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Redactioneel

Molens zijn bepaald geen gestandaardiseerde werktuigen. De on-
derlinge verschillen, zelfs binnen molens van hetzelfde type, kunnen
groot zijn. Er zijn zelfs molens die dermate afwijken van hun soortge-
noten dat haast te spreken valt van een apart subtype. Zonderlin-
gen zijn betrekkelijk zeldzaam (anders zijn ze geen zonderling meer).
Dat geldt ook op molengebied. De in 1968 gesloopte korenmolen
van Driewegen is zo’n ‘eenzaat’ geweest. In dit nummer treft u de
geschiedenis van deze molen aan en reconstructietekeningen van
de hand van Bas Koster. Ook een ‘halfzusje’ van deze bijzondere
molen waarvan de romp nog steeds in Wapenveld staat komt aan
de orde.
Molenbehoud geeft zelden aanleiding tot lachen, of het moet bij
de goede afloop zijn. Harmannus Noot deed wel een heel ont-
nuchterende ervaring op bij zijn poging om ook zo’n ‘eenzaat’ vei-
lig te stellen, de romp van de molen van het waterschap Borger-
compagnie-Oost. Een verslag van deze bedenkelijke en te denken
gevende hordenloop treft u in dit nummer aan.
De Lopikerwaard is een molenrijk gebied geweest. In totaal hebben
er een veertig watermolens gestaan, die op een enkele uitzonde-
ring na alle volledig van de aardbodem zijn verdwenen en daar-
mee in vergetelheid geraakt. De molen van het waterschap Ba-
tuwe bij Lopikerkapel in de voormalige gemeente Jaarsveld is er
een van. Lydia Blom haalt deze fraaie wipmolen weer voor het
voetlicht.
En tot slot vraagt Balie Kluiver zich af hoe je van een molen afge-
trapt kan worden.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het novembernummer van Molen-
wereld: 13 oktober 2006.

Inhoud pagina

Molens Actueel 323

Grensmolens 338

Belt-bijzonder 340
J.S. Bakker

De Batuwse molen 346
Lydia Blom

NVVM-molenmakers actief 349

Molenbehoud in Groningen: een spookbeeld? 350
J.S. Bakker

Uit ‘t kijkgat 355

Regionale molendag van Molenstichting SIMAV 356

Zoeker 358

COLOFON

Redactie & administratie: 
Moerdijkstraat 39 2751 BE Moerkapelle,
Tel./fax: +31 (0)79-5931303
E-mail adres: jsbakker@molenwereld.nl

Verschijning: 
elf maal per jaar, als regel op de eerste woensdag van de
maand. Gedurende de maanden juli en augustus verschijnt
één gecombineerd nummer

Uitgave:
De 'Molenwereld' is een uitgave van de Stichting Molenwereld
Benedenrijweg 521 2987 VA Ridderkerk
Tel.: 0180-411018

Uitgever:
dhr. Sj. J. Veerman
Neptunushof 28 2931 XS Krimpen a/d Lek
Tel.: 0180-524509
E-mail adres: sjv@xs4all.nl

Redactie:
dhr. J.S. Bakker
Moerdijkstraat 37 2751 BE Moerkapelle,
Tel/fax 079-5931303
E-mail adres: jsbakker@molenwereld.nl

dhr. B.H.J. Mols
Provincialeweg Zuid 42,  4286 LM Almkerk,
Tel.: 06-50283248
E-mail adres: bart68@planet.nl

Advertenties:
J. Ottevanger
Molenviergang 2 2761 BK Zevenhuizen
Tel.: 0180-638180 / Fax: 0180-638179 
E-mail adres: johan@bovenmolen.nl

Abonnementen:
Tel.: +31 (079)-5931303 (na 18.00 uur) / Fax: +31 (079)-5931303
Nederland (f 47,50) per jaar (incl. 6% BTW)

Overige landen Europa (f 65,-)
Andere landen prijs op aanvraag 

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

Prijs losse nummers: in Nederland f 6,-; 
overig Europa f 7,- (exclusief porto)

Donateurs van de Stichting Molenwereld ontvangen het 
blad gratis bij een minimum-donatie van f 62,50 
Op schenkingen en legaten aan de Stichting Molenwereld is
artikel 24 lid 4 van de Successiewet van toepassing

Bankrelatie:
Voor Nederland: Postbank 4506935 / Rabobank 3750.30.867
Voor België: Postcheque 000-1746998-28

Kopij:
Zenden aan de redactie van de Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle 

Lay-out en Druk:
Vis Offset, Alphen aan den Rijn

ISSN 1387-2974

© COPYRIGHT 2006 Stichting Molenwereld Moerkapelle
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Bij de omslag voorzijde: De stomp van de molen van het 
waterschap Borgercompagnie-Oost, alias Vereniging is uniek voor
noordelijk Nederland (foto Harmannus Noot, 8 maart 2004). 

Bij de omslag achterzijde: Korenmolen Hoop doet Leven in Made
wordt nog steeds geëxploiteerd door het molenaarsbedrijf Hermus
dat de in 1867 gebouwde molen sinds 1939 in eigendom heeft. 
De molen wordt nu nog gebruikt voor het malen van glutenvrije
granen voor dieetvoeding. Hermus B.V. exploiteert sinds 2002 op
het bedrijfsterrein Brieltjenspolder een maalderij waar nog steeds
met stenen wordt gemalen. Verder is er een uitgebreide handel in
veevoeders en drijft men een winkel (foto H. Van Steenbergen, 
1 juli 2006).
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Informatie voor deze rubriek: 

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

E-mail: bart68@planet .n l

Noodklok luidt voor De Hoop in
Haren

Het is buiten kijf dat molen De Hoop te
Haren een restauratiebeurt nodig heeft
(Molenwereld 2005-12-376). Het herstel
van de molen zal volgens het Groninger
Molenhuis circa 465.000 euro bedragen,
waarvan inmiddels 69.000 euro is toege-
zegd. Het is ‘vijf voor twaalf’ en dit is aan-
leiding voor eigenaar Stichting Molen De
Hoop om aandacht op de molen en
fondsenwerving te vestigen. Op 9 sep-
tember 2006 is de stichting een intensieve
campagne gestart om aandacht voor de
molen te vragen bij de bevolking en de
politiek. De molen is samen met de kerk
beeldbepalend voor de gemeente Ha-
ren. Men hoopt de nodige middelen te
vergaren om zo de molen ook daadwer-
kelijk voor het dorpsbeeld te kunnen be-
houden. De molen is voorzien van span-
doeken en in openbare gebouwen en
winkels worden actiepamfletten ver-
spreid. Inwoners en bedrijven van Haren
en omgeving zijn nu aan zet om geld te
doneren onder het motto ‘Gaat de mo-
len naar de stort of stort u naar de mo-
len?’. Fondsen voor goede doelen wor-
den eveneens verzocht een ruime bij-
drage te storten. De stichting heeft zich-
zelf voor de (zware) taak gesteld om voor
31 december 2006 396.000 euro te verza-
melen. Lukt dit, samen met mogelijke toe-
zeggingen vanuit fondsen, niet dan is de
politiek aan zet tot het gat is gedicht.
Wanneer dit uiteindelijk voor februari 2007
niet is gerealiseerd, gaan de gelden terug
naar de donateurs en geeft de stichting
de molen terug aan de voormalige eige-
naar (Van Ham) voor de prijs die zij ervoor
betaalde (1 euro). Via de interactieve
website www.harenuwmolen.nl zijn alle
ontwikkelingen te volgen. 

Herbouw van Entreprise te 
Kolham dichterbij

Nu de provincie op 27 augustus een sub-
sidie van 150.000 euro heeft toegezegd,
waardoor zeventig procent van de subsi-
diabele kosten beschikbaar is, komt de
herbouw van de Entreprise te Kolham met

rasse schreden dichterbij (Molenwereld
2005-3-82). Eigenaar De Slochter Molen-
stichting is verheugd met dit bericht en wil
nog dit jaar aan de slag. Vooruitlopend
op de restauratie (grotendeels herbouw)
zijn enkele veldmuren van de onderbouw
in april en mei 2006 al gerestaureerd. Met
de zekerheid van de rijkssubsidies acht de

Spandoeken aangebracht op De Hoop in Haren vragen de aandacht voor de 
noodzakelijke restauratie (foto H. Noot, 15 september 2006). 
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stichting de kansen groter dat andere po-
tentiële geldschieters over de brug ko-
men. Aangezien de middelen pas in 2011
beschikbaar zijn wendt de stichting zich
tot het Nationaal Restauratiefonds om
een bedrag tegen een gunstig renteper-
centage voor te financieren. 

Molen Edens te Winschoten de
lucht in

De verhoging van molen Edens te Win-
schoten heeft, letterlijk en figuurlijk, veel
voeten in aarde(Molenwereld 2006-9-
294). Was er eerst de nodige weerstand

vanuit het publiek en zelfs de politiek
over het met drie meter verhogen van
de molen, de daadwerkelijke verho-
ging van de molen is nu een feit. De
werkzaamheden worden uitgevoerd
door de ‘Edens Combinatie’, een sa-
menwerkingsverband tussen Freyssinet
Nederland en Goorbergh Funderings-
technieken. Op 5 september 2006 was
het las- en constructiebedrijf Pluim ge-
reed met het plaatsen van het metalen
vijzelframe. Op 5 en 6 september is het
vijzelmateriaal aangebracht, onder an-
dere bestaande uit holle vijzels ( 16 x 50
ton aan de buitenkant en 2 x 100 ton
aan de binnenkant). Op 7 en 8 septem-
ber is vervolgens het gewicht van de
molen op de vijzels en het vijzelframe
overgebracht, waarna op 15 septem-
ber de molen een eerste meter is ver-
hoogd. Eind oktober volgt verhoging
tot definitieve hoogte; vorderingen zijn
te volgen op de website www.edens-
molen.nl.

Restauratieplan De Eendracht
Gieterveen gereed

Nadat eerder een aantal herstelwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd (Molenwereld
2005-7-266) aan De Eendracht te Gieter-
veen is een compleet restauratieplan
voor de overige werkzaamheden ge-
reedgekomen. Het plan heeft tot en met
23 augustus ter inzage gelegen bij de ge-
meente Aa en Hunze. Om de molen in
prima conditie te krijgen moeten onder
andere nog uitvoerige reparaties aan het
metselwerk van de stenen stellingkoren-
molen uitgevoerd worden. In de restaura-

De Entreprise in Kolham, wachtend op betere tijden. Bij de molen is al sprake van
nieuwbouw, nu de molen zelf nog. (foto H. Noot, 25 april 2004).

De constructie voor het opvijzelen van de molen van Edens aan de binnenzijde van
de molen (foto: H. Noot, 12 september 2006).

De verhoging met 1 meter op 15 sep-
tember 2006 (foto K. Noot-Schilder-
man, 15 september 2006).
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tiekosten die naar schatting 300.000 euro
bedragen is ook het aanbrengen van
nieuwe kapbedekking begrepen. Dat
was in 2005 uitgesteld aangezien andere
zaken prioriteit hadden. De Drentse Mo-
lenstichting moet circa 30% van de kosten
dragen en verwacht hiervoor nog steeds
gebruik te kunnen maken van vrijko-
mende middelen uit het legaat van de
voormalige eigenaar (Mulder).

Kapot lager vertraagt restauratie
Bolwerksmolen 

Door een tegenvaller zal de omvang-
rijke restauratie van De Bolwerksmolen
te Deventer langer duren dan ver-
wacht. Liep de restauratie eerder ver-
traging op door overmatige sneeuwval
en tropische hitte, momenteel is een
technisch gebrek de oorzaak. Bij het
loshalen van de krukas is gebleken dat
een lager gebroken is en dat hierdoor
de andere lagers uitgelopen zijn. Was
de oplevering eerst in september ge-
pland, nu zal dit pas tegen het einde
van 2006 zijn. De nieuwe bronzen lagers
zullen door het bedrijf Alliage worden
gemaakt met van de oude lagers na te
maken mallen. De vervanging van de
lagers betekent eveneens dat men niet
verder kan met het aanbrengen van de
zaagramen. 

Onderhoud aan Doetinchemse 
molens

De Walmolen te Doetinchem staat vanaf
begin september in de steigers. Het voeg-

werk van de romp ondergaat een herstel-
beurt. Het bedrijf Takkenkamp BV haalt
momenteel de oude voegen eruit en
controleert het metselwerk met behulp
van perslucht op uitzakkingen die indien
aanwezig worden hersteld. Nadien wordt
nieuwe specie aangebracht tussen de
stenen en men verwacht begin novem-
ber de werkzaamheden te hebben afge-
rond. 
De Benninkmolen te Varsseveld is in sep-
tember voorzien van een nieuwe verflaag
en na afronding van de werkzaamheden
door schildersbedrijf Te Mebel wordt ook
de Aurora te Dichteren onder handen ge-
nomen. Na afronding van alle werkzaam-
heden staan de drie molens van de Stich-
ting Doetinchemse Molens er weer keurig
bij. 

Restauratie Concordia Ede 
eindelijk van start

De restauratie van de Concordia te Ede
staat op het punt van aanvang nu er een
mondeling akkoord is over de gewijzigde
vergunning (Molenwereld 2006-9-288).
Het achtkant dat al in 2004 werd afgeno-
men en geconserveerd wordt volledig
hersteld en voorzien van een nieuwe kap.
Molenmakersbedrijf Endendijk uit Ter-
schuur zal de werkzaamheden uitvoeren.
De herstelde molen zal 4,75 m hoger wor-
den dan deze nu is. De kosten bedragen
naar schatting 625.000 euro, waarvan het
grootste deel gesubsidieerd wordt door
de RACM. Het restant wordt gedragen
door de gemeente Ede en de provincie
Gelderland. De molen zal na restauratie
weer in eigendom worden afgestaan

aan de gemeente Ede, die voor het be-
heer van de molen nadenkt over moge-
lijke alternatieven. Dit is afhankelijk van
mogelijkheden die er zijn met de overig
op het terrein staande monumentale
panden, waaronder de voormalige
maalderij en de wagenstalling. Men ver-
wacht eind 2007 een draaiende molen
op het terrein te hebben, waarna in 2008
rond de molen een woonwijk wordt gere-
aliseerd; hiervoor bereidt de gemeente
Ede momenteel een voorontwerpbe-
stemmingsplan voor.

Molendag en molenwerk aan De
Passiebloem in Zwolle

Op De Passiebloem te Zwolle hebben be-
zoekers zich op een bijzondere manier
vermaakt tijdens de afgelopen Monu -
mente n dag /Overijsselse molendag op 9
september. De bezoekers (circa 300) kre-
gen de gelegenheid zich om te kleden in
een olieslagerskostuum. 
Naar recent bekend werd is Vincent Ol-
denhof, al jarenlang lid van de maal-
ploeg, een rechtstreekse afstammeling
van de olieslagers die actief waren op
oliemolen De Hoop. Deze stond circa 300
meter westelijker dan De Passiebloem en
is tegenwoordig als korenmolen De Hoop
in het gehucht Appel bij Nijkerk te vinden. 
Ander nieuws is dat de molenmaker bin-
nenkort wordt verwacht om de kantste-
nen te repareren. De bussen om de tap-
pen van de houten steenassen blijken
veel te groot en daar moet nodig wat
aan gedaan worden. Tot nu toe bleef de
zaak gecentreerd met flinke draadna-
gels. Het is onnodig te zeggen dat dit

Duidelijk zichtbaar is dat de molen niet meer op de grond staat (foto: K. Noot-
Schilderman, 15 september 2006).
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noch een duurzame, noch een vakkun-
dige oplossing bleek. Verder is de inrich-
ting van het winterverblijf grotendeels ge-
reed. M. den Boer en A. Meurs.

Plannen voor herstel Dreumelse
korenmolen

In 1938 werd de korenmolen van Dreumel
onttakeld. Onderdelen werden gebruikt
voor het herstel van de nog bestaande
korenmolen van Kekerdom die toen door
brand was getroffen. Eigenaar E. de Vree
wil de Dreumelse molen nu restaureren en
heeft subsidie aangevraagd om tot her-
stel van het rijksmonument te geraken. Hij

verwacht 70% subsidie te krijgen voor de
subsidiabele kosten. Wanneer dit bewaar-
heid wordt wil De Vree de molen waar-
schijnlijk in een stichting onderbrengen en
met behulp van deze stichting de reste-
rende 30% gefinancierd krijgen. De kale
romp is van binnen nog redelijk in tact,
mede doordat in het verleden een nood-
dak tegen inregenen is aangebracht. Het
restauratieplan voorziet in het vervaardi-
gen van nieuwe stelling, kap, staart voor
wat betreft exterieur. Voor het interieur is
het restaureren van gietijzeren ramen,
houten deuren, zolders en balklagen op-
genomen evenals controle van het nog
aanwezige binnenwerk.

