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Bij de omslag, voorzijde: Korenmolen De Hoop te Rha, toen deze
in de jaren zestig nog in bedrijf was. Deze opname is een van de
nieuwe kaarten van de Stichting Levende Molens (zie rubriek Mo-
lensactueel).

Bij de omslag achterzijde:  Winterstemming in Zaandijk, de in
1964 helaas verbrande oliemolen De Koperslager in de winter van
1924/1925.

Van de redactie

Allereerst wensen wij al onze lezers een gezegend 1999 toe. Wij ho-
pen dat op molengebied ook alles naar wens mag verlopen. En
wensen zijn er; wensen die in veel gevallen verband houden met
knelpunten bij het molenbehoud. Die zijn er helaas meer dan ge-
noeg, ondanks alle successen die er geboekt zijn in de strijd om
het voortbestaan van de molens. We zullen die knelpunten niet
noemen, op één uitzondering na: de daadwerkelijke betrokken-
heid in onze samenleving bij molens. Hiermee staan en vallen
onze molens in de toekomst. Wanneer die daadwerkelijke betrok-
kenheid afkalft dan mag men het ergste vrezen; wanneer die
wordt versterkt dan mag de toekomst met vertrouwen tegemoet
gezien worden.
Met dit nummer van de Molenwereld luiden wij de tweede jaar-
gang van ons blad in. Als redactie, maar ook als Stichting Molen-
wereld zijn wij ervan goed doordrongen dat 1999 voor het blad
het ‘jaar der waarheid’ is. Onzes inziens moet een blad als Molen-
wereld toch bestaansrecht hebben in een land met meer dan
duizend wind- en watermolens en duizenden molenliefhebbers.
We zullen er alles aan doem om het voortbestaan van de Molen-
wereld voor de toekomst veilig te stellen, maar niet tot elke prijs.
Molenwereld zal aan het eind van 1999 zijn eigen kost moeten ver-
dienen en daar hebben we wel vertrouwen in. We beginnen
daarom dit jaar met een nieuwe abonneewervingsactie, waarbij
voor iedereen die een nieuwe abonnee aanbrengt een keus uit
meerdere cadeau’s is. Voor meer bijzonderheden verwijzen wij u
naar de advertentie op de achterpagina in dit blad. 
Van onze kant hopen wij in 1999 van de Molenwereld weer een
uitstekend blad te maken, zowel naar inhoud als naar vorm; de
Molenwereld gaat voor u open!

J.S. Bakker
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MOLENS
ACTUEEL

Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041

Sterkere toeristische functie voor
de Groningse molens

De Stichting De Groninger Molen wil met
de molens het cultuurtoerisme promoten,
aansluitend op het provinciaal beleid dat
ook die richting uitwerkt. Natuurlijk is dit een
doel op zich, maar men is ervan overtuigd
dat het toegenomen toerisme het molen-
behoud weer bevordert. Om genoemde
reden moeten niet alleen meer molens fre-
quent open voor het publiek, maar ze
moeten de toerist ook wat te bieden heb-
ben. Er zijn wel dergelijke molens maar het
houdt niet over. Zo is bij de molen Goliath in
Uithuizermeeden een voorlichtingscentrum
van elektriciteitsmaatschappij Edon. Verder
heeft de korenmolen De Lelie in Eenrum
een museumfunctie en er wordt gewerkt
aan een pelproject in molen Ceres te Spijk
en een speltproject in de molen van Pieter-
buren. Nu kunnen dergelijke toeristenfacili-
teiten maar in een beperkt aantal molens
geboden worden. De noodzakelijke be-
mensing plus de kosten vormen hinderpa-
len. Het komt er in feite op neer dat de toe-
ristische functie van de molens hoofdzake-
lijk landschappelijk is; ook belangrijk, maar
moeilijk meetbaar.

