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Redactioneel
Het Haantje in Weesp heeft een dermate respectabele ouderdom en
geschiedenis dat men zich mag afvragen of het verkleinwoord Haantje
wel op zijn plaats is. Zou het niet respectvol De Haan moeten zijn? Zo
heeft de molen ook jaren geheten. Of zou Haantje soms slaan op een
soort blijvende jeugdige frisheid? In dit nummer gaat de heer Van den
Hoek Ostende diep in op het verleden van de molen in Amsterdam
toen hij als steenzaagmolen en later loodwitmolen aan de Boerenwe-
tering in Amsterdam stond, een verleden dat maar weinig lezers
bekend zal zijn. In een volgend nummer hoopt Nico Jurgens nog verder
op dat verleden in te gaan dat uitkomt bij de oudste oliemolens van
Nederland.
De korenmolen van Sommelsdijk bestond vorig jaar precies drie
eeuwen en hij behoort zo tot de oudere stenen korenmolens van
Nederland. In dit nummer staat streekarchivaris Jan Both stil bij de bouw
van deze molen in 1705 en wat eraan vooraf ging.
De molens van Flakkee zijn lang in bedrijf gebleven. Veel mensen
hebben daar nog dierbare herinneringen aan. Een van hen is Peter
Mans die het leven op deze molens nog uit eigen ervaring kent. In dit
nummer beschrijft hij de ervaringen met een storm op 7 september 1947
en andere herinneringen.
Tot slot verbruit Balie Kluiver het met zijn molen bij zijn dorpsgenoten.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het decembernummer van
Molenwereld: 10 november 2006.

Bij de omslag voorzijde: De molen van Sommelsdijk behoort tot de
laatste molens van Nederland die beroepsmatig in bedrijf zijn geble-
ven en waar de gebroeders Meyer tot heel ver in de twintigste eeuw
(1973) maalden zoals het er altijd was gedaan. Een opmerkelijk detail
aan deze molen is de houten as met een ijzeren kop, een zeldzaam-
heid in Zuid-Holland; voor wat betreft de askop ook naar fabrikaat.
De fabrikant, Penn, zou namelijk maar drie ijzeren askoppen hebben
gegoten (foto Wim Bosdijk).

Bij de omslag achterzijde: kon van de molen van Sommelsdijk vorig
jaar het 300-jarig bestaan gevierd worden, dit jaar kan men op het 
eiland van de molen de Zwaan in Ouddorp het 160-jarig bestaan
vieren. Ook deze molen is heel lang beroepsmatig in bedrijf gebleven,
tot 1975. De molen is een bezoek meer dan waard, al was het maar
van de heel bijzondere gietijzeren staakijzers (foto Jan-Willem de
Winter). 

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 zowel 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 spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen of
mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Koninklijke onderscheidingen

Janko Doornbos en 
Anneke Doornbos-Notenbomer
Burgemeester J.H. van der Laan heeft op
vrijdag 22 september 2006 een koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan het echt-
paar Janko Doornbos en Anneke
Doornbos-Notenbomer. Janko Doornbos
(64) is sinds 1986 vrijwilliger bij en conser-
vator, rondleider en molenaar van de
Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt te
Roderwolde. Anneke Doornbos (59) is
sinds 1986 vrijwilliger bij en secretaris van
de Stichting Olie- en Korenmolen Wold -

zigt. Zij verzorgt de ontvangst, kaart- en
souvenirverkoop en rondleidingen. De
heer en mevrouw Doornbos, die sinds 22
jaar in de woning bij de molen wonen,
verlaten de molen wegens het bereiken
van de 65-jarige leeftijd van de heer
Doornbos.

Gerrit Keunen
Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter
afsluiting van het restauratieproject
Schermer op 26 september 2006 is aan
Gerrit Keunen een koninklijke onderschei-
ding uitgereikt. Keunen ontving het predi-
kaat Ridder in de Orde van Oranje
Nassau uit handen van de waarnemend
burgemeester van Schermer, mevrouw
Oosterop-van Leussen. Hij ontving de
onderscheiding voor zijn vele werk dat hij
heeft verzet op molengebied, zowel
beroepsmatig tot voor kort gedurende
ruim 35 jaren binnen de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg alsmede voor zijn
persoonlijke initiatieven. Het restauratie-
project Schermer is mede te danken aan

de niet aflatende inzet van Keunen, die
voor dit project reeds in 1989 het plan
opstelde. 

De 89-jarige molenaar Sommers 
met de koninklijke onderscheiding
voor zijn inspanning op de Windlust 
te Nistelrode (foto: M. Voorneman, 
4 oktober 2006).

Waarnemend burgemeester mevrouw
Oosterop-van Leussen speldt bij de
heer G. Keunen de koninklijke 
onderscheiding op (foto: F. van Zon, 
26 september 2006).

De standerdmolen van Nistelrode toen
deze nog in vol bedrijf was.
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L.N. Sommers
Tijdens de afscheidsreceptie als molenaar
van ‘zijn’ molen te Nistelrode is L.N.
Sommers (89) op 4 oktober benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het
beheer van standerdmolen Windlust is
officieel overgedragen aan nieuwe vrij-
willigers. Sommers is ruim zeventig jaar op
de molen actief geweest. Hij nam op 18-
jarige leeftijd na het overlijden van zijn
vader het molenaarschap en de molen
noodgedwongen over. In 1972 werd de
molen aan de gemeente verkocht.
Burgemeester J. Heijmans van de
gemeente Bernheze reikte de versierselen
uit.

Uiterlijk Widde Meuln weer 
helemaal compleet

Nadat het steken van de roeden voor de
Widde Meuln was uitgesteld van 8
september tot in eerste instantie 6 oktober
vanwege een vertraging bij het coaten
van de nieuwe (Vaags) roeden, kon op 10
oktober uiteindelijk de vlag in top en werd
het hoogste punt daadwerkelijk bereikt.
Na het steken werden de roeden volledig
(Oud-Hollands) opgehekt. Het betreft
aan de voorzijde demontabele roeden,
dat wil zeggen dat de voorplaat van de
roede kan worden afgenomen. In het
najaar van 2006 wordt door molenmaker
Jellema verder gewerkt aan het interieur
van de molen zodat de molen in het voor-
jaar van 2007 maalvaardig opgeleverd
en voor het publiek toegankelijk zal zijn. 

Oude restauratieplannen
Friesland ten uitvoer

De provincie Friesland heeft ingestemd
met de subsidieaanvragen voor restaura-
tie van de Achlumermolen bij Achlum
(Molenwereld 2006-9-285) en de
Slagdijkstermolen bij Oude Leije. De
provincie draagt 25 procent bij in de
kosten en de RACM 70 procent. Beide in
het bezit van Stichting De Fryske Mole
zijnde molenrestanten staan er al jaren
troosteloos bij zonder kap en gevlucht. De
kosten voor completering bedragen
tussen de 200.000 en 300.000 euro per
molen en de stichting voert momenteel
overleg met potentiële uitvoerders van
de restauratie(s). Het bestuur van De
Fryske Mole stelde in 1970 al een plan op
voor de Slagdijkstermolen, die op dat
moment nog eigendom was van het
waterschap Tusken Waed en Le. Samen
met drie andere molens zou de
Slagdijkstermolen worden gerestaureerd
in het kader van een ruilverkavelingspro-
ject, maar gebrek aan financiële midde-
len leidde ertoe dat deze molen afviel.
Eind jaren negentig werd het plan
opnieuw ter tafel gebracht voor de in
1985 van eigenaar gewisselde molen en
de gemeente Leewarderadeel stemde in
met financiële ondersteuning. 
De Achlumermolen daarentegen is sinds
1980 in het bezit van De Fryske Mole en de

nu goedgekeurde plannen dateren al
weer uit eind tachtiger jaren. Het geduld
van De Fryske Mole is uiteindelijk toch
beloond en binnen afzienbare tijd is het
Friese landschap weer twee complete
molens rijker. 

Herstel voeghoutenkruiwerk 
Aner Molen

De Aner Molen te Ane is in 1981 grondig
gerestaureerd en opnieuw in gebruik
genomen en nadien maalvaardig opge-
leverd. Eigenaar Stichting De Aner Molen
heeft in oktober aan molenmaker Groot-
Wesseldijk uit Lochem opdracht gegeven
om het voeghoutenkruiwerk te vernieu-
wen. De stichting is hiervoor een bedrag
kwijt van circa 20.000 euro, waarvan

mede door inspanningen van de
gemeente Hardenberg het grootste deel
via de RACM gesubsidieerd wordt. De
stichting zelf ontvangt een gemeentelijke
subsidie en bijdragen van een groot
aantal sponsoren en donateurs voor klein
onderhoud, maar de vervanging van het
kruiwerk hoeft hieruit niet bekostigd te
worden zodat die bijdragen beschikbaar
blijven voor het verrichten van andere
onderhoudswerkzaamheden. 

Werkzaamheden aan De Wicher
te Kalenberg afgerond

Aangezien in het voorjaar van 2006 was
gebleken dat het uitschot van spinnekop
De Wicher te Kalenberg erg slecht en lek
was, is dit voor de zomer vervangen door

De Wicher in Kalenberg (foto G.H. Varwijk).
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een geheel nieuw eiken exemplaar. In het
najaar zijn werkzaamheden uitgevoerd
aan de twee sluisjes voor het in - en uitma-
len; een is er in zijn geheel vervangen en
de ander voor een deel. Daarna is de
vijzelbak uitgegraven en zijn er enkele
planken en balken vervangen. De vijzel is
boven water gehaald zodat het lager
kon worden vernieuwd en na droging is
de gehele vijzel in de teer gezet. Na repa-
ratie van het krooshek is eind oktober het
geheel weer in elkaar gezet zodat de
molen voor de winter weer gebruiksklaar
is. De werkzaamheden vinden in eigen
beheer van eigenaar Staatsbosbeheer
plaats en momenteel beraadt
Staatsbosbeheer zich over de mogelijk-
heid om de vijftien jaar opgeslagen
liggende boktjasker ‘de Bonne Brekken’
te herplaatsen. H. Elzenaar. 

Molenrestant Noetsele officieel
geopend 

Op 12 oktober heeft de oplevering en
opening plaatsgehad van ‘De Mölle’ aan
de Beltmolenweg in Nijverdal. De onder-
bouw van de voormalige Noetseler
Molen was vroeger van de Boerenbond
en werd in de afgelopen jaren dankzij
een groep inwoners nieuw leven ingebla-
zen (Molenwereld 2006-3-81). De cultuur-
historische waarde en de markante
bouwvorm waren voor Planoform en de
gemeente Hellendoorn aanleiding
middelen beschikbaar te stellen voor de
restauratie van de onderbouw, waardoor
deze een tastbare verbintenis is tussen
verleden en heden. Het interieur is op
maat gemaakt en draagt bij aan de
bijzondere, authentieke sfeer in de molen
die een nuttige en maatschappelijke
functie heeft gekregen. ‘De Mölle’ gaat
onderdak bieden aan een groep deelne-
mers van het Dag Activiteiten Centrum
‘de Burg’, onderdeel van de Twentse
Zorgcentra. Eigengemaakte producten
evenals streekproducten zullen vanuit de
molen aangeboden worden. 

Start fase 2 restauratie molen
Slagharen

Op woensdag 20 september 2006 is de
langverwachte tweede fase van de
omvangrijke restauratie van molen De
Pionier in Slagharen van start gegaan. Bij
deze tweede fase (eerste fase was het
vervangen van de stelling) van de restau-
ratie werd allereerst met een grote tele -
scoopkraan het gevlucht en de kap van
het achtkant gelicht. Alle uitstekende
houten onderdelen, zoals de spruiten,
schoren, staart en kruiwiel zullen worden
vervangen. Al deze uit eiken vervaar-
digde onderdelen van de restauratie
1974/1975 hadden beslist hun tijd gehad.
De Buurma roeden uit 1974 zullen grondig
worden geïnspecteerd, en waar nodig
worden gerepareerd. Ook de molenkap
zal uitwendig worden aangepakt. Veel
van het werk is in de werkplaats van

De Noetseler molen als met een nieuwe, passende bestemming in een nieuwbouw-
project (foto G.H. Varwijk).

De staat van de korte spruit van de molen van Slagharen behoeft geen toelichting
(foto: R. Kooiker, 25 september 2006).

De Pionier in Slagharen bij het begin van het herstel (foto: R. Kooiker, 25 september 2006). 
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Molenmaker Wintels uit Denekamp al
verricht. Het houtwerk voor het ophekken
van het gevlucht is in de molen aanwezig
als alles volgens planning verloopt zal
eind december een telescoopkraan de
kap weer op zijn plaats terug zetten.
Roelof Kooiker. 

Molendag Tielerwaard 11
november 2006

Op de elfde van de elfde stellen de mole-
naars van de Tielerwaard hun molens
weer open voor molenliefhebbers. Men
kan dan zien hoe er gewoond en gewerkt
wordt/werd in de molens van de
Tielerwaard, bestaande uit wipmolens,
achtkanten, een zeskant, ronde stenen
stellingmolens, een beltmolen en een
weidemolen. 
In de ene molen zijn Dekker-pompen
aanwezig, in de andere gietijzeren coni-
sche constructies, maar ook een
‘gewoon’ houten waterwiel van 6,34
meter. De zeskante korenmolen te
Waardenburg is een must voor elke lief-
hebber maar ook de drie bewoonde
molens gunnen de bezoeker een kijkje in
de keuken.
De volgende molens zijn van 10 tot 16 uur
open: poldermolen te Wadenoijen,
korenmolen De Bouwing en de polder-
molen te Geldermalsen, De Vlinder te
Deil, de poldermolen en de korenmolen
van Waardenburg, De Blauwe Reiger te
Haaften, De Voorste en Achterste
Hellouwse Molen te Hellouw en ‘t Veertje

te Hellouw. Meer informatie is verkrijgbaar
via telefoonnummer 0640676225. J. Knegt.

Weer problemen met metselwerk
bij de Mallumsche Molen 

Nu de Mallumsche Molen te Eibergen
eindelijk is hersteld voor wat betreft de
Benthuizer zandsteen (Molenwereld 2006-
7-244) doemt een volgend steenpro-
bleem op. Dit maal is de schutsluis
onderwerp van zorg. Net boven het
wateroppervlak van de Berkel zitten de
stenen los en brokkelen deze af. Wanneer
niets wordt gedaan aan de schutsluis zal
deze uiteindelijk helemaal dicht moeten
om verdere schade te voorkomen. De
kosten voor de restauratie zijn voorhan-
den in de vorm van een bijdrage van de
provincie (90.000 euro) en de gemeente
Berkelland en het waterschap (50.000
euro). 

Maasmolen Nederasselt staat er
weer stralend bij 

Standerdmolen De Maasmolen te
Nederasselt heeft in het najaar van 2006
een aantal werkzaamheden ondergaan.
Zo werd door molenmaker Coppes uit
Bergharen het beschot van de standerd-
kast aan beide zijkanten en de gehele
achterkant vernieuwd, waarna de stan-
derdkast volledig is geschilderd. De
molen kreeg nieuwe deuren, de galerij-
planken werden vernieuwd en de trap is

in zijn geheel geteerd. Inwendig is de
bovenas opgestempeld en heeft de
molen een behandeling tegen houtworm
ondergaan. 

