aandacht die u in Molen-
wereld aan molensactueel besteedt. De
tekst bevatte inhoudelijk enkele onjuisthe-
den. Zo werden de zakjes molenmeel (ge-
malen in de molen van Cothen) niet over-
handigd aan de heren Vos en Van de
Grift, maar aan de voorzitter en de secre-
taris van het stichtingsbestuur t.w. de heer
W.P. de Kam en mw. G.J.T. Overduin-Som-

sen. Misschien aardig om te vermelden
dat de eerste molensteentjes werden ge-
kocht door een kleindochter van/voor
één van uw trouwe abonnees de heer H.
Jacobs te Oegstgeest. Graag verwijs ik u
voor actuele informatie naar onze web-
site www.windhond.nl

Naar aanleiding van het artikel in het
vorige nummer over het verongeluk-

ken van de molen van Walderveen
stuurde de heer Esselink een foto van
deze molen na het ongeval, afkomstig uit
de collectie van molenaar Frans Gunne-
wick in Vragender. De schade loog er niet
om maar lijkt toch minder te zijn dan de
tekst suggereerde. Zo lag niet de as dwars
door de kap, maar een stuk van de afge-
broken binnenroe.
Helaas biedt de foto niet veel duidelijk-
heid over de kap. In het artikel uitte ik de
veronderstelling dat de kap vernield en
daarom vervangen was door de kap van
een grotere sloopmolen. Doordat de
schade minder was dan verondersteld en
de vorm van de kap op de foto is dat nog
maar zeer de vraag. Misschien bieden fo-
to’s uit de tijd 1912 -1916 - als die er zijn -
duidelijkheid. Het lijkt er toch het meest
op dat de oude kap is hersteld, waarmee
mijn veronderstelling in het vorige num-
mer aanvechtbaar is. Dan blijft toch weer
de mogelijkheid open dat, zoals ik in 1991
in De Molenaar suggereerde dat de mo-
len in 1912 werd herbouwd met onderde-
len van een Zaanse plus een Friese molen.
Over het hoe en waarom ervan tasten we
in het duister. 
Wel reageerde ook Dick Zweers uit Berge-
ijk op het artikel. Hij schreef: ‘Frans Rutten
en ik hebben samen met de molenaar
deze molen eens aandachtig bekeken.
Dat zal wel zo’n 20 jaar geleden zijn. We
meenden te mogen constateren dat: 
- deze molen exclusief als pelmolen is ge-
bouwd 
- de romp uitgesproken Friese kenmerken
heeft 
- de telmerken met dezelfde beitel zijn ge-
hakt als het jaartal 1801 dat in een der
achtkantstijlen staat.’
De raadsels rond de Walderveense molen
zijn vooralsnog niet opgelost.

De ravage aan de Walderveense molen
(foto coll. F. Gunnewick/E.G.M. 
Esselink).

N a  h e t  o n g e l u k

S t a r t  b o u w  m o l e n  S o e s t
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Het boek is verkrijgbaar in de informatie-
centra van Stichting Het Utrechts Land-
schap. Tevens kan het boek besteld wor-
den via www.utrechtslandschap.nl. (Post-
adres: Postbus 121 3730 AC De Bilt, tel. 030
2205555, fax: 0302205544.
De winkelprijs is i 34,50 en de speciale le-
denprijs i 24,50 (donateurs van Stichting
Het Utrechts Landschap).

N.a.v. Wieken, wind en weidevogels, mo-
lens in het Utrechtse landschap (De Bilt
2006), 184 pagina’s ISBN-10: 90-810509-1-5

P a p i e r m o l e n

Utrechtse Molens uit de kunst

Molens zijn al sinds de Middeleeuwen
inspiratiebronnen voor beeldende

kunstenaars. Op schilderijen als die van
Pieter Bruegel krijgen molens soms een
belangrijke plaats. Sindsdien zijn vele eeu-
wen verstreken, maar nog steeds zijn mo-
lens inspirerend voor beeldende kunste-
naars. Dat blijkt ook wel uit het op 1 mei jl.
verschenen boekwerk Wieken, wind en
weidevogels.

Sinds januari 2005 beheert de Stichting
Het Utrechts Landschap de 22 molens van
de Stichting De Utrechtse Molens. Het
Utrechts Landschap heeft samen met the
Artists for Nature Foundation een 182 pa-
gina’s tellend boekwerk uitgegeven waar
die 22 molens wel op een heel bijzondere
manier gestalte in krijgen in een combi-
natie van molen, natuur en landschap.
Soms valt de schijnwerper nadrukkelijk op
de molen - in zijn geheel of in details -
soms op de natuur of het landschap waar
de molen deel van uitmaakt. In 2005 zijn in
april en september kunstenaars in het
veld actief geweest. Dit heeft geresul-
teerd in ruim 200 kunstwerken. Kunste-
naars uit Nederland die hebben meege-
werkt zijn o.a. Charles Donker, Jeroen Her-
mkens en Erik van Ommen. Uit het buiten-
land hebben o.a. Bruce Pearson, Vadim
Gorbatov, Wolfgang Weber een bijdrage
geleverd. In het boek zijn circa 180 schil-
derijen, etsen en schetsen opgenomen.
Jhr.dr P.A.C. Beelaerts van Blokland, oud-
minister en oud-voorzitter van de Raad
van Bestuur van Het Utrechts Landschap
heeft het boek van een inleiding voorzien
waarin hij ingaat op de relatie tussen mo-
len en landschap.
Er is als het ware per molen een hoofd-
stuk, bestaande uit een korte inleiding
over de molen; een kaartje zodat men
weet waar de molen ongeveer in de pro-
vincie te vinden is en uiteraard de afbeel-
dingen van de kunstwerken die op die
molen betrekking hebben. Een sterk punt
is dat per molen meerdere kunstenaars
gewerkt hebben waardoor eenzijdigheid
is vermeden. 
Informatieve teksten informeren de lezer
over meer algemene en bijzondere kan-
ten van de molens en ook wel van bij mo-
lens betrokken mensen als molenmaker
Lucas Verbij en vrijwillig molenaar Michel
Vader. 
De voor de werken gehanteerde technie-
ken en materialen verschillen: potlood-
en houtskooltekeningen, etsen, olieverf-
schilderijen op linnen, linoleumsneden,
aquarellen. In combinatie met de per-
soonlijke stijl van de kunstenaar ontstaat
een rijk geschakeerd geheel. De kwaliteit

is hoog, maar er zijn uitschieters, zowel
naar boven als beneden. Niet voor niets is
een molen een bouwwerk met zeer ge-
voelige verhoudingen. Naast die verhou-
dingen grijpen is de plank misslaan. Er zit-
ten op zich - gelukkig heel zelden - prach-
tige werken bij waar de molen om die re-
den het geheel zelfs detoneert. Het is ook
niet moeilijk te raden hoe een etser tot
een molendoodzonde komt: een gespie-
geld gevlucht (pag. 140). Toch doet dit
soort incidenten geen afbreuk aan de
zee hoge kwaliteit van dit boek, een boek
dat in zijn soort uniek is. Er zijn platen bij
waar je haast ademloos naar kijkt. Mo-
lens, gevangen in de verbeelding, een
verbeelding die op zijn beurt de kijker
weer gevangen neemt. Het is een kunst
boek om te kijken, nog eens te kijken en
steeds nieuwe dingen te ontdekken.
Wieken, wind en weidevogels wordt af-
gesloten met de adresgegevens van de
molens, een pagina met foto’s van alle
molens en biografieën van de deelne-
mende kunstenaar.
De kunstwerken waren van 21 t/m 26 mei
te zien en te koop op een verkoopexposi-
tie op landgoed Oostbroek in De Bilt,
maar helaas was het niet mogelijk om
hiervan tijdig melding te maken in dit
blad.

Een druk bezochte verkoopexpositie van de werken uit Wieken, wind en 
weidevogels. Op de foto rechts gedeputeerde Jan van Bergen en links Paul Vesters
van Het Utrechts Landschap. (foto Het Utrechts Landschap).
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- Het Jonge Schaap vordert gestaag. De
bovenas, afkomstig uit molen De Kroon in
Arnhem is geschonken door Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen. De ma-
ten van de as kwamen nagenoeg over-
een met die van het oude Jonge
Schaap. De as is met behulp van magne-
tisme doorgemeten en goed bevonden!
Hij is de oudste in de Zaanstreek, gegoten
in 1848 bij Enthoven en draait straks in de
jongste molen. 
Hij ligt momenteel in de nieuwe kap die al
bijna dicht is. De laatste sparretjes worden
geplaatst waarover de rinkellatten getim-
merd worden. De rietdekker kan dan zijn
gang gaan. 
Van het zeskant zijn de binten klaar en de
velden worden voorzien van “kruispoten”,
richels en stijltjes. Op de zeskantstijlen wor-
den ook grote uitbrekers aangebracht.
Die vormen weer de aanslag waar de
weegdelen van borst en schuren tegen
aan gespijkerd kunnen worden. 
Binnenkort staat er een molenromp bij
aan de Zaan. 

Onderhoud in USA en Canada
- In april zijn twee molenmakers afgereisd
naar de Verenigde Staten en Canada
voor het uitvoeren van onderhoud aan
het gaande werk van diverse molens. Bij
de volgende molens werd het gaande
werk gecontroleerd en afgesteld: Molen
The Immigrant - Fulton; Vermeer Mill -
Pella; Fabyan Windmill - Geneva en de
molen van Steinbach - Canada. 

Gemeente Veere
- Van molen Weltevreden in Domburg is
de voering rond het bovenwiel vervan-
gen. Ook kreeg de molen, op het buikstuk
na, een geheel nieuwe vang met ijzer-
werk. Het gehele gaande werk is gecon-
troleerd en waar nodig afgesteld en in
orde gemaakt.

- De restauratie van molen ‘D- Arke’ in
Oost kapelle is afgerond. Het oude bo-
venwiel (uit 1671) is versterkt en waar no-
dig hersteld. In de bonkelaar zijn nieuwe
kammen gestoken en de rest van het
gaande werk is nagezien. De stenen zijn
opnieuw afgesteld en weer geheel maal-
vaardig gemaakt. Het schilderwerk is af-
gerond en op 23 mei is er proefgemalen
en is de molen opgeleverd. Door de
bouwkundig aannemer is het werk aan
de romp voltooid.

Stichting de Utrechtse Molens
- In Utrecht is gewerkt aan de wipmolen
van de polder Buitenweg in Oud-Zuilen.
De molen kreeg een nieuw windpeluw
met voorkeuvelens. Ook zijn beide kop-
pen van de daklijsten aangescherfd en is
een nieuw blokkeel geplaatst. Ook de slof
aan de staart is vervangen en de spanten
van de kap zijn aan de onderzijde aan-

Eén bint met daar achter de kap voor Het Jonge Schaap in aanbouw. 
Het ondertafelement ligt op de poeren (foto Molenmakerij Saendijck).

De enorme windroos, en in onze ogen
van een afwijkend model, voor de
Murphymolen in San Francisco (foto
Verbij Hoogmade). 
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gescherfd. Tot slot zijn er nog diverse
kleine klussen uitgevoerd.

- Aan molen Oog in ‘t Zeil in Cothen wordt
groot onderhoud uitgevoerd. Zo krijgt de
molen een nieuw en hoger stellinghek.
Doordat de stelling bij de herbouw wel
erg laag was uitgevallen in verband met
de lengte van de roeden, was het tevens
noodzakelijk om de stelling te verbreden
om een hoger hek te kunnen plaatsten.
De roeden zijn doorgeschoven en aan de
kap is het nodige herstelwerk uitgevoerd.
De nieuwe baard, een replica van de
oude baard, is gemaakt door Gerrit Pouw
en vervolgens weer op zijn plaats ge-
bracht. In de molen zijn langs de trappen
leuningen gemaakt en het incomplete
koppel blauwe stenen wordt gecomple-
teerd en maalvaardig gemaakt.

- De restauratie van de Garstenmolen in
Nigtevecht is gestart. De roeden zijn uit-
genomen en de waterlopen zijn afge-
damd. Als eerste zal nu gewerkt worden
aan de fundering van de achterwater-
loop en het verdiepen hiervan. Ook de
vijzelkom wordt verlengd.