Stichting Groninger Molen wil van
molens af

De Stichting Groninger Molen wil volgens
het Groninger Dagblad vier of vijf van haar
zes molens afstoten, omdat zij vanwege de
enorme kosten niet in staat is om deze zes
molens alle ‘als een goed huisvader’ naar
behoren te beheren. De Stichting wil de
zaag- en korenmolen in Ten Boer, de koren-
en pelmolens De Vier Winden in Pieterbu-
ren en de Ceres in Spijk, de korenmolens De
Onderneming in Vierhuizen en eventueel
De Lelie in Eenrum van de hand doen. Al-
leen de watermolen Goliath in Uithuizer-
meeden wordt niet genoemd. 

Men wil hiertoe overgaan alvorens de mo-
lens echt in vervallen staat gaan verkeren,
in de hoop dat de nieuwe eigenaar in
staat is om de fakkel over te nemen. De
Ceres in Spijk, waar een project over pellen
van de grond moet komen, is momenteel
het grootste zorgenkind. De restauratie van
deze molen is nog steeds niet begonnen
omdat er geen subsidie beschikbaar is ge-
steld. Een gesprek met de verantwoorde-
lijke wethouder van Delfzijl heeft geen posi-
tieve resultaten opgeleverd.

Ondertekening contract voor de
bouw molen in Fulton (VS) 

Op vrijdag 4 december kwam burgemees-
ter Paul Sikkema, de burgemeester van Ful-
ton, naar Nederland voor de onderteke-
ning van het contract voor de bouw van
een beltkorenmolen in zijn gemeente in de
Amerikaanse staat Illinois (zie Molenwereld
1998-9-172). Voor het project is een totaal-
bedrag van 2,2 miljoen gulden gereser-
veerd. De keuze is gevallen op een belt-
molen omdat een aantal voorzieningen zo-
als een lift voor gehandicapten en toiletten
geheel of gedeeltelijk in de belt wegge-
werkt kunnen worden. De molen zal in 1999
in Heiligerlee bij Molema klaar gemaakt
worden, waarna verscheping en opbouw,
ook weer door Molema, zal plaatsvinden.
Wanneer de molen klaar is dan zal de Gro-
ningse vrijwillige molenaar Derk Jan Tinga in
de zomer van 2000 twee groepen vrijwilli-
gers opleiden om de molen te bemensen.
Verder maakt Molema ook kans om nog
een molen in de VS te bouwen, maar dan
in Pella (Iowa), waar men geld inzamelt
voor de bouw van een molen. Nu is Pella
gesticht vanuit Nederland door dominee
H.P. Scholte (1805-1868), een van de vaders
van de Afscheiding, een splitsing in de Ne-
derlandse Hervormde kerk in 1836. Om aan
onderdrukking te ontkomen vertrok ds.
Scholte in 1846 met een groep geloofsge-
noten naar de VS, waar hij in 1847 Pella
stichtte. Ten tijde van de Afscheiding was
ds. Scholte predikant te Genderen (in com-
binatie met Doeveren). Niet ver ten westen
van deze kerk stond de wipmolen van de
polder Genderen, die in 1899 in diezelfde
plaats als korenmolen werd herbouwd. Do-
minee Scholte moet deze molen zo onge-
veer vanuit zijn pastorie hebben zien ma-
len. Het zou een goede gedachte zijn om
ter herinnering aan de betekenisvolle rol
van ds. Scholte voor Pella, een replica van
deze (water)molen te bouwen. Dat kan

technisch vrij eenvoudig gerealiseerd wor-
den door gebruik te maken van de teke-
ningen en het bestek van Jan den Besten
voor de niet zo lang geleden voltooide her-
bouw van de Noordeveldse Molen in Dus-
sen.