Raadsvragen over plan
Oosterpoort Nijkerk

De commissie Grondgebied heeft in haar
vergadering van 14 september 2006
vragen gesteld aan het College van B en
W betreffende de ontwikkelingen rond
het project Oosterpoort. De commissie
acht het wenselijk dat er informatie naar
buiten komt over de stand van zaken.
Vanuit het college is aangegeven dat de
informatievoorziening op gang komt
nadat de realisatieovereenkomst is
ondertekend, hetgeen enkele maanden
na de onderhandelingsovereenkomst
met Aprisco in december 2006 (Molen -
wereld 2006-1-5/2006-4-121) nog steeds
niet is gebeurd. 
Tussen alle vragen door probeert ‘Hart
voor Nijkerk’ opnieuw een lans voor de
molen te breken en heeft op 22 augustus
2006 een schrijven gericht aan de leden
van de raadscommissie Grondgebied,
overige raadsleden en de pers. In deze
brief wakkert de vereniging de verdeeld-
heid over het genomen besluit nog maar
eens aan door te stellen dat men bij
verdere voortgang zeker nog op bezwa-
ren kan rekenen. In de brief gaat het overi-
gens niet alleen over de molen(romp)
doch ook over het stedebouwkundige
plan ten opzichte van de historische kern
van Nijkerk in het algemeen.

Molenorganisaties tegenover
elkaar in Amerongen 

Vooruitlopend op de bestemmingsplan-
wijziging en afgifte van bouwvergunnin-
gen is onlangs de (papieren) verkoop van
woningen die zullen verrijzen op het
terrein van molen Maallust te Amerongen
gestart (Molenwereld 2006-10-326). Vanuit
de lokale bevolking blijkt echter weer-
stand tegen de plannen; zo zou het
ontwerp niet passen bij de als beschermd
dorpsgezicht aangemerkte historische
kern en zou er in de plannen (gezien de
stichtingskosten van de woningen) geen
rekening zijn gehouden met de doel-
groep starters, wat in eerste instantie een
van de uitgangspunten was. Door de
Stichting de Amerongse Molen, die zich al
jaren inzet voor behoud van de molen
doch niet betrokken is bij de planontwik-
keling, wordt een bezwaar ingediend
aangezien de plannen zelfs na verplaat-
sing van de molen naar een plek elders
op het perceel onvoldoende rekening
houden met de molenbiotoop. Sinds
molen Maallust vanaf 1 oktober in het
bezit is van Stichting De Utrechtse Molens
kan het dus zo zijn dat twee molenorgani-
saties voor de rechter tegenover elkaar
staan. De vraag is of het molenbehoud in
de breedste zin van het woord hier mee
gediend is! 

De Maasmolen te Nederasselt staat er weer keurig bij na grondig herstel en 
uitgevoerd schilderwerk (foto: F. de Hoogh, 14 oktober 2006). 
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Het aantal zeskante zaagmolens in de
Zaanstreek is niet groot geweest. Van
circa vijftien bovenkruiers op de honder-
den zaagmolens is met zekerheid bekend
dat het zeskanten zijn geweest. (Mogelijk
zijn het er nog wat meer geweest doordat
van een aantal bovenkruiers het type niet
bekend is.) Bovendien raakten de zeskan-
ten al snel uit de mode. Na 1719 is met
zekerheid geen nieuwe zeskante molen

meer te traceren in de Zaanstreek
(Boorsma). Het komt er dus op neer dat
met de bouw van Het Jonge Schaap na
bijna drie eeuwen voor het eerst weer
een nieuwe zeskante zaagmolen in de
Zaanstreek wordt gebouwd; voorwaar
een uniek gebeuren. Bijgaande foto’s
van Dick Kenbeek geven een impressie
van de bouw.

Opbouw van Het  Jonge Schaap 
in beeld
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Gedenkteken bij voormalige
molen Kranenburg te Utrecht

Op 20 oktober is door wethouder R.
Giesberts (Openbare Ruimte) samen met
een buurtbewoonster een gedenkbord
onthuld in het plantsoen dat grenst aan
de Kranenburgerweg en de Bosch van
Drakensteinlaan te Utrecht. Het bord
vermeldt informatie over de geschiedenis
van de molen Kranenburg, een in 1797
gebouwde achtkante houtzaagmolen
die was gelegen op het erf van hofstede
Kranenburg aan de Kromme Rijn. Bij de
informatie is een afbeelding geplaatst
van de molen in goede staat en een
afbeelding in de latere staat van verval.
De molen werd in 1943 aangekocht door
de gemeente Utrecht maar nadat restau-
ratie van de zwaar vervallen molen
omwille van financiële redenen niet
uitgevoerd kon worden, heeft de molen
in 1954 definitief het veld moeten ruimen.
Initiatief tot plaatsing van het gedenkte-
ken is afkomstig van de Werkgroep
Directe Voorzieningen met als doel het
verfraaien van het stadsbeeld en het
terugbrengen van (herinneringen aan)
historische elementen. 

Gemeente Uitgeest zoekt
opening in Dorregeester kwestie

Wethouder A. Sely heeft op 18 september
aangekondigd dat de gemeente
Uitgeest het herstel van de sinds 25 maart
2002 een roede ontberende Dorre -
geestermolen in 2007 laat uitvoeren. In
een later stadium zal de molen in handen

moeten komen van de Stichting
Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM).
Hiermee zou een einde komen aan de
discussie tussen de gemeente Uitgeest en
de SUAM (Molenwereld 2005-9-269). De
derde speler in deze ‘affaire’, T. Kaan -
dorp, eigenaar van een stuk grond waar-
over de molen te bereiken is, heeft
toegezegd medewerking te willen verle-
nen aan de overdracht van het
bedoelde stuk grond. Hiertoe zal de
gemeente danwel het waterschap in
moeten stemmen met een prijs van 13,50
euro per vierkante meter voor de grond.

Weer herstel aan de Eendracht

De gemeente Alphen aan den Rijn spant
zich zeer in om korenmolen de Eendracht
in goede staat te houden, daartoe onge-
twijfeld gestimuleerd door de actieve
stichting met de zelfde naam. Werden in
2002/2003 de zolders hersteld en in 2005
de onderbouw opgeknapt, thans is de
kap aan de beurt. Er moet veel gebeu-
ren: vernieuwing van de 33 jaar oude
korte spruit, nieuwe beplanking met
zinken leien en voor- en achterkeuvelens,
herstel van gordingen en wat er verder bij
komt. De geklonken windpeluw, in 1930

geleverd door de firma Pot, vertoont
roestvorming en zal of gerepareerd of
vernieuwd worden, in het laatste geval
weer in geklonken uitvoering. Verder is de
rolvloer gedeeltelijk verzakt, waarschijnlijk
omdat deze ter plaatse uit twee stukken is
opgebouwd. Van het ondertafelement
worden gedeelten vernieuwd of met
epoxy gerepareerd. Voor dit alles wordt
de kap van de molen gehaald, ongetwij-
feld de eerste keer sinds de bouw van de
Eendracht in 1898. De vrijwilligers van de
Stichting zullen de roeden opknappen.
Tenslotte wordt de molen geheel geschil-
derd. Op korte termijn zullen offertes bij
diverse molenmakers aangevraagd
worden waarna het herstel snel moet
beginnen. Het is de bedoeling dat de
molen gereed is voor het TIMS bezoek van
9 juni 2007. D. Kenbeek.

Roeden gehaald uit De Drie
Lelies te Maasland 

Korenmolen De Drie Lelies te Maasland
staat alweer geruime tijd stil nadat op 27
oktober 2002 een van de korte schoren is
afgebroken (Molenwereld 2002-12-325).
Sinds 18 september ondergaat de molen
echter een metamorfose en is de restau-

De zaagmolen Kranenburg in Utrecht
in zijn nadagen.

De Eendracht te Alphen aan den Rijn ondergaat opnieuw groot herstel 
(foto: D. Kenbeek, 14 mei 2005).
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ratie definitief ter hand genomen. Op 27
en 28 september is de molen door molen-
makerij Verbij uit Hoogmade ontdaan van
roeden, windpeluw en korte spruit. Dat de
molen nu pas wordt gerestaureerd heeft
overwegend een financiële achtergrond;
aangezien vanuit de RACM geen midde-
len beschikbaar (meer) waren voor deze
restauratie moest een alternatief worden
gezocht voor de dekking van de kosten
van circa 275.000 euro. Deze is gevonden
in bijdragen van de provincie (10%),
gemeente Midden-Delfland (33%) terwijl
de resterende bijdrage door de eigenaar
wordt bekostigd. Moleneigenaar
Maasland NV streeft er naar de restaura-
tie in april of mei 2007 afgerond te
hebben zodat de molen tijdens de
Westlandse Molendag weer van de partij
kan zijn. 

De ‘CoBrA -zeilen’ weer op de
Schiedamse molens

In 1992 hebben 16 Schiedamse kunste-
naars 16 molenzeilen beschilderd. Dit was
het zogenaamde 16x16 project. Enkele
jaren geleden zijn in het kader van een
grote CoBrA tentoonstelling in het
Stedelijk Museum Schiedam twee stel
CoBrA zeilen gemaakt, één voor molen
De Nieuwe Palmboom en één voor
molen De Walvisch. Dit jaar, in het kader
van de heropening van dit museum (na
een grondige restauratie), zijn de zeilen
opnieuw op de molens aangebracht. De

meningen over de zeilen zijn verdeeld,
maar de meeste mensen vinden het toch
prachtig.

Afschaffing restauratiesubsidie
nekt redding molen Ovezande

Herstel van de Blazekopse molen bij
Ovezande zit opnieuw op dood spoor.
Was de stichting eind 2006 zover dat ze
met medewerking van de gemeente
Borsele de aankoop van de molen van
eigenaren De Baar uit kon onderhande-
len (Molenwereld 2006-1-7/8), nu gooit de
nieuwe BRIM-regeling roet in het eten. Er is
geen geld beschikbaar om de circa
300.000 euro kostende restauratie te
dekken, aangezien de nieuwe regeling
slechts instandhoudingsmiddelen ver -
goedt en de termijn voor het indienen
van achterstallige restauratieplannen
sinds 1 september 2006 verlopen is. De
stichting heeft andermaal bij de
gemeente aan de bel getrokken, die te
kennen heeft gegeven te adviseren en
medewerking te verlenen maar het
vergaren van subsidies en fondsen aan
de stichting over te laten. De stichting
probeert alsnog een beroep op de rege-
ling achterstallig onderhoud te doen,
maar wanneer dit niet tot succes leidt zal
ze handdoek in de ring gooien. 

De geconserveerde molen van
Goidschalxoord (foto H. Van
Steenbergen).

De vervallen molen van Ovezande.

De Nieuwe Palmboom is een van de
molens met de tijdelijke, kleurrijke
CoBrA-zeilen (foto: H. Dijkstra, mei
2003).
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Vier Tholense molenrestauraties
op handen?

De gemeente Tholen heeft in september
vier vergunningen voor restauraties
verleend aan particuliere moleneigena-
ren. Het is nu aan de eigenaren de finan-
ciële middelen te vergaren die voor de
uitvoering van de noodzakelijke restaura-
ties noodzakelijk zijn. 
Afhankelijk van de middelen moet De
Korenaar in Poortvliet herstel aan kap en
gevlucht ondergaan en een complete
verfbeurt aan de buitenzijde. 
De enige incomplete molen van de vier is
de als rijksmonument aangewezen
molenromp van de uit 1848 daterende
De Verwachting. Eigenaar Van Gorsel
geeft aan dat de bovenste twee meter
van de romp vervangen wordt door
nieuw metselwerk en dat de vloerbalken
aan de binnenzijde hersteld en/of
vernieuwd (moeten) worden. De kosten
van de hele renovatie zouden ongeveer
160.000 euro gaan bedragen. 
M. Jungbeker is sinds kort de nieuwe eige-
naar van de inmiddels zonder stelling
staande De Vier Winden te Sint-
Annaland, voorheen eigendom van
molenaar Verhage. De restauratie van de
ronde stenen stellingmolen is de meest
omvangrijke van de vier projecten
aangezien de molen jarenlang aan zijn lot
is overgelaten. Eind 2007 wordt bekend of
de RACM akkoord gaat met een bijdrage
in de subsidiabele kosten van de in totaal
naar verwachting 305.000 euro kostende
restauratie, die onder meer restauratie
van kap en gevlucht omvat. 
De Jager in Oud-Vossemeer tenslotte is
eigendom van Vereniging De Holland -
sche Molen en om de molen geheel
maalvaardig te krijgen is een bedrag van
300.000 euro benodigd. Met de afgifte
van de vier vergunningen zit een aantal
molens op Tholen in de pijplijn een drasti-
sche verbetering te ondergaan wanneer
het aan de eigenaren ligt. 

De Korenbloem te Kortgene uit
het dal

Al eerder kwam het door de nieuwe parti-
culiere eigenaar ter hand genomen
herstel van De Korenbloem te Kortgene in
de kolommen van dit maandblad te
sprake (Molenwereld 2006-6-199).
Particuliere initiatieven als deze worden
vaak met argusogen gade geslagen
door molenliefhebbers, maar het getuigt
van moed om als particulier een vervallen
molenromp tot molen te willen complete-
ren. 
Inmiddels is men in Kortgene zover dat
dorpsbewoners ter ondersteuning van de
eigenaar zich verenigen in een nieuwe
stichting voor behoud van De Koren -
bloem. De eigenaar heeft zitting in de
werkgroepen die onderzoeken wat er
moet gebeuren, hoe de molen gebruikt
kan worden en wie de verdere restaura-
tiekosten moet gaan betalen. De eerste
vraag is relatief eenvoudig te beantwoor-
den: veel ! Als bestemming zijn er veel
mogelijkheden denkbaar, mits de eige-
naar daar natuurlijk mee instemt. Bovenal
willen de werkgroepen in eerste instantie
een draaiende molen ter plaatse realise-
ren. De betaling van alle plannen zal
tenslotte staan of vallen met de financiële
middelen die los moeten komen uit subsi-
dies en fondsen en daarvoor is nog een
lange weg te gaan. 

Completering molen Best in
beeld bij herinrichting centrum 

De gemeente Best heeft voor de herin-
richting van een deel van het centrum-
gebied gekozen voor architectenbureau
Van den Heuvel. In zijn planologische
ideeën waarbij panden in Oud-Hollandse
grachtenpandenstijl zullen worden opge-
trokken, wordt rekening gehouden met
de molenromp van de stellingmolen in de
Molenstraat. Naar verwachting worden

de plannen halverwege 2007 ten uitvoer
gebracht en zou vanaf dat moment ook
weer sprake zijn van (uitwendige?)
completering van de molen (Molen -
wereld 2001-9-218). Samen met het naast-
gelegen café De Mulder zou de molen
een horecabestemming krijgen, waar-
voor een bierbrouwer al blijk van belang-
stelling heeft gegeven. Bedoelde
potentiële exploitant zou dan ook willen
investeren in beide genoemde panden. 