Startsein bouwplannen terrein
Maallust te Amerongen

Op 9 september heeft wethouder Walt-
mann van de gemeente Utrechtse Heu-
velrug het startsein gegeven voor de ver-
koop van het project Prattenbergh te
Amerongen. Dit project behelst de bouw
van 36 appartementen aan de Burge-
meester Jonkheer H. van den Boschstraat.
De molenromp van molen Maallust op
het terrein zal te zijner tijd in zijn geheel
worden verplaatst naar een andere plek
op het terrein en worden gerestaureerd
tot maalvaardige molen (Molenwereld
2006-9-288). Oude spanten, die ontdekt
zijn bij het inmeten van oude gebouwen
op het terrein, zullen worden hergebruikt
in een nieuw te bouwen molenhuis. 

Eindelijk hoop voor De Hoop in
Elspeet 

De plannen voor restauratie van koren-
molen De Hoop te Elspeet krijgen eindelijk
vorm nu de molen in handen is van
nieuwe eigenaar A. Beelen. Achter de
schermen was Beelen, neef van oud-ei-
genaar Smink, al enkele jaren bezig plan-
nen voor de restauratie te ontwikkelen.
De eerste tekenen van verbetering zijn
het verwijderen van de bossages rondom
de zwaar vervallen molen die daardoor
beter zichtbaar wordt. De molen is lange
tijd gebruikt als opslagplaats. De vol-
gende stap is het leeg maken van de mo-
len en Beelen verwacht dan in 2008 met

Twee oudgedienden van de maalploeg, Cees Bouman (l.) en Vincent Oldenhof, in
olieslagerskostuum (foto Theo Meurs, 9 september 2006). 

De onttakelde molen van Dreumel. 
Op de gevelsteen boven de deur staat:
Opgerigt door I.B. Taabe 1845 (foto jsb 8
september 1980).
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de daadwerkelijke restauratie te kunnen
beginnen. Ook de gemeente Nunspeet is
blij met de recente ontwikkelingen, aan-
gezien zij voor herstel van de molen reeds
een bedrag heeft gereserveerd. In over-
leg met deskundigen wordt een restaura-
tieplan opgesteld dat basis moet zijn voor
de verwerving van aanvullende finan-
ciële middelen.

Locaties voor Kortrijkse molen te
Breukelen onderzocht 

De molen die wellicht het schrilste con-
trasten vormt met zijn omgeving is de
Kortrijkse molen te Breukelen. Zo bevindt
zich naast de molen een groot restaurant
in Chinese stijl en maken ook de snelwe-
gen, het station en het bedrijventerrein
de locatie er niet mooier op, om over
windvang niet te spreken. De Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij heeft
zich gebogen over het lot van de Kort-
rijkse molen en een haalbaarheidsstudie
uit laten voeren voor een eventuele ver-

plaatsing. De onderzochte alternatieven
zijn:
- de molen handhaven op de huidige
plaats;
- verplaatsing naar de Haarrijnse Plas in
Leidsche Rijn of
- verplaatsing naar een nieuw aan te leg-
gen watergebied ten noorden van Koc-
kengen. 
De kosten die met de verplaatsing ge-
paard gaan bedragen - exclusief het re-
aliseren van een nieuwe beheerderswo-
ning - circa 350.000 euro aldus een schat-
ting van adviesbureau Arcadis. Het
Utrechts Landschap heeft de aanbevelin-
gen in ontvangst genomen en heeft een
voorkeur voor de polder ten noorden van
Kockengen, maar de gemeente Breuke-
len zou de molen het liefste behouden
binnen haar gemeente. Als vaker het ge-
val is bij verplaatsingen zal er nog heel
wat water door het rondmaalcircuit moe-
ten alvorens het definitieve besluit valt. 

Feestelijke opening molen 
Oudegein te Nieuwegein

Op 10 september is na een lange periode
van wederopbouw molen Oudegein te
Nieuwegein heropend. In park Oudegein
werd door Het Utrechts Landschap met
medewerking van andere externe par-
tijen een molenfeest met diverse activitei-
ten gehouden. In het nabijgelegen Mu-
seum Warsenhoeck was een expositie te
bezichtigen over molens met onder meer
een beeldverslag van de verplaatsing en
restauratie van molen Oudegein. Hoogte-
punt van de bijeenkomst was de inge-
bruikstelling van deze wipmolen door bur-
gemeester De Vos en de voorzitter van
Het Utrechts Landschap, Lodewijk de
Geer. Zij werden bij het lichten van de
vang bijgestaan door vrijwillig molenaar F.
van der Lecq. 

De vervallen molen van Elspeet (foto Nico van den Bos).

De Kortrijkse Molen bij Breukelen, verworden tot ‘een vreemdeling in eigen land’
(foto jsb, 12 december 1991).
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Ondanks het feit dat de oplevering nog
niet plaats had gevonden had molenma-
kerij Verbij medewerking verleend om de
opening toch door te laten gaan. Zo
moeten onder andere de waterlopen
(opnieuw) gegraven worden en was het
scheprad nog niet voorzien van schep-
radbladen. Tevens verdient de molenbio-
toop nog de nodige verbetering.

Hoekermolen te Vreeland in ge-
bruik gesteld

De Commissaris van de Koningin in de
provincie Utrecht, de heer B. Staal, lichtte
op 30 augustus 2006, in zijn functie als
voorzitter van de Raad van Toezicht van
Het Utrechts Landschap, de vang van de
Hoekermolen te Vreeland. De heringe-
bruikname vormde de kroon op het werk
van een restauratie van de in particulier
bezit zijnde molen. Het is mede aan de in-
zet van eigenaren Reesink te danken dat
de molen er weer prachtig bij staat. Bij de
restauratie zijn onder andere de vijzel ver-
lengd en is de vijzelkom verdiept. De mo-
len is voorzien van nieuwe fokwieken en
een nieuwe staartbalk. Naast het eige-
naarsdeel hebben de Rijksdienst voor Ar-
cheologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten en de provincie Utrecht een bij-
drage geleverd in de ruim 250.000 euro
kostende restauratie. 

De Otter in de rouw in 
afwachting van hoger beroep

Als reactie op de uitspraak van de Recht-
bank Amsterdam dat De Otter niet mag
worden verplaatst, heeft het bestuur van
Stichting Houtzaagmolen De Otter maan-
dag 28 augustus besloten haar beroeps-
mogelijkheid tegen dit oordeel veilig te
stellen door het indienen van een voorlo-
pig beroepschrift bij de Raad van State.
De stichting ziet geen mogelijkheden
meer om de molen in stand te houden in
overeenstemming met de voorschriften
die de Rijksdienst voor Archeologie, Cul-
tuurlandschap en Monumenten bij de res-
tauratie in 1996 aan de subsidiëring heeft
verbonden. De stichting zal zo spoedig
mogelijk overleg vragen met het dagelijks
bestuur van het Stadsdeel Westerpark
met het verzoek om de steun die zij meer-
maals heeft toegezegd in daden om te
zetten. In de fase van het hoger beroep

De ingebruikstelling van de Oude-
geinse molen op 10 september
(foto H. van Steenbergen).

De Hoekermolen bij Vreeland feestelijk
versierd tijdens de openingsdag. De
molen is een prachtig voorbeeld van
19e-eeuwse watermolen bouw: relatief
hoge onderbouw en een slanke boven-
bouw (foto D. Kenbeek).

De Hoekermolen had voor de restaura-
tie nog een houten vijzel met een ijze-
ren beschoeping, in feite een over-
gangsvorm tussen de volledig houten
en de volledig ijzeren vijzel. Deze vij-
zel is bij de restauratie vervangen door
een geheel ijzeren vijzel, maar gelukkig
is de oude als ‘monument’ behouden
gebleven (foto D. Kenbeek).
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kan dan duidelijk worden, wat de toezeg-
gingen en uitspraken van het Stadsdeel
waard zijn. De molenaar van De Otter
heeft het bestuur laten weten zijn ontslag
als molenaar te zullen indienen. Naar zijn
mening is het niet langer verantwoord om
de molen in werking te stellen. De ervarin-
gen -na het gereedkomen van de
meeste, hoge bouwwerken- zijn van dien
aard, dat er geen bruikbare wind meer is
overgebleven. Enerzijds resteert bij nor-
male windsnelheden te weinig effectieve
energieoverdracht om de molen te laten
zagen, anderzijds zijn de risico’s op
schade aan mens, machine en omge-
ving bij harde wind te groot om de molen
in bedrijf te stellen. De molenaar zal de
molen in een zo goed mogelijk geconser-
veerde staat -aan de ketting gelegd-
achterlaten. Daarmee komt een einde
aan De Otter als werkend monument in
Amsterdam. Ook bezoek aan de molen
zal uit veiligheidsoverwegingen niet meer
mogelijk zijn. Slechts vanaf een enkele
plek in de stad kan men de molen nog
aanschouwen. Als uiting van de diepe te-
leurstelling over de ontwikkelingen rond
de biotoop van de molen is De Otter in de
rouw gezet. Stichting Houtzaagmolen De
Otter.

De Herder te Medemblik in de
rouw

Op 29 augustus is op 76-jarige leeftijd
Sjaak Berkhout in zijn slaap overleden.

Berkhout was molenaar van De Herder
te Medemblik en van oorsprong restau-
ratietimmerman. In die hoedanigheid
was Berkhout in de tachtiger jaren
nauw betrokken bij de plannen rond de
herbouw van de korenmolen te Mede-
mblik. De met het uit Willeskop afkom-
stige achtkant, op de plaats van de in
1947 verdwenen molen gebouwde
Herder, kwam in 1990 gereed. Berkhout
maakte snel na de oprichting deel uit
van de Stichting De Medemblikker
Meelmolen, eigenaar van de molen.
Na voltooiing van de molen wist Berk-
hout zich snel te bekwamen tot mole-
naar van de korenmolen. Het plotse-
linge overlijden wordt dan ook als een
groot gemis ervaren. Berkhout is op 1
september 2006 begraven. 

Officiële afronding project
droogmakerij Schermer

Een van de grootste restauratieprojecten
in Nederland is voltooid: de elf molens in
de Noord-Hollandse droogmakerij de
Schermer zijn weer maalvaardig. De mo-
lens zijn hersteld dankzij een substantiële
subsidie van het Rijk (1,6 miljoen euro), de
provincie Noord-Holland en het VSB-fonds
(700.000 euro). Op 26 september, de dag
dat precies 375 jaar geleden het ‘Octroy
vande Scher-meer’ werd ondertekend,
heeft in het bijzijn van Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Friso een discussie plaats-
gehad over het gebruik van dit gebied

De opbouw van De Herder in Medem-
blik waar Sjaak Berkhout van meet af
aan nauw bij betrokken is geweest.

De groep ringmolens G t/m W van de
Schermer bij Schermerhorn in 1925.
Van deze zestien molens zijn alleen de
molens G, K en O overgebleven.
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met behoud van het unieke karakter voor
de toekomst. Het besef van de kostbaar-
heid maar ook de kwetsbaarheid van dit
gebied was stof tot nadenken over de
toekomst van droogmakerij de Schermer.
Ook in de Schermer doet de 21-ste eeuw
zich voelen en wonen steeds meer men-
sen met als gevolg dat er steeds meer ge-
bouwd wordt om te wonen en te werken.
De RACM heeft de Schermer voorgedra-
gen als beschermd gezicht en de Stich-
ting Schermer Molens heeft de ambitie
de nagenoeg gave waterstaatkundige
infrastructuur weer te herstellen. De bij-
eenkomst als afsluiting van het restaura-
tieproject en hoe nu verder in de toe-
komst de belangen te waarborgen werd
ingeleid door de gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland, de plaatsver-
vangend directeur van de RACM, dijk-
graaf van het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier, afgevaardigde
van het Ministerie van LNV en een rijksad-
viseur van het landschap.

Vierde Molenweekend Noord-
Holland-zuid op 7 en 8 oktober
2006

Stichting Molens Zuid-Kennemerland
(SMZK) organiseert op zaterdag 7 en zon-
dag 8 oktober voor de vierde keer het
Molenweekend Noord-Holland-zuid. Tij-
dens het weekend zullen de molens in en
om Haarlem en Amsterdam hun deuren
openen voor publiek en indien er vol-
doende wind is zullen de molens ook in
bedrijf zijn. In totaal zullen ongeveer twin-
tig molens deelnemen aan het molen-
weekend, waarvan het aanbod zeer di-
vers is. Zo staan er twee paltrokmolens,
een wipmolen, stellingmolens en grond-
zeilers op de deelnemerslijst en zijn ook de
functies zeer gevarieerd. Er zijn poldermo-
lens, korenmolens, houtzaagmolens en
een krijtmolen onder de deelnemers. Tij-
dens het weekend zal, net als vorig jaar,
één molen in het middelpunt staan. Krijt-

molen D’Admiraal in Amsterdam-Buik-
sloot zal het hele weekend in bedrijf zijn,
wat betekent dat de molen ook de nacht
van zaterdag op zondag geopend is en
bij voldoende wind zal draaien. Op de
site www.smzk.nl zijn de deelnemende
molens en verdere informatie te vinden.
R. Berkovits.

Provincie Zuid-Holland start 
Deltaplan molens

De provincie Zuid-Holland gaat alles op
alles zetten om het beeld van de klassieke
molen in het landschap te behouden.
Dit wil ze bereiken door uitvoering van
een Deltaplan voor molens, overdracht
van kennis over instandhouding en res-
tauratie en activiteiten tijdens het Jaar
van de Molen in 2007. Vanwege het grote
toeristische en culturele belang van de
molen voor Zuid-Holland en Nederland
gaat de provincie haar subsidies voor mo-
lens vereenvoudigen. Om het de mole-
neigenaren makkelijker te maken krijgen
zij voor de instandhouding van hun molen
een budget voor zes jaar, waarvan jaar-
lijks een deel wordt uitgekeerd. Zo kunnen
ze bij de planning van werkzaamheden
over zes jaar rekening houden met het
toegekende budget. Uit een inventarisa-
tie blijkt dat er een restauratieachterstand
is van ongeveer 20 miljoen euro. De pro-
vincie wil dit de komende zes jaar inlopen
en maakt per direct 1,5 miljoen euro extra
vrij uit haar reserves om de ergste ach-
terstanden in molenonderhoud op te
pakken. Zuid-Holland besteedt jaarlijks
ruim 1,3 miljoen euro aan onderhoud en
restauratie van molens. Aan de rijksover-
heid wordt gevraagd 5 miljoen euro bij te
dragen. Tijdens het Jaar van de Molen in
2007 worden door de provincie Zuid-Hol-
land verschillende activiteiten opgestart.
Zo wil Zuid-Holland proberen om be-
paalde verdwenen molentypen, zoals de
getijdemolen, weer op te bouwen via
een arbeidsintegratieproject. Op dit mo-

ment wordt onderzocht of en zo ja, hoe
dit mogelijk gemaakt kan worden. Verder
wordt er een lespakket samengesteld
voor lagere en middelbare scholen, een
rondreizende tentoonstelling ontwikkeld
en worden een aantal manifestaties rond
de molen georganiseerd, gericht op een
groot publiek. Provincie Zuid-Holland.

Startsein conservering molen
Goidschalxoord

Wethouder Hage van de gemeente Bin-
nenmaas heeft op 7 september met het
uittakelen van de bovenas het startsein
gegeven voor de conservering van de
molen te Goidschalxoord. De uit 1718 da-
terende grondzeiler, verworden tot het
ergste crepeergeval in Zuid-Holland na-
dat er veertig jaar geen zorg voor de mo-
len is geweest, werd in 1998 al gedeelte-
lijk onttakeld. Om verder verval te stop-
pen worden door Herrewijnen uit Spijke-
nisse de nodige werkzaamheden verricht,
onder meer bestaande uit het verwijde-
ren van de kaprestanten en het onder-
steunen van diverse vloeren in de molen.
Op 11 september is de noodkap aange-
bracht en zijn de ramen schoongemaakt
om vervolgens ventilatieroosters te plaat-
sen. De Stichting Molencomplex Goid-
schalxoort is doende de molen in eigen-
dom te verwerven en daarna financiële
middelen ten behoeve van restauratie
van de molen en de aanbouw voor de lo-
comobiel te vergaren. De conservering
vond plaats dankzij financiële steun van

De hangende tuinen van Babylon op
zijn Overmaas’ (foto: J. van Steensel, 
11 april 2003).
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de BankGiroloterij via de Vereniging De
Hollandsche Molen. Men verwacht dat
de restauratie op zijn vroegst in 2010 vol-
tooid zal zijn. De vorderingen zijn te vol-
gen op de website van de stichting
www.molengst.nl.