Jouster vrijwillige molenaars ge-
huldigd

Penninga’s Molen in Joure was tot 1949 in
bedrijf. Stilstand en verval zorgden ervoor
dat van de grote en fraaie molen niet veel
meer dan een ruïne overbleef. In de jaren
1970-1972 volgde op de valreep een kost-
baar restauratie, waarvan de kosten ge-
raamd werden op 158.000 gulden, maar
het uiteindelijke prijskaartje liet een bedrag
van meer dan twee ton zien; destijds zou
dit de duurste molenrestauratie van Neder-
land geweest zijn. Vrijwel direct meldden
zich enige vrijwillige molenaars aan, nadat
Jan Blankenstijn, werknemer bij Douwe Eg-
berts, een oproep in de fabriek deed: ‘Mo-
lenaars gezocht’. Anne Sjoerd de Jong met
Ane Dijkstra en Harm Zuidstra gaven ge-
hoor aan deze oproep. Enige tijd later de-
den Popke Timmermans en Arie van der
Werf hun intrede in de ploeg. Zij hebben in-
middels een 25-jarige staat van dienst op

Een koninklijke onderscheiding voor
Anne Sjoerd de Jong op 27 november
in Joure.
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deze molen. Dat was de aanleiding om
deze mensen, die met veel enthousiasme
en zorg de Penninga’s molen op zijn minst
iedere zaterdagochtend draaiend hou-
den, in het zonnetje te zetten. Dat ge-
beurde onder grote belangstelling op vrij-
dag 27 november in de molen zelf, waarbij
Jan Coppens, voorzitter van de Stichting
Penninga’s Molen, het woord voerde
evenals burgemeester Kuiper van de ge-
meente Skarsterlân. Uiteraard waren er
woorden van lof en cadeaus voor de vijf ju-
bilarissen, maar vooral voor Anne Sjoerd de
Jong werd het een gedenkwaardige mid-
dag omdat burgemeester Kuiper hem de
koninklijke onderscheiding lid van de Orde
van Oranje-Nassau mocht opspelden. De
Jong (61) zit namelijk sinds 1977 in het be-
stuur van de Stichting Penninga’s Molen en
sinds 1984 ook in dat van het Gild Fryske
Mounders. Bovendien verzorgt hij sinds 1987
de opleiding van vrijwillige molenaars op
de Jouster molen, waar hij er inmiddels tien-
tallen heeft opgeleid. Met een dergelijk en-
thousiast team is de kan het met Pennin-
ga’s Molen haast niet verkeerd gaan.

Roeden Camminghabuurstermo-
len als oud ijzer verkocht

De gemeente Leeuwarden heeft de roe-
den van de in 1994 afgebrande Camming-
habuurstermolen per ongeluk als oud-ijzer
verkocht. Een oplettende molenaar ont-
dekte de roeden bij toeval bij een ijzerhan-
delaar en alarmeerde de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg. Via de naam van de
maker (Buurma, Oudeschans) en de num-
mers kwam men er achter dat het hier de
splinternieuwe roeden van de Camming-
habuurstermolen betrof! Op aandringen
van de Rijksdienst kocht de gemeente ze
vervolgens terug.

En cadeaus voor Popke Timmermans.

Op het moment van de brand lagen de
roeden naast de molen gereed om gesto-
ken te worden. Begin 1998 werd de geha-
vende molen gesloopt en thans liggen de
nog bruikbare onderdelen (roeden, staart-
balk, kruihaspel en het beschadigde acht-
kant) opgeslagen in een loods van de ge-
meente. De bovenas is door de brand on-
bruikbaar geworden.
Mogelijk gaan de onderdelen naar de
Fryske Mole; Een geplande herbestemming
voor de molen van de Aylvapolder bij Burg-
werd vorig jaar ging niet door. 