Besluiteloosheid troef rond 
standerdmolen Boekel

In het Boekelse verplaatsingsdrama rond
de standerdmolen is het burgemeester T.
van Pelt van de gemeente Oostflakkee
niet gelukt om als mediator het conflict
vlot te trekken tussen de drie betrokken
partijen. Verplaatsing is een mogelijkheid
de molen te laten draaien, wat ook kan
wanneer de huidige aangrenzende
bebouwing wordt vervangen door
nieuwe appartementen. De Stichting
Boekelse Standerdmolen ijvert al jaren
voor verplaatsing, terwijl aannemer
Trienekens een plan klaar heeft liggen
waarbij door afspraken met buren en
vervanging van de huidige aanpalende
bebouwing de molen op zijn bestaande
plek kan draaien (Molenwereld 2006-9-
296). Trienekens verlangt hiervoor echter
een bijdrage van de gemeente om zijn
plannen kostendekkend te kunnen
maken. Grootste probleem is echter de
andere buurman die een deel van zijn
tuin op moet offeren indien de molen op
de huidige plek gehandhaafd blijft. Het

Gezicht op Tholen met twee malende molens: links de nog bestaande molen 
De Hoop en rechts de nu onttakelde Verwachting.

De Molen van Best in mei 1999.
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College van B en W van Boekel wil dat de
gemeenteraad in 2007 definitief de
knoop doorhakt. Hiertoe zal het College
van B en W een definitief standpunt inne-
men en dit voorleggen aan de gemeen-
teraad. In de op 9 november aan de orde
komende begroting is een bedrag van
240.000 euro gereserveerd voor restaura-
tie van de al jaren stilstaande molen, die
onlangs nog wat klein herstel onderging.
Burgemeester Van der Vondervoort dringt
aan op 2007 aangezien er mogelijk in het
kader van het Europese ontwikkelings-
fonds Ceres nog gelden beschikbaar
kunnen komen (indien voor verplaatsing
wordt gekozen). 

Nieuwe kans voor uniek
Brabants monument

De St. Antonius molen in Eerde is door
Endemol als 1 van de 15 projecten gese-
lecteerd voor het nieuwe AVRO-
programma BankGiro Loterij Restauratie.
U bepaalt als kijker in de finale welk histo-
risch gebouw in aanmerking komt voor
maximaal 1 miljoen euro restauratiegeld.
Zo krijgt u de kans dit bijzondere
Brabantse monument te redden. Deze
noeste stenen, licht getailleerde, op een
gietijzeren neuten kruiende korenmolen is
mede zéér bijzonder door zijn opmerke-
lijke voorbouw die een vroeg industrieel

karakter uitstraalt. In deze korenmolen is
de gehele maalgeschiedenis vanaf de
wind, naar verbrandingsmotoren, naar
elektriciteit en hamermolens terug te
vinden. De molen heeft nog een opmer-
kelijk authentieke omgeving en is een
typisch voorbeeld van een dorpskoren-
molen aan de rand van de bebouwing.
Met het voormalige molenaarshuis heeft
de molen een hoge ensemblewaarde.
De naastgelegen zeldzame bolakker
geeft het gehele complex een nostal-
gisch visueel karakter. De molenbiotoop is
goed en wordt beschermd door opname
in de cultuurhistorische waardekaart van
de provincie Noord-Brabant. De unieke
bergkorenmolen in Eerde is de levende
herinnering aan de zware gevechten in
de Tweede Wereldoorlog tijdens Operatie
Market Garden, die de bevrijding van
Zuid-Nederland inluidde. Ook voor alle
Amerikaanse veteranen is de tijdens de
strijd deels verwoeste molen jaarlijks een
belangrijke ontmoetingsplaats. De Ame -
rikaanse ambassade heeft een grote
betrokkenheid bij de St. Antonius molen.
Kinderen van de basisschool Petrus en
Paulus hebben het monument geadop-
teerd om de herinnering aan de bevrij-
ding van ons land levend te houden.
De Stichting Eerdse molen werkt er
daarom aan dit bijzondere monument
weer in oude luister te herstellen. De
molen verbindt als geen ander regionale
historie, wereldgeschiedenis en ecolo-
gisch ambachtelijk verleden; als levend
oorlogsmonument en als ecologisch
ambachtelijk werktuig, van werkende
korenmolen tot machinale maalderij. U
kunt de schoolkinderen, veteranen en vrij-
willigers ondersteunen door als kijker te
stemmen op dit belangrijke monument.
Het tv-programma toont een uitgebreide
reportage en de uitzending is waarschijn-
lijk vanaf 12 november a.s. met een
herhaling op maandag en er kan er tot
en met dinsdag gestemd worden. Voor

De standerdmolen van Boekel heeft een unieke positie recht op wegas van de
hoofdstraat van het dorp.

De molen van Eerde in de staat van nu (foto Stichting Eerdse Molen)

De Sint Anthoniusmolen van Eerde nog in vol bedrijf. De lange gevel
met de ramen aan de wegkant is uniek (foto Stichting Eerdse Molen). 
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de definitieve datum en meer informatie:
www.eerdsemolen.nl. 
Geef met uw stem de Sint Antonius molen
een plaats in de finale. Stichting Eerdse
molen.

Hercules Metallicus zal uit
Genderense as verrijzen

De spreekwoordelijke kogel is in Wijk en
Aalburg eindelijk door de kerk gegaan:
de gemeente heeft op 26 september
definitief ingestemd met het herstel/
herbouw van de windmotor aan de
Bergsche Maas te Genderen. Terwijl
tijdens de raadsvergadering van 12
september nog een meerderheid tegen
was, is de gemeenteraad met uitzonde-
ring van de VVD toch overstag gegaan,
mede dankzij een op gang gekomen
lobby na de nodige persberichten in
lokale en regionale dagbladen. Al lange
tijd was het grootste deel van de restau-
ratiekosten door de provincie, RACM en
de huidige eigenaar waterschap Rivie -
renland (voorheen Alm en Biesbosch)
beschikbaar gesteld; de gemeente
wenste telkens geen standpunt in te
nemen over de resterende in natura bij te
dragen 40.000 euro voor de aanleg van
een toegangspad als onderdeel van een
toeristische fietsroute (Molenwereld 2006-
9-293). Belangrijkste beweegreden hier-
voor was dat de tegenstand biedende
partijen vonden dat dit gemeenschaps-
geld ook beter besteed zou kunnen
worden. Aan het College van B en W is
door partijen wel verzocht om bij herstel
van de windmotor zoveel mogelijk lokale
ondernemers te betrekken, mochten
deze de specifieke kennis voor deze
molen(her)bouw in huis hebben.

Zwartenbergse Molen verliest
tijdelijk zijn kleur

In opdracht van het Waterschap
Brabantse Delta, sinds 2004 eigenaar van
De Zwartenbergse Molen te Leur, is in
september een vervolg gemaakt met de
herstelwerkzaamheden (Molenwereld
2006-1-10). De werkzaamheden worden
in twee fasen uitgevoerd. In de eerste
fase die tot eind 2007 in beslag neemt
worden de bewegende delen van de
molen en het hout- en metselwerk onder
handen genomen. Zo zal in eerste instan-
tie de zwarte stuclaag in zijn geheel
worden verwijderd, om het metselwerk
de tijd te geven het vocht uit de stenen te
laten trekken. Nadien zal de molen weer
van een zwarte vochtwerende laag
worden voorzien. Tijdens de in 2008 te
starten tweede fase zal het sluitstuk van
de restauratie plaatsvinden om uiteinde-
lijk samen met het gemaal Halle een
educatieve functie voor het waterschap
te vervullen. De in de molen aanwezige
dieselmotor zal zijn plaats behouden
omdat deze een meerwaarde heeft in de
historie van de Leurse poldermolen. 

De Twee Gebroeders
Roosendaal wordt hersteld

In de tweede week van augustus heeft
de gemeente Roosendaal een rijksmonu-
mentenvergunning afgegeven voor reno-
vatie van molen De Twee Gebroeders.
Voor de restauratie stelt de gemeente
bijna 100.000 euro beschikbaar die zal
worden aangewend voor een algehele
schilderbeurt nadat alle houtwerk is geïn-
specteerd op de staat waarin het
verkeert en in welke mate het aangetast
is. In de eerste plaats vindt bestrijding van

de veroorzaker van houtrot plaats en
waar nodig worden onderdelen geheel
of gedeeltelijk vervangen. De algvorming
op de stellingdelen zal worden verwijderd
en de stelling wordt met een teervervan-
gend (milieuvriendelijk) product behan-
deld. Rond de luiluiken en trapopgangen
worden hekken geplaatst, waarmee de
gemeente wenst te voldoen aan de
algemene veiligheidseisen die de arbo
stelt. De kap wordt voorzien van nieuwe
dakbedekking en het voeg- en metsel-
werk van de romp zal op plaatsen
hersteld worden. 

Bouw ontvangstruimte
Spoordonkse watermolen 

De weg naar tot realisatie van een
bezoekers- en ontvangstruimte bij De
Spoordonkse Watermolen te Spoordonk
was er een van een lange adem
(Molenwereld 2005-6-194). Nu de vergun-
ningen dit voorjaar eindelijk zijn afgege-
ven is de verbouwing voor de
zo  mer  vakantie op gang gekomen en
kunnen bezoekers die vanaf oktober de
molen bezoeken zien hoe de ruimte tot
stand komt. Op 12 oktober is men gestart
met het metselen van de muren, nadat
eerder de betonnen vloer is gestort en
een kelder is aangelegd. Eigenaar Van
Esch verwacht dat de werkzaamheden in
december zijn afgerond en dat in februari
2007 zijn lang gekoesterde wens om
bezoekers in een aparte ruimte te kunnen
ontvangen in vervulling is gegaan. In de
ruimte treft de bezoeker informatie over
onder andere de molen, sanitaire voorzie-
ningen en kan men genieten van een
hapje en een drankje op het bijgelegen
terras. 

Nieuwe kansen voor De
Zandwijkse Molen

De actie van een inwoonster van Uppel,
mevrouw A. de Groot, voor herstel en
daardoor behoud van De Zandwijkse
Molen te Uppel begint zijn vruchten af te
werpen. Mevrouw De Groot overhan-
digde eind maart het resultaat van een
handtekeningenactie aan burgemeester
Petter van Woudrichem (Molenwereld
2006-5-165) en mede naar aanleiding
hiervan heeft Petter het idee geopperd
een comité van aanbeveling op te rich-
ten om 200.000 euro los te peuteren voor
de restauratie. Het comité moet bestaan
uit mensen die binnen het bedrijfsleven
een bepaalde draagkracht kunnen creë-
ren en daarmee mogelijkheden tot fond-
sen kunnen genereren. Een deel van de
kosten van het restauratieplan dat in
totaal 450.000 euro bedraagt wordt
gedekt uit subsidie van de RACM. De
gemeente Woudrichem heeft echter
aangegeven zelf geen middelen los te
kunnen maken, noch voor deze restaura-
tie noch voor structureel onderhoud aan
de andere molen(s) in de gemeente.
Voorzitter Snoek van de MolenstichtingDe Zwartenbergse molen bij Leur (foto H. Van Steenbergen).
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Land van Heusden en Altena heeft zelf de
indruk dat de restauratie van molens,
meer specifiek in dit geval De Zandwijkse
Molen, hoger op de provinciale agenda
is gekomen. 

Herstel sluis watermolen Baarlo

In september 2006 is een aanvang
gemaakt met herstel van de sluis en de
kademuur van de Kasteelmolen te
Baarlo. De slechte staat van de sluisdeu-
ren was eveneens een van de redenen
dat er te weinig water op het waterrad
komt, aangezien de sluisdeuren teveel
water doorlaten (Molenwereld 2006-5-
167/168). De grotendeels door provincie
en het Rijk gedragen 68.750 kostende
restauratie wordt verwacht in het najaar
te zijn afgerond. Vervanging van de sluis-
deuren, herstel van het metselwerk van
de kademuur, vernieuwing van het brug-
getje en de vlonder bij het waterrad
maken onderdeel uit van de herstelwerk-
zaamheden. Om aan de kademuren te
werken is er tijdelijk een omleiding aange-
legd voor het rivierwater. 

Inbrekersgilde heeft geen
respect voor erfgoed 

Eind september 2006 zijn vernielingen
aangericht aan de windmotor ‘Koetze
Tibbe’ van de Kropswolderbuitenpolder
te Kropswolde. De windmotor is samen
met de windmotor van de Wes -
terbroekstermadepolder eigendom van
Het Groninger Landschap, die aangifte
heeft gedaan van braak aan de
toegangsdeur van de windmotor. De
schade is gerepareerd voor 5 oktober, de
dag dat Het Groninger Landschap zowel
de Kropswolderbuitenpolder als de
Westerbroekstermadepolder, waarvan
beide windmotoren deel uitmaken, offi-
cieel opende. In dezelfde periode zijn
onverlaten er in geslaagd om een molen

aan de Kalverringdijk te Zaandam binnen
te komen. Na het forceren van twee
deuren werd een raam vernield en de
toegang tot de molen verschaft, waarna
een greep in de kas werd gedaan en een
computer werd meegenomen. 

Deense ansichtkaarten J. van
der Molen

Jan van der Molen heeft een serie van 12
ansichtkaarten uitgegeven met daarop
Deense molens. De ansichtkaarten zijn
full-colour en het betreft molens in de
volgende plaatsen: Uggerslev, Øksne -
bjerg, Sønder Broby, Grenaa, Aabenraa,
Hedehusene, Ramløse, Løve, Ladby,
Melby, Svanninge, Ringsted. De kaarten
zijn als set te bestellen door overmaking
van 8,75 euro (incl. verzendkosten) naar
gironummer 105007 t.n.v. J. v.d. Molen te
Lopik. Stuur ook een e-mail met adresge-
gevens naar info@molens.eu, zodat de
kaarten naar het juiste adres toegestuurd
kunnen worden.

Avondstemming bij de Amerikaan Koetze Tibbe in Kropswolde 
(foto H. Noot, 30 oktober 2004).

De Windesheimer molen 
(foto G.H. Varwijk).
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In ‘t kort

- Tijdens een geldinzamelingsactie op 7 oktober heeft wethouder
Toxopeus namens de gemeente Haren toegelicht waarom er
vanuit Rijk en provincie onvoldoende middelen zijn voor het
herstel van molen De Hoop (Molenwereld 2006-10-323) en een
beroep op de gemeenschap wordt gedaan voor de resterende
373.000 euro. 
- Nadat de Noordmolen te Azelo reeds in juli weer in bedrijf is
genomen (Molenwereld 2006-9-285) heeft op 20 september de
officiële heropening plaatsgehad.
- In de begroting van de gemeente Zwolle is 140.000 euro opge-
nomen voor restauratie van de Windesheimer molen.
- De Stichting Stoomgemaal Mastenbroek ontvangt van de
gemeente Zwartewaterland een subsidie van 37.000 euro voor
het herstel van het stoomgemaal te Genemuiden. 
- In september is de bouwvergunning voor het gedeeltelijk
vernieuwen en herbouwen van molen De Koe te Ermelo
verleend. 
- Kistemaker en Korver hebben een aanvang gemaakt met het
herstel van de molen van de Oostzijdse Polder te Abcoude. 
- Op 19 september is met de aanvang van het metselwerk de
fysieke start van molen De Windhond in Soest begonnen.
- Op 30 september is op molen Zuider G te Zijpe een nieuwe
molen- en gemalenroute langs Zijper molens en gemalen gepre-
senteerd. 
- Een groep bewoners die zich inzet voor behoud en renovatie
van De Graankorrel in Delfshaven heeft in het kader van
Rotterdam Idee een aanmoedigingsprijs ontvangen. 
- Begin oktober is het herstel van De Zuidhollandse Molen te Hank
gegund aan de firma Straver te Almkerk, waarmee het langver-
wachte herstel van deze molen op korte termijn van start kan
gaan. 