Laatste dagen molenstomp 
in het Zeeuwse Draaibrug
geteld?

Vorig jaar werd de rondweg langs Draai-
brug aangelegd waarbij ook een parallel-
weg kwam te liggen aan de kant van het
voormalige molenerf. De eigenaar van
de molenstomp bedong als tegenpresta-
tie, voor de strook grond die ingeleverd
diende te worden, de sloop van het mo-
lenrestant. Momenteel staat de molen-
stomp zonder dak, blijkbaar te wachten
op wat komen gaat. Aan de gemeente
Sluis zijn wat kritische vragen gesteld. Zo is
bijvoorbeeld onduidelijk of een asbestin-
ventarisatie heeft plaats gevonden voor

het golfplaten dak op de stomp. Ook ligt
er de vraag of hier een sloopvergunning
nodig is. Een ander aspect is de Flora en
faunawet. Het molenrestant is welig be-
groeid met diverse muurvarens. De na-
tuurbeschermingsvereniging. Het Duump -
je is daar op geattendeerd. De historie
van de molen is vrij goed bekend. Hier-
over verschenen artikelen in Molenecho’s
(1983-4 blz. 176-178) en De Windmolen
(no. 46 blz. 36-39). Ook in Molens in Zee-
land is wat over deze molen te vinden op
blz. 304. Overigens is hier ten onrechte
vermeld dat de molen is ingekort tot op
stellinghoogte. In de stomp zoals die er nu
nog staat zijn de maal- en steenzolder
nog aanwezig. Het zadeldak ligt onge-
veer ter hoogte van de vroegere luizolder.
Frans Weemaes.

Jubileum standerdmolen Asten
uitbundig gevierd

In het weekend van 9-10 september 2006
werd in Asten uitgebreid gevierd dat de
(naamloze) standerdmolen aldaar 500
jaar bestaat. Om het jubileum luister bij te
zetten werd op zaterdag 9 september
een naamsteen onthuld. Vanaf die dag
heet de molen ‘de Oostenwind’, ingege-
ven doordat de oostenwind doorgaans
een betrouwbare en goede wind voor
molenaars is. De naamsteen (met vermel-
ding van de jaartallen 1506-2006) is, heel
toepasselijk, ingemetseld in de oostelijke
teerling en toevalligerwijze was het gedu-
rende het jubileumweekend ook oosten
wind. De steen werd onthuld door burge-
meester Beenakker, bijgestaan door mo-

De stomp van de molen van 
Draaibrug, nog met dak (foto H. Van
Steenbergen).

Het halen van de as uit de molen van Goidschalxoord. Aleer deze weer draait zal 
er heel wat water door de Oude Maas heen zijn gegaan (foto: J. van Steensel, 
7 september 2006). 

Onthulling van de naamsteen van de
standerdmolen te Asten met links 
G. van Stekelenburg (foto: G. Sturken-
boom, 9 september 2006). 
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lenaar/eigenaar G. van Stekelenburg.
Aansluitend werd ook het eerste exem-
plaar van een boekje (‘De Oostenwind,
vijfhonderd jaar geschiedenis van de As-
tense standerdmolen’) over de molen
aangeboden aan mevrouw van Steke-
lenburg, G. van Stekelenburg en burge-
meester Beenakker. Het 72 bladzijden tel-
lende boekje met veel foto’s is (formaat:
tussen A4 en A5 in) geschreven door As-
tenaar Toon Hoefnagels. Het boekje is
voor 7,50 euro verkrijgbaar bij de plaatse-
lijke VVV. De dag werd afgesloten met
een gezamenlijke historische maaltijd, na-
dat eerst een tweetal gilden hun eregroet
hadden gebracht. 

Geld gezocht voor afrondend
herstel Sancto Antonio te 
Halsteren

Met hulp van veel vrijwilligers heeft de
Stichting Vrienden van de Antoniusmolen
te Halsteren al veel werkzaamheden kun-
nen laten verrichten aan de molen. Zo
werden in 2004 nieuwe roeden gestoken
en dankzij lokale sponsoring van een schil-
dersbedrijf uit Bergen op Zoom werd de
molen opnieuw in de verf gezet. Nu zoekt

de stichting circa 40.000 euro om ook de
binnenzijde volledig op orde te krijgen.
Dat is het bedrag dat nog nodig is voor
de begrote kosten die circa 100.000 euro
bedragen. Het grootste deel is hiervan al
binnen dankzij bijdragen van eigenaar F.
Moerland, de gemeente Bergen op Zoom
en de Lionsclub. De stichting gaat een
aantal activiteiten organiseren en instel-
lingen benaderen met het verzoek om fi-
nanciële steun. In de inhaalslag zijn res-
tauratie van het kruiwerk, deuren en het
metselwerk aan de binnenzijde begre-
pen. Men wil binnen nu en twee jaar zo-
ver zijn dat in de periode daarna alleen
nog kan worden volstaan met klein regu-
lier onderhoud. 

Herstel metselwerk Negen 
Gebroeders te Prinsenbeek

De molenromp van molen Negen Ge-
broeders te Prinsenbeek staat tot half ok-
tober in de steigers ten behoeve van
noodzakelijk herstel (Molenwereld 2006-9-
295). Aangezien het dak (van de super-
markt) weinig gewicht kan dragen is ge-
kozen voor een zwevende steiger, zoals
die ook bijvoorbeeld bij watertorens en

bruggen wordt toegepast. De 100.000
euro kostende werkzaamheden worden
uitgevoerd door bouwbedrijf Winters en
bestaan uit het reparen, opnieuw voegen
en impregneren van het metselwerk. In
opdracht van eigenaar Thijssen behartigt
De Bont cs Architecten de belangen, die
daarbij aangeeft dat ondanks het kost-
bare herstel er bij de eigenaar geen plan-
nen leven tot verdere restauratie te ko-
men. Thijssen wil de romp wel als markant
herkenningspunt voor Prinsenbeek hand-
haven en mede om lekkages te voorko-
men bij de eronder gelegen supermarkt
wordt de romp hersteld. Hiermee wordt
antwoord gegeven op een van de vra-
gen die de heemkundekring onderzoekt
ten aanzien van mogelijke completering
in de toekomst (Molenwereld 2006-7/8-
242/243). 

Themadag TIMS 2006 in teken
van Oliemolens

Eens in de twee jaar organiseert The Inter-
national Molinological Society (TIMS) Ne-
derland/Vlaanderen een themadag.
Voor het jaar 2006 staan oliemolens in de
meest brede zin des woords centraal.

De trieste aanblik van een sterk 
verwaarloosde (woon)molen (foto: 
G. Sturkenboom, 11 september 2006).

Elderse Molen te Mierlo ‘gesaneerd’

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in het verleden tevergeefs geprobeerd herstel van de Elderse Molen te Mierlo af te dwingen (Mo-
lenwereld 2005-12-386). Sinds kort is de molen onttakeld. Begin september zijn de roeden nabij de askop afgeslepen en het restant van
de staart is eveneens verwijderd in opdracht van eigenaar H. van Vught. Of de gedeeltelijke onttakeling in overleg met de RACM is ge-
beurd is niet duidelijk. 

Van der Lande liet door architect J.L.A. Rooyakkers uit Beek en Donk, die 
bijgaande tekening maakte, een restauratieplan maken dat voorzag in de bouw 
van molenaarshuis naast de molen terwijl in de molen een molenmuseum zou 
komen dat overigens nooit is gerealiseerd; het huis wel.
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TIMS organiseert de bijeenkomst samen
met het Olieslagersgilde. De inleiders van
de themadag zijn H. Vanhoutte (oliemo-
lens in West-Vlaanderen), N. Jurgens, H.
Schuler (oliemolens in Zwitserland en het
Zwarte Woud).  N. Maas (werken op olie-
molens in de Zaanstreek) en F. Rutten
(Dubbele dubbele oliemolens). De the-
mabijeenkomst vindt plaats op zaterdag
28 oktober 2006 in verenigingsgebouw De
Schakel te Nijkerk. De themadag staat
open voor leden van TIMS en het Oliesla-
gersgilde, maar belangstellenden die
geen lid zijn kunnen de themadag bijwo-
nen indien de ruimte van de zaal dit toe-
laat. Hiervoor kan men in eerste instantie
contact opnemen met het secretariaat
wiardbeek@gmail.com. De deelname-

prijs van de themadag is bij het ter perse
gaan van Molenwereld nog niet bekend.
Meer informatie evenals een definitief
programma van de presentaties en een
routebeschrijving is enkele weken vooraf
te downloaden via de website www.tims-
mills.info/timsnlvl.

Reconstructie molenaarspakhuis
Princenhage van start gegaan 

Na ruim drie jaar wordt er door eigenaar
J. Hof weer gewerkt aan het molencom-
plex van De Hoop te Princenhage. Nu de
gemeente Breda op last van de Raad
van State een beschermingszone in het
bestemmingsplan op heeft moeten ne-
men (Molenwereld 2006-1-8), ziet de eige-

naar de voortzetting van de restauratie
van het molencomplex weer positief in.
Aannemer De Bont Van Hulten is gestart
met het nagenoeg volledig nieuw optrek-
ken van een replica van het uit 1903 da-
terende molenpakhuis. In september 2006
was het werk zo ver gevorderd dat de
houten vloer van de eerste verdieping
ge(re)construeerd is. Naast handhaving
van de oorspronkelijke maatvoering zul-
len ook de eerder aanwezig muurankers
weer op exact dezelfde plaats worden
aangebracht. Na voltooiing eind 2006 zal
het pakhuis worden ingericht als een mul-
tifunctionele presentatieruimte en kan
worden gedacht aan completering van
de inmiddels van een stelling voorziene
molenromp, waar naar verwachting an-
derhalf jaar mee gemoeid zal zijn. 

Voor de oorlog stond de Elderse Molen
er ook zeer beroerd bij. Redding daag -
de in de persoon van de Helmondse
fabrikant A.L.M. van der Lande die de
molenruïne in 1939 kocht.

De molen van Princenhage met ervoor het kapitale pakhuis. Pals, de bouwer van de
molen spaarde kosten noch moeite, zowel in opzet als uitvoering. Het zal niet mee-
vallen om een molenpakhuis te vinden dat qua uitvoering zijns gelijke heeft. Aan de
zolderdeur hangt een glijgoot (voor een raam!).
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Inschrijving geopend voor TIMS
Symposium 2007 in Nederland

In de kolommen van dit blad is al eerder
aangekondigd dat van 2 tot en met 10
juni 2007 een internationaal molensympo-
sium zal worden gehouden. De locatie is
hotel Hampshire Inn ‘Mooi Veluwe’ te Put-
ten (Gld.). Inmiddels is de inschrijving geo-
pend. Deelname aan het symposium
staat open voor iedere geïnteresseerde,
ook voor niet-leden van TIMS met interna-
tionale belangstelling. Wij roepen hierbij
vooral ook de laatste groep op om zich in
te schrijven. Er is echter om praktische re-
denen een maximum gesteld aan het
aantal deelnemers. Het volledige pro-
gramma inclusief excursies is te vinden op

de speciale symposium website
www.timsmills.info/tims2007 . Via deze site
is ook het aanmeldingsformulier te down-
loaden. Voor het aanvragen van ons pa-
pieren informatiepakket kan men con-
tact opnemen met het secretariaat, per
e-mail: tims2007@tiscali.nl of telefonisch
via 070-3460885. Het secretariaat staat
ook open voor alle andere vragen over
het symposium. TIMS symposiumcommis-
sie

Nieuwe molenkaarten Van der
Drift

Peter van der Drift heeft weer een serie
van 15 gekleurde molenkaarten uitgege-

ven. Het betreft de volgende molens:
Kropswolde - Kikkoman, Kropswolde -
windmotor Koetze Tibbe, Foxhol - wind-
motor De Putter, Kollumerpomp - De Wes-
termolen, Nij Beets - tjasker It Damshus,
Zuuk B Zuukermolen, Ugchelen - De Bouw-
hofmolen, Leiden - De Stadsmolen, Maas-
sluis - De Wippersmolen, Warmond - Klaas
Hennepoelmolen, Dieteren - Dieterder-
molen, Elsloo - Kasteelmolen, Holtum -
Poolmolen, Meerssen - Groote Molen, Wit-
tem - Wittemermolen. U kunt deze serie
bestellen door overmaking van 8,90 euro
op postbankrekening 5681468 t.n.v.
P.G.M. van der Drift, Veenweg 59, 2631 CJ
Nootdorp. Deze kaarten zijn ook te koop
op de molenruilbeurzen van zaterdag 7
oktober te Dordrecht en zaterdag 4 no-
vember te Utrecht-Zuilen. De prijs aldaar is
7,50 euro. Voor informatie: tel. 015-
3108742.

Nieuwe molenkaart Van Steen-
bergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams-
donksveer heeft weer een molenkaart uit-
gegeven. Deze keer van de Walder-
veense molen bij Lunteren. De kaart kost
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 Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, Kardeel
133, 4741 LR Raamsdonksveer onder ver-
melding van het gewenste (en bij over-
schrijving via een bankrekening het adres
vermelden). Voor nadere informatie: tel.
0162-516602.

Nieuwe ansichtkaarten Peel-
landse Molenstichting 

Door de Peellandse Molenstichting zijn
onlangs twee nieuwe ansichtkaarten uit-
gegeven. De uitgave betreft de molens
die vanaf 2006 ook tot het werkterrein van
de Peellandse Molenstichting gerekend
worden: de beltmolens ‘t Nupke te Gel-
drop en de Sint Victor te Heeze. Beide
kaarten zijn in full-colour en kosten 0,50
euro per kaart. De verzendkosten bedra-
gen 0,50 euro bij maximaal vijf stuks. Door
overmaking van het bedrag op gironum-
mer 5706031 t.n.v. Peellandse Molenstich-
ting/Heeze o.v.v. gewenste en aantal
kaarten. Vergeet niet het adres te vermel-
den!

Bekendmaking I.J. de Kramer-
prijs 2006

De vereniging voor molinologie TIMS Ne-
derland en Vlaanderen looft voor de
derde maal een publicatieprijs, genaamd
`I.J. de Kramer-prijs”, ter waarde van 2.000
euro uit aan de auteur(s) van een re-
cente publicatie of een manuscript met
een wezenlijke bijdrage aan de verdie-
ping van de molinologische kennis binnen
het Nederlandse taalgebied. De vereni-

De molen van Maurik is uiterlijk weer geheel compleet (foto H. van Steenbergen).
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ging beoogt hiermee het molinologisch
onderzoek en de publicatie van onder-
zoeksresultaten te stimuleren. Alleen stu-
dies die op eigen, origineel onderzoek zijn
gebaseerd, dingen mee. Gegadigden
dienen zich schriftelijk te melden bij het
secretariaat vóór 1 december 2006 onder
bijvoeging van drie exemplaren van hun

werk. Een deskundige jury zal de inzendin-
gen beoordelen en de winnende studie
selecteren. De uitreiking van deze prijs is
voorzien tijdens het Internationale TIMS-
Symposium dat van 2 B 10 juni 2007 in Ne-
derland zal worden gehouden. Zie daar-
voor: timsmills.info/tims2007.

In ‘t kort

- Per 1 september is de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, samen met de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bode-
monderzoek, verder gegaan als de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuurland-
schap en Monumenten. Vanaf deze Mo-
lenwereld wordt in berichtgeving voor-
taan volstaan met de afkorting RACM.
- Stichting Het Groninger Landschap heeft
in augustus 2006 de vijf molens van de
Stichting De Groninger Molen overgeno-
men en wil snel beginnen met de restau-
ratie van De Vier Winden in Pieterburen.
- De standerdmolen van Bourtange is in
augustus 2006 weer draaivaardig opgele-
verd. 
- Op 6 oktober zijn door Vaags Molenwer-
ken uit Aalten de nieuwe roeden gesto-
ken van de Widde Meuln te Ten Boer. 
- Op 9 september is de Jantina Helling in
Aalden na een restauratie weer officieel
in gebruik genomen.
- De Stichting Geesterse Molen heeft na
afloop van de Geesterse Molendag spon-
taan een cheque van 2.600 euro in ont-
vangst mogen nemen.
- De Stichting Molenbezit Heerde wil in de
leegstaande boerderij naast molen De
Vlijt in Wapenveld een soort museumboer-
derij inrichten.
- Het achterstallig onderhoud aan koren-

De uitgebrande molen C van de vppr-
malige Raaksmaatboezem in Alkmaar-
Oudorp (foto jsb, 31 mei 2005).