- In de werkplaats zijn de werkzaamheden
aan de Oudegeinse Molen in Nieuwegein
vrijwel voltooid. De roeden zijn opgehekt,
de koningspil is gemaakt, de koker is na
herstel door Renofors weer in elkaar gezet
en voorzien van een nieuwe boven- en
onderzetel. De kap is geheel opgebouwd
in de werkplaats. Op locatie wordt mo-
menteel gewerkt aan het versterken van
de kokerbalken. Het oude boventafele-
ment is verwijderd en de hoekstijlen zijn

vlak en waterpas gemaakt en voorzien
van nieuwe pennen.

Soest
- Op 28 april werd de eerste handeling
verricht voor de herbouw van molen De
Windhond in Soest. In een model van de
molen werd symbolisch het eerste zakje
graan gemalen. De molen zal worden
herbouwd door bouwbedrijf Van de Grift
uit Soest die als hoofdaannemer op-
treedt, Verbij Hoogmade BV verzorgt als
onderaannemer het specifieke molen-
werk. Op kantoor wordt momenteel druk
getekend aan de molen om deze op ba-
sis van diverse foto’s zijn historische uiterlijk
weer terug te geven.

Kalkmolen
- Op 9 februari is de Kalkmolen van zijn
oude locatie gehaald in de Kalkpolder in
Leiderdorp. Voor dit project was in sa-
menspraak met kraanbedrijf Nederhoff
uit Gouda weer een geheel transportplan
uitgedacht en voorbereid. Nadat de
week ervoor de roeden waren gestreken
en hijsbalken aangebracht, is de molen
(bovenhuis met kap en ondertoren) met
behulp van een grote kraan op een pon-
ton geplaatst die in de Doeshaven lag.
Vervolgens is het ponton naar Hoogmade
gevaren en zijn de onderdelen op een
dieplader geplaatst. Met de dieplader
zijn de onderdelen naar de werkplaats
vervoerd en daar afgezet. Daar zal de
molen eerst gerestaureerd worden. Wan-
neer de nieuwe locatie in de Munnikken-
polder gereed is om de molen te ontvan-
gen, zal er weer een transport plaatsvin-
den.

De Hoop - Maassluis
- Van deze molen is het resterende deel
van de stelling vervangen. De tuigage

De nieuwe kap voor de wipmolen 
van de Oudengeinse molen 
(foto Verbij Hoogmade).

De molen van Oostkapelle is weer
maalvaardig (foto Verbij Hoogmade).

van het wiekenkruis is grondig nagekeken
en diverse onderdelen zijn vervangen.

De Murphy molen - San Francisco
- Eindelijk is er geld beschikbaar gekomen
om ook de onderbouw van de molen in
San Francisco te gaan aanpakken. Het
plan is nu dat de onderbouw in het voor-
jaar van 2007 gereed is. De molenkap
met windroos is zo goed als klaar in
Hoogmade. Begin 2007 zal de kap ver-
scheept worden en direct op locatie wor-
den opgebouwd. Hierna kan de koperen
kap bedekking aangebracht kan wor-
den. De kap zal in z’n geheel naar boven
worden getakeld. Dus medio 2007 zal de
molen weer in San Francisco kunnen
draaien.

Inmiddels al weer een tijd geleden: het transport van de Kalkmolen. Met het 
moderne hijsmateriaal overbrugt men afstanden waar men niet eens zo heel erg
lang geleden alleen van kon dromen (foto Verbij Hoogmade).
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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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Niedersachsen

Duitsland

Restaurat ie Hüvener Mühle

De Hüvener Mühle is tot ver buiten de
Duitse grenzen bekend. Hij behoort dan
ook tot een vrijwel uitgestorven molen-
soort, de watervluchtmolen, een molen
die zowel door wind- als waterkracht kon
worden aangedreven. Deze molen heeft
een grote restauratie ondergaan die is af-
gesloten met een groot molenfeest op 18
juni. Bijgaande foto’s van Harmannus
Noot geven een indruk van de werk-
zaamheden en constructie-details.

1. Opvallend aan de Hüvener Mühle zijn de zeer
korte roeden en de griezelig korte borststukken
(zie hierover Molenwereld 2000-12-268 e.v.). 
De romp en de kap zijn met spaan gedekt.

2. Ouderwetse dakpannen sluiten slecht af, zodat
tocht en zelfs sneeuw hun weg weten te vinden.
Dit is te voorkomen door onder de pannen een
dakbeschot aan te brengen. Een andere methode
is het zogenaamde gepopte dak. Stropoppen 
tussen de pannen, zo genoemd naar de vorm, 
geven een betere isolatie.

3. Steken van nieuwe kammen in het spoorwiel.

4. Bij de molen is een modern bezoekerscentrum
gebouwd. De biotoop is voor de windmolen 
bepaald niet ideaal.

5. Het inwerken van het leem is een vuil en 
arbeidsintensief werk.

6. Ingebruikstelling van de molen op zondag 
18 juni j.l. (foto’s H. Noot).

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.
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In oliemolens wordt olie gewonnen uit oliehoudende zaden.
Hiervoor wordt onder andere lijnzaad, koolzaad, raapzaad en
hennepzaad gebruikt. Alle soorten aandrijving die we kennen
zijn in principe geschikt om een oliewerk aan te drijven. 
In Nederland vinden we nog steeds ros-, water-, en 

windoliemolens. 

Rosmolens en watermolens, maar ook de korenmolens 
met een oliewerk, zijn als regel ingericht voor kleinschalige
productie. Zij hebben één slagwerk, daarom worden zij 

enkelwerks molens genoemd. Uit deze molens is de dubbele
oliemolen ontwikkeld, de industrie-oliemolen. 

Deze is voorzien is van twee slagwerken. Dit type is gericht
op grootschalige productie.

1. GESCHIEDENIS

1.1 Ontstaan

Al in de prehistorie, om precies te zijn in de
IJzertijd (ca. 2500 jaar v. Chr.) wordt in Ne-
derland lijnzaad verbouwd, zowel voor de
vezel (textiel-linnen) als voor het zaad
(olie). De bewerking van het zaad heeft
daarom een geschiedenis die navenant

lang is. Het kan niet anders of de eerste
‘olieslager’ is een mens geweest met zeer
primitieve middelen waarvoor zijn spier-
kracht de energiebron was. De Romeinen
hebben al een ‘mola olearia’, een veel-
zeggende naam!
Vanuit de Middeleeuwen zijn zowel ros-
als wateroliemolens bekend. In deze mo-
lens zijn alle drie de bewerkingen aanwe-
zig die eeuwenlang de werking van de

oliemolen bepalen: kneuzen, verhitten en
persen. De techniek is in principe vermoe-
delijk niet veel anders geweest dan die nu
nog voorkomt in de bestaande water- en
rosoliemolens: kneuzen onder de koller-
gang, verhitten op het vuister en uitper-
sen in de laden met de slaghei. Wel zullen
deze molens enkelwerks zijn geweest al
hebben er ook dubbelwerks watermolens
bestaan.

De windoliemolens zijn duidelijk van jon-
ger datum. Wel komen ze in de Middel-
eeuwen al in Vlaanderen voor. De op-
mars van de windoliemolen in Nederland
begint in de zestiende eeuw. Omstreeks
1550 wordt er melding gemaakt van
windoliemolens in Amsterdam en Fries-
land. Over de inrichting is weinig of niets
bekend, evenmin als over het type. Van
de bouw over een molen in Leeuwarden
(1566) wordt vermeld dat ze ‘...raepsaet,
lynzaet ende coolzaet souden slaen ende
malen...’. Dit wijst op de aanwezigheid
van heien en een kollergang. In 1597
wordt in Goes een omgewaaide stan-

De wentelas met zijn spaken.

DeOLIEMOLENDeOLIEMOLEN
De gezamel i jke o l ies lagers/JSB
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Bedrijf en techniek

derdoliemolen herbouwd. Het bestek
hiervoor is bewaard gebleven. Toch blij-
ken windoliemolens nog maar incidenteel
voor te komen, want de bekende Jan Ad-
riaensz. Leeghwater (1575-1650) schrijft
dat hij zich herinnerde dat er in Noord-
Holland niet een (wind-)oliemolen be-
stond, dan een oliemolen in Alkmaar, ge-
bouwd in 1582 door de uit Vlaanderen af-
komstige Lieven Jansz. Andries van Moer-
beke. 
Vanaf omstreeks 1600 breidt het aantal
oliemolens zich explosief uit, met name in
de Zaanstreek. Ook bij sommige steden
als Delft, Dordrecht, Groningen en Zwolle
worden een flink aantal oliemolens ge-
bouwd.

1.2 Typen

1.2.1 Watermolens
Zowel bovenslag- als onderslagmolens
kwamen voor. Het gaande werk bestond
in Nederland als regel uit een kollergang,
een vuister en een slagpers. Uitzonderin-
gen bevestigen de regel: de oliemolen
van het Twentse Geesteren zou volgens
een primitieve opmetingstekening uit
1929 twee blokken met elk zeven stam-
pers en heien hebben bezeten.

De wentelaszolder met de spil. 
Het schijfloop op de spil drijft links 
het steenwiel van de kollergang aan.
De bonkelaar onder dit schijfloop drijft
het wentelwiel met de wentelas aan.
Rechts zijn de stampers te zien.

De aandrijving van het roerwerk voor het vuister. Het wiel rechts zit op de 
wentelas bevestigd.

In de wateroliemolen ontbraken als regel
de kelders voor de opslag van de olie. Dit
hangt samen met de bedrijfsvoering.
De aanwezigheid van wateroliemolens
wordt natuurlijk bepaald door de aanwe-
zigheid van stromend water dat de ver-
eiste energie kan leveren voor het aan-
drijven van de molen. Daardoor waren en
zijn wateroliemolens alleen de vinden in
het oosten en zuiden van Nederland. 

1.2.2 Rosmolens
Rosoliemolens hadden ook als regel een
minimale inrichting om olie te kunnen
slaan: een kollergang, een vuister en een
slagpers, die evenals bij het gros der wa-
termolens bestond uit een slag- en een
loshei. 
Rosoliemolens kwamen in het gehele
land voor, maar de beperkte energiebron
veroorloofde alleen een kleinschalig be-
drijf. De ermee samenhangende bedrijfs-
voering leidde er ertoe dat deze soort
molens alleen lang op het platteland kon-
den voortbestaan in relatie met loonwerk
voor kleinschalig, vrijwel zelfvoorzienend
boerenbedrijf, waardoor hun laatste ver-
spreidingsgebied na de ‘overwinning’
van de windoliemolens grotendeels sa-
menviel met dat van de wateroliemolen.

1.2.3 Windmolens
De verscheidenheid in windoliemolens is
enorm groot, zowel naar type als naar in-
richting, waarbij het laatste weer afhan-
kelijk is van de bedrijfsvoering. Als oliemo-
len komen voor of hebben bestaan:
� Standerdmolens. De hierboven ge-

noemde molen in Alkmaar is een stan-
derdmolen geweest. Toch is er weinig
bekend over het bestaan van stan-
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derdoliemolens in Nederland. Dit in te-
genstelling tot Vlaanderen, waar een
vrijwel ononderbroken continuïteit is in
standerdoliemolens, al is de daar nu
nog bestaande standerdoliemolen
(Villeneuve d’Ascq) een reconstructie.

� Wipmolens. De standerdmolens waren
als oliemolen ronduit lastig om mee te
werken, omdat afgezien van de
Vlaamse torenkotmolen, al het binnen-
werk noodzakelijkerwijze in de kast zat.
In Nederland functioneerde sinds de
Middeleeuwen de wipmolen uitste-
kend als watermolen. Door dit molen-
type te ‘industrialiseren’ ontstond een
bedrijfsmolen die vele voordelen bood
boven de standerdmolen doordat de
werktuigen een plaats op de begane
grond kregen. Het is dan ook geen
wonder dat de wipoliemolen om -
streeks 1600 al ‘wortel schoot’ in Ne-
derland. Er zijn er van omstreeks die tijd
bekend in de Zaanstreek en Amster-
dam. In Nederland is geen der wipolie-
molens bewaard gebleven, al is Het
Pink in Koog a/d Zaan een tot acht-
kante molen omgebouwde en aange-
paste wipmolen. De meeste van deze
wipoliemolens zullen vermoedelijk en-
kelwerksmolens zijn geweest.

� Achtkante molens. Dit is het meest
voorkomende type oliemolen geweest
in allerlei maten en uitvoeringen. De
regionale verschillen waren en zijn
groot. De meeste van deze molens
waren dubbelwerks, uitgerust met
voor- en naslagwerk, maar ook zijn er
ook enige geweest met een anderhalf
oliewerk en zelfs twee dubbele olie-

De opbouw van de laad met zijn slag- en losbeitel en de heien erboven, rechts twee
stampers met de potten eronder. (tekening Ranko Veuger).