- De gemeente Geldrop-Mierlo heeft contact gelegd met de
eigenaren van de Elderse molen te Mierlo en de eigenaren
hebben aangegeven na vele jaren van verval toch tot herstel
van de molen over te willen gaan (Molenwereld 2006-10-
332/333). 
- De nieuwe eigenaar sinds 1 augustus 2006 heeft molen Fleur te
Zevenbergen te koop gezet met een vraagprijs van 475.000 euro
(Molenwereld 2006-9-295). 

Molenkalender 2006

11 november: Molendag Tielerwaard.

De molen van de Oostzijdse Polder te Abcoude ontdaan 
van de staart en een roede ondergaat een grote restauratie
(foto: D. Kenbeek, 11 oktober 2006).

De Graankorrel in Delfshaven. De aanbouw links is het 
‘builhuis’, een van de bijzondere trekjes van deze molen en
herinnering aan de tijd dat ze molen als bakkersmolen in
bedrijf was.
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P A P I E R M O L E N

De Molenstichting Noord-Brabant heeft
op grond van eigen twijfels de Universiteit
van Tilburg gevraagd het functioneren
van de stichting onder de loep te nemen.
Joris van Dierendonck heeft in het kader
van zijn afstudeerscriptie voor de oplei-
ding Vrijetijdswetenschappen een strate-
gische beleidsanalyse uitgevoerd die is
uitgebracht in het rapport Terug naar de
basis, Een strategische beleidsanalyse
van de Molenstichting Noord-Brabant.

De Molenstichting Noord-Brabant is in
1994 opgericht en wil de overkoepelende
organisatie zijn bij het Noord-Brabantse
molenbehoud om op die manier de
belangen van de Brabantse molens en
de erbij betrokken mensen te behartigen
en de Brabantse molens te promoten. De
bekendste activiteit van de stichting is het
Molenweekend die uiteraard onder de
noemer promotie valt.
De laatste jaren ging de stichting zich
meer en meer afvragen of de doelstellin-
gen wel uit de verf kwamen en om daar
duidelijkheid over te krijgen schakelde
men de Universiteit van Tilburg in die in de
persoon van Joris van Dierendonck de
molenstichting in het rapport als het ware
de spiegel voorhield. De kern van het
verhaal is een zogenaamde SWOT-
analyse, waarbij wordt gekeken naar
sterke (strengths) en zwakke (weaknesses)
kanten (interne factoren) en kan-
sen (opportunities) en bedreigingen 
(threaths) (externe factoren), samenge-
vat in een matrix.
Het is niet de bedoeling om dit rapport in
dit artikel te bespreken. Een samenvatting
ervan is via internet raadpleegbaar:
www.uvt.nl/diensten/dsz/wewi/publi-
caties/266dierendonck/ en ook kan
men langs hetzelfde medium het hele
rapport gratis als PDF-bestand opvragen.
Het is daarom zinniger om stil te staan bij
de moraal van het verhaal.

Moed

Wie zichzelve spiegelt, spiegelt zich zacht.
Vandaar dat het wijs is geweest, zelfs van
moed getuigt, dat de molenstichting zich
extern en professioneel de spiegel heeft
laten voor houden. 
Het zo ontstane beeld stemt niet tot
vreugd. Wat de stichting voor alles wil zijn
is ze niet: een Brabantse molenkoepel. 
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat
er in de provincie wel behoefte is aan een
dergelijke organisatie en dat de Molen -
stichting Noord-Brabant daarvoor de
aangewezen instelling is. Toch gaat het
fout. Op het internet schuift Bart Hoofs
(molen.startpagina.nl/prikbord) het
voor al het bestuur in de schoenen. Dat is

een conclusie die absoluut niet door het
rapport wordt gedragen, verre van dat. 

Oorzaken

Als het niet aan het bestuur ligt, waaraan
dan wel? Er is in feite maar een doorslag-
gevend antwoord: aan de omstandighe-
den waarin het bestuur moet opereren.
Men is afhankelijk van een groepje vrijwil-
ligers die veelal in hun (schaarse) vrije tijd
naast hun dagelijks werk actief moeten
zijn voor de stichting waardoor hun inzet-
baarheid te beperkt is. Bovendien ontbre-
ken structureel de middelen om de taken
naar behoren gestalte te geven. Verder
zijn de persoonlijke verhoudingen in het
Brabantse molenwereldje niet altijd even
ideaal. 
Om werkelijk als slagvaardige belangen-
organisatie op te treden is de uitgangs-
positie mijns inziens onmogelijk, te meer
daar de provincie in feite wil uitgaan van
slechts één partner voor het totale
erfgoed, waardoor de stichting vanaf die
kant ook geen structurele steun krijgt. Als
dan bovendien het veld nog een veel-
heid aan zaken op het bordje van de
stichting schuift dan wordt het allemaal
wel heel erg moeilijk.
Het rapport onderkent dit en geeft een
verbetertraject aan: de stichting moet
professionaliseren, profileren en positione-
ren. Dat is ongetwijfeld juist. Om professio-
neel en adequaat naar buiten te kunnen
optreden is een geschikt apparaat nodig,
waarbij men onmiddellijk op het finan-
ciële probleem stuit: geen geld, geen
Zwitsers! 

Begrensd

In feite adviseert het rapport het vrijwilli-
gersnetwerk te verbreden en uit te brei-
den, maar is dit haalbaar? Zelfs als dit lukt
dan zal er toch een financieel draag-
krachtige organisatie aan de basis
moeten zijn. Om die te scheppen verwijst
het rapport toch weer naar de provincie
die te kennen heeft gegeven slechts één
partner voor het totale Brabantse
erfgoed te willen. Zo draait men in een
kringetje rond, een neerwaartse spiraal
die nauwelijks te doorbreken is. Het
onmogelijke moet mogelijk gemaakt
worden. Blijkbaar ziet het bestuur van de
Molenstichting dit zelf ook zo en trok haar
conclusie: op 20 september trad het
voltallige bestuur af. Hoe het verder moet
is niet duidelijk. Een nieuw bestuur met
dezelfde uitgangspunten en doelstellin-
gen betekent in feite het voortzetten van
de problemen. Een totale heroriëntatie
op de doelstellingen, de taken en de

realisatie ervan lijkt nodig, niet in de zin
van wat gewenst is, maar van wat haal-
baar is. Dat is niet alleen een zaak van de
stichting zelf, maar ook van het ‘veld’, al
was het alleen maar om overspannen
verwachtingen te vermijden. Juist dat
laatste heeft de stichting en daarmee
haar beeld parten gespeeld: men
verwachtte meer van de stichting dan zij
redelijkerwijs kon opbrengen.

Mené, Mené, Tekél

Een teken aan de wand; zoals zoveel
uitdrukkingen in onze taal vindt ook deze
zijn oorsprong in de Bijbel. In het boek
Daniël, in het vijfde hoofdstuk, lezen we
van vingers die op de muur schreven:
geteld, geteld, gewogen en te licht
bevonden. De samensteller van het
rapport heeft geteld, gewogen en de
stichting blijkt te licht voor de taak die zij
zich stelt. Toch heeft het ‘teken aan de
wand’ in onze taal een wat andere bete-
kenis: een waarschuwing met een
welhaast voorspellend karakter. Daarmee
is mijns inziens niets te veel gezegd van dit
rapport. Want dit rapport heeft een veel
verder strekkende betekenis dan alleen
voor de Noord-Brabantse molenwereld. In
feite sluit het naadloos aan bij het
geschetste ‘spookbeeld’ aan het slot van
het artikel over het behoud van de molen
van Borgercompagnie, in het vorige
nummer, een artikel dat overigens al
geschreven was voordat dit rapport
uitkwam. Als molenorganisaties, met
name de bovenlokale en de ideële, ook
de moed zouden hebben om in deze
spiegel te kijken, hoe zou dan het beeld
zijn? De ene organisatie is de andere niet;
de doelstellingen verschillen, relaties met
andere instellingen en overheden zijn niet
dezelfde, de taakopvattingen kunnen
anders zijn enz. Daarom zullen de spiegel-
beelden ook anders zijn. Toch kon het wel
eens zo zijn dat een geconstateerde
malaise in bijvoorbeeld Groningen en
Utrecht op zijn minst verwante trekken
vertoont. Natuurlijk is het mogelijk om het
hoofd in het zand te steken: we hebben
het best gezellig met elkaar. Of dat het
molenbehoud ten goede komt is een
tweede. Daarom zou dit rapport intern
her en der best aan de orde gesteld
mogen worden, haast verplichte kost zijn
voor besturen. Wat dat betreft kunnen we
de Molenstichting Noord-Brabant niet
dankbaar genoeg zijn dat zij via de
Universiteit van Tilburg ons deze spiegel
aanreikt. Hopelijk valt het allemaal mee...

Naar aanleiding van: J. van Dierendonck:
Terug naar de basis;
Een strategische beleidsanalyse van de
Molenstichting Noord-Brabant (Tilburg
2005), gebroch., 144 blz. ISBN 9073758882.

Het rapport is digitaal in te zien (in PDF
formaat) en te bestellen bij de Universiteit
van Tilburg, Postbus 90153 5000 LE Tilburg,
tel. 013-4669111. In het laatste geval
bedraagt de prijs i 13,09.

Molenstichting Noord-Brabant: 
een teken aan de wand?

J.S. Bakker
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M O L E N S A C T U E E L

Z O E K E R
Mevrouw Ellen Steendam, coördi-

nator molens van de Stichting De
Schiedamse Molens schrijft over

‘Zoeker’ van het oktobernummer, het
schilderij van J.H. Weissenbruch: ‘De
molen op het schilderij is de voorloper van
de Nieuwlandsche molen (1888-1944)
nabij Schiedam. Deze ‘voorloper was een
kleine achtkante molen die de
Nieuwlandsche polder bemaalde. In 1888
werd de molen vervangen. De reden
hiervoor was de aanleg van de spoordijk
tussen Schiedam en Maassluis. De spoor-
dijk hinderde de windtoetreding vanuit
zuidelijke richting en nam de ‘voorloper’
de wind uit de zeilen. Het polderbestuur
ging vervolgens op zoek naar een grotere
molen. Die werd gevonden in de
Nessepolder te Ouderkerk aan de IJssel.
Bij de herbouw in de Nieuwlandsche
polder in 1888 kreeg de molen uit de
Nessepolder nieuwe en lange roeden.
Hiermee werd de molen meteen de
grootste molen van de polders in
Schiedam en omgeving.Wat betreft het
schilderij: het is inderdaad een bekend
schilderij, dat al heel wat reizen gemaakt
heeft. In 1979 ging het naar Japan in het
kader van een tentoonstelling getiteld
“Nederlandse schilderkunst uit de eeuw
van van Gogh”. In 1982/83 reisde het
naar Parijs, Londen en New York als één

van de schilderijen in een ten toon stelling
over de Haagse School. In 2001 werd het
tentoongesteld in het Serralves-museum
in Porto ter gelegenheid van Porto
Culturele Hoofdstad 2001. Weissenbruch’s
Nieuwlandsche molen prijkt bovendien
op de voorkant van de bijbehorende
catalogus.’
We danken mevrouw Steendam voor haar
uitvoerige reactie. Er is alleen een levens-
groot probleem: de molen van het schilde-
rij heeft naar schatting een vlucht van een
meter of tien, hooguit een twaalf meter
(vergelijk ook de man die voor de molen
staat), terwijl de voorganger van de
Nieuwlandse molen 22,29 m vlucht had.
Van de ‘Zoeker’ uit het septembernum-
mer ontkent de heer Borst uit Den Haag
‘dat het de Noorder Olingermolen van
Tjamsweer betreft, maar de zoeker is
beslist een andere molen: zie het acht-
kant, de staart, de wieken, etc.; welke
molen het dan wel betreft, is mij nog niet
duidelijk; ik blijf zoeken! In ieder geval is de
foto sterk gemanipuleerd... (Dat laatste is
zeer zeker geval, mogelijk wordt juist
daardoor de indruk gewekt dat het om
een andere molen gaat. Vergelijk de foto
maar met de foto op pag. 150 in het
Groninger Molenboek. jsb)
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; waarschijnlijk
een Belgische molen, maar welke?

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

België

Molen van Doel moet blijven

Doel bij Antwerpen geniet bekendheid
vanwege zijn kerncentrale. Niet ver van
deze moderne energieomvormer staat
op en in de Westerscheldedijk een
andere: de korenmolen van Doel. De
toestemming voor de bouw van een
korenmolen werd in 1614 verleend door
de heer van Beveren. Niet lang daarna
werd de molen gebouwd, ongetwijfeld
een standerdmolen. De nu bestaande
molen is een kettingkruier die tot 1927 in
bedrijf was. In 1929 wordt de molen uitge-

sloopt en verbouwd tot ‘lustoord’. Met
uitzondering van een militaire bestem-
ming in de oorlogsjaren (uitkijkpost) houdt
de molen tot op de dag van vandaag
een recreatieve en horecabestemming.
In 1958 wordt de molen uitwendig geres-
taureerd ern in 1978 wordt de stad
Beveren eigenaar van de molen. 
De Antwerpse haven breidt zich gestadig
uit en heeft zelfs dorpen van de kaart
doen verdwijnen. Nu is het dorp Doel aan
de beurt zijn voor de uitbreiding van de
Waaslandhaven. De gemeente Beveren
legt zich hierbij noodgedwongen neer,
maar vindt wel dat de kerk, de begraaf-
plaats en de molen ter plaatse moeten
blijven als historische relicten. Een en
ander is afhankelijk van het graven van
een tweede containerdok. Als de molen
blijft staan dan krijgt De Eenhoorn bij de
Liefkenshoektunnel in voormalig Lillo er
dus een lotgenoot bij: vreemdeling op
eigen geboortegrond.

Confrontatie in energie aan de Westerschelde: de Schelde molen in Doel en de
kerncentrale op de achtergrond. De molen is gedeeltelijk achter de verhoogde
Westerscheldedijk verdwenen. Tot omstreeks 1990 stond de molen vrijwel op de
kruin van de dijk. Als de molen op zijn plaats blijft staan dan zou hij wel verhoogd
mogen worden tot dijkhoogte als weleer. De kosten zijn peanuts ten opzichte 
van de overige werken voor de Waaslandhaven. Het zou wel mooi zijn een 
windmolen op de waterkering aan het begin en het eind van de Westerschelde...
(foto Donald Vandenbulcke, 2006).