De werkzaamheden aan de Nederwaard No. 1 vorderen gestaag (foto: J. de Vries, 8
september 2006).
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molen Oog int Zeil te Cothen is in juli 2006
volledig afgerond; zo werden de houten
rollen van het kruiwerk vervangen door ij-
zeren rollen, kregen de trappen leuningen
en hebben de schoren hun originele kleu-
ren terug. 
- In augustus is door Molenmaker Poland
uit Broek op Langedijk het herstel van de
afgebrande Molen C in Oudorp met het
stralen van het achtkant ter hand geno-
men.
- Molen Noorder G en Noorder M te Zijpe
ontvangen in 2006 vanuit het PRUP
Noord-Holland respectievelijk een bij-
drage van 37.000 euro en 12.000 euro.
- De werkzaamheden aan de achterwa-
terloop van molen Nederwaard nummer
1 te Kinderdijk zijn in september 2006 in
volle gang. 
- Met het lichten van de vang door L. En-
dedijk is op 2 september Molen 7 van de
Nederwaard te Kinderdijk opnieuw in ge-
bruik gesteld.
- De nieuwe site van de Westlandse mo-
lens is: http://www.westlandsemolens.nl. 
- De Eerdse Molen te Eerde is een van de
vijftien genomineerde culturele erfgoed-
locaties die meedingen naar de geldprijs
van 1 miljoen in het AVRO programma
‘Restaurations’, dat vanaf 12 november
zal worden uitgezonden.
- M. Tonissen heeft van de gemeente
Steenbergen een vergunning gekregen
bij De Assumburg te Nieuw-Vossemeer
een terras aan te leggen ter bevordering
van het toerisme, nu kopen en huren van
de molen geen optie is (Molenwereld
2006-6-200). 

- Op 7 september 2006 is in de Nooit Ge-
dagt te Woudrichem een nieuwe hals-
steen geplaatst.
- Per 31 december 2006 zal molenaar L.
Gielen zijn werkzaamheden op de Grat-
hemermolen te Grathem beëindigen.

Molenkalender 2006

7 en 8 oktober: Molenweekend Noord-
Holland Zuid.
21 oktober: Regionale Molendag Alblas-
serwaard en Vijfheerenlanden.
28 oktober: Themadag ‘Oliemolens’ TIMS
NL/VL.
11 november: Molendag Tielerwaard.

Molenkalender buitenland 2006

15 oktober: Provinciale Molendag Oost-
Vlaanderen (B).

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

De directeur van De Hollandsche Mo-
len, L. Endedijk, en molenaar A. Hoek
stellen de nummer 7 na de roedebreuk
weer in bedrijf (foto: J. de Vries, 2 sep-
tember 2006).
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De prijzen zijn inclusief porto en BTW. 

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

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

Prijzen, voor zover leverbaar

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

jaargangen van Molenwereld? 
U wilt uw verzameling compleet hebben?

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

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

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

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

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

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. 

Jaargang Los nummer
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Molen van Oosterloo met sloop
bedreigd 

De molen van Lavrijsen in Oosterloo, ge-
meente Geel, ongeveer veertig kilometer
ten zuiden van Tilburg wordt met sloop
bedreigd. De onderslagmolen was tot

1963 in bedrijf, maar toen werd de water-
loop gedempt en het rad gesloopt. Des-
ondanks bleef de molen het karakteris-
tieke uiterlijk van een watermolen behou-
den. In 2005 leek klassering, plaatsing op
de monumentenlijst, een beklonken zaak,
maar helaas besliste minister Van Meche-
len anders. 
Daarmee werd de toekomst voor de mo-
len duister, want de laatste molenaar
overleed kinderloos en zo geraakte de
molen in handen van circa 25 erfgena-
men die verdeeld zijn over de toekomst
van de molen. Een deel van de familie wil
restauratie, een ander deel sloop en de

bouw van appartementen. De motieven
laten zich raden. Het weigeren van de
bescherming maakte behoud en restau-
ratie een stuk moeilijker en de situatie is
wel erg duister geworden nu de familie
een sloopvergunning heeft aangevraagd
en van de stad Geel ook heeft gekregen
omdat nu eenmaal een wettelijk kader
voor behoud - de klassering - ontbreekt.
Desondanks gaat Ludo Verboven, een
van de erfgenamen, in beroep bij de
raad van State tegen de sloopvergun-
ning omdat een deel van de familie fali-
kant tegen sloop is.

De Grote Napoleon van Hamme
wacht op restauratie

De gemeente Hamme, twintig kilometer
ten zuidwesten van Antwerpen, was met
22 molens ooit een molenrijke gemeente.

Antwerpen

België
Oost-Vlaanderen

De Tissenhovemolen van Mater voor de
restauratie; een dergelijke molen in een
dergelijk landschap moet iedereen op
slag molenliefhebber maken 
(foto Donald Vandenbulcke, 2005). 
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De Grote Napoleon in Hamme wacht
duidelijk een beurt af (foto Donald
Vandenbulcke, 2004).

Helaas is er maar één molen in complete
staat overgebleven, De Grote Napoleon
aan het Posthoornplein. Het is voor
Vlaamse begrippen een vrij oude stenen
molen, gebouwd in de jaren 1816/1817.
Zoals meer stenen windmolens in het
Waasland werd de molen gebouwd als
oliemolen, om aan het einde van de 19e

eeuw van functie te verwisselen: dan ko-
renmolen. De molen is nu eigendom van
Bert Mariman en wacht op een grote res-
tauratie. Op papier is alles rond. Architect
Andries Brabants heeft een restauratie-
plan opgesteld met daaraan een prijs-
kaartje van 306.000 euro. Het Vlaamse
Gewest neemt hiervan de helft voor zijn
rekening, de provincie Oost-Vlaanderen
15% en eind 2005 ging de gemeente
Hamme ook akkoord met het plan en te-
kende ook voor 15%, zodat er voor de ei-
genaar nog een gat van 20% te vullen is
(zie Balie Kluiver in het vorige nummer).
De ‘stenenmolenziekte’ is ook in Vlaande-
ren geen onbekend fenomeen en van-
daar dat de molen gepleisterd zal gaan
worden met een kalklaag; dit na onder-
zoek vanuit de universiteit van Gent. Als
alle werken zijn uitgevoerd kan de molen
weer draaien en malen.

De Oude Molen van Mater weer
in gebruik genomen

De Oude Molen van Mater, naar zijn
standplaats ook wel Tissenhovemolen of
Molen op de Jagerij genoemd is op 12

augustus na een grondige restauratie
weer in bedrijf gesteld. De molen, onge-
veer 25 km ten zuiden van Gent en ei-
gendom van de familie e familie Vanden-
driessche, is alleen al vanwege zijn weidse
omgeving een bezoek meer dan waard,
maar het kost weinig moeite om nog
meer argumenten voor een bezoek te
vinden. Zo is hij een van de twee stan-
derdmolens in Oost-Vlaanderen met drie
zolders. Ook zijn geschiedenis mag er zijn.
De geschiedenis van de molen en zijn
voorgangers gaat op zijn minst tot 1215
terug. Er is lang gemalen en ter wille van
de productiviteit is hij zoals meer molens in
Vlaanderen zelfs nog verdekkerd. In 1958
werd de molen stilgezet en raakte in ver-
val. In 1976 werd de molen gerestaureerd,
waarbij de ijzeren roeden werden vervan-
gen door houten borstroeden. Tot okto-
ber vorig jaar is met de molen gedraaid,
maar bleek toen niet langer verantwoord
vanwege de staat van het houten ge-
vlucht. Eén borst en twee lassen zijn nu
door molenmaker Roland Wieme ver-
nieuwd terwijl ook andere herstelwerk-
zaamheden zijn uitgevoerd zoals het ver-
nieuwen van de spanen dakbedekking
en het uitvoeren van een schilderbeurt. Al
met al is er een bedrag van 122.000 euro
mee gemoeid geweest. Rond de molen
zal dit najaar nog een meidoornhaag
worden geplant. In ieder geval kan vrijwil-
lig molenaar Edgar Van Droogenbroeck
weer met dit Vlaams juweel draaien.
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Belt-bijzonder
J.S. Bakker

Het gaat veel te ver om te zeggen dat molens volgens 
standaardmodellen zijn ontworpen. Dat neemt niet weg 
dat molens van een bepaald type onderling in grote lijnen
overeenkomsten kunnen vertonen. Daar tegenover staan 

dan weer molens die sterk afwijken van standaardtypen. De
Grenadier in Driewegen is, beter was, zo’n molen.

De Grenadier als pelmolen in Goes, naar een tekening van omstreeks 1800. Ook
hier valt de gedrongen bovenbouw van de molen op.

De Grenadier omstreeks 1920, nog in vol bedrijf.

De molen van Driewegen, van de 
andere kant gezien. Aan die kant 
geen deur, maar een raam op de 
begane grond.

dan was het er wel een van een bijzon-
dere soort. Het zou misschien beter zijn om
hem te vergelijken met wat men in Noord-
Duitsland een ‘kellerholländer’ noemt
een keldermolen.
De genoemde gang was open. Dat zal
met het kruien vrij lastig zijn geweest, want
men moest met de staart de staart over
die gang heen. Die staart, dat ging wel,

HHet principe van de belt- of bergmolen is
bekend. In plaats van een balie ligt er een
berg grond om de molen heen. Om toch
onder in de molen te komen zijn er (als re-
gel) twee togen gemetseld, waardoor
men de molen in en uit kan. In het mo-
derne molenjargon is sprake van een in-
vaart (is de andere kant dan een uit-
vaart?), maar in Brabant en Limburg
spreekt men heel normaal van een toog.
Die togen hebben als regel een gemet-
seld gewelf waarop dan weer de grond
van de belt ligt. Er zijn ook enkele molens
geweest met een houten brugdek, maar
De Grenadier in Driewegen had hele-
maal.... niets! Er lag weliswaar een belt om
de molen, maar die was niet erg hoog,
naar schatting circa anderhalve meter.
Door die belt liep een smalle gemetselde
gang van ongeveer een meter breed
naar de molen. Aan het einde van die
gang zat een enkele, vrij lage deur, waar-
door men onder in de molen kon komen. 
Als De Grenadier al een beltmolen was,
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Portret

maar de molenaar moest het ook: bij het
kruien en het uitleggen. Mogelijk zal men
zich geholpen hebben met een loop-
plank die tijdelijk over de gang werd ge-
legd. Als men dat niet deed dan zou men
bij het uitleggen belt af belt op gemoeten
hebben met de kruiketting en met het
kruien zelf over de ‘kloof’ heen. 
Dat men bij de bouw van de molen of
een eventuele verhoging ermee rekening
heeft gehouden blijkt wel uit de plaats
van de deuren op de maalzolder. Ter
weerszijden van de gang zit aan beide
kanten een deur met een gemetselde
buitentrap, zodat men op de zolder het
voor het kiezen heeft om aan de goede
kant van de gang uit te komen. Desal-
niettemin blijft het een bijzondere con-
structie. 
De Grenadier is niet alleen een bijzondere
molen, maar heeft ook een bijzondere
geschiedenis, welke volgens het verhaal
begint in Dordrecht.

Van Dordrecht naar Goes! 
En daarvoor?

Van dat Dordtse verleden is vrijwel niets
bekend. De Grenadier zou daar in 1695
zijn gebouwd om in 1744 naar Goes ver-

plaatst te worden waar de molen een
plaats kreeg op het zuidwestelijke bol-
werk van de stad achter de Westsingel
waar nu de Westerkerk staat. Dit bolwerk
of ravelijn heette Grenadier en daar
dankt de molen dan ook zijn naam aan.
In Goes deed De Grenadier dienst als pel-
molen. Uit die tijd zijn enige afbeeldingen
bewaard gebleven en ook daar valt het

verschrikkelijk gedrongen achtkant van
de molen op: kort en breed. Zo kort en
breed dat het niet normaal meer is. Zou er
soms wat achter zitten?
Nu is er nog iets vreemds aan de molen.
Het achterkeuvelens doet qua model uit-
gesproken Zaans aan. Verder heeft de
molen een broekstuk. Daar hebben de
Zaanse molens geen alleenrecht op,
maar als er een streek was waar dit bouw-
kundig detail zeer algemeen was dan is
dat wel de Zaanstreek. Het moet dan op
zijn zachtst gezegd niet uitgesloten wor-
den dat De Grenadier Zaanse wortels
heeft; hetzij afkomstig uit de Zaanstreek,
hetzij door of onder invloed van Zaanse
molenmakers in Dordrecht gebouwd. 
De meeste Zaanse achtkante molens
hebben een gedeeld achtkant be-
staande uit een onder- en bovenacht-
kant. Er is een groep waarbij de scheiding
op baliehoogte ligt, zoals bijvoorbeeld de
nog bestaande Bonte Hen, terwijl bij een
andere groep de scheiding ongeveer
halverwege tussen onder- en bovenacht-
kant ligt. Het bovenachtkant loopt dan
vrij ver boven de balie door, terwijl het bo-
venachtkant navenant kort is, zoals bij-
voorbeeld bij De Kat, de buurmolen van
De Bonte Hen. Alleen loopt het verschil
niet in de gaten doordat de uitbrekers en

De Grenadier in 1959, na de onttakeling. De gang door de belt met de gemetselde
keermuren is goed zichtbaar (foto M. Van Hoogstraten/Stichting Levende Molens).

daarmee het riet doorlopen over het on-
derachtkant.
Iets dergelijks zou ook bij de ‘oer-Grena-
dier’ gespeeld kunnen hebben: oorspron-
kelijk op zijn Zaans gebouwd met een
hoog middentafelement, terwijl men in
Goes alleen het bovenachtkant op een
stenen onderbouw zette, een situatie die
bij de overplaatsing naar Driewegen ge-

De molen van Volkers in Wapenveld
kort voor de onttakeling in 1930, 
gezien vanuit het westen. De molen
heeft nog houten as en roeden. Het is
goed te zien hoe de inrijdeuren boven
de belt en boven de roetop uitsteken
(foto ir. W. Voerman).

handhaafd bleef. Het is een ieder geval
een verklaring voor de totaal afwijkende
bouw van deze molen. Of het inderdaad
zo is gegaan is uiteraard vers 2. Dat zal
wel nooit meer boven water te halen zijn. 
Iets dergelijks deed zich voor bij de molen
van Terwolde. Deze molen brandde op 6
april 1973 af en werd in 1985 - 1990 her-
bouwd met de romp van de Holterman’s
Molen uit Deventer. Ook dit was een ge-
wezen Zaanse molen met het tafelement
in het midden. In Terwolde werd het bo-
venachtkant op een gemetselde onder-
bouw gezet, maar in tegenstelling tot het-
geen vermoedelijk in Goes gebeurde
voorzien van uitbrekers en riet over de ge-
metselde onderbouw heen. Nu staat
daar een prachtig model molen, terwijl er
anders ook een molen met een gedron-
gen ‘bovenlijf’ zou hebben gestaan à la
Driewegen,

Naar Driewegen

In 1856, het jaar waarin de rijksaccijns op
het gemaal werd afgeschaft, werd De
Grenadier een tien kilometer zuidwestelij-
ker als korenmolen herbouwd, ongeveer
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halverwege tussen Driewegen en Ove-
zande, op de hoek van de Wolfkoekweg
en de Platteweg.
In 1877 werd de molen verhoogd en voor-
zien van een stenen voet. Dat stelt wel
voor raadsels, want hoe zou dan de situ-
atie voor 1877 zijn geweest? Bij de ontta-
keling in 1958 was de vlucht immers 22 m
en gelet op de verhouding van de mo-
lenromp kan die voor 1877 nauwelijks min-
der zijn geweest. 