Woudagemaal werelderfgoed

Op 2 december heeft het Werelderfgoed-
comité van de VN-organisatie Unes co in
haar jaarvergadering in het Japanse Kyoto
besloten het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lem-
mer op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.
Het gemaal werd op 7 oktober 1920 in be-
drijf gesteld door Koningin Wilhelmina voor
de Friese boezem die tot dat moment niet
bemalen werd en het van natuurlijke afwa-
tering moest hebben; met alle problemen
vandien. Het stoomgemaal, sinds 1967 olie-
gestookt, daarvoor kolen, heeft een capa-
citeit van 4000 m3 water per minuut bij een
totaal vermogen van 2520 pk, geleverd
door vier tandem compound stoommachi-
nes van elk 630 pk. Het Wouda-gemaal is
het grootste stoomgemaal ter wereld. In
1966 moest het zijn functie afstaan aan het
nieuwe Hooglandgemaal bij Stavoren,
maar bleef bedrijfsvaardig als reservege-
maal. Als zodanig doet het nog gemiddeld
ieder jaar zo’n twintig dagen dienst om het
Hoogland gemaal bij te staan of zonodig
te vervangen. Ook in deze natte herfst be-
wees het gemaal uit 1920 weer goede
diensten. Behalve dit gemaal staan in Ne-
derland het eiland Schokland, de Stelling
van Amsterdam en het molencomplex van
Kinderdijk op de werelderfgoedlijst. De ge-
schiedenis van de strijd tegen het water is
met twee of zelfs drie van de vier objecten
goed vertegenwoordigd.

Het Woudagemaal bij Lemmer bij de ingebruikstelling door koningin Wilhelmina in
oktober 1920 (foto De Prins der geïllustreerde bladen, 23 oktober 1920)

Onderschrift van de foto.
Links: H.M. in gesprek met den burgemeester bij de Truitejesbrug. Midden: Me-
vrouw Eysinga in Friesch costuum, ter verwelkoming van H.M. 
Rechts: Het stoomgemaal, gezien van de landzijde.

Restauratie houtloods bij molen
De Jager in Woudsend

De provincie Friesland heeft 15.781 gulden
subsidie beschikbaar gesteld voor de res-
tauratie van een houtloods bij molen De
Jager in Woudsend. Deze schuur verkeert in
zeer slechte staat, met name het dak en
de dakconstructie. Met de restauratie is
een bedrag van 90.000 gulden gemoeid,
waarvan de eigenaar, de Stichting Zon en
Vrijheid, twintig procent voor haar rekening
neemt. Voor het overige tekenen, naast de
provincie, het rijk en de gemeente Wym-
britseradiel. Eind oktober is met het herstel
begonnen dat eind december afgerond
moet zijn.

Eekmolen Meppel draait! 

Op 7 november 1998 werden de roeden
gestoken in De Eekmolen te Meppel en
nog diezelfde dag, om zes uur ‘s avonds,
draaide de molen voor het eerst sinds
lange tijd. Even leek de zware regenval
roet in het eten te gooien, want in oktober
bereikte het water de voet van de - laag
gelegen - molen; de begane grond bleef
echter op een haar na droog. Het 20,80
meter lange wiekenkruis is voorzien van fo-
kwieken met remkleppen en thans wordt
gewerkt aan het inwendige van de molen.
Dit zal (voorlopig) alleen bestaan uit één
koppel schors(!)stenen.

Norger Noordenveld maalt weer

Eind november werd er op de molen Noor-
denveld in Norg voor het eerst sinds veertig
jaar daadwerkelijk gemalen. Vrijwillig mole-
naar Sytze Jager maalde in de omgeving
verbouwde rogge voor Norger Molen-
brood. De nieuwe eigenaar van de molen,
garagehouder Jan Doornbos, heeft de
molen weer maalvaardig laten maken. Tot
voor kort was daadwerkelijk malen onmo-
gelijk vanwege de in de molen aanwezige
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De proefopstelling van de voor China
bestemde windmolen bij Vaags in Aal-
ten. Op 23 november draaide de molen
voor het eerst bij wijze van proef.

woning, die nu verwijderd is. De biotoop
van de molen is ook aanmerkelijk verbe-
terd door het kappen van een aantal
grote lindebomen die aangetast waren
door de honingzwam, waardoor kappen
zelfs noodzakelijk werd, hetgeen de molen-
biotoop zeer ten goede kwam. Verder is de
snoeizaag ook nog duchtig gehanteerd,
waardoor de molen niet alleen beter op
de wind, maar ook beter in het zicht is ge-
komen.