De onttakelde molen van Hage. Het
wiekenkruis is nog voorzien van een
Willms’sche Kreuzversteifungsring, zo
langzamerhand ook zeldzaam (foto
David Reitsema, 9 april 2006).
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Herstel standerdmolen Dornum vooralsnog 
twijfelachtig

In november 2002 werden de roeden uit de molen van Dornum
gehaald, de enige standerdmolen van Oost-Friesland en
gebouwd in 1626 (zie Molenwereld 2003-1-12). De verwachtingen
van spoedig herstel zijn niet bewaarheid en het ziet er niet naar
uit dat daar spoedig verandering in komt. De gemeente Dornum
staat er financieel niet slecht voor, maar het rijtje gewenste inves-
teringen is langer dan men kan behappen. Dus werd het rode
potlood energiek ter hand gepakt. De plaatselijk SPD-fractie
schrapte bij in september bij de behandeling van de begroting
voor 2007 een aantal projecten, waaronder de restauratie van
de standerdmolen, die eigendom van de gemeente is.
Aangezien de SPD in Dornum de meerderheid heeft betekent dit
voor de molen wederom wachten op betere tijden.

Nieuwe wieken voor de molen van Hage rond

De molen van Hage is een van de grootste Duitse windmolens;
met een baliehoogte van 17,05 m valt hij in de ‘Schiedam-klasse’.
Het hoeft geen betoog dat hij een blikvanger bij uitnemendheid
is. In januari 2004 werden de wieken gedemonteerd wegens hun
slechte staat en bleef de molen met kale borststukken staan (zie
Molenwereld 2004-2-49 en 2004-3-133). Herstel bleek een moei-
zame zaak in verband met de positie van de eigenaar. Begin
september kon burgemeester Wenninga van Hage meedelen
dat er een overeenkomst was bereikt over het het herstel van het

Niedersachsen

Duitsland

gevlucht. Het dorp Hage, de ‘Mühlenpool’ van de Landkreis
Norden en toch ook de eigenaar nemen elk een derde van de
kosten voor hun rekening. De planning en directie voor het herstel
is toevertrouwd aan molendeskundige G. Scheweling van de
Nedersaksische molenvereniging die ook onderzoek zal doen
naar nog verder uit te voeren werkzaamheden. De termijn van
uitvoering is nog niet bekend, maar burgemeester Wenninga wil
de molen zo snel mogelijk hersteld zien.

Eind goed al goed in Wittmund

Het zag lange tijd donker uit voor de molen van Siuts in Wittmund.
Deze had dringend een grote restauratie nodig, maar het
ontbrak eigenaar Upte Siuts aan de vereiste middelen.
Bovendien had hij bij de molen zelf geen direct zakelijk belang
meer. De stad Wittmund wilde niet voldoende over de brug
komen en daardoor ontstond een patstelling waar de schitte-
rende molen het slachtoffer van dreigde te worden. Zelfs afbraak
en verkoop naar Nederland kwam in beeld (zie Molenwereld
2002-7-201; 9-241; 11-297). Zo ver is het allemaal niet gekomen.
Dankzij subsidies, o.a. van de EU, de overheden, plaatselijke
banken en bedrijven en niet te vergeten eigenaar Upte Siuts lukte
het om de geraamde restauratiekosten van 132.000 euro bijeen
te brengen en kon molenmaker Molema uit Heiligerlee aan de
slag. Zelfs de zelfzwichting is weer aangebracht. Op zaterdag 16
september vond de feestelijke ingebruikstelling plaats.

De wiekenloze standerdmolen van Dornum (foto Harmannus
Noot, 10 juni 2003).



3799e jaargang 2006 nr. 11

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
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Door ons bedrijf werd in de afgelopen
periode onderhoudswerk uitgevoerd aan
de molens van de SIMAV, zo werden
diverse molens geschilderd, verschillende
onderdelen vervangen, (van een raam-
pje tot lange- en korte schoren), arbo-

voorzieningen aangebracht, gaande
werken afgesteld en vastgezet enz.
Verder werd het jaarlijks onderhoud
gedaan aan de volgende molens: de
Pendrechtse molen te Barendrecht, De
Vlieger te Voorburg, De viergang van
Zevenhuizen, de Oostmolen te Gorin -
chem, korenmolen De Hoop te Oud-
Alblas en de Bonrepasmolen aan de Vlist.
De restauratie van molen no 4 van de
Overwaard is inmiddels gereed gekomen
en is, na enige jaren van stilstand, weer
draaiend te zien.
Bij Molen no 7 van de Nederwaard staken
we twee nieuwe roeden en werd nieuw
hekwerk aangebracht zodat ook deze
molen, die enige tijd na een roedebreuk
noodgedwongen stilstond, weer regel-
matig in bedrijf is.
De restauratie van de Terleedse Voorm -
 olen in Leerdam is bijna gereed. Wel
kwam tijdens de werkzaamheden aan
deze molen openbaar dat een deel van
het stormbint niet gehandhaafd kan blij-
ven en de hoekstijlen met stempelbalk,
middenbalk, korbelen en steekschoren

Piet Mosch aan het werk aan de 
kruisen van molen C 
(foto J.K. Poland B.V.).

vervangen moeten worden. Ook moet
het voorste gedeelte van de steenlijst aan
de W.Z nog polymeer-chemisch worden
hersteld. De schilderbeurt aan het boven-
huis wordt mogelijk doorgeschoven naar
het voorjaar van 2007.
Ook aan de omvangrijke restauratie van
de Graaflandse Molen te Groot-Ammers
is een begin gemaakt. De koker werd uit
elkaar genomen, de vulstukken ver -
nieuwd en is weer opnieuw in elkaar
gezet met handhaving van de oude
boven- en een nieuwe onderzetel. In
onze werkplaats te Sliedrecht wordt
momenteel gewerkt aan het gedeeltelijk
vervangen van het bovenhuis. 

Op dit ogenblik zijn we bezig met diverse
onderhoudswerkzaamheden voor de
molenstichting op Goeree-Overflakkee.
Deze stichting heeft elf molens welke zeer
goed worden onderhouden. Verder is de
kap van molen Nooit Gedacht te
Colijnsplaat zover gereed gekomen in het
koetshuis, onze tijdelijke werkplaats, dat
deze gedemonteerd en opgeslagen kan
worden. Vanaf oude foto’s is geprobeerd
zoveel mogelijk Zeeuwse kenmerken en
kleuren weer terug te brengen.

Jan en Norbert Poland bij het 
doorhalen van de roeden van de
12 Roe (foto J.K. Poland B.V.).

NVVM-molenmakers  act ief
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Meu l f r a n s

Bint, vaste: samenstelsel van twee tegenover elkaar staande stijlen met de verbindende balken. Bij de bouw van
een molen worden deze als één geheel overeind gezet, vandaar vast (ge)bint.
Bint, losse: om dat de bindbalken elkaar kruisen is het niet mogelijk het haaks op de vaste gebinten staande gebint
(zeskant) of Gebinten (achtkant) in zijn geheel te plaatsen. Dat gebeurt in onderdelen, vandaar los (ge)bint. 
Boventafelement: bovenste afsluiting van de romp van een wipmolen, zes- of achtkante molen, bestaande uit
houten balken die de stijlen verbinden. 
Kuip: staande rand onder de molenkap die deze op zijn plaats houdt.
Kruivloer: op het tafelement liggende krans waar de kruirollen over gaan, in feite de vaste ring van het lager waar
de molenkap op draait.
Kruisverbanden: de gekruiste verbindingen tussen twee naast elkaar staande stijlen in een molenromp; synoniem
(en meer gebruikt): veldkruisen.
Veldrichels: de horizontale verbindingen tussen twee naast elkaar staande stijlen in een molenromp; synoniem:
veldregels.
Uitbrekers: uitstekende stijltjes op de achtkantstijlen die de molenromp profiel geven.
Rietkisten: de kozijnen voor de ramen in het riet van de molenromp.
Stormbint: de wand van het bovenhuis van een wipmolen aan de kant van het wiekenkruis.
Stempelbalk: bovenste horizontale balk tussen de hoekstijlen in het bovenhuis van een wipmolen.
Middenbalk: middelste horizontale balk tussen de hoekstijlen in het bovenhuis van een wipmolen.
Console: sierlijk bewerkt draagstuk onder de windpeluw van een wipmolen.
Steenlijst: zware dragende balk in de zijwand van het bovenhuis van de wipmolen. De twee steenlijsten dragen met
de steenbalk op welks uiteinden zij zijn bevestig het overgrote deel van het gewicht van het bovenhuis.
Steekschoor: schuine versteviging in de zijwand van het bovenhuis van de standerd- of wipmolen; synoniem: steek-
band.
Korbeel: dragende versterking tussen stijlen en bindbalken.
Vulstuk: de eigenlijke koker van een wipmolen bestaat uit acht delen: vier kokerstukken (dragend) en daartussen
vier vulstukken (niet dragend).
Koker: verbinding tussen toren en bovenhuis bij een wipmolen. Het bovenhuis wordt grotendeels gedragen door en
draait rond de koker.
Zetel, boven: kraag aan bovenzijde van de koker bij een wipmolen waarop het bovenhuis rond de koker draait.
Zetel, onder: kraag rond de koker aan de bovenkant van de ondertoren bij een wipmolen waarop het bovenhuis
rond de koker draait.

Bij molen C van de Zeswielen zijn de
onderkruisen aangebracht. Dat bleek
een lastige klus is omdat de achtkantstij-
len flink zijn ingebrand en de oude nagels
nog in het hout zitten. Toch moet er uiter-
aard weer verband tussen kruispoten en
achtkantstijlen komen. De weeg met
kozijnen is weer aangebracht.
Aan de 1200 Roe in Amsterdam zijn de
roeden doorgehaald. Dat is de vijfde
molen waar we het dit jaar deden. Eerder
onder gingen de Philisteinse molen bij
Egmond, De Gooyer in Amsterdam, De
Vriendschap in Weesp, en de Rieker -
molen in Amsterdam deze behandeling. 

Het zeskant van Het Jonge Schaap staat!!
10 juli was de grote dag. De twee vaste
binten met daarover het losse bint
werden met behulp van een kraan op
een ponton rechtop gezet. Het boventaf-
element met kuip en kruivloer liggen daar
bovenop. 
Kruisverbanden, veldrichels, uitbrekers,
rietkisten, stellingdeurkozijnen e.a. vormen
een prachtig geheel. De romp is nu,
zonder riet, eigenlijk op zijn mooist! 
Er wordt momenteel een begin gemaakt
aan de zaagschuren. 
De kap is klaar maar staat nog op de
grond. Begin volgend jaar zal de kap
geplaatst worden en tegelijkertijd de
roeden gestoken.

Het Jonge Schaap op eigen benen 
(foto Molenmakerij Saendijck).

De kap in de werkplaats (foto Molenmakerij Herrewijnen).

Het in elkaar zetten van het zeskant
van Het Jonge Schaap 
(foto Molenmakerij Saendijck).
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Van
Amsterdamse  Stamper

tot
Weesper Haan

Van 
Amsterdamse  Stamper

tot  
Weesper Haan

mr. J.H. van den Hoek Ostende

Portret

Loodwitmolen De Stamper aan de Boerenwetering in 1725 gezien van de brug aan
het einde van het Noorder Zaagmolenpad. Gravure van Abraham Rademaker
(1675-1735) in Hollands Arcadia, 1730.

Loodwitmolen De Stamper aan het
Noorder Zaagmolenpad in 1725,
Gravure van Abraham Rademaker in
Hollands Arcadia.

HHet Haantje in Weesp behoort zonder twijfel tot de bekendste molens van Nederland. 
Dat is mede te danken aan zijn bijzondere type: wipstellingmolen. Zijn vroegere verleden

daarentegen is vrijwel onbekend. Niet veel mensen weten dat de molen in Amsterdam 
heeft gestaan aan de oostzijde van de Boerenwetering, dat is aan de huidige Ruysdaelkade 

bij de Saenredamstraat, niet ver van het Rijksmuseum. Hij werd in 1663 gebouwd als 
slijp- en zaagmolen voor steen, maar in 1716 tot loodwitmolen ingericht. In 1820 is 
De Haan naar Weesp verplaatst waar hij als oliemolen werd herbouwd en ongeveer 

tien jaar later werd veranderd in een korenmolen.
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Willem de Goyer ontving in april 1663 van
de Staten van Holland octrooi1) om het
zagen van marmer en andere steen, dat
tot dan toe met de hand geschiedde,
door een windmolen te laten verrich-
ten1a). Hij bouwde daartoe aan de
Wetering ten noorden van de herberg
Stadlander op stadsgrond, die was afge-
sneden van het Cecilialand, een molen
die tot 1703 in zijn familie bleef. Het aan
hem verleende octrooi werd in februari
1683 verlengd en op 12 oktober 1697
gebeurde zulks nog eens, dit maal ten
behoeve van zijn erfgenamen2).
Dezen, te weten zijn nicht Meria Jacobs
de Goyer, die in 1692 gehuwd was met
Pieter Neuteboom3), en zijn kleinzoon
Jacobus Gribbelaar, droegen de mo1en
op 26 mei 1708 voor ƒ 800,- over aan de
meester loodgieter Jan Westveen4), die
met zijn broer Adriaan een loodgietersbe-
drijf had op de hoek van de Lauriergracht
en de Lavendelstraat5).

Loodwitmolen

Op 14 september 1711 werd Jan
Westveen, komende uit de Hartestraat, in
de Oude Kerk begraven6). Zijn weduwe
Maria Clyburgh droeg de molen op 26

De Boerenwetering met de loodwit-
molen op een door Jacobus Buys
(1724-1801) met pen en penseel 
uitgewerkte krijttekening van Jan ten
Compe (1713-1761). De makelaar op
het bovenhuis wordt bekroond met 
een haan. (coll. Gemeentearchief
Amsterdam).

mei 1716 met tuin, achtertuin en tuinhuis
voor ƒ 5200,- over aan Jan Rutgers7). Deze
trouwde als loodwitmaker uit Lipstad op 4
februari 1710 in de Nieuwe Kerk met
Amelia Borset8) en werd op 22 mei van
hetzelfde jaar poorter9). Na haar overlij-
den trouwde hij op 30 april 1715 in
dezelfde kerk met Anna Heijn10). Jan
Rutgers woonde bij zijn huwelijken op het
Water, maar hij stierf aan de molen, die hij
van slijpmolen tot loodwitmolen gemaakt
had, en werd vandaar in de Nieuwe Kerk
begraven op 5 november 1722. Zijn we -
duwe Anna Heyn volgde hem op 4 juni
173111). Hun erfgenaam was Nicolaas de
Min, die met Anna’s zuster Catharina
Heyn gehuwd was. Nicolaas droeg op 6
juli l734 de helft van de loodwitnolen voor
ƒ 3000,- over aan George Lodewijk
Matthes12). Met hem deed een fami1ie
haar intrede in wier eigendom de molen
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De constructie van bovenhuis en ondertoren is onmiskenbaar dezelfde als in Amsterdam. De tekening van Buys/Ten Compe laat
hierover geen enkel misverstand bestaan (foto Verbij).