De standerdoliemolen. Molendeskundige I.J. de Kramer onderscheidde, afgezien 
van de torenkotmolen, twee hoofdtypen standerdmolen; de tweezolder- en de 
driezoldermolens. In het eerste geval maakte hij onderscheid tussen molens met 
en zonder een kollergang terwijl hij de molens zonder kollergang in de hier 
afgebeelde twee typen verdeelde (tekening I.J. de Kramer in De Molenaar van 
19 december 1984).
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werken. De meeste dubbele oliemo-
lens hadden ook oliekelders voor de
opslag van de olie.
Vrijwel alle achtkante oliemolens wa-
ren stellingmolens. Het bestaan van
grondzeilers als oliemolens is hypothe-
tisch, maar niet onmogelijk. In Aren-
donk (B) staat nog een grondzeiler met
oliewerk.
De grootte van de achtkante oliemo-
lens verschilt. De Zaanse oliemolens
waren in vlucht niet zo groot. Die va-
rieerde rond de 22, 23 m. In Zuid-Hol-
land daarentegen kwamen relatief
veel zeer grote molens voor als Het An-
ker in Dordrecht of De Koot in Rotter-
dam-Hillegersberg. Die hadden een
vlucht van 27, 28 m. De allergrootste is
waarschijnlijk de Mercurius in Den
Hoorn bij Delft geweest met een vlucht
van vermoedelijk 29 m bij een grond-
vlak van bijna dertien bij dertien meter.
De gemetselde vierkante onderbouw
van deze molen bestaat nog. Ook de
stellinghoogte van deze molens was
aanmerkelijk hoger dan van de
Zaanse molens. Jammer genoeg is
over de inrichting van deze kolossale
molens vrijwel niets bekend. De olie-
molens in Groningen waren als regel
ook aan de grote kant, niet zozeer in
de grootte van het gevlucht, maar in
de onderbouw. De nog bestaande
molen Woldzigt in Roderwolde is een
mooi voorbeeld van zo’n grote Gronin-
ger achtkante oliemolen al staat die in
de provincie Drenthe. Bij deze grote
Groninger molens zat er een zolder tus-
sen de begane grond en de baliezol-

der waarop een wentelas lag. De mo-
len was dus boven de balie ‘leeg’ en
kon zodoende voor een ander bedrijf
worden gebruikt, bijvoorbeeld koren-
molen en/of pelmolen, zoals ook in Rijs-
sen het geval is.

� Stenen molens. Ook zijn er geheel ste-
nen oliemolens geweest, vooral in het
noorden van het land. Ze zijn helaas
alle verdwenen, al zijn er nog wel
enige stenen molens die vroeger ook
oliemolen waren zoals in Haren en Bel-
lingwolde. In het zuiden van het land
kwamen nogal wat stenen korenmo-

lens voor - meestal beltmolens - die
ook een oliewerk hadden, meestal en-
kelwerks zoals nu nog (weer) in Hol-
ten’s molen in Deurne.

1.3. Bedrijfsvoering

Zoals veel molenbedrijven werd de olie-
slagerij in eerste instantie meestal uitge-
oefend als loonbedrijf. Handelaren en
particulieren brachten oliezaad en lieten
dat tegen een zeker loon tot olie verwer-
ken, zowel op kleine als (later ook) op
grote schaal. Afhankelijk van de plaats en

Stampers met de schorttouwen in de Woldzigt.
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de tijd maakt dit loonwerk plaats voor
handel: de eigenaar van de molen koopt
zaad in, slaat de olie en verkoopt de olie
en de koeken. Het heeft er veel van weg
alsof dit vrij speculatief was qua inkoop en
verkoop. Het economische middelpunt
van de bedrijfstak was de Amsterdamse
oliemarkt, al is het woord beurs beter op
zijn plaats. Het hoeft geen betoog dat er
een nauwe relatie was tussen deze beurs
en de Zaanse olie-industrie.

1.3.1 Industriemolens
In feite kan men bedrijfsmatig een twee-
deling aanbrengen in het oliemolenge-
beuren. Aan de ene kant wordt het be-
drijf naar de begrippen van toen groot-
schalig uitgeoefend, (pré-)kapitalistisch
met leveren voor de markt en winstmaxi-
malisatie als drijfveer voor de onderne-
mer. Inkopen als de prijzen laag waren en
verkopen als ze hoog waren. Dat bete-
kent dat er bij de molen goede opslag-
mogelijkheden moesten zijn voor het
zaad, de olie en de koeken. Vandaar ook
dat er bij de Zaanse molens grote schuren

aanwezig waren en oliebakken voor het
opslaan van de olie. Dit vroegkapitalisme
kwam ook tot uitdrukking in de bedrijfs-
vorm. Veel oliemolens - en niet alleen die
- werden gedreven in compagniesvorm,
een voorloper van de BV’s in onze tijd. De
‘delen’, vaak ontstaan door vererving,
waren verhandelbaar en konden naar
believen gesplitst of bijeen gevoegd wor-
den. De directeur van zo’n compagnie of
partenrederij werd gaandehouder of ook
wel boekhouder genoemd en was
meestal een van de (grotere) aandeel-
houders. De gaandehouder werkte zelf
niet in de molen, dat deed het personeel.

De strooptafel; links de kaak om de
buul van de koek af te stropen; rechts
het mes om de koek af te snijden met
eronder het bakje om het afsnijdsel op
te vangen.Het oliewerk in

Holten’s Molen 
in Deurne. Dit
oliewerk wordt
aangedreven door
een bijkoning 
vanaf het spoorwiel
(tekening 
Nico Jurgens).

Druiperij in de Woldzigt, waarmee de geslagen olie werd gefilterd.
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Grootbedrijf kwam ook voor. In
1828 werkte de firma Claas Honig
& Zn in Koog met 21 molens, Evert
Smit, ook in Koog, deed daar
nauwelijks voor onder.

Tekenend ook voor dit vroegkapi-
talistische karakter was het, al-
thans in de Zaanstreek, werken
met ploegendiensten in continu-
bedrijf. De bedrijfsomstandighe-
den voor het personeel waren
ronduit slecht met voor de mees-
ten slechts een schamel loon dat
als stukloon werd uitgekeerd:
geen wind, geen inkomen. De
werktijden op de Zaanse oliemo-
lens waren naar huidige begrip-
pen onmenselijk lang: een werk-
dag duurde zestien uur! Het la-
waai van de heien in de molen
was zo hevig dat veel olieslagers
vroegtijdig slechthorend werden
(heidoof). Het lawaaiige en mo-
notone ritme was ook buiten de
molen duidelijk hoorbaar. Zelfs zo
dat mensen die in de omgeving
van de molen sliepen ‘s nachts
wel wakker werden wanneer de
molen werd stilgezet omdat het
ritme werd verstoord! Olieslagers
(‘oliedom’) stonden laag geno-
teerd op de maatschappelijke
ladder (oliepul). 

Koekenkisten op een kruiwagen: 
de bovenste is afkomstig van de 
oliefabriek van Kingma in Bolsward. 
Er moeten duizenden van deze kisten
in omloop zijn geweest. Ze zijn nu
zeldzaam en de eigenaar kent veelal
het oorspronkelijke gebruik niet.

De ‘...plattegrond en zyn Opstal van 
een dubbelde Oly-Moolen’ in Leendert
van Natrus en Jacob Polly: Groot 
volkoomen moolenboek (Amsterdam
1734), plaat XXII.
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1.3.2 Agrarische molens
Het andere uiterste werd gevormd door
de loonolieslagerijen op het platteland,
meestal uitgeoefend als nevenbedrijf op
of bij een boerderij of een korenmolen,
zeg maar de ‘boerenmolens’. Boeren
brachten het zaad naar de molen en
haalden de olie (in kruiken) en de koeken
later weer op. Het ging hier als regel om
enkelwerksmolens, om het even of dit nu
ros-, wind- of watermolens waren. Tot kort
na 1900 kregen korenmolens in Brabant

nog wel een oliewerk toegevoegd, soms
als concurrentiemiddel om klanten te lok-
ken. Dat gold bijvoorbeeld voor de in
1898 gebouwde molen van Someren.
Rond de Eerste Wereldoorlog verdwenen
vrijwel al deze enkelwerks oliewerken
weer, o.a. vanwege het gebruik van pe-
troleum in plaats van plantaardige olie
voor verlichting.
De aanwezigheid of afwezigheid van
oliebakken maakte duidelijk of de molen
voor de markt werkte dan wel een lokaal

of regionaal loonbedrijf was. Toch was de
grens niet altijd even scherp: de Pelmolen
in Rijssen vertoont in alles de trekken van
een industriële oliemolen maar toch werd
er ook voor de plaatselijke behoefte ge-
werkt, of zoals de boeren in Rijssen zeiden

‘God zegene Jan ter Horst
Dat hij voor ons de olie dorst’

In deze kleine bedrijven werkte de eige-
naar wel persoonlijk mee in het bedrijf. 
Te Reek in een streek van vrijwel allemaal
enkelwerksmolens was vroeger ook olie-
molen (vermoedelijk de verdwenen acht-
kante molen) met twee kollergangen,
twee banken. Deze had ook vijf stampers
en oliekelders zodat dit vermoedelijk een
dubbelwerks molen is geweest.
Boorsma rekent als jaarproductie voor

een dagmolen in de Zaanstreek, een mo-
len die alleen overdags maalt, daarbij uit-
gaande van zestien uur per dag, 150 last
per jaar. Hij stelt daarbij een last op 2000
kg, zodat dit uitkomt op 300 ton, zeg maar
gemiddeld een ton per dag. Voor een
dag-en-nachtmolen noemt hij 200 last,
dus 400 ton per jaar. Een last lijnzaad le-
verde gemiddeld ongeveer 600 kg olie en
1400 kg aan koeken. Koolzaad leverde
meer olie; een goede kwaliteit 900 kg olie
en 1100 kg koeken.

1.3.3 Gecombineerde bedrijven
De olieslagerijen maakten buiten westelijk
Nederland nogal eens deel uit van ge-
combineerde bedrijven, zodat er in één
molen meerdere bedrijfstakken werden
uitgeoefend. Zo is de Woldzigt in Roder-
wolde tevens korenmolen en de Pelmo-

Oliewerk in een wateroliemolen
(tekening Mark Dwarswaard).

Het nieuw gemaakte binnenwerk van de rosoliemolen uit Zieuwent in het 
Openluchtmuseum te Arnhem. Te zien zijn de wentelas, de heien en de aandrijving
voor het roerwerk van het vuister (foto Vaags Molenwerken).

Vuister met roerwerk en ring. Onder
de vuisterplaat hangen twee bulen.
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‘De Grond van de dubbelde Olie-molen, staande tot Wormerveer, in Noord-Holland’ in: Pieter Linperch: Architectura Mechanica
of Moolen-Boek van eenige Opstallen van Moolens (Amsterdam 1727). Op grond van het (hier niet afgebeelde) naambord wordt
aangenomen dat het de oliemolen De Liefde in Wormer is, volgens dat bord gebouwd in 1692. In 1704 brandde deze molen af,
waarna in 1711 herbouw volgde. Die molen werd in 1851 afgebroken om plaats te maken voor de eerste stoomoliefabriek in de
Zaanstreek.

Door de rook van de vuisters die in de
meeste windoliemolens door de trek
vrij de molen ingaat kenmerkt het 
interieur van deze molen zich door
een zwarte roet- en vuilaanslag zoals
hier in De Passiebloem in Zwolle 
(foto Harold Rengers, 2 februari 2002). 

len in Rijssen tevens pelmolen. Heel erg
bont was het aan de Westermolen in Dalf-
sen die koren-, pel-, olie- en houtzaagmo-
len was: vier bedrijven in één molen! He-
laas is die molen alleen als korenmolen
overgebleven. 
Bij de boerenmolens, als het om wind- of
watermolens ging dan was de combina-
tie koren- en oliemolen eerder regel dan
uitzondering. Bijzonder waren de dubbele
watermolens met de korenmolen op de
ene en de oliemolen op de andere oever
in het zuiden en oosten van het land.