Vaags bouwt wipmolen voor
China

De Aaltense molenmaker Vaags heeft een
nieuwe wipmolen gebouwd, welke een
plaats krijgt in het Nederlandse paviljoen
op de Expo ‘99 in Kunming in het Zuid-Chi-
nese Bergland. Ondanks het feit dat het-
door een elektromotor gedreven ‘binnen-
molen’ is, zijn de maten niet mis. De vlucht
bedraagt 15 meter. As en roeden zijn van ij-
zer. De molen komt in China in een decor
van een Zaanse omgeving te staan met
huisjes en bruggetjes. De molen is in Aalten
geheel klaar gemaakt en zelfs in elkaar ge-
zet op het terrein voor de werkplaats van
Vaags. Daarna volgde demontage en ver-
scheping naar China. Het is voor de molen-
makers wel een haastklus geweest, want
met het ontwerp en de bouw is slechts acht
weken gemoeid geweest. De molen is zo te
zien een zusje van de molen van de Ma-
rendijkpolder in Leiden, zij het dat het voor
deze molen kenmerkende geel rood is. 

Sloop bedreigt molen Wenum (!?)

‘Deze molen wordt gesloopt door de gem.
Apeldoorn in opdracht van de buurtvereni-
ging W.W.N.N.A. Een ieder die nu nog lid is

De aanklacht op de molen van Wenum
(foto J. Groenwold).

De sinds drie jaar stilstaande molen
van Wenum. In de periode 1972-1995
(meer dan twintig jaar!) behaalde de
molen gemiddeld meer dan 225.000 as-
omwentelingen per jaar, een resultaat
dat maar door zo’n twintig andere
Gelderse molens geëvenaard of wordt
verbeterd maar meestal in een veel
kortere aaneengesloten periode.
(foto J. Groenwold).

van deze Ver. is medeplichtig aan de af-
braak van dit monument‘, zo valt sinds
enige tijd te lezen op een groot bord op de
deur van de windkorenmolen te Wenum.
Zo’n vaart zal het wel niet lopen, maar des-
alniettemin dreigende taal en op z’n minst
erg verontrustend. Molenaar/eigenaar Vor-
derman gaf telefonisch commentaar aan
de redactie van Molenwereld. 
Bron van alle commotie is een al jarenlang
slepend conflict tussen enerzijds de mole-
naar en zijn zoon en anderzijds een aantal
buurtbewoners (van de W.W.N.N.A.) die
bezwaar maken tegen het plaatsen van
auto’s bij de molen. Inmiddels is het conflict
al zo hoog opgelopen dat Vorderman uit
protest de molen al drie jaar niet meer
heeft laten draaien. Daarnaast beklaagt
de molenaar zich over het totaal ontbre-
ken aan medewerking van de gemeente
Apeldoorn. Door de jarenlange stilstand
van de molen is de toestand inmiddels flink
achteruit gegaan. Voor de onderhouds-
kosten ontvangt de molenaar geen subsi-
die, maar wèl veel tegenwerking van de