De in 2003 door Verbij gemaakte makelaar is een replica van de oude
makelaar. Het is niet onmogelijk dat de oude makelaar al in
Amsterdam op de molen stond. De tekening van Buys/Ten Compe
geeft alleen maar voedsel aan die gedachte. (foto Verbij).

Het plaatsen van de haan op de makelaar van 
De Haan in Weesp op 24 april 2003 door
eigenaar/ bewoner Geert Kotter, mijlpaal in de
restauratie van 2001-2003.
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Wintergezicht aan de Boerenwetering in 1787 met rechts de loodwitmolen en de
herberg Stadlanden op een tekening van Jacob Cats (1741-1799). De molen heeft
hier nog een paltrokachtige makelaar. (coll. Gemeentearchief Amsterdam).

zou blijven tot in het laatste jaar van zijn
bestaan13). Op 7 december 1740 verwierf
Matthes de andere helft voor ƒ 3500,- van
de voogden van het nagelaten kind van
Nicolaas de Min14).

George Lodewijk Matthes was op 22 okto-
ber 1632 in Neurenberg geboren en hij
overleed in Amsterdam op 24 november
1741. Hij was op 13 maart 1712 gehuwd
met de op 4 augustus 1685 te Amsterdam

Advies van de rooimeesteren der Stad
Amsterdam aan de Kommissaris over
de Publieke Werken omtrent de
verplaatsing van De Haan naar Weesp,
21 de cember 1819. Zie noot 23.

gedoopte Anna Margaretha Engel -
brecht. Deze komt in het kohier van 1742
voor als drijvende een Neurenberger
winkel in de Warmoesstraat en eigenares
van een loodwitmolen, met een dienst-
bode, een huurwaarde van ƒ 750,-, een
inkomen van ƒ 3000,- en de toevoeging ‘2
kapitalist’15). Zij werd op 14 mei 1749 in de
Nieuwe Lutherse Kerk begraven.
George Lodewijk Matthes junior, de op 5
februari 1718 Evangelisch Luthers ge -
doopte zoon van George Lodewijk
Matthes en Anna Margaretha Engel -
brecht, trouwde op 28 mei 1754 in de
Oude Kerk met de 17-jarige Sandrina van
den Broeke uit Middelburg. Nadat hij op
15 december 1769 in de Nieuwe Lutherse
Kerk begraven was, hertrouwde Sandrina
in het volgende jaar met de in 1758 gebo-
ren mr. Ernestus Ebeling, weduwnaar van
Maria Elisabeth Hasselgreen. De loodwit-

Situatie rond 1832 aan de Boeren wete -
ring kort na de verplaatsing van De
Haan, die stond op de tweede werf
links van de brug. Aan het einde van
de Zaagmolen sloot tussen Noorder en
Zuider Zaagmolen pad de houtzaag -
molen-De Kemphaan en De Panaal.
Kaartje uit: De Boeren wetering, wonen,
werken en vermaak langs een eeuwen-
oude waterweg, uitgegeven door de
Vereniging Historisch Amstelveen als
no. 2 in de Amstel veense Historische
Reeks, 1995.Situatie rond 1832.

GEMEENTE NIEUWER-AMSTEL
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fabricage, waarin Ernestus door zijn huwe-
lijk voor een derde deel participeerde,
werd daarna voortgezet onder de firma
G.L. Matthes & E. Ebeling.

Ernestus Ebeling, die eerst op de Fluwelen
Burgwal en later op de Binnen Amstel
woonde en wiens vrouw op 20 januari
1785 in de Oude Lutherse Kerk begraven
werd, vertrok wegens zijn patriottische
gezindheid in april 1788 naar Mainz,
vanwaar hij in 1795 naar Amsterdam
terugkeerde. Hij nam zijn intrek in het huis
d’Witte Leli aan de Herengracht 274,
waar zijn zoon Pieter Ernestus sedert 1793
woonde.
De patriot Ernestus Ebeling werd op 7
september 1795 benoemd tot lid van het
Comité van Justitie, de vroegere sche-
penbank15a). Van 16 september tot zijn
dood op 21 maart 1796 had hij zitting in
het Comité van Zee-zaken, Huwelijkse
zaken en Injurien, c.q. dat van Kleine
zaken en Huwelijkse zaken. Hij werd op 25
maart in de Oude Lutherse Kerk begra-
ven16).
Erfgenamen waren dochter Johanna
Elisabeth (1772-1799) en de in 1775 en
1777 geboren zoons Pieter Ernestus en
Coenraad Cornelis.
Naast loodwitmolen De Stamper
beschikte de firma Matthes en Comp.
ook over loodwitmolen De Zon op het
bolwerk Zeeburg, die op 18 ju1i 1748 als
runmolen door Anna Margaretha
Engelbrecht verworven was17). Tussen
leden van de familie hadden enige
malen verkopen van parten in de beide
molens tezamen plaats, zo op 17 januari
177018) en 1 november 177419).
In 1785 waren de heren Matthes en
Comp. de vierde die de wieken van hun
loodwitmolen aan de Wetering bij
Stadlander naar de uit vinding van Jan
van Deyl en Zoon lieten veranderen door
een nieuwe roede te steken en de

andere te doorboren. Bij deze verande-
ring deelde men de roeden met het
beste gevolg in acht delen in20).
Op 4 mei 1802 kwam Carl Theodor
Winckel in de firma door een derde deel
van beide loodwitmolens te kopen van
Maria Juditha Neuwirth, weduwe van
George Matthes21). Zelf was hij gehuwd
met Maria Cornelia Matthes. 

Naamsverandering

In dat jaar, 1802, heet De Stamper voor
het eerst De Haan en onder die naam
leeft hij nu in Weesp nog voort. Toch is de
naam mogelijk ouder, want een door
Jacobus Buys (1724-1801) met pen en
penseel uitgewerkte krijttekening van Jan
ten Compe (1713C1761) laat op de
makelaar op het bovenhuis duidelijk een
haan zien. Buys was in 1801 overleden en
Ten Compe al in 1761, zodat de naam De
Haan mogelijk al veel langer aan de
molen was verbonden. Nu kan de haan
op de makelaar refereren aan de molen-
naam, maar ook het omgekeerde is
mogelijk. Op de tekening van Jacob Cats
uit 1787 is nog geen haan te bekennen,
maar heeft het bovenhuis een makelaar
die verwantschap toont met die van
paltrokmolens.

Naar Weesp

Nadat op 19 mei 1818 Pieter Gerhard
Holthuijsen, Coenraad Cornelis Ebeling en
Pieter Ernestus Ebeling twee derden van
de loodwitmolen verworven hadden22),
verzocht de firma Matthes begin 1819 De
Haan te mogen slopen. Dat werd toege-
staan, maar voordat met de afbraak
begonnen was, werden Lamabertus van
der Jagt, meester timmerman en molen-
maker aan het Zuidelijk Zaagpad, en
Ambrosius van Groen, meester metselaar
te Nigtevecht, eigenaren van De Haan.

Wipkorenmolen De Haan te Weesp in het begin van de twintigste eeuw. Op de
achtergrond de in 1913 naar Oldenzaal verplaatste korenmolen Het Anker. Foto uit
Ons Eigen Land tusschen Amsterdam en Arnhem door Jan Feith, uitgegeven door
den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland,
ter gelegenheid van zijn vijf-en-twintig-jarig bestaan, 1 juli 1908.

‘t Haantje aan het Smalweesp op een
prentbriefkaart naar een tekening van
H.E. Roodenburg (1895-1987).
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Op 22 november vroegen zij de molen C
die nog ten name stond van de heren
Matthes en Compagnie - te mogen
afbreken om deze onder de jurisdictie
van Weesp weder op te richten. De
toestemming daartoe werd op 24
december 1819 door de burgemeesters
verleend. De amotie van de molen en de
loodsen zou verricht moeten worden
binnen twee maanden na de uitreiking

van de desbetreffende beschikking die
op 27 december geschiedde23).
Aan de Stammerdijk of noordzijde van het
Sinalweesp bij Weesp had sinds 1626 een
wipmolen gestaan, genaamd Kostver -
loren. Hij was ge bouwd als poldermolen,
maar werd sedert 1706 als korenmolen
gebruikt. Op 51 augustus 1816 werd hij
gekocht door de Utrechtse koopman
Unico Willem Teutonicus Cazius, die op 8
februari 1817 van het Weesper stadsbe-
stuur vergunning ontving om de molen af
te breken24). Het afkomende materiaal
gebruikte hij waarschijnlijk om de door
hem in 1816 gekochte vol- en slijpmolen
op het Zwarte Water in zijn woonplaats te
verbeteren25). De veronderstelling van
G.H. Keunen, dat het bovenhuis en de
koker van de in 1817 gesloopte Kostver -
lorenmolen in 1820 bij de bouw van de
huidige molen ‘t Haantje gebruikt zijn lijkt
daardoor minder aannemelijk en kan
door het in de vorige alinea medege-
deelde als weerlegd worden beschouwd.
Mevrouw Koeman noemt de in 1820 door
Jan Bruin Wz. gebouwde oliemolen steeds
De Haan27), zoals hij in Amsterdam
heette, en niet ‘t Haantje zoals anderen
hem veelal aanduiden. Zij beschrijft het
bovenhuis als opgetrokken uit materiaal
van eerbiedwaardige ouder  dom, waar-

schijnlijk met hout uit de zeventiende
eeuw, en met eikenhouten bintwerk. De
krommers in de hoeken wijzen op een
oude bouwwijze. Ook Keunen28) memo-
reert de interessante constructie, die
zeventiende-eeuws aan doet. Hij noemt ‘t
Haantje in vele opzichten een bijzondere
molen. Daaraan kan nu worden toege-
voegd dat de steenslijper en -zager
Willem de Goyer in 1665 deze molen aan
de Boerenwetering bij Amsterdam
gebouwd heeft.

(Dit artikel is eerder in een iets andere
vorm gepubliceerd in het maandblad
Amstelodamum jg. 77, 1990, blz. 57-6O.)

Noten:
1. G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de

Nederlanden uit de 16e - l8e eeuw, ‘s-Gravenhage

1940, H 93.

1a. In 1657 bestond in Zaandam al een ‘Steenzager en

Slijpers-molen’ aan de Hoogendijk, eigendom van

Jan Pietersz. Kaer en Willem Jansz. Keersmaker. Met

de molen werden ook ijzeren platen geslepen.

Boorsma oppert de mogelijkheid dat het hier een

rosmolen betrof; P. Boorsma, Zaansche Windmo -

lens, Koog a/d Zaan 1939, blz. 193.

2. Als noot 1.

3. DTB 697/361.

4. Kwijtscheldingen (arch.5062) A4 (82) fol. 66.

5. Nu Eerste Laurierdwarsstraat.

6. DTB 1048/50.

7. Kwijtscheldingen (arch.5062) J4 (90) fol. 2l6.

8. DTB 993/190; ondertrouw op 17 januari DTB 545/226

en 707/779.

‘t Haantje op een prentbriefkaart naar
een foto van J.G. van Agtmaal.

‘t Haantje, pas gerestaureerde molen en getooid met de Nederlandse driekleur en de Weesper gemeentevlag 
(foto mevr. F. van den Hoek Ostende-Suyver op 27 september 2003).
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9. Arch. 5033. nr. 12, blz. 532.

10. DTB 993/545; ondertrouw op 11 april DTB 551/206.

1l. DTB 1058/19 en 64.

12. Kwijtscheldingen (arch. 5062) C5 (108) fol. 266

verso.

13. Nederland’s Patriciaat 39, 1953, blz. 179C209.

14. Kwijtscheldingen (arch. 5062) J5 (114) fol. 443 verso.

15. Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam

over het jaar 1742, uitgegeven en van een inlei-

ding voorzien door m.r. W.F.H. Oldewelt, gepubli-

ceerd in twee delen door het genootschap

Amstelodamum in 1945, wijk 2, nr. 278.

15a Voor de Franse tijd was in Amsterdam de schepen-

bank, de rechtbank, een opstap naar een bestuur-

lijke carrière voor zonen van de aanzienlijk families.

Amsterdam telde toen vier belangrijke gerechten: 

1. de Schepenbank (de naam werd in 1795 in

Comité van Civiele en Criminele Justitie veran-

derd); 

2. het Comité van Kleine Zaken, 

3. Het Comité van Huwelijkse Zaken en Injuriën

(beledigingen, krenkingen); 

4. Comité van Assurantiën, Averijen en Zeezaken

De benoeming is tekenend voor de maatschap-

pelijke positie van Ebeling (jsb).

16. Nederland’s Patriciaat 65, 1980/81, blz.91C108, N.

Plomp, De Amsterdamse familie Ebeling, in

Jaarboek van het Centraal Bureau voor

Genealogie 34, 1980, blz. l77C202, Jaarboek

Amstelodamum 12, 1914, blz. 45C46 en DTB

1137/33.

17. Kwijtscheldingen (arch. 5062) R5 (122) fol. l98 verso.

18. Id. P6 (144) fol. 329.

19. Id. T6 (148) fol. l74 verso.

20. H. Aeneae, Verhandeling over de molenwieken in

het algemeen en over die, welke eene schroevge-

wijze gedaante hebben volgens de uitvinding van

Jan van Deyl en Zoon in het bijzonder, te

Amsterdam bij Willem Holtrop, 1785, blz. 1l4Cll5.

21. Kwijtscheldingen (arch.5062) IJ7 (176) fol. 247.

22. Not,arch. (5075) 18987/191 notaris Anthony

Karseboom.

23. Arch. commissaris over de Publieke Werken (5179)

1819/793.

24. G.S. KoemanCPoel, Weesper molens, Hoogezand

1982, blz. 65C72.

25. W.A.G. Perks, Zes eeuwen molens in Utrecht,

UtrechtCAntwerpen 1974, blz. 22l.

26. Molens in NoordCHolland, Amsterdam 1981, blz.

225.