Verhoging

In feite is er maar een oplossing mogelijk
en dat is dat de molen in 1856 als grond-
zeiler werd gebouwd, waarbij de latere
maalzolder als steenzolder werd gebruikt
en de begane grond als maalvloer. 
De hoogte van de molenberg was onge-
veer anderhalve meter en afgaande op
het aantal treden van buitentrap zal de

maalvloer ook zo’n meter, hooguit ander-
halve boven de berg zijn geweest, zodat
de ‘kelder’ in de buurt van de 2,5 meter
hoog zal zijn geweest. Volgens medede-
ling van de laatste molenaar, Kees Mol,
was de maalzolder ongeveer drie meter
hoog. Op basis van de deurhoogte mag
men aannemen dat de gemetselde voet
ongeveer twee meter hoog was, zodat
de afstand tussen muurplaat en de bal-
ken van de steenzolder ongeveer een
meter was. In een advertentie in De Mo-
lenaar van 24 september 1924 vraagt mo-
lenaar C. Mol om een staakijzer van 3,30
m, zodat de steenzolder waarschijnlijk on-
geveer 3,5 m hoog is. 
Aangezien de vlucht voor de verhoging
nagenoeg hetzelfde moet zijn geweest,
zoals hierboven verondersteld, is de mo-
len in 1877 waarschijnlijk met ongeveer
anderhalve meter verhoogd, te weten
de hoogte van de molenberg. Verhoging
van het houten achtkant is door de ma-
nier van bouwen uitgesloten.
Het komt er op neer dat de stenen on-
derbouw voor de verhoging, toen de mo-
len dus een grondzeiler moet zijn ge-
weest, zo’n 2,5 meter hoog moet zijn ge-
weest, waarbij in 1877 nog zo’n twee me-
ter bijgekomen zal zijn. Tevens zullen bij
die verhoging ook de zware steunberen
op de hoeken zijn aangebracht. 
Het lijkt alsof de molen een lastige molen
is geweest en makkelijk zal hij met zijn
merkwaardige indeling en ‘keldergang’
ook wel niet zijn geweest. Dat betreft dan
het ‘bedieningsgemak’. Aan de andere
kant kreeg men er tegen minimale kosten
wel een verdieping bij, waarschijnlijk als
opslagruimte. Het alternatief zou zijn ge-
weest om de molen nog een goede me-
ter meer te verhogen, zodat men van De
Grenadier een baliemolen of desnoods
een echte beltmolen zou kunnen maken.
Veel opslagruimte meer zou dat nauwe-

De Wapenveldse molen vanuit zuide-
lijke richting; de belt is aan de oostkant
bijzonder laag (foto ir. W. Voerman).

De onttakelde molen van Volkers in 1988.
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A. Hypothetisch uiterlijk van de molen van 
Driewegen als Zaanse molen met middentafelement.

B. De Grenadier zoals hij in Goes stond. De vele ramen 
in de onderbouw zijn onwaarschijnlijk, maar als een 
18e-eeuwse tekening juist is dan waren ze zo wel aanwezig.

C. De molen in Driewegen als grondzeiler. In deze toestand zou de molen van 1856 tot 1877 hebben bestaan.

D. De Grenadier in zijn vierde verschijningsvorm: van 1877 tot aan de sloop.

(Alle tekeningen vervaardigt door Bas Koster). 

A. B.

C. D.



344 9e jaargang 2006  nr. 10

lijks opleveren, maar voor de bediening
zou dat veel makkelijker zijn geweest, zo-
wel bij het malen als het laden en lossen.
Daar hing wel een veel forser prijskaartje
aan en blijkbaar nam men uit zuinigheid of
een smalle beurs dat ongemak voor lief. 
De Grenadier had drie koppel stenen:
een vijftiender kunststeen en twee zes-
tienders, een blauwe en een kunststeen.
Bovendien stond op de maalzolder een
buil. De Grenadier had ook nog een
mengketel en uiteraard een luiwerk. De
spil liep door tot op de steenzolder. 
Volgens Weemaes, Molens in Zeeland,
telde het bovenwiel 59 kammen, de bon-
kelaar 29, het spoorwiel 91 kammen, de
steenrondsels 29, 34 en 31 staven zodat
de overbrenging 1 : 6,39; 1 : 5,45 en 1 :
5,97 was. De overbrenging was aan de
lage kant, zodat de molen wel vrij veel
einden gemaakt zal hebben om zijn ste-
nen op toeren te houden. Bij windstilte
kon er ook met een dieselmotor worden
gemalen die later werd vervangen door
een 30 pk elektromotor.

Verdere lotgevallen

Uit de negentiende eeuw zijn als eigena-
ren A. Nieuwenhuijse en G. Molhoek be-
kend. In 1890 koopt C. Mol de molen voor
10.000 gulden. Kees Mol krijgt ook als or-
ganist bekendheid. In De Molenaar van
19 augustus 1931 wordt hij zelfs een be-
roemd organist genoemd. 
In het voorjaar van 1901 verongelukt mo-
lenaarsknecht V. dodelijk met de molen.
In 1939 brak de binnenroede van de mo-
len, waarna molenaar Mol tot sloop wilde
overgaan. Zover kwam het (nog) niet,
want het jaar erop stak molenmaker Van
Riet uit Goes een andere roe die voorzien
werd van zelfzwichting. 
In 1947 begaf de windpeluw het waarna
er alleen op de motor werd gemalen. In
1954 nam A.M. Mol de molen van zijn va-
der over. Diens zoon Kees is de laatste die
nog met de molen heeft gemalen. On-
danks dat de eigen molen al sinds de-
cennia historie is, maalt Kees Mol toch
weer met een windmolen: de molen van
Nisse, ook een achtkante molen. Het ver-
schil met de molen ‘thuis’ moet enorm
zijn...
Op 16 september 1958 werd een sloop-
vergunning afgegeven, waarbij diezelfde
maand de onttakeling volgde. De roe-
den gingen naar de molen van Elst, ge-
meente Amerongen, waar ze in 1980 ver-
vangen werden door twee nieuwe
Derckx-roeden.
Na de onttakeling in 1958 werd de mo-
lenberg afgegraven en tegen de romp
van De Grenadier een pakhuis gebouwd.
In 1968 sloopte molenmaker Adriaens de
verder nog complete molen. De as van
De Grenadier verhuisde naar de molen
De Engel in Varsseveld, waar hij in 1976
gestoken werd en nog steeds dienst doet. 
Zo kwam het einde voor een wel zeer bij-
zondere molen die, zeker bekeken met
de ogen van nu, een beter lot had ver-
diend.

Nog lastiger

Toch is De Grenadier geen eenling ge-
weest. Er stond, nee, er staat in Nederland
nog een molen met zo’n open toog. Dat
is de Molen van Volkers aan de oostkant
van het Apeldoorns Kanaal in Wapen-
veld, gemeente Heerde. Deze achtkant
‘beltmolen’ werd in de tweede helft van
de negentiende eeuw gebouwd en in
september 1930 onttakeld tot de nog be-
staande kale romp (zie Molenwereld
2004-2-93).
Een foto, waarschijnlijk niet al te lang voor
de onttakeling genomen, laat de molen
zien, terwijl het verval zich duidelijk begint
af te tekenen.
Zo op het oog lijkt het een normale belt-
molen, waarbij de inrit voorzien zou zijn
geweest van een houten brugdek, zoals
op de Veluwe wel meer het geval is ge-
weest. Men zou veronderstellen dat het
brugdek wegens verval verdwenen is. Dat
is evenwel niet voorstelbaar. Als de inrit
was voorzien van een brugdek op belt-
hoogte dan konden de molendeuren niet
meer open! De bovenkant van de deu-
ren steken enkele tientallen centimeters
boven de belt uit. Bovendien zijn de roe-
den dermate lang dat de roetoppen
voor de deuren komen. Ook laten de mu-
ren van de inrit geen enkel spoor zien dat
wijst op de aanwezigheid van een brug-
dek in het verleden. Er is in feite maar een
conclusie mogelijk: de molen had, even-
als De Grenadier, een open inrit.

Verhoging?

Onmiddellijk rijst dan natuurlijk de vraag
of de Wapenveldse molen zo is gebouwd

of dat het, zoals bij De Grenadier, het re-
sultaat is van een verhoging. Waarschijn-
lijk is het laatste het geval. De sterkste
aanwijzing is de aanwezigheid van een
raam op de begane grond in de gemet-
selde onderbouw. Dat raam had/heeft
geen enkele zin toen de belt nog om de
molen lag. Nu kan dit raam aangebracht
zijn na het onttakelen van de molen en
het afgraven van de belt, maar dat lijkt
onwaarschijnlijk omdat al vrij snel na de
onttakeling een pakhuis tegen de molen-
romp werd aangebouwd, zodat het
raam nu ‘binnen’ zit. 
Er is nog iets. Het lijkt wel als of de ‘kelder’
naar beneden toe wat is uitgegraven,
want de inrit loopt iets schuin naar bene-
den. De belt lijkt daardoor aan de ach-
terzijde lager dan aan de kanaalkant.
Hoe of het ook zij: de molen van Wapen-
veld is, zeker sinds het verscheiden van De
Grenadier, uniek al heeft dit karakter door
de onttakeling, het afgraven van de belt
en de aanbouw van bedrijfsruimten veel
van die bijzondere betekenis verloren.

Bescherming

In het kader van het monumentenselec-
tieplan is deze molen ook voorgedragen
als beschermd rijksmonument (zie Molen-
wereld 2004-2-93) met de status molen-
romp. De familie Volkers was hier niet ge-
lukkig mee (zie Molenwereld 2004-5-187
en 2004-9-257)en dat is vanuit hun stand-
punt wel te begrijpen. Dat neemt niet
weg dat de molen van wel zeer bijzon-
dere aard is geweest, meer nog dan ei-
genlijk tot op heden is aangenomen. Van-
wege dat bijzondere karakter zou be-
scherming als incomplete molen zeker op

De nu ingebouwde onderbouw van de molen bij Wapenveld, met rechts een raam
op de begane grond dat in de bergmolentijd nooit zo gezeten kan hebben: of het is
ouder, of na de onttakeling aangebracht (foto H. Van Steenbergen, 10 april 2000).
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Achterkeuvelens:
achterzijde (staartzijde)
van de molenkap.
Broekstuk:
steunconstructie tussen
de achterzijde van de
molenas, penbalk en
korte spruit. Het broek-
stuk komt/kwam vooral
veel in de Zaanstreek
voor, maar incidenteel
ook elders.

zijn plaats zijn geweest.
Merkwaardigerwijs zijn bij
de voordracht voor be-
scherming ook de aan-
bouwen in de bescher-
ming meegenomen; aan-
bouwen die juist dit bijzon-
dere karakter van de mo-
len wegnemen! Gelukkig is
door de bescherming het
voortbestaan van deze
molen theoretisch verze-
kerd. Ook de familie Vol-
kers gaat het bestaan van
de molen toch wel aan
het hart. Zo heeft men in
2002 omvangrijk herstel
aan de molen romp laten
uitvoeren, met name ook
voor wat betreft het riet-
dek. Een terugkeer naar
de situatie van voor 1930
zal wel een droom blijven,
al gooit de molen van Vol-
kers voor zoiets aanmerke-
lijk hogere ogen dan De
Grenadier voor welke men
wel altijd aangewezen zal
blijven op plaatmateriaal. 

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

Zaanse pelmolen met
middentafelement.  
Tekening molenmaker
Adriaan Ulle.
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De Batuwse molen

Lydia Blom

Van molen naar gemaal

De Batuwse molen wordt voor het eerst
genoemd in het jaar 1550. ‘De Batuwe
brengt door zijne Weeteringen ‘t water na
desselfs Molen, welcke ‘t opmaalt in den
Kleijnen IJssel’ (de wetering ‘Enge IJssel’).
In 1904 begon hij echter zoveel gebreken
te vertonen, dat men besloot de molen af
te breken om plaats te maken voor meer
moderne bemaling. Op de fundamenten

van de molen werd een door een petro-
leummotor aangedreven pomp ge-
plaatst. De polder Batuwe was één van
de laatste polders die nog uitsluitend op
windkracht bemalen werd. Al sinds 1870
ging men op meerdere plaatsen in de Lo-
pikerwaard over op bemaling met stoom-
gemalen. Dit betekende voor veel mo-
lens afbraak en verval. In 1905 was de Ba-
tuwse molen aan de beurt.
Al van te voren wist het polderbestuur dat
men met de vervanging van de molen
door een petroleummotor met pomp een
stuk duurder uit zou zijn dan met het op-
knappen van de molen zelf. De molen
had de laatste tien jaar gemiddeld 442
gulden per jaar gekost. Het gemaal zou
qua exploitatie / 268,80 gulden per jaar
meer kosten dan de molen. Ook de stich-
ting van een gemaal zou veel meer kos-
ten dan de herstelkosten van de molen,
zodat het gemaal op jaarbasis geraamd
/ 366,80 duurder zou zijn dan de molen.
Om der wille van de betere waterbeheer-
sing in de polder nam men dit toch voor
lief en viel het besluit om de molen te ver-
vangen door het gemaal.

De watermolenaars 

De watermolenaars hadden een zwaar
bestaan: het betekende hard werken
voor een schamel loon. Rond het jaar
1634 verdiende de molenaar zo’n 48-60
gulden per jaar. Het was dus vaak nood-
zaak om op een andere manier wat bij te
verdienen. Ook dienden de watermole-
naars zich te houden aan het ‘Reglement
voor de Watermolenaars’. In dit regle-
ment stonden de verplichtingen die zij
hadden en het maalloon dat ze zouden
ontvangen voor een bepaald jaar. Artikel
1, opgesteld voor het jaar 1735, luidde als
volgt: “De Molenaars zullen gehouden
weezen ten allen tijden, des verrijscht wor-
dende en de gelegenheid van Weer en

De Batuwse molen in 1905, kort voor
de sloop. Op de foto staan waarschijn-
lijk molenaar Arie Versloot en zijn
vrouw met hun zoon Arie. De wind-
wijzer lijkt een viervoetig dier te verto-
nen, vermoedelijk een paard. Let ook
op het model van de askop.

Fragment van het contract dat molenaar Jan Leendertse Blankert ondertekende
voor het jaar 1735.

VVolgens de kaart van D.W.C. Hattinga
van de Lopikerwaard uit 1771 stonden
daar toen ruim veertig watermolens. Ze
zijn bijna allemaal vedwenen en verge-
ten. Tot voor kort was er weinig bekend
over de Batuwse molen te Lopikerkapel
(gemeente Lopik). 

Deze wipwatermolen is in het begin van
de 20e eeuw gesloopt en in de streek al
gauw eveneens in vergetelheid geraakt.
Alleen kenners wisten dat er ooit een mo-
len had gestaan en natuurlijk enkele ou-
dere mensen, die nog verhalen uit overle-
vering gehoord hadden. Zo ook de heer
Willem van Bezooijen. Hij was de laatste
machinist van het gemaal ‘De Batuwe’ in
Lopikerkapel. Zijn moeder vertelde hem
ooit toen hij klein was, dat zij rond het jaar
1900 bij de toenmalige molenaar Versloot
klompen moest kopen. Ze kon over het
paadje precies langs de wieken lopen
naar het molenaarshuisje. Versloot was
namelijk naast molenaar, ook klompen-
maker. 
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Wind dienende, te maalen tot zoo lange
het Water tot op het Zomer-Pijl is of tot zoo
verre onder het Zomer-Pijl als den Lieden
geordonneert zal worden.” Tevens moch-
ten zij niet meer dan ‘vijftig roeden’ (on-
geveer 200 meter) van hun molen van-
daan gaan en mochten ze niet langer
dan een half uur van de molen zelf af ‘tot
voorkoming van Brand’. 
Ze moesten de molen goed onderhou-
den en zelfs ‘bij Donder, Storm, Onweer
als andersints de nood sulse verreijst,
soowel bij den Nagt als den Dagt’ zich in-
zetten voor de bemaling. Deed men dit
niet, dan liep men het risico op een boete
van twee gulden en twee stuivers. Zo
volgden een stuk of twintig bepalingen el-
kaar op en tenslotte werd het reglement
besloten met het vaststellen van het
maalloon voor het komende jaar. Voor
het jaar 1735 zou molenaar Jan Leen-
dertse Blankert 56 gulden krijgen. Het con-
tract werd getekend door het polderbe-
stuur en de molenaars zelf.

Topografische kaart van omstreeks 1900 met het waterschap Batuwe. Batuwe
vormde het oostelijkdeel van het gerecht Jaarsveld dat gelegen was tussen de Lek en
de Enge IJssel / Kleine IJssel die bij de Looije Brug uitkwam op de Hollandsche
IJssel.