260 9e jaargang 2006 nr. 7/8

2. GRONDSTOFFEN EN 
EINDPRODUCTEN 

2.1 Grondstoffen

Natuurlijk vormen oliehoudende zaden
vanouds de grondstof voor oliemolens,
onverschillig welke ‘tractie’. Dat kon zaad
van eigen bodem zijn, maar ook geïm-
porteerd zaad. In theorie zou men ook uit
olijven olie kunnen persen, maar om prak-
tische redenen werd die, als men daar
behoefte aan had, geïmporteerd. De be-
langrijkste grondstoffen voor een oliemo-
len waren koolzaad-raapzaad en lijn-
zaad. Daarnaast werd ook hennepzaad

verwerkt. Deze olie werd vroeger vaak in
enkelwerksmolens geslagen. 
Lijnzaad (Linum usitatissimum) is het zaad
van de vlasplant. Het wordt hoofdzakelijk
gekweekt in twee variëteiten: om de ve-
zel voor de fabricage van linnen met
lange en weinig vertakte planten en om
het zaad voor olie met juist korte en veel
vertakte planten. Olievlas bevat onge-
veer 40% olie. De vlasteelt was in Neder-
land vroeger geconcentreerd in Zeeland
en op de Zuid-Hollandse Eilanden.
Koolzaad (Brassica napus) bevat onge-
veer 40 tot 45% olie. Het zaad staat mo-
menteel sterk in de belangstelling voor de
verwerking in biodiesel als motorbrand-
stof.
Raapzaad (Brassica rapa) lijkt veel op
koolzaad, en wordt ten onrechte ook
vaak zo genoemd, maar er zijn wel dege-
lijk verschillen. Zo zijn o.a. de bladeren van
raapzaad stengelomvattend, bij kool-
zaad niet.
Hennep (Cannabis sativa) is een eenja-
rige netelachtige plant in de hennepfa-
milie (Cannabaceae), waartoe ook hop
behoort. 
Het wordt onbewerkt gebruikt als vogel-
zaad onder de naam kempzaad. Hen-
nepzaad bevat ongeveer 30% olie. Rudolf
Diesel gebruikte hennepolie als brandstof
voor zijn eerste dieselmotoren; is er iets
nieuws onder de zon? (zie hierboven on-
der koolzaad).
In de natijd werd incidenteel ook wel uit
andere producten olie geslagen:
Pinda (Arachis hypogaea), ook bekende
als arachide, aardnoot, olienoot of apen-
noot) is ondanks die naam een vrucht,
(een peulvrucht en geen noot) van een
tot de bonenfamilie behorende plant. De
olie is ook bekend onder de naam slaolie.
Cacao-afval. Toen het olieslaan in molens
niet langer rendeerde bleek het nog wel
lonend om vet te persen uit cacao-afval.
Amsterdam is nog steeds de belangrijkste
overslaghaven ter wereld voor cacao

De nieuwe bank in de rosoliemolen uit Zieuwent in het Openluchtmuseum te 
Arnhem. (foto Vaags Molenwerken).

Koekenladen bij De Koperslager in
1927 voor het maken van een film. 
Het geheel is duidelijk geënsceneerd.
Op de achtergrond de kraan voor 
het verladen van olievaten. 
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met zo’n 500.000 ton per jaar. Dat is dan
ook de achtergrond voor de cacao-in-
dustrie in de Zaanstreek en vandaar ook
de relatie met de oliemolen als verwerker
van de afvallen ervan.

2.2. Eindproducten

In feite levert de oliemolen twee produc-
ten: olie en koeken. Het gaat in het pro-
ductieproces allereerst om de olie, maar
de koeken zijn welhaast even belangrijk
voor het rendement van het bedrijf of
doen er niet veel voor onder. Dat blijkt
ook wel uit een andere naam voor oliefa-
brieken, de naam die in het Zuid-Hol-
lands-Utrechts weidegebied in de volks-
mond vaak als synoniem werd gehan-
teerd voor een oliefabriek: de koekenfa-
briek.

2.2.1 Olie
De geslagen olie werd aan de molens
vroeger bewaard in oliekelders. De door
persen verkregen lijnolie is niet meteen
gereed voor gebruik. Om heldere olie te
krijgen moet het eerst enige maanden
bezinken.
Pas als de olie verkocht was, werd zij af-
gepompt en in tonnen gedaan. Tegen-
woordig wordt de olie in vaten opgesla-
gen. De gewonnen olie is direct na het

De rosmolen in het Openluchtmuseum
heeft geen vuisterring, maar een pan.
Het vullen van de bulen is hiermee 
lastiger (tillen, keren) dan met een
vuisterring (schuiven). (foto Vaags 
Molenwerken).

De kollergang in de rosmolen in het Openluchtmuseum voor de restauratie. Het
paard, de ‘motor’ van de rosmolen loopt zijn rondjes om de kollergang en brengt
zo het drijfwerk in beweging (foto Vaags Molenwerken).

Voor- en naslag met de stampers in 
De Bonte Hen (foto Martin Bus).
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slaan enigszins troebel. Na enige tijd zijn
alle fijne deeltjes die in de olie zitten naar
de bodem gezakt. De olie is dan helder
en klaar voor gebruik.
De olie kende in grote lijnen twee toepas-
singen:
a) huishoudelijk: Raapolie was na raffi-
nage geschikt als lampolie, en ook, als
het koud geslagen was, als bakolie. 
b) industrieel: de olie werd gebruikt in in-
dustriële processen zoals de bereiding
van verf, zeep en inkt.
Lijnolie werd en wordt gebruikt als grond-
stof voor verf en zeep, maar ook voor het
maken van drukinkt en linoleum, dat zijn
naam eraan ontleent. 

2.2.2 Koeken
Lijnkoek is een voortreffelijk veevoeder
evenals raapkoek, alhoewel dat laatste
door het vee minder gewild lijkt. Lijnkoek
heeft een relatief hoog eiwitgehalte.
Mede daarom was het uitstekend ge-
schikt als krachtvoer. Naast de gebruike-
lijke veevoeders was het in feite eeuwen-
lang zelfs het enige krachtvoeder tot aan
de opkomst van de moderne voedermid-
delen. De koeken werden opgeslagen in

Het schelrad van De Passiebloem in Zwolle (foto Martin Bus).

De grote oliebak van De Bonte Hen, in combinatie met de kleinere bak kan hier
ongeveer 75 m3 (75.000 liter!) olie in opgeslagen worden. Deze hoeveelheid 
onderstreept het speculatieve karakter van de olieslagerij. Op de bak de pompen
(foto Martin Bus).
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de schuur van de molen tot aan het mo-
ment van verkoop. Dan volgde de ver-
scheping: los of in koekenkisten. Of dit
laatste ook vanuit windmolens plaats-
vond is niet bekend; waarschijnlijk niet. De
afnemers waren handelaars of korenmo-
lenaars. De koeken werden soms in stuk-
ken en brokken gevoerd (paarden), soms
tot lijnmeel vermalen. Eerst werden dan

de koeken met de koekenbreker gebro-
ken tot kleine stukjes die dan vervolgens
op de steen werden uitgemalen. Als regel
vond dit niet op de oliemolen plaats: de
koekenbreker was een werktuig voor de
korenmolen. Wel zijn er enige oliemolens
geweest die een tweede kollergang had-
den voor het malen van lijnmeel. Dat is nu
nog het geval op De Pelmolen in Rijssen.

3. HET GAANDE WERK

Omdat het winnen van olie, het olieslaan,
bij de verschillende typen in grote lijnen
hetzelfde is, wordt in dit artikel alleen de
werking van de industrie-oliemolen be-
handeld, waarbij min of meer wordt uit-
gegaan van de Zaanse oliemolen en
Zaanse terminologie.
Oliemolens hebben een uitgebreid
gaande werk. De werktuigen van de olie-
slagerij vinden we altijd op de begane
grond. De aandrijving bevindt zich op de
zolder daarboven, de wentelaszolder.
Op de wentelaszolder is de onderkant
van de koningspil gelagerd op een bok
die over de wentelas is geplaatst. Aan het
ondereinde van de koningspil zitten twee
wielen. Het bovenste wiel is de steenschijf
en het onderste wiel is de onderbonke-
laar.
De steenschijf is een kleine schijfloop met
zware staven. Deze drijft het steenwiel
aan, een spoorwiel dat om de steenspil
bevestigd is en voor de aandrijving van
de kantstenen zorgt.
De onderbonkelaar drijft het wentelwiel
aan dat om de wentelas bevestigd is. Het

De overbrenging van de spil op 
kollergang en wentelas in De Pelmolen
te Rijssen voor de restauratie.

Olie van Holten’s Molen in Deurne
met links de kollergang, rechts de bank
en erachter het vuister.

De aandrijving van de oliemolen in Erve Kots in Lievelde. Hier loopt het paard niet
om de kollergang, maar is er een zelfstandige aandrijving met de kollergang op het
andere eind van de wentelas.
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wentelwiel steekt met de onderzijde door
de zolder. De wentelas is een dikke en
lange eikenhouten as die voorzien is van
spaken. Spaken zijn uitstekende nokken
op de wentelas die onder de vuisten van
de stampers en de heien grijpen, om
deze te kunnen lichten. Om een gelijkma-
tige belasting te behouden zijn de spaken
verspringend aangebracht. De wentelas
is gelagerd op twee of drie hardstenen la-
gers en op de glijvlakken voorzien van
stalen schenen. 
Om de wentelas zijn twee varkenswielen
aangebracht die elk via een overwerker
een roerwerk aandrijven. Het kamwieltje
op de roerstok wordt de spinbol (‘ spin-
nenkop) genoemd. 

4. DE WERKTUIGEN

4.1 De kantstenen of de 
kollergang

Dit imposante werktuig wordt gebruikt om
het zaad te pletten. In de Zaanstreek
wordt het aangeduid met kantstenen en

met name in het noorden en oosten van
het land met kollergang. Het bestaat uit
twee rechtopstaande kantstenen die
rondlopen op de ligger. De gemetselde
fundering onder de ligger wordt het
doodbed genoemd. In het middelpunt
van de ligger is een verhoging, de koning.
Rondom de ligger is een houten kuip aan-
gebracht.
De kantstenen lopen niet in hetzelfde
spoor. De binnensteen staat dichter bij de
steenspil dan de buitensteen. Om het
zaad goed en snel te kunnen pletten
wordt het steeds weer losgewoeld en ge-
keerd met behulp van houten schuivers,
strijkers genaamd. Tegen de koning strijkt
de koningstrijker het zaad voor de buiten-
steen. De aanstrijker strijkt het zaad voor
de binnensteen. De jongen, een kleine
strijker, houdt de kuip schoon. Achter de
koningstrijker hangt de afloopbak die op
de ligger kan worden neergelaten als het
maalgoed gereed is. De afloopbak ver-
zamelt het geplette zaad op de kuip,
waar het door de geopende kuipschuif in
de meelbak valt.
De steenspil is aan de bovenzijde gela-
gerd in de steenwervel. Deze is op de
werkvloer te bedienen met stuurtouwen.
Hiermee zijn de kantstenen in of uit het
werk te zetten. De taats van de spil staat
in een taatspot in het midden van de ko-
ning.
Wat nogal eens verbazing wekt is het feit
dat de kantstenen bij een draaiende mo-
len in het werk worden getrokken. Aan-

De bank in Holten’s Molen, welke 
afkomstig is uit een rosoliemolen in
Wanroy. Het hergebruik van oliewerken
uit ros- en watermolens in 
windmolens kwam omstreeks 1900 
in Noord-Brabant veelvuldig voor.

Kollergang in de Collse Molen in Eindhoven met erachter de aandrijving. 
Het grote wiel is bevestigd op het onderslagrad van de molen (foto J.L.J. Tersteeg).
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gezien de snelheid van de stenen ten op-
zichte van de bovenas erg laag is en de
aandrijving zeer solide is uitgevoerd blijkt
het bij een rustig draaiende molen geen
bezwaar.

4.2 De vuister

De vuister dient voor het verwarmen van
het geplette zaad, ook wel meel ge-
noemd. Het is een vierkant opgemetseld
fornuis dat aan de bovenkant is afgedekt
met een gietijzeren plaat. Op deze plaat
ligt de schuifring, een bodemloze pan.
Midden boven deze schuifring hangt het
roerijzer zodanig dat de schuifring er net
onderdoor kan schuiven. Het roerijzer kan
neergelaten worden om dan, al draai-
ende, te zorgen voor een gelijkmatige
verwarming van het meel. Aan de voor-
kant van de gietijzeren plaat zijn twee
kleine karen gemonteerd. Deze zijn voor-
zien van haakjes waaraan de perszakken,
de bulen, worden opgehangen. 
Bijzonder voor oliemolens is dat het bo-
venwiel niet van een stalen slijtvoering
kan worden voorzien omdat de rook, die
vrij uit de vuisters ontwijkt en de molen in-
trekt, een vette roetaanslag op deze voe-
ring achterlaat. Hierdoor kan de vang
gaan doorslippen. 
Vroeger was er op oliemolens in de Zaan-
streek in de kapzolder een waterton te
vinden om een eventueel beginnend
vuur te kunnen blussen. Dit was een van
de eisen van de onderlinge brandverze-
kering, het olieslagerscontract.