gemeente Apeldoorn, dus lijkt sloop van
de molen de enige oplossing....
Een dergelijk dreigement uit de mond van
Vorderman moet op z’n minst serieus geno-
men worden. De molen van Wenum is im-
mers één van de weinige molens die tot
voor kort, continu vanaf zijn bouw (ter
plaatse 1913), voor de kleinschalige vee-
voederproduktie in bedrijf is gebleven
(thans wordt met motorkracht gemalen).
Dat zoiets voortkomt uit een grote liefde
voor de molen staat uiteraard buiten kijf.
Vorderman benadrukt bovendien dat hij
sinds vele jaren ook vele (kostbare) onder-
houdswerken aan de molen zèlf heeft uit-
gevoerd en daarmee vele kosten (voor de
overheid) heeft uitgespaard. Dat de zaken
in de (kleinschalige) veevoederbranche
momenteel flink teruglopen, mag alge-
meen bekend zijn. Vandaar dat zijn zoon
momenteel eveneens enige handel in au-
to’s bedrijft en juist dàt zorgt momenteel
dus voor zoveel commotie onder (enige)
buurtbewoners. Het is volgens Vorderman
geenszins de bedoeling om met de stil-
stand/sloopdreiging van de molen mede-
werking van de gemeente af te dwingen,
maar duidelijk mag zijn dat het geduld nu
op begint te raken; ‘We proberen hier al-
leen de kost te verdienen’, aldus Vorder-
man.
Hoe nu verder? Sloop van een molen, in ei-
gendom van een groot molenliefhebber
als Vorderman, lijkt in principe ondenkbaar.
Tevens is onderhand ook wel duidelijk dat
zeker niet alle buurtbewoners voor de
sloop van de molen zijn. Het gebrek aan
medewerking van de gemeente Apel-
doorn zou wellicht te verklaren kunnen zijn
door het feit dat de molen van Wenum de
enige windmolen op Apeldoorns grondge-
bied is; Gebrek aan interesse? Gebrek aan
deskundigheid? Gebrek aan inleving in de
situatie van de molenaar? Voorlopig lijkt
het op een combinatie van deze factoren,
want hoe valt anders te verklaren dat die-
zelfde gemeente Apeldoorn (als eige-
naar!) al sinds jaren kosten noch moeite
spaart om de watermolen in datzelfde We-
num in bedrijf te houden?...
Het lijkt hoogste tijd voor een constructief
overleg tussen de molenaar, de buurtver-
eniging en de gemeente Apeldoorn. Wel-
licht kunnen enkele welwillende buurtbe-
woners een ‘Stichting tot behoud...’ oprich-
ten? Het zal overigens niet de eerste keer
zijn dat met een sloopdreiging, alsnòg een
positief resultaat wordt geboekt: Zo’n tien
jaar geleden vroeg de eigenaar van de
Jan Pol in Dalen eveneens een sloopver-
gunning aan en thans staat deze molen er
weer stralend bij. Laten we datzelfde ho-
pen voor de Wenumse molen...

Start restauratie molen 
De Hoop Rha

De korenmolen van Rha, gemeente Steen-
deren, was tot voor kort een van de wei-
nige grote krepeergevallen in de provincie
Gelderland. Ook bij deze in 1879 ge-
bouwde kleine molen leidde stilstand tot
verval, een verval dat steeds ernstiger vor-
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men aannam. In de gemeentelijke politiek
is het herstel van de molen jarenlang on-
derwerp van gesprek geweest, zij het zon-
der concreet resultaat. Bovendien bleken in
de gemeente Steenderen de beschikbare
restauratiegelden de behoeften aan geen
kant te dekken. In 1995 kocht het echtpaar
Hofman de molen met het huis over van de
laatste molenaars, de Gebr. Windmöller. De
molen werd vervolgens ondergebracht in
de Stichting Molen De Hoop Rha en zo be-
gon het echtpaar Hofman drie jaar gele-
den de strijd om het geld voor de restaura-
tie bijeen te krijgen. Op 21 november was
het zo ver, dat burgemeester S. Buddingh’
van de gemeente Steenderen het startsein
kon geven voor de restauratie. Met een
kraan werd de kap van de molen afgelicht,
waarna die met andere onderdelen in ge-
demonteerde staat naar de werkplaats
van molenmaker Vaags in Aalten werd ver-
voerd. Bij de demontage kwamen een
paar zeer bijzondere zaken voor de dag,
waar we nog apart op terug hopen te ko-
men. Met de restauratie is een bedrag van
550.000 gulden gemoeid. Als alles volgens
plan verloopt dan is de molen van Rha in
het jaar 2000 weer pico bello in orde.