27. Als noot 24, blz. 73C78.

28. Als noot 26.

Gedeelte van de “nieuwe kaart van de Wydberoemde Koopstat 
Amsteldam van Jan Mol uit 1770 laat bij de hoek van de watering
(Boerenwetering) en het Jaagmolens Pad” de “Slijp en Saagmolen van
Steen” zien bij de brug van Stadlanden. (Zie ook de kaart op pagina 385).
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U i t  ‘ t  k i j k g a t

B e d r e i g d
“Jij met je ...molen.” Zo kwam een lichte-
lijk opgefokte buurman op mij af, mij bij
mijn jas grijpend. Op de plaats van
puntje, puntje mag u de naam van een
ziekte invullen waardoor een woord
ontstaat wat ik in zo’n samenhang nooit
mocht gebruiken van mijn moeder.
Wellicht ten overvloede: de in te vullen
ziektes hebben vaak een fatale afloop.
Wat is er aan de hand? Er is in ons dorp
behoefte aan nieuwe woningen. Na
jarenlang praten heeft men eindelijk een
geschikte plaats gevonden aan de rand
van het dorp, maar - u raadt het al - in de
buurt van mijn molen. En kom je aan m’n
molen dan kom je aan mij. Toen het
bestemmingsplan ter inzage lag ben ik
ijlings naar het gemeentehuis gegaan om
te kijken wat de consequenties zouden
zijn voor mijn gewiekte vriend. En ja hoor:
op nog geen vijftig meter afstand van de
molen een rij eensgezinswoningen waar-
van de nok maar liefst anderhalve meter
boven de stelling uitstak. Toegegeven,

afgezien van mijn molen was de gekozen
locatie ideaal voor het uitbreidingsplan. 
Natuurlijk heb ik het desondanks niet op
mij laten zitten; een ongehoorde aantas-
ting van de windvang van mijn molen.
Allerlei doemscenario’s schoten mij te
binnen. Om kort te gaan: ik heb een ziens-
wijze ingeleverd bij de gemeente die er
niet om loog. Alle gevaren en bedreigin-
gen die ik maar kon bedenken heb ik erin
gezet. Zijn ze nou helemaal...?
Ik heb de regionale pers gemobiliseerd en
haarfijn uitgelegd wat er mis was en
waarom. Ik heb ook duidelijk gemaakt
dat ik het er niet bij zou laten zitten en dat
ik tot het bittere einde zou vechten voor
mijn molen, al was het tot aan de Raad
van State toe.
Zo haalde het de krant en zo joeg ik buur-
man in de gordijnen. Dat is overigens een
allerbeminnelijkste man die ik nog nooit
een onvertogen woord heb horen
zeggen.
“Dankzij die ...molen (weer met een
vreselijke ziekte, nu een andere) moet
mijn dochter nu in een ander dorp gaan
wonen! De brand erin voor mijn part!”.
Wat wil het geval: buurman wordt een

dagje ouder en nu wilde zijn dochter met
haar gezin in de nieuwbouw gaan
wonen. Dan kon ze pa bijspringen als dat
eens nodig was. Natuurlijk probeerde ik
de opgewonden buurman te overtuigen
van mijn eigen gelijk. Het werkte aver-
echts. “Als je met die ...molen (nog weer
een andere ernstige ziekte) de kost moest
verdienen zei ik nog nou ja, maar wat je
maalt kan je zo ongeveer met een koffie-
molen ook af”. Toch is de buurman best
wel een liefhebber van mijn molen. Hij
heeft mij vaak een handje geholpen en
steekt zijn waardering voor de molen niet
onder stoelen of banken. Maar ik heb het
nu grandioos bij hem verbruid. Later
hoorde ik in het dorp meer van dit soort
geluiden. Ik zou de zo vurig gewenste
nieuwbouw saboteren, mensen dwingen
te verhuizen naar andere dorpen in de
buurt enz. Mijn verweer had geen enkele
uitwerking of joeg de mensen alleen
maar verder de dampen aan. Ook
gemeenteraadsleden waren ‘not amused’
door mijn visie. En ik heb die gemeente wel
weer nodig voor mijn molen ....

Balie Kluiver

Naar aanleiding van het bericht in
Molenwereld 2006-10-331 stuurde de
heer I. Herman uit Sluis  de volgende
aanvulling:
‘De sloopvergunning is verzonden aan de
naar België verhuisde eigenaar Pieters.
De sloop zelf heeft plaats gevonden op
18 sepember 2006. De molen was circa 1
meter diep gefundeerd met een basis
van 1 meter. Er zijn geen restanten o.i.d.
aangetroffen van de vorige molen, of
andere molenatributen. 
Wat nog bewaard gebleven is, zijn een
viertal grenen zolderbalken en een hoop
stenen, die t.a.z. verwerkt zullen worden in
een nieuwbouwwoning. 
Het aspect asbest is in eigen beheer
opgelost. De Flora & Faunatoets is in over-
leg met ‘t Duumpje achterwege gelaten;
de sloop heeft na het broedseizoen van
de aanwezige torenvalk plaats gevon-
den en de muurbegroeiing bestond uit de
algemeen voorkomende muurvaren.’

Weg weg
Mevrouw Scholten-Ballast attendeerde ons er op dat Op blad-
zijde 325 van Molenwereld 2006-10 onder het kopje Onderhoud
aan Doetinchemse molens’ iets niet juist is vermeld.
Er staat namelijk: De Benninkmolen te Varsseveld. Dit moet zijn:
De Benninkmolen aan de Varsseveldseweg. Waarvan acte.

‘ t  B e t e r e  We r k

Vonnis over molenstomp

D raa i b r ug geveld

De molen van Draaibrug vlak voor het
einde (foto Frans Weemaes).
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De bouw van molen 

De  Ko renb l oem
te Sommelsdijk 

Jan Both, streekarchivaris

IIn Sommelsdijk staat de
oudste molen van het eiland
Goeree-Overflakkee. Het is
echter niet de eerste koren-

molen op het eiland. De
robuuste stellingmolen met
de naam De Korenbloem

heeft zeker een voorganger
in Sommelsdijk en

misschien wel meerdere
gekend. Korenmolens zijn
net als havens van groot

belang voor een vroegere
dorpsgemeenschap. Wanneer
Sommelsdijk voor het eerst
een molen heeft gekregen, is

niet met zekerheid te
zeggen. We gaan nu drie

eeuwen terug in de tijd en
kijken hoe ‘De Korenbloem’

tot stand is gekomen.

Standerdmolen op de
Meulehaogte

In het begin van de achttiende eeuw
staat de korenmolen van Sommelsdijk ver
in de polder op de zogenaamde
‘Meulehaogte’. Twee wegen leiden naar
deze houten standerdmolen: de Meul -
wecht (Molenweg) en Meulpadt (Molen -
laan), die al in het begin van de
zeventiende eeuw in archiefstukken wor -
den genoemd. Wanneer de eerste molen
van het dorp Sommelsdijk is gesticht,
hangt in de nevelen van het verleden. De
genoemde molen op de Meulehaogte
met molenaarshuis wordt in 1617 door de
ambachtsheer aan Aren Imanszoon in
erfpacht uitgegeven. 

Een vet varken

Naast de erfpacht is de molenaar tevens
verplicht tot levering van zaken in natura.
Zo heeft de ambachtsheer bepaald dat

De molen van Sommelsdijk vanuit het westen, meer dan een eeuw geleden (foto
Streekarchief Goeree-Overflakkee).

de molenaar jaarlijks moet leveren:
dertien zakken van de beste witte tarwe
en een ‘veth gaaff vercken’ of achttien
gulden naar keuze van de heer. In plaats
van het varken mag hij ook leveren twee

tonnen appels, ‘guldelingen en aagten’
en een zak ‘schoone aartnoten’ of door
misoogst dubbele rente, te weten 26
zakken tarwe, vier tonnen appels en twee
zakken aardnoten het volgende jaar. 
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Geschiedenis

De Korenbloem, een eeuw geleden nu vanuit het zuidoosten. De molen toont tiptop onderhouden en is keurig geschilderd. 
De vrouw voor de molen draagt de Flakkeese keuvelmuts. Huis, schuur en leilinden zijn nu verdwenen (foto Streekarchief
Goeree-Overflakkee).

Gevelsteen in de Sommelsdijkse molen (foto Streekarchief Goeree-Overflakkee).

In 1651 wordt een nieuw contract opge-
maakt met de toenmalige molenaar
Leendert Leendertszoon Vliegvis. Leen -
dert is gehuwd met de weduwe van de
molenaar Aren Arenszoon Korvinck.

Omdat wordt geconstateerd, dat er
problemen zijn over de levering van deze
zaken ‘ten huijse ende woonplaats’ van
de ambachtsheer Cornelis van Aerssen
van Sommelsdijck, die meestentijds in Den

Haag verblijft, wordt de levering in natura
afgeschaft. In de plaats daarvan komt
jaarlijks een bedrag van 130 gulden
(boven de bestaande 300 gulden
erfpacht). Eén bepaling verandert niet:
de molenaar dient een zak tarwe te leve-
ren aan de Kamer van Retorica binnen
Sommelsdijk. Zij laten van het meel brood
bakken en dat wordt op Koppermaan -
dag (de eerste maandag na Drie -
koningen) uitgedeeld aan de armen. Dit
gebruik zal door blijven gaan tot in de
twintigste eeuw. 

Windrecht

Een ambachtsheer beschikt over diverse
zogenaamde heerlijke rechten. Niet
overal heeft een ambachtsheer dezelfde
rechten, dat kan van plaats tot plaats
verschillen. Eén van die rechten is het
windrecht. Voor het stichten van een
molen heeft de molenaar toestemming
nodig van de ambachtsheer en betaalt
als tegenprestatie erfpacht, soms aange-
vuld met ‘toebaten’ in de vorm van leve-
ringen in natura. In een akte wordt het
een en ander uitvoerig geregeld. Zo moet
de molenaar jaarlijks een bedrag betalen
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Dorpsbeeld van Sommelsdijk in 1928 met de malende molen (foto Streekarchief
Goeree-Overflakkee).

Sommelsdijk met de molen naar een kadastrale kaart van omstreeks 1830 met de
molen linksboven tussen het Spui en de weg. 

voor het gebruik van de wind, het wind-
recht. Men gaat er namelijk vanuit, dat
‘over wiens land de wind waait, dien is de
wind’. Een belangrijk voordeel voor de
molenaar is echter, dat hij niet zomaar
concurrentie kan krijgen, want ook die
ander moet toestemming vragen aan de
ambachtsheer. Doorgaans neemt de
ambachtsheer de reeds aanwezige
molenaar in bescherming, zeker als de
complete ambachtsheerlijkheid maar
van geringe grootte is. 

Stormschade

‘Door een seer swaren en fellen storm-
wint’ op 9 december 1703 krijgt de
houten standerdmolen van molenaar
Aren Korvinck het zwaar te voorduren,
want ‘eenige van de principaalste werc-
ken (dienende tot behoudenis van de
selve moole) sijn gebroocken ‘t gunt als
ten deele onsigtbaer sijnde, wel specia-
lijck bespeurt wert door het geweldig
kraken en ongewone bewegingen’ waar-
door de molenaar ‘met een gemeene
wint niet anders dan met de uijtterste
vreese en grooste becommeringe’ de
molen durft te laten malen. Hij is bang dat
de molen om zal vallen. Dat is op zich
geen vreemde gedachte, want dat
kwam bij een standerdmolen wel voor.
Het zwakke punt vormt de verticale staak,
de standerd, die de hele molenkast met
al wat er op, aan en in zit draagt. De kast
vangt relatief veel wind en dan komen er
grote krachten op deze standerd. Het is
weeral een tijdje geleden, maar de stan-
derdmolen te Middelharnis is zo ook een
keer omver gewaaid. 

Herstel of nieuwbouw?

De Sommelsdijkse standerdmolen is dus
zwaar beschadigd. Wat kun je dan doen?
Herstellen of nieuwbouw? Aren Korvinck
overlegt aan de tafel van zijn molenaars-
huis vlakbij de onttakelde molen met zijn
vrouw Adriana van Aflaken. Aren heeft al
berekend, dat de kosten voor het
opknappen van de bestaande standerd-
molen aanzienlijk zullen zijn. Hij heeft ook
geïnformeerd met welke investering hij bij
de nieuwbouw van een stenen molen
rekening moet houden. De renovatiekos-
ten liggen ongeveer op de helft van de
nieuwbouw-kosten, maar bij herstel heb
je nog steeds een oude molen. Boven -
dien wordt het molenaarshuis ‘bouwvallig
ende irreparabel’ gevonden. Het op -
knap pen van het molenaarshuis gaat dus
ook nog een lieve duit kosten. Ze komen
al snel tot de conclusie, dat zij een nieuwe
molen willen oprichten en dan een in
steen. De houten standerdmolens wor -
den na 1700 langzaam maar zeker
vervangen door ronde stenen molens. Zij
zijn niet alleen steviger, door de ronde
vorm vangen ze bovendien veel minder
wind dan de standerdmolens, maar ze
zijn ook minder brandgevaarlijk en duur-
zamer. Een houten molen vergt veel meer
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Het steken van een nieuwe lange spruit in december 1968 
(foto L. van Lambalgen).

In 1976 ging voor een grote restauratie de kap van de
molen (foto jsb 29 januari 1977).

onderhoud. Het moet worden gezegd,
de bouw van een molen in steen is duur-
der, maar als je het afweegt tegen de
onkosten die je toch elk jaar kwijt bent
aan een houten molen, moet je dat na
enkele tientallen jaren kunnen terugver-
dienen. 

Wensen

In Dirksland heeft collega-molenaar
Johannes Beenhouwer ook het plan
opgevat een stenen korenmolen te laten
bouwen. Dat zal dan de eerste stenen
molen op het eiland zijn. Als Sommels -
dijkse molenaar kan je toch niet achter-
blijven? Aren Korvinck heeft nog twee
wensen. Zo zou de molen dichter bij het
dorp moeten komen te staan. De molen
staat nu midden in de polder. Dit zal
waarschijnlijk gedaan zijn uit veiligheids-
overwegingen, omdat de houten molens
als brandgevaarlijk bekend staan. Nu hij
een stenen molen wil laten bouwen, kan
dit dichterbij het dorp gebeuren. 
De tweede wens is eigenlijk een dringend
verzoek van de plaatselijke bakkers,
namelijk het hebben van builstenen naast
de normale maalstenen. Met aparte buil-
stenen kan veel beter voor de buil

worden gemalen. Zij hebben hier al
verschillende keren om gevraagd, maar
het laten aanbrengen in de bestaande
molen acht Aren Korvinck een niet renda-
bele investering, zeker gezien de huidige
toestand van de molen.

Adhesiebetuigingen

Om een nieuwe molen te stichten is
toestemming nodig van de ambachts-
heer. Het verzoekschrift van molenaar
Aren Korvinck wordt ondersteund door
een verklaring van het dorpsbestuur en
een van de bakkers. Zo laat de dorpsbe-
stuur weten, dat men het ‘ter moole
dragen van den verre en beslickten weg
sullen sijn ontlast ende bedient sal werden
met een steene straat van ‘t dorp tot aen
de te maken moole’. Hierdoor kan be -
spaard worden op het draaggeld dat de
burgers kwijt zijn, met andere woorden:
de transportkosten gaan omlaag. Het is
voor de burgers daarom ook geen
probleem, dat zij in plaats acht pond per
zak negen pond maalloon gaan betalen.
Per saldo is men toch goedkoper uit. 
Niet alleen de burgers, maar zeker ook de
bakkers zijn in hun nopjes met de nieuw-
bouwplannen van de molenaar, omdat

Aren Korvinck in de molen builstenen wil
leggen. De bakkers zijn groot voorstander
van het hebben van builstenen ‘ten
eijnde ons intrest in ‘t backen van gebuelt
broot, beschuijt, koeckjes en andersints te
connen vinden en de schade welcke wij
nu door het buelen moeten lijden te
prevenieren’. Zij beloven dan ook zwart
op wit, dat zij in het vervolg in plaats van
acht pond bereidt zullen zijn tien pond
per zak maalloon aan de molenaar af te
staan. De verklaring van de bakkers wordt
ondertekend door: Gerrit Blieck, Herman
van der Mij, Abram van Veen, Adrianus
Dorsman, Wemmer Arent en Robertus
Buijs.
Ondanks de verhoging is het maalloon
‘minder als bij eenig moolenaar in desen
eijlande wert gedaen als scheppende
soowel van de borgers als backers tien
pont sonder dat eenige moole gevonden
wert welcke van buelsteenen is versien’.