4.3 Het slagblok en de 
stamperpotten

Het slagblok is een zeer zware eikenhou-
ten balk. In het slagblok is in de lengte-
richting een opening gemaakt, de laad,
waarin zich de beitels, de jaagijzers, de
kussens en de scheien, samen het laad-
goed, bevinden. Tussen de jaagijzers wor-
den de haren gestoken die de bulen met
oliehoudende massa bevatten. De slag-
beitel zorgt voor het persen, de losbeitel
zorgt voor het lossen van de pers. Oor-
spronkelijk was het slagblok geheel van
hout. Later werd het vaak voorzien van
een gietijzeren binnenkant, een inzetlaad.
Aan beide einden zitten in de bodem van
de laad twee gaten waardoor de olie in
de bekkens kan lopen die onder of achter
het blok staan.
Het slagblok staat op stuitblokken welke
op hun beurt weer worden opgevangen
door een stevige paalfundering. Op het

slagblok staan de blokstutten die zijn af-
gestempeld naar de hoger gelegen bint-
laag. De blokstutten zijn aan elkaar ver-
bonden door de onderree en de boven-
ree die ook voor de geleiding van de
stampers en de heien zorgen. Doorgaans
is het slagblok voorzien van meerdere
stamperpotten. Dit gedeelte van het
slagblok noemt men het pottenblok. De
potten hebben enigszins de vorm van
een appel en worden daarom ook wel
appelpotten genoemd. In deze potten
worden de koeken van de voorslag tot
meel gestampt. Dit meel wordt ook wel
naslagmeel genoemd. 

4.4 De heien en stampers

Boven het slagblok hangen twee heien
die worden gebruikt om de reeds ge-
noemde beitels in de pers te drijven. Dit is
het zogenaamde olieslaan. Daarnaast
hangen boven het pottenblok meerdere

Het oliewerk in de Oostendorper Molen in Haaksbergen; links de aandrijving op de
as van het onderslag rad en achter de bank het vuister.

Stampers met stamperpotten in de
molen van Roderwolde.
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stampers die gebruikt worden om het rest-
product, de koeken, stuk te stampen. (zie
3). De slaghei slaat de slagbeitel vast in
het slagblok en de loshei slaat de losbeitel
naar beneden om het laadgoed weer te
lossen. 
Door de draaiende beweging van de
wentelas grijpt een spaak onder de vuist
van een hei of een stamper en neemt
deze mee. Tijdens de opgaande bewe-
ging draait de spaak onder de vuist weg
zodat de hei naar beneden valt.
Om een hei uit het werk te halen wordt
het schorttouw van de desbetreffende
hei aangehaald in de opgaande bewe-
ging, waarbij de schortkneppel onder de
heineut grijpt. Als het schorttouw wordt
vastgezet hangt de vuist van de hei bui-
ten het bereik van de spaken.
De bediening van de stampers geschiedt
op gelijke wijze. Om een stamper te bor-
gen kan gebruik gemaakt worden van

een ijzeren pen, de schortpen, die door
de onderree en de stamper gestoken
wordt. 
Bij veel oliemolens buiten de Zaanstreek
worden de heien ook geborgd door
schortpennen.
Het is van belang om te weten dat bij het
ruimend kruien de stampers en de heien
geschort moeten zijn. Bij het ruimend
kruien draait de wentelas tegen de nor-
male draairichting in. Daardoor kan het
voorkomen dat een spaak op de boven-
kant van een vuist terechtkomt. Omdat

Pletwals in de Woldzigt in Roderwolde.

De kantstenen alias de kollergang.

De strijkers van de kollergang keren het
gekneusde zaad en schuiven het beurte-
lings van de binnen- naar de buiten-
steen, zoals hier in De Passiebloem
(foto Harold Rengers, 2 februari 2002).
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dit tot schade kan leiden moet het ach-
teruitdraaien van de wentelas voorko-
men worden.
Een oliemolen kan te snel draaien. Dat is
het geval als een hei of een stamper niet
voldoende tijd heeft om te vallen voordat
er weer een volgende spaak onder de
vuist grijpt. De stamper valt dan met zijn
volle gewicht op de opkomende spaak.
Dit zogenaamde ‘spaken’ kan tot schade
leiden.

4.5. De kaak

Op een schuinstaand plankje, de kaak,
kunnen de bulen van de koeken worden
gestroopt. Tevens is naast de kaak een
mes aanwezig om de zachte, nog olie-
houdende uiteinden van de naslagkoe-
ken af te snijden. De koeken krijgen hier-
door het juiste gewicht en het snijdsel kan
opnieuw geperst worden.

5 HET OLIESLAAN

5.1 Pletten

Het proces van het olieslaan begint met
het pletten van het oliehoudende zaad.
Tijdens het pletten wordt de schil of bol-
ster van het zaad gebroken door het ge-
wicht en het wringen van de kantstenen.
Per keer kan circa 25 kg zaad onder de
kantstenen gebracht en geplet worden.
Het zaad is voldoende geplet als er geen
hele zaadjes meer waarneembaar zijn.
Dan wordt de afloopbak neergelaten en
de kuipschuif geopend. Het geplette
zaad valt in een meelbak. Het wordt dan
ook wel (voorslag)meel genoemd.

De Collse Molen in Eindhoven; links de koren, rechts de oliemolen. De molen 
geniet ook buiten molenkringen bekendheid vanwege een door Vincent van Gogh
vervaardigd schilderij van deze molen (foto J.L.J. Tersteeg).

5.2 Verwarmen

Vanuit de meelbak wordt het meel in por-
ties (precies genoeg om twee bulen te
vullen) op de vuister in de schuifring ge-
bracht om verwarmd te worden. Door het
verwarmen wordt de olie dunner en
daardoor vloeibaarder. In de schuifring
wordt geroerd door het roerijzer, wat er-
voor zorgt dat het meel niet aanbrandt
en gelijkmatig opgewarmd wordt. Als het
meel warm genoeg is (handwarm, ca. 35-
40 graden) wordt het roerijzer opgetrok-
ken. Vervolgens wordt de schuifring bo-
ven de karen getrokken. Het zaad valt
naar beneden door de karen in de twee
bulen. Deze bulen worden in de haren ge-
legd die vervolgens tussen de jaagijzers
worden gestoken. Een haar bestaat uit
een gevlochten mat in een leren omslag.
Oorspronkelijk werd deze mat gevlochten
van paardenhaar. Tegenwoordig gebruikt

men kunststof touw of wordt het geheel
vervangen door houten planken.

5.3 Persen

Nadat de haren tussen de jaagijzers ge-
plaatst zijn kan er geperst worden. Om te
persen wordt de slaghei in werking ge-
steld. Hierdoor wordt de slagbeitel naar
beneden gedreven. Door het inheien van
de beitel worden de jaagijzers naar el-
kaar gedreven en komt er druk op de bu-
len. Terwijl de druk oploopt begint de olie
te ontwijken. De olie loopt door de gaten
in de bodem van de laad in de bekkens.
Na enige tijd slaan is de maximale druk
opgebouwd en zakt de beitel niet meer.
De bulen met het meel kunnen niet ver-
der samengeperst worden. De slaghei
wordt dan geschort. De meeste olie is nu
ontweken en het meel is samengedrukt
tot een koek.

De laad in oliemolen Woldzigt te 
Roderwolde met kussen, jaagijzers en
tussen de jaagijzers een haar.
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Door de hoge druk die is opgebouwd zit
het laadgoed vast in de laad.
Met behulp van de loshei wordt de los-
beitel naar beneden geslagen om het
laadgoed te lossen. Zodra de druk weg is
wordt de slagbeitel door een contrage-
wicht omhoog getrokken en worden de

haren uitgenomen. De bulen worden ver-
volgens uit de haren gehaald om ge-
stroopt te worden.

5.4 Stropen en stampen

Op de kaak worden de bulen van de
koek gestroopt. Daarna worden de voor-
slagkoeken in de stamperpotten fijnge-
stampt tot naslagmeel. Vervolgens wordt
de inhoud van de potten gezeefd om de
kluiten van het meel te scheiden. De klui-
ten gaan terug in een stamperpot en het
gezeefde meel is gereed voor de tweede
persing, het naslaan. 

5.5 Verschillen tussen voorslag en
naslag

Hoewel de bewerking van het naslag-
meel grotendeels gelijk is aan die bij de
voorslag zijn er enige verschillen. Om uit
het naslagmeel nog olie te kunnen halen
moet in de naslag meer druk worden op-
gebouwd. Daarom is de naslaglaad smal-
ler en is de slagbeitel spitser. Hierdoor is
het persoppervlak kleiner waardoor de
druk groter is.
Het meel wordt bij het naslaan warmer
gestookt, waardoor de olie nog makkelij-
ker loopt. Om het vetgehalte en de hard-
heid van de koeken constant te houden
is het naslag voorzien van een telwerk,
het schelrad, dat na een vast aantal sla-
gen (50,70 of 80) belt. 
Naslagolie is donkerder van kleur en van
mindere kwaliteit. De naslagkoeken wor-
den vaak verkocht als hoogwaardig vee-
voer. 

6. TELOORGANG

Met de houtzaagmolen is de oliemolen
na de korenmolen de meest voorko-
mende molensoort. Uit de Zaanstreek al-
leen al is het bestaan van ruim tweehon-
derd windoliemolens bekend, waarvan er
op het hoogtepunt, omstreeks 1795, een
150 in bedrijf waren. In Groningen hebben
er een vijftig oliemolens gestaan.

6.1 Stoom

De opkomst van de stoommachine is de
eerste aanslag op het bestaan van de
klassieke oliemolen, al bleef het produc-
tieproces aanvankelijk ongewijzigd. In au-
gustus 1837 levert de Nederlandse Stoom-
bootmaatschappij (NSBM) een stoomma-
chine van 14 pk voor een oliemolen in
Groningen. Dat wordt dan , voor zover
bekend, de eerste stoomoliemolen in Ne-
derland. 
In 1851 deed de eerste stoom-olieslagerij
in de Zaanstreek zijn intrede. Prins liet zijn
molen De Liefde in Wormer slopen en tus-
sen de molenschuren kwam een fabriek.
Daarna volgden er meer, hetgeen ge-
paard ging met het verdwijnen van wind-
molens. In 1880 was het aantal windolie-
molens in de Zaanstreek gedaald tot 92,
nog altijd een respectabel aantal. 

6.2 Productieproces

Als het productieproces verandert dan
slinkt het aantal oliemolens zeer snel. In
1885 gaat Duyvis met zijn oliefabriek De
Zaan in Koog over tot het plaatsen van

Fragment van de lade in de Woldzigt
met links onder het blok het bekken
om de olie op te vangen. Links steekt
een jaagijzer met de haar boven het
blok uit, rechts een stamper.

De klok van het schelrad in de Roderwoldse oliemolen. 
De wijzerplaat is voorzien van een klassieke uurwerkindeling;
zelfs de IV is zoals bij veel klokken gebruikelijk aangegeven
met vier streepjes: IIII!

Oliewringer in molen De Wachter in Zuidlaren; het werktuig
dat een einde maakte aan de klassieke olieslagerij. 
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hydraulische persen en verlaat zo het
eeuwenoude systeem met slagpersen.
Anderen volgen snel zijn voorbeeld. Zo zijn
er in 1898 van de 92 oliemolens van 1880
nog maar 54 over. In feite is zelfs dat een
vertekend beeld. Want de meeste van
die 54 molens verwerken geen oliezaad
meer maar cacaoafval. De laatste olie-
molens in de Zaanstreek die zaad verwer-
ken zijn De Bonte Hen van Crok & Laan en
De Poelsnip van Duyvis, maar volgens
Boorsma en Husslage is dat omstreeks
1900 ook afgelopen.
Verder speelde het massaal op de markt
komen van andere grondstoffen voor
plantaardige oliën en vetten als aardno-
ten, copra, soja, zonnepitten etc. en het
vervangen van plantaardige olie door
petroleum voor verlichting etc. ook mee
bij de ondergang van de oliemolen. Ook
de import van buitenlandse olie en koe-
ken eiste een zware tol (zie blz. 273).