In het boek van A.A. Beekman, Polders en Droog-
makerijen (‘s-Gravenhage, 1912) werd deze teke-
ning van het gemaal van het waterschap Batuwe
deze tekening als plaat LXVIII opgenomen en
het gemaal als volgt beschreven: ‘In 1905 werd in
dezen polder op de fundeering van een scheprad-
molen, een gebouwtje geplaatst, waarin werd aan-
gebracht een direct aan een olie-motor gekop-
pelde centrifugaalpomp. De pomp, groot 406
m.M., geeft 20 M3. water per minuut. De gewone
opvoerhoogte is 0.75 M. en de maximum hoogte
1 Meter. De pompas maakt 212 omwentelingen
per minuut. Het olieverbruik bedraagt per uur en
per W.P.K. 1.35 K.G. gewone brandpetroleum.
Vanaf de pompas wordt een lucht pomp gedreven,
dienende om de pomp vol te zuigen.’
Op 21 december 1905 vond een proefmaling
plaats die aan de verwachtingen voldeed. De
Deutz-petroleummotor deed tot 1937 dienst in
welk jaar deze werd vervangen door een 15-18 pk
ruwoliemotor, waardoor het vermogen meerdan
verdubbelde: 52 m3/min.

In mei van dit jaar verscheen het boek Willem van
Bezooijen, de laatste machinist van het gemaal ‘De
Batuwe’ uit. In dit 52 pag. Tellende boek komt, naast
het levensverhaal van Van Bezooijen, ook het leven
van zijn voorgangers, de watermolenaars, aan bod.
Tot het jaar 1718 is het gelukt de molenaars van de
Batuwse molen in kaart te brengen. Ook de wipmo-
len, de geschiedenis van de polder Batuwe en de vele
overstromingen die het gebied troffen, worden be-
schreven. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar bij
voldoende belangstelling komt er een 2e druk. Ie-
dereen die geïnteresseerd is of meer informatie wil,
kan zich laten inschrijven door een e-mail te sturen
naar: lydia@lopikerkapel.org. De prijs van het boek
is i 12,50, excl. verzendkosten (i 1,25).
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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 B.V.
Sliedrecht 

0184-425040

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



Samenstelling bestuur Nederlandse Vereniging Van Molenmakers (NVVM)

Enige tijd geleden is de penningmeester, de heer Dunning afgetreden. Hij was het laatst zit-
tende bestuurslid van de oprichting in 1982. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

PENNINGMEESTER:
Ed Kueter
Kamerlingh Onnesstraat 15
1821 BP ALKMAAR
Tel; 072-5110025
E-mail; info@anbobv.nl
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NVVM-mo lenmake r s  ac t i e f

Zelf zijn we weer verhuisd naar de boer-
derijwoning en met de herbouw van de
werkplaats wordt binnenkort begonnen.
Op 6 Juli jl. is molen De Arend in Zuidland
heropend door de burgemeester, mevr.
P.J. Bouvy-Koene. Zij heeft de vang ge-
licht onder het toeziend oog van vrijwillig
molenaar Nelly Sonneveld. De molenaars
John en Arie keken toe. Hierna was het
voor de schoolkinderen molenpannen-
koeken eten.
De uitgevoerde werkzaamheden: 38
balkkoppen met kunsthars aangego-
ten,diverse balieliggers en -delen ver-
nieuwd, veiligheidsmaatregelen in het ka-
der van de arbo, wipstok vernieuwd, met-
selwerk ingeboet en gevoegd met zui-
vere kalkmortel. Het metselwerk is gelijk
doorgestreken. Het steenbord en het
voorfront zijn vernieuwd. Het pothok is
hersteld. Er zijn nieuwe molenzeilen gele-
verd. Het peerijzer is gereviseerd, diverse
ruitjes hersteld en ... het geduld van de
molenaars op de proef gesteld. Ze bleven
gelukkig positief en goed gehumeurd;
alle lof ook voor hun schoonmaakwerk.
Deze werkzaamheden werden uitge-
voerd met subsidie van de EU, die door
de ambtenaar, de heer Hoogerwaard,
was aangevraagd. De werkzaamheden
werden begeleid door de heer Sangers
van de provincie. Deze mensen mogen
ook wel eens genoemd mogen worden.
Van molen De Hoop te Hellevoetsluis
werd het hele baliehek vernieuwd en de
wanden van de woning bekleed met
delta pt folie waarna het geheel is gestukt
zodat vocht niet meer doorslaat.
Van molen Nooit Gedacht te Colijnsplaat
is de kap in de werkplaats nagenoeg ge-
reed gekomen er wordt nu aan de staart
gewerkt.
De molen van Goidschalkxoord is door
ons begin september onttakeld. De on-
derdelen liggen naast de molen in een
tent opgeslagen en de romp is afgedekt
met een noodkap. Doordat het riet van
de kapbedekking grotendeels op de kap-
zolder is gevallen heeft zich hier een com-
postlaag gevormd die de molen nage-
noeg waterdicht heeft afgedekt zodat
het unieke en ongerestaureerde binnen-
werk behouden is gebleven het geheel

staat nu op betere tijden te wachten. De
bovenstaande werkzaamheden zijn mo-
gelijk gemaakt door een gift via De Hol-
landsche Molen en de toestemming van
de eigenaar, de familie Weeda, het werk
toch uit te voeren. De oude mevrouw

M E U L F R A N S
Steenbord: bord in het voorfront van de molenkap onder de as. Dit bord onttrekt de halssteen die
de as draagt aan het gezicht; vandaar de naam.
Wipstok: uit de kap stekende stok waarmee de vang wordt bediend; synoniem vangstok.
Peerijzer: de in zuidelijk Nederland (Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Limburg) gehan-
teerde term voor onderspil of onderijzer; de spil die de bovenste molensteen, de loper draagt.
Pothok: afdichting tegen inwatering boven de molenas aan de voorzijde van de kap.

Weeda (boven de 70) heeft uit dank-
baarheid dat ze met de hoogwerker om-
hoog mocht een bos bloemen gegeven.
Als de molen naar de stichting is overge-
dragen kan het restauratieproces opge-
start worden.

Burgemeester 
mevr. P.J. Bouvy-Koene
licht de vang van 
De Arend in Zuidland
onder het toeziend 
oog van vrijwillig mo-
lenaar Nelly Sonneveld 
(foto W. Herrewijnen).

De molen van 
Goidschalksoord van 
bovenaf gezien bij 
de onttakeling op 
8 september (foto 
Jaap van Steensel).

SECRETARIS:
Lucas Verbij
Van Klaverweijdeweg 25
2355 AA HOOGMADE
Tel; 071-5018478
E-mail; info@verbij.nl

VOORZITTER:
Wim Herrewijnen
Korte Schenkeldijk 4
3207 LA SPIJKENISSE
Tel; 0181-634558
E-mail; molenmakerij@xs4all.nl 
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Molenbehoud 
in Groningen: 
een spookbeeld?

J.S. Bakker

In Molenwereld 2004-3 verscheen een kritisch artikel 
‘Een klomp tussen deur’ over de beschermingsoperatie zoals
die door Monumentenzorg wordt uitgevoerd met betrekking
tot incomplete molens. Die kritiek spitste zich toe op zowel
de selectie op zich als op de daarvoor geldende criteria. 
Een aantal werkelijk unieke molenrompen is en blijft 
onbeschermd, een speelbal van de grillen van het lot. 
De stenen watermolen van het waterschap Vereniging, 

alias Borgercompagnie-Oost is er een van.

De molenromp van het waterschap Vereniging in Borgercompagnie in april 1996
met op de achtergrond het molenaarshuis (foto H. Noot).

verwachten. Juist het volkomen laten af-
weten door molenorganisaties, zowel lan-
delijke als regionale zal achteraf blijken
dodelijk te zijn.
Het gemeentebestuur van Hoogezand-
Sappemeer gaat evenwel zelfs verder
dan wordt gevraagd en behandelt de
brief van Noot als een formeel verzoek tot
plaatsing op de gemeentelijke monu-

mentenlijst. Dat verzoek wordt op 22 juni
2004 afgewezen (zie Molenwereld 2004-9-
314,315). 

Bezwaarschrift

Vervolgens gaat Harmannus Noot op 20
juli 2004 in beroep tegen deze uitspraak
omdat hij er van overtuigd is dat de argu-
menten om de molen niet te beschermen
geen hout snijden en de bijzondere waar-
den onvoldoende onderkend worden.
Tegenover het argument van de ge-
meente dat de molen zijn functie heeft
verloren stelt Noot dat dit op zich geno-
men volkomen juist is, maar dat bij vele
honderden, zo geen duizenden monu-
menten, de oorspronkelijke functie verlo-
ren is gegaan. Het verlies van de eigen-
lijke functie is geen enkel beletsel ge-
weest om het desbetreffende object op
een monumentenlijst te plaatsen; sterker
nog: juist het verlies van de functie is in
heel veel gevallen een zwaarwegend ar-
gument om het object op de monumen-
tenlijst te plaatsen omdat anders voor het
(ongeschonden) voortbestaan van het
object moet worden gevreesd. Het door
genoemde functieverlies is dus eerder
een argument voor aanwijzing dan te-
gen.
Verder ontkent Noot dat met het slopen
van de kap en de wieken de cultuurhisto-
rische waarde verloren is gegaan en dat
restauratie die cultuurhistorische waarde
niet doet terugkeren. Met de sloop van
kap en wieken is de cultuurhistorische

De molen van Borgercompagnie-Oost
voor de verbouwing tot gemaal: 
ongronings Gronings! (foto coll. 
Jaap van Essen). 

EEen Groningse molenvriend, Harmannus
Noot, trekt zich het lot van deze molen
aan en onderneemt actie. Hij schrijft een
aantal brandbrieven aan instanties en
personen om te proberen dit laatste res-
tant van een stenen watermolen in het
noorden van het land veilig te stellen. 
De reacties zijn ronduit teleurstellend, zelfs
vanuit de hoek waarvan men beter zou
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Van rompen en stompen (117)

De tot gemaal verbouwde molen met het polderbestuur en op de achtergrond het
molenaarshuis (foto coll. Jaap van Essen). 

waarde gewijzigd; de vermindering ervan
is nog maar de vraag. Ook bestrijdt Noot
de stelling dat restauratie de cultuurhisto-
rische waarde niet doet terugkeren. Op
basis van de bekende gegevens, zowel
historische als bouwhistorische, is een be-
trouwbare restauratie mogelijk waarbij de
molen zijn volledig authentieke karakter
herkrijgt en waarmee dus de oorspronke-
lijke waarde(n) weer terugkeren. Verder
wordt noodgedwongen bij molenrestau-
raties vaak zoveel vernieuwd dat het re-
sultaat ook neerkomt op grotendeels
nieuwbouw. Verder zijn er in Nederland
circa honderd molens onttakelde en ges-
loopte molens (en daarin min of meer ver-
gelijkbaar met de molen in Borgercom-
pagnie) gerestaureerd tot volwaardige
molen. Deze toestand stond noch be-
scherming, noch restauratie in de weg.
Met dit verschil dat er nog tientallen ste-
nen korenmolenrompen in Nederland
staan en de molen van Borgercompag-
nie uniek is. Dat bij een (zorgvuldige) res-
tauratie de monumentale waarde niet
verandert is op zich juist: zij wordt vergroot
en daardoor kan dit argument geen
stand houden, omdat dit tegengesteld is
aan het gehanteerde argument. Ook

wijst Noot op de uniciteit van de molen
als stenen watermolen voor Noord-Ne-
derland en de ‘dubbelstroom’ die zich
voordoet bij het behoud, de bescher-
ming en restauratie van gedeeltelijk ges-
loopte molens en ook wel bij andere ob-
jecten.

In Groningen hebben vooral in de
veenkoloniën meer stenen watermolens
gestaan, zoals deze bij Veendam, maar
die zijn alle van de aardbodem verdwe-
nen. 

De ene stroming (en de meest populaire)
bepleit restauratie in de oorspronkelijke
vorm, dus weer met kap en wieken tot
een echte windmolen, zoals hierboven
omschreven. Dan is er nog een tweede,
meer recente stroming, welke vooral aan-
hang heeft in monumentenzorgkringen.
Deze stroming is meer evolutionair gericht
en stelt dat de cultuurhistorische waarde
van de molen wordt bepaald door de
ontwikkelingsgeschiedenis van de molen.
Zo kunnen ook molenrestanten waarde-
vol zijn als monument. De waarde van de
molen ligt in dit geval niet in het molenka-
rakter, maar in zijn evolutie tot elektrisch
gemaal. Die waarde is buiten kijf. Er zijn in
het verleden veel molens verbouwd tot
gemaal. De meeste ervan zijn inmiddels
weer verdwenen of uitgesloopt en zo-
doende is de molen van Borgercompag-
nie zeldzamer als gemaal dan als wind-

De molenstomp vormt een markant baken in het open veenkoloniale landschap
(foto H. Noot, 1 maart 2004).

molen! Er staan in Nederland nog onge-
veer 35 complete stenen watermolens
met wieken, vrijwel alle in Zuid-Holland.
De molen van Borgercompagnie is vol-
gens ‘Het Nederlands Molenrestantenbe-
stand (2003) evenwel de enige tot ge-
maal verbouwde stenen watermolen in
Nederland welke nog zijn bemalingsinstal-
latie bezit en als zodanig uniek, weerspie-
gelend de evolutie van molen tot me-
chanisch gemaal. Als zodanig is de cul-
tuurhistorische waarde van de molen zo-
als hij er nu staat in de ogen van de
tweede stroming nog veel groter dan die
35 complete stenen watermolens; juist
omdat hij geen wieken meer heeft en tot
motorgemaal is verbouwd ; anders ge-
zegd hij ontleend zijn grootste cultuurhis-
torische waarde aan de staat waarin hij
nu verkeert. Dit staat volledig haaks op de
stelling van de gemeente en de gemeen-
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De bemalingsinstallatie werd, als zo vaak bij dit soort molens, in de vijzelkom 
gelegd (foto H. Noot, 1 maart 2004).

telijke monumentencommissie dat de
molen weinig cultuurhistorische waarde
meer heeft. Noot erkent, dat beide stro-
mingen in dit geval op min of meer ge-
spannen voet staan, maar beide zijn legi-
tieme motieven voor op zijn minst behoud
in de staat waarin de molen nu verkeert
en zijn voortbestaan te waarborgen.
Ook weerlegt Noot het argument dat de
molen niet in de selectie van de Rijks-
dienst is opgenomen en daarom onvol-
doende waarde heeft. Hij verwijst daarbij
naar het artikel ‘Een klomp tussen de
deur’ in het Molenwereld van maart 2004.
Zijns inziens is een beroep op de rijksselec-
tie onjuist. Juist de laatste jaren is in vrijwel
alle provincies en in heel veel gemeenten
het besef gegroeid dat provincie en ge-
meente op monumententerrein een ei-
gen beleid kunnen voeren, hetgeen ge-
resulteerd heeft in eigen monumenten-
verordeningen c.a. Het is dan principieel
onjuist om de plaatsing op de gemeente-
lijke monumentenlijst afhankelijk te maken

van een selectie voor een rijkslijst, een se-
lectie die, zoals hierboven aangegeven
niet onomstreden is. Als dan bovendien
een woordvoerder van Monumentenzorg
de molen een zekere waarde toekent,
dan kan het niet meenemen van de mo-
len in de rijksselectie geen argument zijn
om de molen van Borgercompagnie niet
op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Zo sabelt Noot het ene na het
andere argument neer.
Tot slot verwijt hij de gemeente Hooge-
zand-Sappemeer tweeslachtigheid. Eens-
deels bepleit die het behoud van deze
molen, anderdeels weigert zij dit handen
en voeten te geven. Volgens Noot kan de
gemeente een eigenaar die een sloop-

vergunning voor de molen vraagt of een
bouwvergunning die het karakter van de
molen aantast moeilijk een vergunning
daartoe weigeren mits de aanvrager zich
aan de vigerende regels houdt. Volgens
hem is plaatsing op de monumentenlijst
de enige solide formele basis voor be-
houd van deze bijzondere molen. Zo ont-
rafelt Noot het ene na het andere argu-
ment.

Bond Heemschut

Omdat Noot tegen wil en dank in een so-
lopositie is geraakt - alle benaderde mo-
lenorganisaties laten het immers volledig
afweten - schakelt hij de Bond Heem-
schut in. Drs. J.P.J. van der Haagen, de
technisch directeur van de Bond Heem-
schut, geeft Noot een compliment voor
het inmiddels ingediende bezwaarschrift,
maar verbaast zich ook over de opstelling
van de diverse molenorganisaties, die op
zijn zachtst gezegd weinig imponerend is.
Zijn verbazing geldt ook het in behande-
ling nemen van de ‘brandbrief’ van Har-
mannus Noot als een formeel verzoek-
schrift. Volgens hem kan dit helemaal niet
want in zijn ogen kan Noot op geen en-
kele manier aangemerkt worden als ‘be-
langhebbende’. De gebeurtenissen zul-
len Van der Haagen volledig in het gelijk
stellen en Noot met een stevige kater
achterlaten.