Plannen voor herbouw molen in
Bunschoten krijgen vaste vorm

In Molenwereld 1998-10-196/197 werd mel-
ding gemaakt van plannen voor de her-
bouw van de gesloopte korenmolen van
Bunschoten. Begin november besloot de
Stichting Botterwerf Spakenburg inder-
daad hiertoe. De plannen van de stichting
hebben de volledige steun van de ge-
meente Bunschoten, zoals B&W duidelijk
maakten naar aanleiding van vragen van
de GPV-fractie. De molen moet weer op
zijn oude plaats aan de Molenstraat komen
te staan, waar nu automaterialenhandel
Brezan is gevestigd. De wijze waarop de
Stichting Botterwerf Spakenburg de miljoe-
nen kosten restauratie van het botterwerf-
complex heeft gerealiseerd biedt vertrou-

Het begin van de restauratie van molen
De Hoop in Rha.

wen voor het welslagen van het molenpro-
ject. Bovendien hebben verscheidene
plaatselijke politieke partijen reeds vele ja-
ren gezinspeeld op een eventuele her-
bouw van de molen.

Molenviergang Aarlanderveen
weer volledig in bedrijf.

Op maandag 9 november j.l. maalden alle
molens van de bekende gang van Aarlan-
derveen weer. Na de Nationale Molendag
van dit jaar werd begonnen met het ver-
diepen van de waterlopen van molen Nr. 1
en het gedeeltelijk vernieuwen van de kap
van molen Nr. 2.
Door deze operatie kon alleen de Putmo-
len in bedrijf blijven en stonden de molens
1, 2 en 3, zolang noodgedwongen stil.
De aanleiding om de waterlopen van mo-
len Nr. 1 te verdiepen was het feit dat het
scheprad dringend vernieuwd moest wor-
den. Hoewel het scheprad zelf in 1956 nog
was verdiept, werd de afname van de tas-
ting door achtereenvolgende peilverlagin-
gen steeds merkbaarder. Met name bij
winterpeil kon deze ondermolen, molen Nr.
2 slecht bijhouden. Verder was ook geble-
ken dat de voorwaterloop te hoog was ge-
legen, zodat de molen als het ware over
een bult moest malen en derhalve niet kon
profiteren van een lage stand van de tus-
senboezem.
Bij het verdiepen van het scheprad in 1956
heeft men de laatste kesp met baardplan-
ken laten zitten. Vanaf dit punt liet men de
nieuwe waterloop, die in beton werd uitge-
voerd, schuin aansluiten op het verdiepte
scheprad. De wigvormige naad die daar-
door ontstond met de muren van de wa-
terloop werd opgevuld met steens metsel-
werk. Achter deze vulling bleef de hoger
gelegen houten fundering gehandhaafd.

Waterloopgeschiedenis bij molen 1 in Aarlanderveen in beeld: boven de wapening
voor de nieuwe waterloopmuur de oude betonnen waterloopvloer uit 1956 met in
waalsteen de verdiepte muur. Daarboven, in kleinere IJsselsteen, de oude waterloop-
muur. De afgezaagde kespen en de baard zijn duidelijk zichtbaar (foto Jan Hofstra).