6.3 Poeiermolens

De uitgeperste cacaobonen uit industrie
bleken nog een vrij hoog restgehalte aan
vet te bevatten. Het bleek zelfs mogelijk
om in klassieke oliemolens nog zoveel vet
uit deze afvallen te persen dat het een (zij

het -zeker later- een schamel) lonende
bezigheid was. De molens die cacaoaf-
val verwerkten werden wel ‘poeiermo-
lens’ genoemd. Die waren als regel niet
langer meer het eigendom van de grote
heren (die hoeden droegen), maar van
‘broodvechters’ zonder hoeden, maar
met petten, vandaar pettenbazen, die
probeerden om met de molen nog een
stuk brood te verdienen. Doordat cacao-
vet stroperiger is dan olie duurde het per-
sen als regel twee maal zo lang. Waar-
schijnlijk is dat de reden dat de slagentel-
lers van molens die cacao verwerkten
werden aangepast. Afhankelijk van het
vetgehalte werden de naslagskoeken
soms dan nog voor een tweede keer ge-
slagen. Het zo verkregen vet ging hoofd-
zakelijk naar zeepfabrieken en de koeken
hoofdzakelijk naar chemische fabrieken
voor de bereiding van theobromine, een
alkaloïde en gebruikt als geneesmiddel.
Uit die periode stammen ook diverse ‘uit-
vindingen’ om de laad warm te houden en
bij diverse molens werden ‘vethokken’ ge-
zet die flink warm werden gestookt om het
vet vloeibaar te houden tijdens het filteren.
Toen het productieproces voor cacao
veranderde was het ook afgelopen met
het verwerken van cacaoafval. Sommige

eigenaren plaatsten een maalstoel en
gingen andere fabrieksafvallen malen, als
regel voor veevoer. Geld voor goed on-
derhoud was er niet en zo schrompelde
het aantal oliemolens in de Zaanstreek
verder ineen. Sommige oliemolens kwa-
men als een ruïne in handen van de slo-
per. Anderen verbrandden. Een enkeling
overleefde. Het is maar zeer de vraag of
er zonder dit ‘poeiermalen’ nog wel olie-
molens in de Zaanstreek zouden zijn. Alle
oliemolens die er nu nog staan hebben
hun leven ermee gerekt tot betere tijden.
Ze haalden dit met de hakken over de
sloot.
In de andere provincies ging het niet veel
beter. Van de kapitale noordelijke oliemo-
lens overleefde alleen de Woldzigt in Ro-
derwolde ongewijzigd. De laatste Zuid-
Hollandse oliemolen, in Zwijndrecht, werd
in 1939 gesloopt.

6.4 Industrie

In de afgelopen eeuw maakte de plant-
aardige-olieindustrie een enorme ontwik-
keling door. De perstechniek onderging
een hele evolutie van slagpers via hy-
draulische wringers naar extractie (olie-
winning met behulp van chemische mid-
delen). Dit laatste is in feite de gangbare
techniek.
Ook de grondstoffen wijzigden; nu is soja
de belangrijkste leverancier van plantaar-
dige olie.
Het kleinbedrijf met tientallen, ja honder-
den bedrijven (molens) heeft plaats ge-
maakt voor een handvol mega-indus-
trieën als Unilever, ADM en Cargill.
Toch wordt er op kleine schaal nog olie
geperst waarbij geen extractie met che-
mische middelen plaats vindt. Zo staat in
het Westvlaamse Lichtervelde de Oliefa-
briek Lichtervelde, sinds 1991 eigendom
van de familie Haeck, waar men nog olie
perst met wringers. Dit is het grootste be-
drijf van die aard in Europa met een pro-
ductie van 250 ton lijnzaad per dag Dat is
dus per dag evenveel als 250 ‘dagmo-
lens’ in de Zaanstreek (zie hoofstuk 1.3.2).
In Lichtervelde wordt op jaarbasis 80.000
ton lijnzaad verwerkt. Dat levert 26.000
ton lijnolie en 52.000 ton lijnschilfers gepro-
duceerd. Er wordt dus ongeveer 32 à 33
procent olie uit het lijnzaad geperst.
Naast ruwe lijnolie en schilfers produceert
de fabriek ook geraffineerde lijnolie en
kan het bedrijf gekookte lijnolie en stand-
olie aanbieden.

6.5 Keerpunt

Na de oorlog kwam er gelukkig een keer-
punt voor de klassieke oliemolen. De olie-
molens die er nog waren bleven als mo-
nument behouden, al brandde in 1964 De
Koperslager in Zaandijk nog af. Dankzij re-
constructies werden sommige oliemolens
herbouwd en/of weer van een oliewerk
voorzien. Vrijwillige molenaars zorgen er-
voor dat op oliemolens zelfs weer olie
wordt geslagen. De oliemolen is nog niet
dood. Sterker nog, door de bedrijfsvoe-
ring gaat het er vaak levendig aan toe. 

Korenmolen De Hoop in het Groningse Haren welke voorheen ook oliemolen was.
Restanten van het oliewerk zijn nog aanwezig. De stenen oliemolen is in Nederland
uitgestorven op de molen in Deurne na, maar dat is een molen van een geheel 
andere aard (foto H. Noot, 9 september 2002).
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7.1.1 Windmolens (industrieel, dub-
belwerks)

In het noorden

1. Woldzigt, Roderwolde
Grote dubbele oliemolen met een vlucht
van 22 m en origineel interieur; tevens ko-
renmolen met 1 koppel stenen. Het olie-
werk is ook uitgerust met een pletwals, ge-
bruikt om het zaad voor de kneuzen voor-
dat het onder de stenen gaat. Laatste

authentieke representant van de kapitale
noordelijke oliemolens. 
Gebouwd in 1852 Tot 1941 werd in de mo-
len olie geslagen.
Te bezichtigen van mei t/m september:
dinsdag t/m zaterdag 13.30-17.00 uur. Ver-
der alleen op afspraak.

2. De Wachter, Zuidlaren
De molen met een vlucht van 22 m werd
in 1851 gebouwd als koren- en oliemolen.
In 1898 werd een stoommachine ge-

plaatst die het oliewerk ging aandrijven.
De korenmolen bleef op windkracht in
bedrijf. De stoomolieslagerij bleef tot 1935
in bedrijf, de korenmolen tot 1950. Na
1935 werd het oliewerk uitgesloopt. Kort
na 1960 vat de eigenaar, molenmaker
Medendorp het plan op om de molen in
de staat van omstreeks 1900 te herstellen
als stoom- en windmolen. Stukje bij beetje
is dit gerealiseerd zodat de molen nu een
gereconstrueerd oliewerk heeft.
Te bezichtigen van 1 mei t/m 30 septem-
ber; op zaterdag van 10.00-16.30, op
woensdag van 13.30-16.30 uur.
website www.dewachter.nl

Overijssel

3. De Pelmolen, Rijssen
De molen met een vlucht van 22 m werd
in 1752 gebouwd en is ingericht als olie-
en pelmolen. Het oliewerk is dubbel; een
tweede kollergang in een aanbouw
diende voor het malen van lijnmeel. In
1913 kwam de molen buiten bedrijf
waarna een periode van zestig jaar ver-
val begon die de molen bijna aan zijn
einde bracht. Desondanks volgde in de

7.  EEN BLIK IN HET ROND
Op dit moment bestaan nog (of weer) 
in Nederland de volgende oliemolens: 

Koren- en oliemolen Woldzigt in Roderwolde toen deze nog volop in bedrijf was.
De molen is een mooi voorbeeld van het Groningse type oliemolen met een hoge
en zware onderbouw, die zoals zo vaak in die streek, vierkant van grondvlak is. 
De molen heeft hier nog de in 1972 weggerestaureeerde zelfzwichting. Links de 
verdwenen schoorsteenpijp voor de in 1906 geplaatste stoommachine.
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jaren 1973 en 1975 een grondige restau-
ratie waardoor de molen weer geheel
bedrijfsvaardig werd. 
Te bezichtigen: Ma. t/m Vr. 9.00-12.00 en
13.00-16.00 uur; zaterdag: alleen op af-
spraak; zondag: gesloten.
website: www.depelmolen.nl

4. De Passiebloem, Zwolle
De molen met een vlucht van 23 m werd
gebouwd in 1775 en is ingericht als een
normale dubbele oliemolen. Wellicht
heeft de molen tot omstreeks de Eerste
Wereldoorlog nog incidenteel olie gesla-
gen en is vervolgens gebruikt voor het
malen van veevoedergrondstoffen. Om-
streeks 1925 kwam de vervallen molen
buiten bedrijf waarna het verval verder
verergerde. Na aankoop door de ge-
meente Zwolle werd De Passiebloem in
1937/1938 gerestaureerd en draaide
daarna af en toe weer. In 1985 volgde
weer een grote restauratie, waarna de
molen meer draaide en sinds 1998 wordt
er weer daadwerkelijk olie geslagen.
Te bezichtigen: 1e en 3e zaterdag van de
maand 10.00-16.00 uur en op afspraak.

Zaanstreek

5. De Bonte Hen, Zaandam (Zaanse
Schans)

De molen met een vlucht van 23 m werd
gebouwd in 1975 op de onderbouw van
een in 1935 gesloopte voorganger en is
ingericht als een normale dubbele olie-
molen.
De eerste Bonte Hen op deze plaats was
een houtzaagmolen die in of kort na 1693
werd vervangen door een dubbele olie-
molen van dezelfde naam. Deze sloeg tot
kort na 1900 olie uit zaad. Daarna ver-
werkte de molen cacaoafval tot 1926
toen de molen tot stilstand kwam. Na een
periode van zwaar verval werd de molen
in 1935 gesloopt tot op de onderbouw. In
oktober 1973 kocht de Vereniging De
Zaansche Molen de restanten van ‘De
Kip’, waarna het jaar erop met de her-
bouw werd begonnen. Op 20 december
1975, het jubileumjaar van de in 1925 op-
gerichte vereniging, draaide de molen

voor het eerst. Voor de herbouw werden
onderdelen van andere molens gebruikt
zoals de as en roeden van de in 1964 af-
gebrande Koperslager, In 1979 was de
molen bedrijfsvaardig. Vanwege de aan-
wezigheid van de oliebakken (als enige
molen in de Zaanstreek) is dit de meest
complete en authentieke oliemolen in
deze streek (Met dien verstande dat ook
in Het Pink de bakken nog aanwezig zijn,
zij het dat de bovenzijde eraf is gehaald
en ze vol liggen met puin. In de Os zijn de
bakken ook nog aanwezig).
De molen is op woensdagen en zaterda-
gen te bezichtigen als de molen in bedrijf
is.

6. De Os, Zaandam (Zaanse
Schans)

De gemotoriseerde molen mist sinds ne-
gentig jaar zijn kap en wieken, maar mag
vanwege zijn complete inrichting in dit
overzicht niet ontbreken. Het is een molen
die in complete staat een vlucht tussen
de 22 en de 23 m had.
De Os wordt in 1663 genoemd in een ver-
zekeringsacte, maar is vermoedelijk veel
ouder. Ook hij maakt omstreeks 1900 de
overgang mee van het verwerken van
zaad naar cacaoafval. In 1916 werd er in
een stenen motorhok naast de molen
een 25 pk Brons-motor geplaatst waarna
De Os werd onttakeld. In 1922 kreeg de
molen in een aanbouw er het oliewerk uit
de toen gesloopte Poelsnip bij. Korte tijd
later werd het rietdek op de romp ver-
vangen door houten gepotdekselde
planken. In 1931 wordt de gemotori-
seerde molen stilgezet en wordt in het de-

Er is geen windmolensoort in 
Nederland die zo zwaar getekend is
door verval als de oliemolen. Op een
enkele uitzondering na (bijvoorbeeld
Woldzigt in Roderwolde) hebben alle
oliemolens een periode van zeer zwaar
verval gekend waarbij de Pelmolen in
Rijssen buiten twijfel de kroon spant.
Toch kwam er voor deze molen na 
zestig jaar stilstand, verval en 
vandalisme op het laatste moment 
nog redding (foto jsb, 1971).