De adder

Het komt in september 2004 te voorschijn
als de beruchte adder in het gras. Noot
ontvangt een brief van het gemeentebe-
stuur waarin hem wordt gevraagd gemo-
tiveerd aan te geven waarom hij belang-
hebbend is bij de molen van Borgercom-
pagnie. Om te voorkomen dat Jan en Al-
leman eisen stelt of bezwaar aantekent
tegen besluiten is er in de Wet Algemeen
Bestuursrecht namelijk een bepaling op-
genomen die eist dat iemand belang
moet hebben of in zijn belangen getrof-

De molen is nog steeds overduidelijk
als gewezen molen en gemaal 
herkenbaar; hoe lang nog?
(foto H. Noot, 1 maart 2004).
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fen moet zijn bij een bezwaarschrift op
een besluit. In artikel 1:2 van de alge-
mene wet bestuursrecht is geregeld wie
een belanghebbende is:
1. Onder belanghebbende wordt ver-

staan: degene wiens belang rechtst-
reeks bij een besluit is betrokken. 

2. Ten aanzien van bestuursorganen wor-
den de hun toevertrouwde belangen
als hun belangen beschouwd. 

3. Ten aanzien van rechtspersonen worden
als hun belangen mede beschouwd de
algemene en collectieve belangen die
zij krachtens hun doelstellingen en blij-
kens hun feitelijke werkzaamheden in het
bijzonder behartigen.

De zaak is duidelijk: Noot heeft geen
rechtstreeks belang bij de molen, noch
maakt hij deel uit van een bestuursor-
gaan en evenmin vertegenwoordigt hij
een rechtspersoon. Toegeven dat hij
geen rechtstreeks belang heeft bij de mo-
len zou dus onmiddellijk einde verhaal be-
tekenen. Daarom gooit hij het over een
andere boeg. Stel dat hij niet belangheb-
bend was, dan had zijn ‘brandbrief’- zoals
Van der Haagen al had aangegeven -
nooit in behandeling genomen mogen
worden en zeker had hij niet uitgenodigd
mogen worden om desnoods met een
bezwaarschrift te komen. Toch is dit alle-
maal wel gebeurd en zo concludeert
Noot in zijn antwoord aan het gemeente-
bestuur: ‘... het in behandeling nemen
van mijn aanvraag, het nemen van een
besluit en het bieden van de mogelijkheid
van bezwaar maken mijn bezwaar zonder
meer toegankelijk. (...). De (...) genoemde
uitsluitingsgronden, (...) zijn in mijn geval
niet van toepassing en zelfs als dit het ge-
val geweest zou zijn dan had het College
mij conform de wet de gelegenheid
moeten bieden de verzuimen te corrige-
ren. Dat is niet het geval geweest, waaruit
ik concludeer dat ze inderdaad niet aan
de orde zijn. Derhalve is op grond hiervan
mijn bezwaarschrift zonder meer ontvan-
kelijk. Samengevat komt het er op neer,
dat het in behandeling nemen van mijn
aanvraag, het nemen van een besluit en
het openstellen van de mogelijkheid van

bezwaar mij de facto tot belangheb-
bende maakt indien zulks in deze situatie
vereist zou zijn.’

Niet ontvankelijk

De vlieger gaat niet op: op 27 oktober
2004 wordt het bezwaarschrift behandeld
in de Algemene Commissie voor be-
zwaar- en beroepschriften van de ge-
meente Hoogezand-Sappemeer en dan
adviseert de Commissie het bezwaar-
schrift niet ontvankelijk te verklaren op ba-
sis van het ‘niet-belanghebbend zijn’. In
feite raakt de molen daarmee op de-
zelfde manier tussen wal en schip als de
molen van Ooltgensplaat (zie Molenwe-
reld 2006-5-178 e.v.)
Op 12 november 2004 neemt het College
van B & W van Hoogezand-Sappemeer

dit standpunt van de commissie over. Wel
biedt het College excuus aan ‘voor het
ten onrechte opnemen van de zoge-
naamde rechtsmiddelenclausule’.
Alle moeite is dus totaal voor niets ge-
weest.

Verwijten

Valt Noot nu een dom, kortzichtig solo-op-
treden te verwijten dat meer schade aan-
gericht heeft dan goed gedaan? Dat is
geenszins het geval! In feite deed hij niets
anders dan een vrij algemene oproep
voor het behoud van deze molen, die
door de gemeente Hoogezand-Sappe-
meer is opgepikt als een aanvraag op de
gemeentelijke monumentenlijst. Als er ver-
wijten moeten vallen dan is dat aan het
adres van de benaderde molenorganisa-

Boven: de molen van het waterschap Bombay bij Doezum; in 1991 vervallen, maar
compleet met scheprad, motor en transmissie (fabrikaat Zeister Machinefabriek);
uniek voor Groningen en daarbuiten.

Onder: de molen van Bombay tien jaar later; woorden schieten te kort. Moet de
molen van Borgercompagnie ook zo’n fraai staaltje van molenbehoud in Groningen
worden? (foto H. Noot maart 2001).
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ties of hun mensen, waarvan sommige in
het geheel niet gereageerd hebben en
andere op een manier die niet anders
dan negatief is uit te leggen. Daarbij ont-
breekt als regel iedere inhoudelijke onder-
bouwing. De boot wordt afgehouden op
praktische gronden als geen tijd of te
druk. Doorschuiven komt ook voor: laat
organisatie X het maar doen.
Juist bij dit in gebreke blijven van de or-
ganisaties wringt hem de schoen. Want zij
zijn op grond van het geciteerde artikel
1:2 lid 3 van de algemene wet bestuurs-
recht wèl belanghebbend en zijn daar-
door in staat om met een rechtsgeldig
verzoek te komen en, zo nodig, bezwaar
aan te tekenen. Eén brief was voldoende
geweest, maar dat kon er blijkbaar zelfs
niet af. Zelfs als Harmannus Noot had kun-
nen optreden als vertegenwoordiger van
een der molenorganisaties dan was er
geen enkel probleem geweest. Doordat
noch het een noch het ander het geval
was stond Noot alleen en daarmee in de
kou en kon zijn bezwaar moeiteloos door
de gemeente afgeblazen worden; in de
kiem gesmoord.

Kater

De gang van zaken laat bij Noot in meer-
dere opzichten een kater na. Allereerst
natuurlijk dat zijn poging om een voor
noordelijk Nederland uniek molenrestant
veilig te stellen mislukt. Maar allermeest
de reacties vanuit de molenorganisaties
die in feite niets anders dan een brevet
van onvermogen etaleren. Men doet
niets of houdt de boot af. Dat is voor hem
en niet alleen voor hem een schokkende
ervaring. Natuurlijk zullen al deze mensen
die het laten afweten hun motieven heb-
ben. Maar als een minimum-inspanning
die hier nodig was al niet meer opge-
bracht kan worden, wat kan dan wel?
Onwillekeurig roept de gang van zaken
herinnering op aan de molenstomp van
Bombay, de voor Groningen unieke
schepradmolenstomp die nog zijn com-
plete bemalingsinstallatie had en nu ver-
anderd is in een soort bewoonde padde-
stoel. Ook daar was dezelfde combinatie
van onkunde, onwil en onvermogen aan-
wezig. Men hoeft er echt niet van staan
te kijken dat de molen van Borgercom-
pagnie ook zo’n paddestoelmetamor-
fose ondergaat of mogelijk zelfs helemaal
verdwijnt. 

Incident?

De vraag rijst of de onverkwikkelijke gang
van zaken in Groningen een incident is of
misschien structurele gebreken van het
‘molenwereldje’ bloot legt. Helaas is het
laatste te vrezen. In feite is er sprake van
een enorme versplintering met vele mo-
lenclubs en -clubjes, waardoor juist regio-
nale en provinciale organisaties niet in
staat zijn om hun doelstellingen te verwe-
zenlijken of het feitelijke molenbehoud
noodgedwongen aan anderen moeten
overlaten. De lotgevallen van de Stich-
ting De Groninger Molens, De Utrechtse
Molen en de Molenstichting Noord-Bra-
bant geven te denken. Andere molenor-
ganisaties komen nauwelijks daadwerke-
lijk aan de uitoefening van hun hoofdtaak
- het directe molenbehoud - toe. Het
draagvlak is klein. Capabele en professio-
neel optredende mensen heeft men
veelal te weinig. Het overdragen van mo-
lens van specifieke molenstichtingen aan
een algemene provinciale organisaties
(in Groningen en Utrecht) is een teken
aan de wand. Natuurlijk zijn dit generali-
saties: er zijn gelukkig ook organisaties die
het uitstekend doen. Toch overheersen
zorgen. De maatschappelijke belangstel-
ling voor molens neemt af; niet in de zin
van het aantal mensen dat molens ‘leuk’
vindt, maar dat bereid is om de schou-
ders onder een organisatie te zetten. Het
gedurig dalend aantal leden van De Hol-
landsche Molen weerspiegelt dit. In een
twintig jaar tijd is de vereniging zo’n 2000
leden kwijtgeraakt; ongeveer dertig pro-
cent! De nieuwe regelgeving rond monu-
mentenbeheer mogen dan wel een uit-
daging zijn, maar zeker geen stimulans in
het besef dat het gros van de mensen dit
allemaal in hun vrije tijd moeten uitvoe-

ren. Het maatschappelijk roepingsbesef
van deze mensen moet dan toch wel-
haast onuitputtelijk zijn. 

Wordt het beter? 

Tot overmaat van ramp gaat binnenkort
de rijksmonumentenlijst waarschijnlijk op
de helling. De Raad van Cultuur wil het
aantal rijksmonumenten beperken. Een
deel ervan zou overgeheveld kunnen
worden naar provinciale of gemeente-
lijke monumentenlijsten. In Heemschut
van februari 2006 schreef Ap Timmermans
over dit beleidsvoornemen een kritisch ar-
tikel, mijns inziens terecht. Het gaat te ver
om daar in dit verband dieper op in te
gaan.
Het zou lichtvaardig zijn om te veronder-
stellen dat een dergelijke operatie de mo-
lendeuren voorbij gaat. In het ergste ge-
val zou een dergelijk (nog meer) gede-
centraliseerd monumentenbeleid meer
problemen kunnen geven dan het oplost.
In het beste geval lost het niets op, be-
halve een rijksbezuiniging.
Het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat er
nog meer (potentiële) monumenten tus-
sen wal en schip raken dan nu het geval
is. Dan kunnen de lotgevallen van de mo-
len van het waterschap Vereniging in Bor-
gercompagnie wel eens symptomatisch
blijken te zijn met de rijkslijst als een afge-
sloten weg en een gemeente die niet in
staat is om de waarde van een monu-
ment te onderkennen door het ontbreken
van kennis en behoud en restauratie tot
een sluitpost maakt. Tot overmaat van
ramp laat, zoals in Borgercompagnie het
particulier initiatief het ook nog eens af-
weten. Pessimistisch? Hoezo?

Gedeelte van topografische kaart 
Borgercompagnie in 1899 met het zo
typische veenkoloniale landschap waar
nu vrijwel alles wat aan watermolens
herinnert is verdwenen. De molen van
Borgercompagnie-Oost stond 750 m
ten oosten van de Borgercompagnie -
sterdiep. Waar de molentocht op het
diep uitkwam stond een korenmolen,
ook al van steen; terwijl er tegenover
aan de andere kant van het diep ook
een korenmolen stond. 
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U i t  ‘ t  k i j k g a t

Driewerf hulde aan de vrijwillige mole-
naar! Vooral aan hem is het toch te dan-
ken dat in ons goede vaderland nog zo-
veel molens draaien? Het mag dan wel
zijn hobby zijn, maar toch... Denk alleen al
aan de opleiding die er niet om liegt! Aan
alle tijd die er voor moet worden vrij ge-
maakt! Soms haast gestolen van andere
gezinsleden: “Kunnen we zaterdagmid-
dag niet naar...?” “Nee, ik ga malen”. 
De omstandigheden op de molen zijn
soms verre van gerieflijk: de kou die soms
opklimt tot in je botten, de nattigheid, de
verantwoordelijkheid voor een kostbaar
werktuig. Een beloning is meestal ver te
zoeken, misschien een boterletter met Sin-
terklaas of zo. 
Actieve broeders of zusters steken de
handen uit de mouwen bij het onder-
houdswerk; van simpel de boel netjes
houden tot kleinere en grotere timmer- en
schilderklussen. En dat allemaal uit lief-
hebberij!

Zo ongemerkt loopt het aantal uren dat
aan de molen wordt doorgebracht flink
op. Neem bijvoorbeeld eens een vrijwil-
lige molenaar van de oude garde, met
een staat van dienst van een twintig jaar,
iemand die zo ongeveer zijn ziel en zijn za-
ligheid - excuses voor de uitrukking - op
het spel zet voor zijn molen. Stel dat de
goede man - of vrouw - gemiddeld een
uur per week op de molen is. Dat is vijftig
uur in een jaar. Dat lijkt niet indrukwek-
kend, maar over twintig jaar gerekend zijn
het er wel duizend. Bij het huidige mini-
mum-uurloon zou het toch al gauw gaan
over een gekaptaliseerde waarde van
zo’n 25.000 euro; twee uur per week
50.000 euro enz.
Natuurlijk werkt het zo niet - het blijft een
hobby - maar het is duidelijk dat een
goede vrijwilliger met hart voor de zaak
zijn gewicht in goud waard is.
Een moleneigenaar koestert natuurlijk
zulke vrijwilligers. Er zullen bij uitzondering

ook wel eens vrijwilligers zijn die er een
potje van maken. Natuurlijk is een eige-
naar zo iemand liever kwijt dan rijk. Je
mag aannemen dat dit - afhankelijk van
de aard van het vergrijp, de vergrijpen,
op een fatsoenlijke manier gebeurt: af-
spraken (proberen te) maken, waarschu-
wen (mondeling en als dat niet helpt ook
schriftelijk) en uiteindelijk een formeel ont-
slag. 
Pas zat ik echter eens te denken: hoe
bont zou zo’n vrijwilliger het moeten ma-
ken om na jarenlang enthousiast alles
voor zijn molen over gehad te hebben op
staande voet als ‘een schelm aan de dijk’
te worden gezet? Een paar dingen kon ik
wel bedenken:
- het als gevolg van nalatigheid op straat

leggen van het gevlucht plus een stukje
van de askop.

- het over het stellinghek heenwerken
van een gezagsdrager of bezoeker (his-
torisch: een regeringscontroleur in de
Eerste Wereldoorlog. Ik heb die mole-
naar persoonlijk nog gekend - Balie Klui-
ver gaat al wat jaartjes mee.)

- het anderszins molesteren van bezoe-
kers, ongeacht geslacht en leeftijd.

- het stoken van een vuurtje in de molen
om te kijken of de brandweer snel
komt.

Weet u er meer?