Builstenen

Het is opmerkelijk dat er wel wordt
gesproken van builstenen, maar niet van
een buil. De gangbare opvatting is dat
de molenaar built en de buil dus in de
molen staat. In de tijd van de belasting op
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De molen van Sommelsdijk bij de officiële ingebruikstelling op 12 november 2005
(foto Joop Vendrig).

het gemaal was de fiscus daar minder
gelukkig mee omdat het builen aan de
molen de controle moeilijker maakte
door te sjoemelen met de zemelen.
Vandaar dat het builen de molenaar
veelal verboden was. De buil was toen
veelal een handbuil die in de bakkerij
stond. De molenaar had geen direct
belang bij het builen en waarom zou hij
dan de moeite nemen om zijn steen zo te
onderhouden dat van het meel perfect
gebuild kon worden? Immers om goed te
builen moet het meel grote en schone
zemelen hebben en dat stelde weer
hoge eisen aan de steen en daarmee
aan de molenaar. Door het niet al te
nauw te nemen met het onderhoud van
de steen werd het builen voor de bakker
schadelijker: of de bloem werd te donker
of de uitval aan zemelen te groot. Het
was een bron van conflicten tussen mole-
naars en bakkers.
Door het leggen van een koppel stenen
waarop speciaal voor de buil werd
gemalen veranderde de zaak. De mole-
naar kon nu zijn meerwerk verrekenen in
het maalloon. Dat blijkt ook uit een mole-
naarstarief uit 1741 waarin bepaald was:
‘Tarwe of gerst op de broodsteen gema-
len werdende, tien stuyvers. Tarwe die op
de builsteen gemalen werd, elf stuyvers’.
Op die manier sneed het mes aan twee
kanten: de molenaar verdiende meer en
de bakker kreeg een betere kwaliteit
bloem en was daarom bereid om meer te

betalen zoals de Sommelsdijkse bakkers
zwart op wit vastlegden.

De nieuwbouw

Op 22 december 1704 wordt door de
ambachtsheer van Sommelsdijk een akte
van concessie aan de plaatselijke mole-
naar verleend ‘tot het stigten van een
nieuwe steene coornmole ende ‘t opleg-

gen van buelsteenen zoo voor bakkers als
borgers’, dit ‘tot seer merckelijcke dienst
en proffijt en wel insonderheijt voor de
backers’. De ambachtsheer wijst een
plaats aan op de Westdijk waar molen en
molenaarshuis mogen verrijzen. De oude
molen en molenaarshuis worden afgebro-
ken. Nog bruikbare materialen worden
overgeplaatst naar de nieuwe molen. 
In de achttiende eeuw maken de houten
standerdmolens plaats voor ronde stenen
molens (bovenkruiers). In Sommelsdijk
wordt de molen op een dijk geplaatst,
dus zou volstaan kunnen worden met een
grondzeiler, maar wellicht uit veiligheids-
overwegingen is gekozen voor een stel-
lingmolen. In de akte van concessie van
de ambachtsheer is immers bepaald ‘dat
zoo na aan de huijsen des dorps en zoo
seer op den kant des dijks, na het speuij
toe, dat nog de wagenbanen daardoor
benaauwt, nog de huijsen daarvan eenig
nadeell konnen lijden. Insgelijks van ‘t
soodanigen hoogte, dat door de mole-
roeden in het malen aan mensch, vee,
nog daar voorbij rijdende ledige ofte
geladene wagens geen schade ofte
ongeluk veroirsaakt kan werden’.
Aren Korvinck en Adriana zijn trots op hun
nieuwe molen en laten een gevelsteen
met hun naam en het bouwjaar onder de
stelling aanbrengen. Aren is nu al de
derde generatie Korvinck, die de
Sommelsdijkse molen draaiende houdt.
Na Aren Korvinck komen en gaan nog
vele generaties molenaars. De bekende
gebroeders Meijer zijn de laatsten die
beroepsmatig met de molen maalden.
Toen zij het bedrijf staakten bleef de
molen gelukkig behouden, verbindig
tussen het nu en drie eeuwen verleden.

Meu l f r a n s
Builsteen: steen speciaal gescherpt om te malen voor

de buil ter verkrijging van bloem, meel zonder zemelen

en zo blank mogelijk voor wittebroed, koek, beschuit.

Broodsteen: steen voor het malen van ongebuild meel;

incidentele term, ook wel kropsteen; vgl. kropbrood.

De in 1704 gebouwde stenen korenmolen van Dirksland was de eerste stenen molen
van het eiland. Hij had 22,70 m vlucht en drie koppel stenen. In 1912 volgde sloop
(foto coll. jsb).
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Mens en molen

S t o r m a c h t i g e  
h e r i n n e r i n g e n
a a n  F l a k k e e

Korenmolen De Dankbaarheid aan de Langeweg in Middelharnis, gebouwd in 1849
en gesloopt in augustus 1965. De molen had drie koppel stenen. Het molenaars -
bedrijf was al per 1 augustus 1956 opgeheven. De molen behoorde tot de vroege
molens met zelfzwichting in Nederland, eind negentiende eeuw aangebracht door
molenmaker Beversluis uit Middelharnis, maar al weer vroeg verdwenen 
(foto coll. jsb).

Peter Mans

DDe heer Mans was in zijn
jeugd als ‘vrijwillig mole-

naar’ avant la lettre actief op
de molen van Middelharnis
en later soms op Nieuwe
Tonge, een enkele keer in

Sommelsdijk (als invaller) of
Stad a/h/ Haringvliet. Hij
hoorde veel, zag veel en

deed veel in een tijd dat op
Flakkee alle molens nog

volop in bedrijf waren. Het
is nu nauwelijks voorstelbaar

dat dit nog geen mensen-
leeftijd geleden is. 

Hoewel ik vooral als jongen indertijd in de
molen van Middelharnis kwam was ik ook
goed bekend met en bij de gebroeders
Kees en Marien Meyer en hun molen. Ik
heb er ook weleens gemalen als dat hen
zo uitkwam. Die twee waren rasechte
windmolenaars die met de molen onder
alle weersomstandigheden konden lezen
en schrijven. Zo herinner ik mij nog heel
goed dat ik ze een keer zag malen in die
strenge winter van 1947, harde Oosten -
wind, het ijzelde en ze maalden met
slechts een paar zakken vastgebonden
tegen het hekwerk van de buitenroede
en zoals gebruikelijk bij de broers ging dat
behoorlijk hard. De zeilen waren door de
ijzel uiteraard niet bruikbaar. 

Sommelsdijk

De orkaan van 7 september 1944 heeft ze
wel bijna de kop gekost. Die maakte ik
mee op de molen van Middelharnis waar
we net op tijd de twee halve zeilen oprol-
den en de windborden er uit haalden. (Ik
was maar een licht ventje van veertien
jaar en waaide bijna met windbord en al
van de balie). Dat deed ik samen met
David Blok die daar, naast Piet Komte -
bedde, toen de molenaar was, hij voor-
aan bij de roede en ik met de borden
naar achter en de molen doorzetten (ik
mocht de vang toen al bedienen). Pas
toen wij klaar waren zette Meyer de
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Op de balie van De Dankbaarheid in 1931 met molenaar Dambruin (l) en zijn
knecht Pape (foto coll. jsb).

molen, die hard stond te malen met twee
halve, stil, haalde het eerste halve zeil op
de (ijzeren) buitenroede weg en zette de
molen ondersteboven en het laatste zeil
stond dus beneden. Toen zag ik dat de
molen weer vooruitging, maar dat was
gauw gebeurd want ze konden hem nog
net met de ketting houden en moesten
toen dat laatste zeil bij het net even door-
gelopen kruis nog weghalen, wat goed
moeilijk was. Alles toch goed gekomen,
maar wel op het nippertje. 

Middelharnis

Dat ik daar zo aanwezig was kwam door-
dat ik als 13-jarig jongetje op de molen
van Middelharnis begon te komen en er
wat van ging leren. Ik was er altijd al door
gefascineerd geweest, maar het kwam
eigenlijk pas op gang toen de school-
agenda voor de H.B.S. waar ik in 1942
opkwam als thema de windmolens had;
diverse foto’s en kleine verhaaltjes. Ik zat
dus op de H.B.S. en bij het wisselen van de
les rende ik altijd even naar de gang
boven om te kijken wat de molen deed.
Die 7-septemberstorm zal ik nooit verge-
ten. Hij verliep volgens een klassiek
patroon: s’ochtends stond de molen ‘van
top’ (met vier volle zeilen) op het zuidoos-
ten te malen, rond twaalf uur op het
zuiden met vier halve en rond drie uur was
ik vrij. Toen stond de molen al met twee
halve op het zuidwesten. Ik ging er direct
heen want vond het prachtig en hij liep
lekker door. Het zou slecht afgelopen zijn
als niet Dambruin, de molenaar-eigenaar,
op een gegeven ogenblik naar boven
was komen rennen met de roep om de

molen direct uit te spannen want hij
vertrouwde het helemaal niet. De lucht
begon toen heel eigenaardig te kleuren
met als opmerkelijke kleuren groen en
geel. En het is daarom dat we de molen
nog net op tijd onder controle hadden.
Dambruin was meer de koopman-eige-
naar en was altijd wat bang van de
molen, maar hij had een fenomenaal
goede kijk op het weer, wat nu ook weer
bleek en waarmee hij de molen redde;
zijn grote gevoel voor het weer merkte ik
in latere jaren ook steeds. Later hoorde ik
van Ko de Visser uit Wolphaartsdijk dat hij
ook met een windbord in zijn handen
door dezelfde beruchte storm van 7
september werd gegrepen. Hij bracht het
er niet zo goed van af als ik want hij vloog
met windbord en al van de zeer hoge
balie en landde een eind van de molen
op de grond. Hij kwam er met een flinke
hersenschudding van af. Hij leeft en maalt
nog steeds (79 jaar). 

De molen van Nieuwe Tonge in de tijd
dat David Blok er de scepter zwaaide
(foto jsb 29 januari 1977).
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Dirksland

In Dirksland ging het weer anders met die
orkaan. Daar maalde mijn latere leer-
meester, Marinus Dijkman, die mij dit
naderhand vertelde. Hij zag de bui
aankomen, maar voor geen kleintje
vervaard dacht hij van ‘met twee lijntjes
(dus alleen de bovenlijnen vast) maken
ze me niets’ en hij zwichtte dus alleen
maar. Dat ging niet lang goed want de
wind kwam er op en toen hij de vang er
op legde braken de heklatten en het
zaakje kwam in de buurt op de grond
terecht. Hij had daar de wind uit de
eerste hand want door de inundaties

De molen van Dirksland in vooroorlogse uitvoering.

i.v.m. de ‘Atlantik Wall’ stond hij aan het
water. Geen verdere schade, dus makke-
lijk te herstellen. De positieve kant van dit
alles vond Dijkman dat de latten en zeilen
terechtkwamen op wat Duitse soldaten
die daar aan het voetballen waren. Hij
vertelde mij het verhaal later, toen ik hem
goed had leren kennen met de moraal
van ‘zeg nooit dat ze je niks maken en
probeer dit niet na te doen’. David Blok is
later bekend geworden doordat hij
verscheidene vrijwilligers leerde een
molen te bedienen op de molen van
Nieuwe Tonge. Hij was, (als zoon van een
vissersman bekend met weer en wind)
een geboren windmolenaar en ik had de

eerste kneepjes van hem geleerd. Hij had
de gave om het goed over te brengen
en vond het leuk dat ik dat van hem wilde
leren. Dat was, in die laatste oorlogswin-
ter, hard lopen op de steenzolder met al
die kleine en grote ‘klusjes’ tarwe van al
die particulieren die wat tarwe hadden
kunnen bemachtigen. Ieder kreeg zijn
eigen graan terug en dat was dus bij elk
klusje scheiden, een ruk aan de bel en er
ging dan de zak die ik naar beneden
gooide aan de maalbak. En dan met
buiig weer vaak zwichten etc. Ook maal-
den we daar ‘voor de regering’: een zak
gerst op vier zakken tarwe en dat was
voor de bakkers, voor het ‘regerings-
brood’. Die grote molen had ook een
mengketel en die werd toen in die laatste
oorlogswinter, veel gebruikt. 

Dooi

Van die barre winter van 1947 herinner ik
me ook de moeizame maar wel heftige
dooiaanvallen. In mijn herinnering had -
den we het drie keer dat zo’n soort storm
als 7 September 1944, maar dan wat
minder hevig, de dooiaanval op de vorst
inzette. Een straffe en zeer koude oosten-
wind (-10 tot -15 of het niets was), ruimend
naar het zuiden en toenemend met ijzel
uit het zuiden en ruimend naar het noord-
westen, alles binnen een paar uur. Nog zie
ik de molen van Middelharnis dan op het
noordwesten malen met een roede van
top (twee volle zeilen). Dan liep de wind
weer naar het oosten en binnen een paar
dagen hetzelfde verhaal en dan nog een
keer geloof ik. Als ik maar even vrij was
van school dan was ik er bij, ook zo’n keer
met een stevige zuidenwind waarbij het
begon te ijzelen. Je moest dan heel vlug
zijn met uitspannen en een keer lukte dat
ook maar net. In die winter was David Blok
al weg, als dienstplichtig soldaat naar
Indonesie. Het molenaarsbedrijf werd snel
minder en bij zijn terugkomst was er niet
meer voldoende werk op de molen en
zocht hij wat anders. De laatste bemoei-
ienis die ik met Sommelsdijk had was het,
samen met Marinus Dijkman die wist hoe
dat moest, inleggen van de vaste rijn in
de kunststeen op het westen, alsmede
nog wat smidswerk aan de rijn en het
peerijzer. Dat gebeurde in 1959.

Meu l f r a n s
Peerijzer: de in zuidelijk Nederland (Brabant,

Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Limburg)

gehanteerde term voor onderspil of onderijzer; de

spil die de bovenste molensteen, de loper draagt.
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Touw t j e  d ’ rom ;  k l aa r  i s  K ee s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?

Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiksvriendelijk 
bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een vierrings-ringband; die keus laten we aan u.

Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften 
op A4-formaat (292 x 210 mm).

De prijs?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, niet- abonnees e 5,65 voor 1 set van 12 clips 
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt
ontvangen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te
maken op Post  bankrek.no. 4506935 of bankrek.no.
3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle.
Wilt u 2 sets dan e 10,-, 3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5
sets wilt dan betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan
betaalt u het gewenste aantal maal e 4,50. 
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-;
e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen. 
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te 
vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere 
portokosten.

N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkos ten voor de
ringbanden te hoog zijn.



BON

iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch
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.

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

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

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

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

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

�

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

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

Waage Naak 10
6019 AA  Wessem

Postbus 5018 
6097 ZG  Heel

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

- Molenroeden, Waterraderen
en toebehoren

- Engineering en projecten

- Hoog- en slijtvaste materialen 
produkten en lastechnieken

- Service en montages