De Os in Zaandam is een mooi voorbeeld van een gemotoriseerde oliemolen. 
Het verwerken van cacaoafval leverde nog wel zoveel op dat het de verhoging van
de productie stimuleerde. Dat kon alleen door het plaatsen van een motor die er
dan voor zorgde dat de productie maximaal werd. Zo kregen in de natijd verschei-
dene Zaanse molens nog een (veelal ruwolie-)motor, als regel geplaatst in een 
aangebouwde stenen machinekamer. Soms bleef de windmolen intact, soms volgde 
onttakeling. Jammer genoeg zijn dit soort motoroliemolens volledig historie en is
in feite De Os de enige herinnering hieraan. Het had toch ook wat speciaals 
geweest: olieslaan met een langzaam lopende Bronsmotor. Op deze foto uit 
augustus 1983 is de aanbouw voor het oliewerk van De Poelsnip al verdwenen maar
bestaat de inmiddels ook gesloopte aanbouw voor de Brons-motor nog wel.
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cennium erna het binnenwerk van De
Poelsnip weer gesloopt. In 1983 verdwij-
nen de aanbouw voor het Poelsnip-olie-
werk en het motorhok, terwijl in 1995 de
romp weer met riet wordt gedekt. De ei-
genaar, de familie Ero-Stuurman, heeft
zeer veel werk aan de molen laten doen
waardoor deze in perfecte staat verkeert
op de nog ontbrekende kap, wieken en
balie na.
De molen is niet te bezichtigen.

7. De Zoeker, Zaandam (Zaanse
Schans)

De molen met een vlucht van 22 m werd
in of voor 1673 als dubbele oliemolen ge-
bouwd aan de Sluissloot in Zaandijk. De
Zoeker was tot 1891 in bedrijf als oliemo-
len. In dat jaar werd het oliewerk uitges-

loopt en de molen ingericht tot verfmo-
len. In 1914 kreeg hij het oliewerk uit de in
dat jaar gesloopte molen Het Rad van
Avontuur om daarmee cacaoafval te
gaan verwerken. In 1954 kwam de molen
buiten bedrijf om in 1958 weer in bedrijf te
komen via een speciale organisatie, het
Olieslagerscontract 1958. Geen zaden,
maar aardnoten en ook wel cacao lever-
den de grondstof voor het bedrijf dat nog
steeds dagelijks in de molen wordt uitge-
oefend. Door uitbreiding van de bebou-
wing van Zaandijk was de molen op zijn
oorspronkelijke plaats niet meer te hand-
haven en in 1968 werd de molen overge-
plaatst naar de Zaanse Schans.
Te bezichtigen: van 1 maart t/m 31 okto-
ber: dagelijks van 9.30 tot 16.30 uur; ver-
der op afspraak.

8. De Ooievaar, Zaandam (Zaanse
Schans)

De molen met een vlucht van 22 m werd
in of kort voor 1622 als oliemolen ge-
bouwd in Assendelft en in 1669 of zeer kort
daarna overgeplaatst naar de plaats
waar hij nu nog steeds staat. In het laatste
decennium van de negentiende eeuw
kwam De Ooievaar buiten bedrijf. In 1897
nam een nieuwe eigenaar de molen
weer in bedrijf als ‘doppenmolen’(malen
van afvallen voor veevoeder). Een paar
jaar later kwam het oliewerk weer in be-
drijf voor het verwerken van cacaoafval.
In 1936 kwam de vervallen molen als
windmolen buiten bedrijf, waarna het
verval zo toenam dat sloop onvermijdelijk
leek. In 1955 kocht de Vereniging De
Zaansche Molen De Ooievaar, toen niet
meer dan een ruïne waarna in 1956 res-
tauratie volgde. De molen draait regel-
matig maar is normaal gesproken niet te
bezichtigen.

9. Het Pink, Koog a/d Zaan
De molen werd in of voor 1620 gebouwd
als enkelwerks oliemolen in de vorm van
een wipmolen met stelling. Pas later werd
de molen dubbelwerks gemaakt, waar-
schijnlijk gelijktijd met de verbouwing naar
achtkant. Zeer waarschijnlijk werd in 1751
op de vierkante onderbouw van de wip-
molen de huidige achtkante molen gezet
met een vlucht van 23 m. Ook deze mo-
len verwerkte vanaf eind negentiende
eeuw cacaoafval en werd speciaal
daarvoor van een stoomketeltje voorzien
voor verwarming van de slagblokken.
Omstreeks 1930 kwam de molen tot stil-
stand. In 1939 verwierf De Zaansche Mo-
len Het Pink, waarna nog in hetzelfde jaar
restauratie volgde. De molen is sindsdien
op gezette tijden in bedrijf, waarbij vooral
de laatste jaren een forse toename te
zien geeft. In de molen staat ook een zo-
genaamde dubbele engelse plet, maar
dit exemplaar, afkomstig uit een andere

De verplaatsing van De Zoeker van Zaandijk naar de Zaanse Schans op 1 augustus
1968 was een spectaculaire operatie. Onder het gelichte achtkant is de wentelas met
het steenwiel duidelijk zichtbaar.
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oliemolen, is niet aangesloten op het bin-
nenwerk.
De molen is van april t/m september op
de tweede zaterdag van de maand te
bezichtigen, evenals tijdens Nationale
Molendag en de Zaanse Molendag (laat-
ste zaterdag van september) van 10-16
uur.

7.1.2 Windmolens (agrarisch, enkel-
werks)

10. Holten’s Molen, Deurne
Holten’s Molen werd in 1890 als korenmo-
len gebouwd met een vlucht van 25,90
m. In 1893 werd de molen uitgebreid met
een oliewerk, bestaande uit een slagbank
met slag- en loshei, vuister en kollergang,
afkomstig uit een wateroliemolen in Horst.
Later, in 1909 kwam daar nog een zagerij
bij zodat deze molen drie functies had.
Omstreeks de Eerste Wereldoorlog kwam
het oliewerk buiten bedrijf, maar tussen
1923 en 1944 werd er toch weer raap-
zaad geslagen. Kort na de oorlog werd
het oliewerk uit de molen gesloopt om
ruimte te krijgen voor het korenmole-
naarsbedrijf. De molen zelf bleef tot 1956
op windkracht in bedrijf als korenmolen.
Verval, brand en onttakeling leken de
molen naar een definitief einde te voe-
ren. In 1989 vroeg de gemeente zelfs een
sloopvergunning aan. Dit voornemen riep
een stroom van bezwaren op met als re-
sultaat dat de sloopplannen dankzij een
actieve stichting, die in 1993 eigenaar
werd van de molen, werden omgezet in
restauratie. In 1994 werd de nieuwe kap
op de romp geplaatst op 24 oktober 1998
werd de molen in bedrijf gesteld als ko-

Volgens overlevering stelt deze gevel-
versiering uit het huis van de oliefa-
brikantenfamilie Honig in de Dubbele
Buurt in Koog a/d Zaan Het Pink
voor in zijn uitvoering als wipmolen.

Deze prijskrant voor lijnolie met de prijsontwikkeling tussen 1848 en 1888 maakt
duidelijk waarom de oliemolens vooral na 1875 in zwaar weer raakten. De prijzen
kwamen zwaar onder druk te staan en in 1888 werd een ongekend dieptepunt
bereikt. Import van lijnolie uit de Argentinië en de Verenigde Staten was de grote
boosdoener. Dat de fabrieken de oliemolens de das om hebben gedaan is maar een
halve waarheid. De industrie had net zo goed te lijden, maar was er aanvankelijk
beter tegen opgewassen. In 1913 behoorde Nederland met 81 olieslagerijen 
(bedrijven) tot de grootste olieproducenten van Europa. In 1930 waren er nog maar
25 van over. Toen moest de wereldcrisis nog beginnen...
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renmolen met een gereconstrueerd olie-
werk, waarbij gebruik werd gemaakt van
onderdelen van een oliewerk uit een ros-
molen in Wanroy. Daarmee was een uit-
gestorven molensoort, die vroeger in oos-
telijk Brabant veel vertegenwoordigers
telde, in ere hersteld.
Op dit moment wordt de zagerij gere-
construeerd, zodat Holten’s binnenkort
zijn drievoudige functie weer terug
heeft.De molen is te bezichtigen op
maandagen van 20.00-22.00 uur en op
zondagen van 13.00-16.00 uur. Als de mo-
len draait is ook bezichtiging mogelijk.
Website: www.holtensmolen.nl

7.2. Watermolens (agrarisch, 
enkelwerks)

Overijssel

11. Noordmolen, Azelo bij Delden
De Noordmolen bij Azelo hoort vanouds
bij Huis Twickel en wordt al in 1347 ge-
noemd. Het was een dubbele molen, met
zoals regel in het oosten, de oliemolen op
de linker en de korenmolen op de rech-
teroever van de Oelerbeek. De korenmo-
len werd in de jaren 1825 - 1830 gesloopt.
De oliemolen kwam vermoedelijk kort na
1866 buiten bedrijf. De oliemolen raakte in
verval en in 1917 werd alles aan de bui-
tenkant van de molen -ook de wateras-
behalve de stuw gesloopt. In 1976/1977
werd het molengebouw gerestaureerd,
terwijl bij een vervolgrestauratie in
1984/1985 weer een onderslagwaterrad
met een diameter van 4,60 m werd aan-
gebracht. In 1989/1990 werd de com-
plete restauratie voltooid en kon er weer
olie geslagen worden; na zo’n 125 jaar
stilstand!
De molen is te bezichtigen op de eerste
en de derde zondag van de maand van
13.00-16.00 uur en verder op afspraak.

12. De Oostendorper Molen, 
Haaksbergen

In 1547/1548 werd de molen gebouwd als
opvolger van een 500 m meer stroomaf-
waarts op de Buurserbeek gelegen mo-
len. In 1584 werd de molen slachtoffer
van de Tachtigjarige Oorlog. Pas in 1634
vond herbouw plaats. 
De Oostendorper Molen is een dubbele
molen met ook hier de oliemolen op de
linkeroever. Deze raakte omstreeks 1900
buiten bedrijf en vervolgens in verval. In
1931 werd deze gerestaureerd, maar
stortte in 1946 bij een hoogwatervloed in.
Herbouw volgde en ook de korenmolen
werd vrijwel geheel afgebroken en her-
bouwd in 1950. In 1987/1988 volgde een
zeer grondige restauratie waarna de mo-
len weer regelmatig in bedrijf kwam. Het
onderslagrad heeft een diameter van
4,50 m.
De molen is te bezichtigen op woensda-
gen en zaterdagen van 14.00-17.00 uur
(korenmolen) en op de tweede zaterdag
van de maand tussen 10.00-17.00 uur
(oliemolen).

Gelderland

13. Eerbeek, oliemolen
De oliemolen van Eerbeek is een boven-
slagmolen, aangedreven door de Eer-
beekse beek. Het rad heeft een diameter
van 2,40 m. De molen wordt al vermeld in
1359. Vanouds was de molen een koren-
molen, horende onder Huis Eerbeek. In
1684 werd de molen uitgebreid met een
zeemmolen (voor de bereiding van
zeemleer) waarbij ook nog een hennep-
klopperij kwam. Deze molen werkte op
het overtollige water van de korenmolen
en heeft tot omstreeks 1734 gewerkt want
in dat jaar verdwijnt hij uit de boeken.
Omstreeks 1825 bevond zich tegenover
de korenmolen op de andere (linker) oe-

ver van de beek een oliemolen, maar die
is blijkbaar teloorgegaan want in 1860
wordt er aan de korenmolen, dus op de
rechteroever, een nieuwe oliemolen met
een eigen bovenslagrad gebouwd, de
nog bestaande molen. De oliemolen was
in de Eerste Wereldoorlog voor het laatst
in bedrijf. In 1966/1967 volgde een restau-
ratie waarbij de oliemolen werd voorzien
van een nieuw rad. De korenmaalderij in
de aangrenzende korenmolen werd toen
uitgesloopt; het rad ervan was allang ver-
dwenen. Dit jaar wordt een nieuwe res-
tauratie aan de molen uitgevoerd, waar-
voor op 23 december het startsein is ge-
geven.