Balie Kluiver

D e  v r i j w i l l i g e r

Ondergetekende is iemand met een mo-
lentik. Dat is wel heel iets anders dan een
tik van de molen. Die kan fataal zijn, maar
een molentik niet, alhoewel het ligt er
maar aan hoe je het doet, maar dat is
met alles zo. Molenwereld is een goede
hulp daarbij. Het is een pracht tijdschrift,
waar je in het begin van de maand naar
uitkijkt. Als ik er rustig in kan gaan zitten le-
zen ben ik van de wereld weg maar wel
in Molenwereld. Zo af en toe bekruipt mij
de lust eens naar pen en papier te grijpen
en eens een stukje te schrijven. Meestal is
die schrijfdrang na een tijdje weg en doe
ik het niet neer. Maar deze keer zetten het
Meulfrans mij weer eens aan het denken
en grijpen naar pen en papier. Wat mij al
lang dwars zit is het volgende. Sommigen
vinden het nodig als ze wat schrijven, dit
te moeten voorzien van moeilijke, buiten-
landse en vaktechnische woorden. Ja het
staat mooier als je het begrijpt, maar is
het dan wel duidelijker? Sommige schrij -
vers doen graag duur of anders gezegd
moeilijk. Je hoeft er niets tegen in te bren-
gen, ze hebben altijd gelijk, want jij snapt
het niet. Met al hun kennis kunnen ze niet
iets verwoorden in gewoon normaal Ne-
derlands. Ze kunnen blijkbaar niet begrij-
pen dat de gewone mens, welke niet het
geluk gehad heeft zich verder te ontwik-
kelen, ook een mens is, ook al heeft hij dik-

wijls niet eens GLO (Gewoon La ger On-
derwijs) gehad. Ja, zo iemand ben ik. De
talen die ik machtig ben: M’n moeder-
staal, West Brabants, A.B.N. (Alles Behalve
Netjes) en een beetje maleis. Als ik iets
lees is meestal een woordenboek in de
buurt, maar dat geeft ook niet altijd een
oplossing, zeker niet als men over de
grens zit te schrijven. Dan denk ik meestal,
kun je dat niet even tussen haakjes verta-
len. Deze schrijvers verge ten dat de lezer
z’n interesse in hun verhaal verliest. En
dan vraag je jezelf af waar schrijven ze
voor? Nu is er ‘Meulfrans’. Dat vind ik uit-
stekend. Het zal veel helpen oplossen.
Maar ik hoop dat jullie dat volhouden. Ik
denk dat het meer wordt dan jullie den-
ken. Als het goed gaat, wordt het geen
rubriek van zo hier en daar een stukje. Ja,
het is beter dan niets. Maar zou het niet
beter een ru briek op zich kunnen zijn? Mo-
gelijk zal het uitgroeien tot een boek-
werkje. En dan met verklarende tekenin-
gen en foto’s. Er zullen streekgebonden
woorden zijn, die om een aparte verkla-
ring vragen. Als men het eenvoudig weet
te houden kan het ook nog interessant
voor de jeugd zijn. Nu ik toch bezig ben ,
is er misschien een puzzel rubriek van te
maken? Mogelijk zeggen jullie: “Wie zal
dat allemaal doen?” Dat begrijp ik, maat
het is alleen maar bedoeld om een idee

aan te dragen en met dit artikel aan te
geven hoe goed Molenwereld is. Voor de
moeilijke woor den hebben we dan er
weer een oplossing bij.

W. Willemse

De praktische problemen zal ik niet ont-
kennen. Hoeveel keer moet een term
worden herhaald? Drie keer? Vijf keer? In
ieder opvolgend nummer? We beraden
ons inderdaad over een oplossing, maar
daar kan ik nog niet veel over kwijt. 
Molenwoordenboeken bestaan wel. Wel-
licht nog verkrijgbaar is: Paul Bauters, Ger-
rit Pouw: Van zadelsteen tot zetelkruier,
deel III: Geïllustreerd molenwoordenboek
(Gent 2002); zie over dit boek: Molenwe-
reld 2003-4-127. Het is een schitterend
boek, maar de prijs is daar ook naar. 
Verder verscheen in 2000 bij de Studie-
kring ‘Ons Molenheem’ ‘Molenwoorden’
van G.K. Kockelberg; zie over dit boek:
Molenwereld 2000-12-282. Waarschijnlijk is
dit boek uitverkocht.
Ook is er van dr. Yves Coutant: Middel-
eeuwse molentermen in het graafschap
Vlaanderen/Terminologie du moulin mé-
diéval dan le comté de Flandre (Tonge-
ren 1994). jsb.

Geleerde taal voor gewone mensen F O R U M
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Regionale Molendag van 

Molenstichting SIMAV
o p  2 1  O k t o b e r  2 0 0 6

Deze molendag in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
wordt georganiseerd door de molenaars van de Stichting die
op deze wijze laten blijken, dat ze trots zijn op hun Stichting

voor hetgeen bereikt is in de afgelopen vijftig jaar. 
Alle molens zijn in een goede staat van onderhoud en 
bovendien zijn ze allemaal maalvaardig en staan nooit 

buiten bedrijf.
Stichting Werelderfgoed in Kinderdijk, Waterschap Rivieren-
land, Molenstichting Gorinchem en de particuliere bezitters
Evert de Groot van Korenmolen de Hoop in Oud-Alblas en
Jan Dorresteijn van Korenmolen de Vriendschap in Bleskens-
graaf doen deze gehele dag mee door ook de molens open 
te houden voor bezoekers en de molens zijn in bedrijf.

Het programma ziet er als volgt uit:

1. Om 9:00 uur aanbieden van de mo-
lendag aan het Stichtingsbestuur in
Korenmolen De Liefde te Streefkerk.
Dit is een onderdeel tussen molenaars
en bestuur van de Stichting

2. Mevr. Pouw gaat een demonstratie
zeilmaken geven in Korenmolen De
Liefde.

3. Doorlopende beamer presentatie in
Korenmolen De Liefde over alle mo-
lens in de Alblasserwaard en Vijfhee-
renlanden en aangevuld met presen-
tatie rietdekkers.

4. Bij twee molens, De Achtkante Molen
in Streefkerk en de Middelmolen in
Molenaarsgraaf, kunnen bezoekers
kennis maken met het molenaarsvak
en kunnen de molen kruien (op de
wind zetten), zeil voorleggen, vangen
(de molen remmen) enzovoort,
kortom het gevoel krijgen molenaar te
zijn.

5. Andries van der Graaf is de hele dag
open met zijn museum op de verdie-
ping van de Goudriaanse Molen en
hier kan men ansichtkaarten van de
24 molens kopen tegen kostprijs, 8
euro per set van 24 molens.

6. Van alle niet bewoonde molens is het
interieur te bewonderen en tenzij de
bewoner het geen probleem vindt, is

ook zijn molen van binnen te bezoe-
ken, dat is geheel aan de bewoner
zelf.

7. Gebroeders Van der Graaf geven
een demonstratie in het maken van
schouwen, fuiken en manden in het
Streekcentrum (Ooievaarsdorp) in
Groot-Ammers.

8. Bas de Deugd gaat koren malen in de
Jan van Arkel.

9. Bij de Achterlandse Molen in Groot-
Ammers worden de roeden ver-
nieuwd.Door Molenmakersbedrijf De
Gelder bv wordt dit werk uitgevoerd.
Op de ouderwetse manier met de
hand, met behulp van lieren (dus
géén mobiele kraan) wordt een oude
roede uitgenomen en een nieuwe
roede gestoken. Tussen 10:00 uur en
15:30 uur is dit te bewonderen. Vanaf
de Kerkstraat, stopplaats D, rijdt er
een pendelbus via de Ammersekade
naar de molen. Via de Molenkade
kan men de Achterlandse Molen ook
lopend bereiken, ca. 2,5 km. Met ei-
gen vervoer kan men parkeren in het
Achterland op ca. 200 meter van de
molen of op de Ammersekade. Geen
autoverkeer mogelijk via de Molen-
kade. De roeden zijn van Constructie-
bedrijf J. Straathof b.v. uit Rijpwetering

10. Bussen worden ingeschakeld, die een
ronde rijden en vertrekken in Kinder-
dijk, vanaf het parkeerterrein van IHC,

telkens een half uur na elkaar. Op dit
parkeerterrein kunt U uw auto de ge-
hele dag gratis parkeren.De ronde is
ongeveer 60 km met 8 stopplaatsen,
waar de bussen 5 of 10 minuten stil
staan om het in- en uitstappen (het
hop-on, hop-off  systeem) mogelijk te
maken. Bij elke stopplaats kan men
natuurlijk beginnen. Een laatste bus
wordt ingezet als “dweilbus” om even-
tuele laatgangers nog thuis te kunnen
brengen.
Deze bustocht is gratis.
Er worden mappen uitgedeeld met
een kaart van de route en een be-
schrijving, waardoor men tijdens de rit
geheel op de hoogte blijft. De route is
ook met eigen vervoer af te leggen.           

Programma van de bustour:

A. Startpunt Kinderdijk IHC 
B. Streefkerk Zijde weg
C. Korenmolen de Liefde in Streefkerk
D. Groot-Ammers Kerkstraat
E. De Jonge Sophia Ooievaarsdorp
F. Goudriaanse Molen
G. Middelmolen in Molenaarsgraaf
H. Café De Krom in Oud-Alblas
A. Terug bij Kinderdijk IHC
De tour kan bij elke stopplaats beginnen.

11. Alle overige molens van SIMAV
draaien en zijn vanzelfsprekend te be-
zoeken. 

12. De 4 molens van Gorinchem: Koren-
molen De Hoop en Nooit Volmaakt,
de wipmolens De Oost- en de West-
molen doen mee en zijn ook te be-
zoeken.

13. De 4 molens van Waterschap Rivieren-
land: De Hofwegense Molen, De Win-
gerdse Molen, De Hoekmolen en De
Broekmolen staan eveneens in de zei-
len en zijn te bezichtigen. 
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14. De 19 molens van Stichting Werelderf-
goed te weten: 8 achtkante molens
van de Overwaard, 8 stenen molens
van de Nederwaard, De Blokker, De
Hoge- en de Lage Molen zijn allemaal
te bereiken.

15. De particuliere bezitters van Korenmo-
len De Vriendschap in Bleskensgraaf
en Korenmolen De Hoop in Oud-Al-
blas doen ook mee aan deze molen-
dag.

Voor de route rechtsom moeten de eerste drie kolommen van boven naar beneden worden gelezen en geldt steeds bij de keuze woor-
den als rechts/links enz. het eerste woord. Voor de route linksom moeten de laatste twee kolommen van beneden naar boven worden
gelezen en geldt steeds bij de keuze-woorden als rechts/links enz. het tweede woord.

RECHTSOM LINKSOM

km tijd stop route km
0,0 00:00 A Parkeerplaats IHC in Kinderdijk bij de Veerdam, beginpunt/eindpunt van de bustour. 55,5

Rechtsom/linksom op de kaart
Rechts/links de stomp van Korenmolen De Regt, er zijn plannen voor herstel

7,7 00:12 B Stopplaats Tiendweg op de Zijdeweg 47,8
Hier de Achtkante Molen, de Kleine Molen en de Oude Wetering Molen rechts/links staat 
de Broekmolen van het Waterschap Rivierenland

12,4 00:21 C Stopplaats Korenmolen De Liefde in Streefkerk, Nieuwe Veer 42 43,1
17,7 00:31 D Stopplaats einde Kerkstraat begin Graafland 37,8

Hier de Gelkenes Molen, dan de Graaflandse Molen, dan de Achtkante Molen en
helemaal achteraan de Achterlandse Molen

24,0 00:43 E Stopplaats Streekcentrum en Korenmolen de Jonge Sophia 31,5
Aan de linker/rechterkant de Westermolen, hier wordt niet gestopt vanwege de 
veiligheid Vanaf de volgende/vorige stopplaats kan er via een wandelpad naast 
de vliet aan de kant van de N216 naar de Westermolen gelopen worden

29,7 00:52 F Stopplaats de Goudriaanse Molen, Molenkade 52 5,8
Molenhoek in Molenaarsgraaf, links de Kerkmolen, Molenhoek wordt Dorpsstraat

37,5 01:09 G Stopplaats Middelmolen in Molenaarsgraaf, Graafdijk West 57 18,0
Links de Hofwegense Molen van het Waterschap Rivierenland
Rechts Korenmolen de Vriendschap, particulier eigendom

42,5 01:19 H Stopplaats Café de Krom 13,0
Hier de Wingerdse Molen van het Waterschap, de Peilmolen van de SIMAV en
Korenmolen de Hoop in particulier bezit

55,5 01:37 A Terug/Begin op parkeerplaats van IHC 0,0

16. De molens zijn open vanaf 09:30 uur
tot 16:30 uur.

17. Na afloop komen de molenaars met
eventuele partners bijeen vanaf 19:00
uur in Eetcafé De Krom om gezellig
met een drankje en maaltijd bij te pra-
ten. Enkele leden van het bestuur van
de Stichting zullen hierbij aanwezig
zijn. Dit is alleen bestemd voor geno-
digden.

Dit moet een onvergetelijke dag worden
en laat het weer je niet tegenhouden,
want juist bij veel wind en regen zijn
de molens op zijn best.

Tot ziens op Zaterdag 21 Oktober 2006.

De gezamenlijke molenaars 
van de SIMAV

Stichting tot 

Instandhouding 

van Molens in de 

Alblasserwaard 

en de Vijfheerenlanden

Secretariaat: gemeentehuis 

Giessenlanden 

Groeneweg 33 

4223 ME Hoornaar 

Postbank nr. 757626

www.veening.com/simav/



358 9e jaargang 2006  nr. 10

ZOEKER

Over de ‘Zoeker’ uit het vorige nummer
schrijft de heer Esselink uit Delft: ‘Volgens
mij is de ‘Zoeker’ uit Molenwereld 2006-96
inderdaad de molen van de Noorder
Olingerpolder te Tjamsweer bij Appinge-
dam. De molen lag aan de westelijke oe-
ver van de Groeve, ongeveer 1,5 km. ten
ZZW van Appingedam. De foto is vanuit
het zuiden genomen en de kerk (valt op
de onderste net rechts buiten beeld) is
van Appingedam. De molen links zou een
van de industriemolens van Tjamsweer
kunnen zijn, die aan het Damsterdiep
stonden. Het rechter molentje (onderste
foto) is volgens mij nep.’ Wij danken de
heer Esselink voor zijn reactie en dan is er
nog de oplossing voor een raadsel uit het
verleden: De ‘Zoeker’ in Molenwereld
2000-12-275 is namelijk nog niet opgelost.
Toen de heer Leo van der Drift uit Den
Haag deze pagina onlangs nog eens on-
der ogen kreeg drong de overeenkomst
met een ansichtkaart uit zijn eigen verza-
meling zich op. Hij schrijft: ‘Het gaat hier
zonder twijfel om dezelfde molen, een
achtkante grondzeiler op een lage mo-
lenberg voorzien van zelfzwichting, op
één roede zelfs van dubbele! De veldmu-
ren zijn opgetrokken in vakwerk opgevuld
met baksteen. De ansichtkaart heeft als
onderschrift “In der Heide bei Witten-
berge”. Wittenberge ligt aan de Elbe in
de Kreis Prignitz, in het uiterste noordwes-
ten van de deelstaat Brandenburg. Niet
te verwarren met het eveneens aan de
Elbe gelegen Wittenberg, waar Luther in
1517 zijn bekende stellingen wereldkundig
maakte. 
Om meer over deze molen te weten te
komen heb ik contact gezocht met de

Heimatverein Wittenberge. De heer Mu-
chow van deze vereniging deelde mij
daarop het volgende mee: “Ik heb de
door u toegezonden foto van de Hollän-
derwindmühle ogenblikkelijk herkend. Hij
stond in het dorp Cumlosen, circa zeven
kilometer ten noordwesten van Witten-
berge aan de Elbe. (Ik was zelf 30 jaar
lang onderwijzer en schooldirecteur in
Cumlosen.) Er waren ooit twee windmo-
lens in Cumlosen. Deze stond ca. 250
rechts van de weg die vanuit Witten-
berge naar Cumlosen voert, op enige af-

stand vr het dorp, direct na het passeren
van een waterloop. De molen zou omst-
reeks 1860 zijn gebouwd. In 1875 kocht
ene Friedrich Bartels de molen en werd er
molenaar. Toen in 1911 Wilhelm Sempff,
die aan de Bartelssche molen regelmatig
reparaties verrichtte, trouwde met de
dochter van Bartels, bouwde hij kort
daarna naast de door hem overgeno-
men molen een stenen motorhok waarin
een dieselmotor werd geplaatst. Daar-
mee werd de molen onafhankelijk van de
wind. 
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog
groeide het bedrijf en werd een verdere
rationalisering noodzakelijk. Direct aan de
rand van het dorp werd een motormaal-
derij gebouwd, die in 1922 in gebruik ge-
nomen werd. In 1923 kwam ernaast de
nieuwe woning van molenaar Sempff ge-
reed. In 1925 volgde een nieuwe silo. In
1929 brandden maalderij en silo af, het
woonhuis bleef echter gespaard. De
maalderij werd echter weer herbouwd.
Over de precieze lotgevallen van de
windmolen gedurende deze jaren is ver-
der niets bekend. Van de molen is nu niets
meer terug te vinden. De maalderij werd
in 1946 onteigend. Na de Wende had ze
haar economische functie verloren. Het
gebouw heeft inmiddels een nieuwe
functie gekregen.” ‘

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; bij hoge uit-
zondering een schilderij en nog wel van
een gerenommeerd kunstschilder: J.H.
Weissenbruch. Het is dan ook een vrij be-
kend schilderij: ‘Landschap met molen bij
Schiedam’ en behoort tot de collectie
van Museum Boymans in Rotterdam. De
vraag is echter om welke molen gaat het
precies.
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.

Ansichtkaart met de molen van Cumlosen, vrijwel identiek met de ‘Zoeker’ van
‘Molenwereld’ 2000-12-275. (coll. Leo van der Drift).

De nieuwe ‘Zoeker’ van een gerenommeerd kunstschilder: J.H. Weissenbruch.



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.