Noord-Brabant

14. Eindhoven, Collse Molen
De Collse Molen is een dubbele molen op
de Kleine Dommel, waarbij de oliemolen
op de rechteroever ligt, in tegenstelling
tot hetgeen in oostelijk Nederland gebrui-
kelijk is.
De molen wordt al in 1337 vermeld en
hoort dan bij de goederen van de heer-
lijkheid Mierlo wat hij tot 1859 zal blijven.
De molen is in de loop van de tussenlig-
gende eeuwen meerdere malen her-
bouwd of ingrijpend hersteld. De oliemo-
len blijft tot in de Eerste Wereld in bedrijf
en wordt vervolgens uitgesloopt. Maar al
in 1902 biedt eigenaar Smulders een ijze-
ren waterrad met een diameter van 6,15
m te koop aan. Dat dit het rad van de ko-
renmolen was lijkt onwaarschijnlijk.
Tot 1974 bleef in de molen een mole-
naarsbedrijf gevestigd, zij het werkend
met een hamermolen. Na het vertrek van
het bedrijf werd eerst de korenmolen in
orde gemaakt, terwijl in 1997 geld be-
schikbaar kwam voor de reconstructie
van het oliemolengebouw. In 1998 werd
met het herstel begonnen en op 25 april
1999 werd het nieuwe onderslagrad met
een doorsnede van 5,64 m van de uit-
wendig herstelde molen in gebruik geno-
men. Vervolgens werd het oliewerk gere-
construeerd, waartbij gebruik werd ge-
maakt van in België aangekochte stenen

De oliemolen van Azelo in mei 1992; links de plaats van de tussen 1825 en 1830 
gesloopte korenmolen.
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van een kollergang uit een rosmolen. Op
24 augustus 2003 wordt de bedrijfsvaar-
dige molen in bedrijf gesteld.
De molen is op zaterdagmorgen van 9.30-
12.30 uur in bedrijf en dan te bezichtigen.
Website: www.collsemolen.dse.nl

Limburg

15. Nunhem, Sint Ursula- of 
Leummolen

De Leumolen is een onderslagmolen op
de Leubeek die zowel koren- als oliemo-
len is met één onderslagrad van 5,60 m. In
de negentiende eeuw was de molen ook
nog pelmolen. De korenmolen heeft twee
koppel stenen. 
Afgaande op de muurankers werd de
molen in 1773 gebouwd en was voorzien
van een houten onderslagrad van 6,30 m
dat in 1911 werd vervangen door een Gir-
ard-turbine. Kort na de oorlog kwam de
korenmolen buiten bedrijf; de oliemolen
was al eerder stilgelegd. In 1960/1961
werd de molen gerestaureerd waarbij de
turbine werd vervangen door een nieuw
houten onderslagrad. Na deze molen
ging de molen dienst doen als bezoekers-
centrum voor het natuurreservaat het
Leudal. Begin 2006 is de oliemolen op-
nieuw bedrijfsvaardig gemaakt door vrij-
willigers en sindsdien wordt er weer olie
geslagen. 
De molen is tussen pinksteren en 1 juli te
bezichtigen zon en feestdagen van 13.00-
17.00 uur en van 1 juli tot 31 augustus op
zondag t/m donderdag 13.00-17.00 uur

7.3. Rosmolens (agrarisch, 
enkelwerks)

Achterhoek

16. Rosmolen in het Museum Erve 
Kots Lichtenvoorde-Lievelde

In Lievelde bevond zich in een schuur bij

De bovenslagmolen van Eerbeek; de
bouwstijl van het molengebouw 
verraadt de betrekkelijk jonge leeftijd
van deze wateroliemolen.

De grootste oliemolen die vermoedelijk ooit in Nederland heeft bestaan was de 
in 1829 gebouwde Mercurius in Den Hoorn: grondvlak 12,8 bij 12,8 m; vlucht 
vermoedelijk 29 m; baliehoogte vermoedelijk 13,75 m. De onderbouw is nog 
aanwezig evenals het gebouw van de aangebouwde olieslagerij die met de molen
een soort Siamese tweeling vormde. Onder reconstructietekening van de molen,
boven het complex zoals het er nu bij staat (tekening Bas Koster; geschiedenis 
Molenwereld 2004-7/8).

De Mercurius als stoomoliefabriek omstreeks 1925 (foto gemeentearchief Delft).
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de boerderij van G.J.J. Geesink een vrij-
wel intact zijnde rosoliemolen. Deze
moest verdwijnen. De molenonderdelen
werden aangekocht door G.J. Weenink,
de oprichter van het Museum Eve Kots, en
in 1963 gedemonteerd. In 1968 kwam het
gebouw voor de rosmolen gereed en in
1972 was de molen bedrijfsvaardig.
Het Openluchtmuseum Erve Kots is iedere
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
website: www.ervekots.nl

17. Rosmolen uit Zieuwent in het
Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem

De molen werd in of rond 1841 gebouwd
met onderdelen van een oudere molen.
Van 1894 tot 1906 werd de molen aange-
dreven door een stoommachine. Nadat
deze defect was geraakt nan een paard
weer het werk over. In 1923 kwam de mo-
len buiten gebruik waarna in 1931 ver-
plaatsing naar het Openluchtmuseum in
Arnhem volgt. De molen bleef daar een
statisch monument. In 2003 ontwikkelde
het museum plannen om de molen in ge-
bruik te nemen, zodat de werking van
een rosoliemolen gedemonstreerd kon
worden. Het probleem was dat dit met
gebruik van het originele materiaal niet
verantwoord was. Om die reden werd
besloten om van het gaandewerk een re-
plica te maken en de originelen te bewa-
ren in de museumcollectie. Bovendien
zou de molen als regel door een elektro-
motor worden aangedreven al is de mo-
gelijkheid om een paard te gebruiken blij-
ven bestaan. In 2004 werden de plannen
uitgevoerd en sindsdien is ook deze olie-
molen weer in bedrijf te zien.
De molen is te bezichtigen tijdens de
openstelling van het museum, van 1 april
t/m 31 oktober elke dag van 10.00 tot
17.00 uur. Voor verdere openstelling: zie
museuminformatie.
Website: www.openluchtmuseum.nl

Voor wat betreft de genoemde opening-
stijden: wijzigingen voorbehouden.
In dit overzicht zijn alleen inwendig com-
plete oliemolens opgenomen. Her en der
in het land staan nog enige oliemolenres-
tanten, meestal onderbouwen. Verder zijn
er ook nog enige uitgesloopte gebouwen
van wateroliemolens. Het zou te ver voe-
ren om die in het bestek van dit artikel al-
lemaal op te sommen.

8. MEER WETEN?

Over oliemolens is en wordt vrij veel ge-
publiceerd. Hieronder een kleine selectie
van de belangrijkste algemene informa-
tiebronnen over oliemolens en olieslaan.

Ondanks dat op het Brabantse 
platteland enkelwerks oliemolens 
overheersten, kwamen er toch ook 
voor ‘die meer in hun mars hadden’
zoals een oliemolen in Reek waarvoor
een advertentie verscheen in 
De Molenaar 1900-4.

8.1 Boeken

Historisch/technisch:
A.J. Bernet Kempers: Oliemolens (Arn-
hem 19621, 19792).
P. Boorsma: Bijzonderheden be-
treffende molens der familie Honig
(Koog a/d Zaan 19391; 19752).
P. Boorsma: Duizend Zaanse Molens
(Wormerveer 19501; Amsterdam
19682).
G. Husslage Dz.: Windmolens (Amster-
dam 1965).

Historisch/sociaal:
P. Boorsma: Oud-Zaansch Molenleven
(I) (Koog a/d Zaan, 19271, 19322).
P. Boorsma: Oud-Zaansch Molenleven
(II) (Koog a/d Zaan, 1948).
Cor Bruijn: Strijd om Den Eenhoorn (Nij-
kerk, 1942).
G. Husslage Dz.: Nieuwe schetsen uit
het oude Zaanse molenleven (Koog
a/d Zaan 1963).
G. Husslage Dz.: Viere voor! Herinnerin-
gen van een Zaanse molenmaker
(Zaandijk/Amsterdam 1966).

8.2 Tijdschrift

De Olienoot, bode voor de oliewereld
(2002 - heden, halfjaarlijks, Teleman-
nstraat 60, 8031 KL Zwolle, tel. 038-
4225533).

8.3 Film 

De Haai slaat nog (A.H. Altkemper 1963).
Stoere Werkers, 1930-1933 molens in Ne-
derland (deel over oliemolens, Alex Roos-
dorp - MARO-film; video: Nederlands Film-
archief 1997.

8.4 Internet

www.duizendzaansemolens.n l
www.indust r iemolens.n l  
www.molendatabase.nl  
www.zaansemolen.nl
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D i c t a t u u r
We leven in een dictatuur; gelukkig

niet in een dictatuur met fysiek ge-
weld of die getekend wordt door unifor-
men en prikkeldraad en glijbaanpetten
en dat soort dingen meer; maar toch...
Een Rotterdammer trachtte mij dat duide-
lijk te maken.
Ik ontmoette hem tijdens een bijeenkomst
in Flevoland waar we aan de praat raak-
ten. En met mij aan de praat raken over
molens is niet zo moeilijk. Het was een al
wat oudere man die zijn schaapjes ruim-
schoots op het droge had, zeg maar
klasse havenbaron.
Hij vertelde dat hij als jongen van een jaar
of tien zwaar onder de indruk was van het
overleven van de molen De Noord op het
Oostplein tijdens het bombardement in
mei 1940. Hij was er zelfs nog met zijn va-
der gaan kijken: de platgebombar-
deerde stad en daar, boven die puin-
vlakte uit, de molen op het Oostplein. Het
kreeg voor hem zelfs iets visionairs: de ma-
lende Noord. Zo zou heel Rotterdam ook
weer uit puin herrijzen en tot leven komen.
Er volgde een leven van hard werken,
maar dat had hem geen windeieren ge-
legd. ‘Nu ben ik op reis naar een plaats
waar geldniet in tel is. Het mag nog wat
langer of korter duren, maar mijn reis
loopt vroeg of laat ten einde.’ 
Dat beeld van die malende Noord was
hem bijgebleven. Het verbranden van de
molen, een paar jaar later had bij hem
iets doen knappen. Nu was bij hem dan
het plan gerezen om de molen te her-
bouwen met de bedoeling om zijn ge-
boortestad dit ultieme symbolische oor-
logsmonument terug te geven. Eerst had
hij onderzoek laten doen naar de exacte
plek van de molen. Tot zijn verbazing was
die nog leeg! Wel stonden er een paar
hoge flats in de buurt, nou ja, die zouden
wel niet bijten.
De volgende stap was contact zoeken
met, wat hij noemde, molendeskundigen
om zijn plannen door te praten. Hij had
verwacht een positieve reactie te krijgen,
maar niets van dat alles. De scherpste af-
keuring was hem ten deel gevallen: mis-
prijzende blikken en pruimenmondjes. Er
werden moeilijke verhalen gehouden
over een biotiep of zoiets en niet kunnen
draaien en gevaren en regels. Weer een
molen op het Oostplein, dat moest hij
maar vergeten. Toen de Rotterdammer
voorstelde om er dan maar een motortje
in te zetten verging de wereld zowat;
alsof hij een zeer, zeer onzedelijk voorstel
deed. Toen hij vervolgens opperde om de
molen dan maar stil te laten staan was
Leiden helemaal in last en werd hij zo on-
geveer regelrecht naar de galeien ver-
bannen. 

Ter ontmoediging werden de kosten op-
gevoerd. Toen de Rotterdammer mee-
deelde dat hij geen boterham minder zou
hoeven te eten, al werd hij zo oud werd
als Methusalem, zelfs als de molen het
dubbele of voor zijn part het drievoudige
zou kosten van het bedrag dat genoemd
was door de deskundigen keek men hem
vermanend aan: had hij soms alleen ge-
dacht aan de investering en was hij soms
de exploitatie vergeten? De Rotterdam-
mer zei dat hij lang genoeg in zaken had
gezeten en de deskundigen daarvoor

niet wakker hoefden te liggen. 
Vervolgens werd er weer een nieuwe si-
gaar gepresenteerd: wist de Rotterdam-
mer wel dat zo’n herbouw geen pas gaf.
Er waren zoveel financiële zorgen rond
het molenbehoud dat het niet fatsoenlijk
was om geld uit te geven aan een
nieuwe molen. Eén deskundige wilde de
Rotterdammer wel een lijstje met giro-
nummers van noodlijdende molenstichtin-
gen geven. Daarop had de Rotterdam-
mer gezegd dat hij geen enkele bood-
schap aan welke molen waar dan ook
ging dan alleen aan die molen op het
Oostplein in Rotterdam. De molenstalinist
keek hem aan, lang en streng: u bent
geen molenliefhebber meneer. Daarmee
was hij veroordeeld. Voor de Rotterdam-
mer geen molens meer: dictatuur van het
moletariaat schamperde hij. 

U i t  ‘ t  k i j k g a t

ZOEKER

De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer heeft helaas geen reacties opgeleverd.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, ongetwijfeld Noord-Holland, maar waar?
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, e-mail: redactie@molenwereld.nl.
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Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op de
Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

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

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 2002-12,

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2005.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

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