Door het niet verdiepen van de laatste
kesp stond daar bij winterpeil nog maar
een halve meter water. Door de grote
breedte van de waterloop aldaar werd
daarvan nog niet veel hinder van onder-
vonden, maar dat zou zeker komen.
De betonnen wielbak van 1956 gaf het on-
derwiel nog zoveel ruimte dat de wateras
nog 15 cm kon worden verdiept. Door de
bladen van het scheprad 15 cm langer te
maken kon zo een verdieping van 30 cm
worden bewerkstelligd, waardoor de tas-
ting gemiddeld 1,20 m groot zou worden.
De diameter van dit scheprad is door de bl-
adverlenging gebracht op 6,70 m. De her-
bouwde molens aan de Heuvelgang van
de Vierambachtspolder hadden een
schepraddiameter van zeven meter, maar
op dit moment zullen er niet veel molens
zijn met een groter scheprad.
Er zijn diverse zaken die er op duiden dat
het polderpeil in 1786, toen de fundering
van deze molen werd gemaakt, een meter
hoger stond dan nu. Normaal krijgt de on-
dermolen van een gang deze peilverla-
ging alleen voor z’n kiezen, maar door toe-
vallige omstandigheden is het hier ver-
deeld over de drie molens, zodat elke mo-
len het water slechts 34 cm hoger hoeft op
te voeren dan toen. (Per molen wordt het
water thans ongeveer 1,30 m opgevoerd).
Rond 1955 werden de molens onderzocht
door de Prinsenmolen-commissie. De con-
clusie van ir. A. Havinga was dat het schep-
rad van de bovenmolen en van de onder-
molen verdiept moest worden. Die eerste
aanbeveling wekte veel ongeloof, want
van zoiets had men nog nooit gehoord.
Toch was de conclusie van Havinga juist.
Door het verzakken van molen nr.2 had het
scheprad zich namelijk zelf al verdiept
waardoor de molens niet meer op elkaar
waren afgestemd. Door het verdiepen van
de onder- en de bovenmolen werd het
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evenwicht weer bereikt. Achteraf gezien is
het verzakken van molen nr. 2 dus een ge-
luk bij een ongeluk geweest.
De molenaars begonnen na zo’n lange stil-
stand al ontwenningsverschijnselen te ver-
tonen zodat het voor hen zelf en hun om-
geving weer goed is dat de molens weer
kunnen malen.
Aanvankelijk was er nog enige vrees dat
molen nr. 1 veel zwaarder zou gaan
draaien dan voorheen, maar tot nu toe is
daar niets van gebleken. Kennelijk heeft
het verlagen van de voorwaterloop het
grotere waterverzet geheel gecompen-
seerd. Jan Hofstra.

Herbouw Blokkerse Wip 
aanbesteed

Op 16 november is het herstel van de op 27
juli 1997 door brand zwaar beschadigde
molen van het deel Blokweer van de polder
Alblasserdam officieel aanbesteed. Op die
dag hebben de voorzitter van de Stichting
tot instandhouding van Molens in de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden, de heer
C. Bakker en de vice-voorzitter, drs. H. Visser,
het proces-verbaal van aanbesteding on-
dertekend in De Til in Giessenburg. Na de
brand heeft de verzekeringsmaatschappij
bijna een miljoen gulden uitgekeerd, na af-
trek van de opruimkosten is hiervan 930.000
over. De herbouwkosten bedragen 960.000
gulden, zodat er nog een tekort is van
30.000 gulden. Om die reden is het nog niet
bekend wanneer de werkzaamheden pre-
cies beginnen. Voor het herstel is anderhalf
jaar uitgetrokken. De molen krijgt weer het
uiterlijk van voor de restauratie van 1968:
met dakpannen op de ondertoren en een
verbusseld gevlucht.
Het specifieke molenmakerswerk is gegund
aan molenmaker De Gelder Favier uit
Tricht, terwijl het herstel van de woning in
de molen zal worden uitgevoerd door Van
Ek B.V. uit Nieuw-Lekkerland.

Molen Goidschalxoord onttakeld

Begin november zijn de roeden uit de ko-
renmolen van Goidschalxoord gehaald
omdat deze doorgeroeste Potroeden ge-
vaar voor de omgeving begonnen op te
leveren, te meer daar de molen pal langs
de weg richting Oud-Beijerland staat. Het
werk is uitgevoerd door een molenmaker in
opdracht en voor rekening van de eige-
naar, de erven Weeda, nadat de ge-
meente Binnenmaas gesommeerd had
maatregelen te nemen. 
De gemeente Binnenmaas en de molen-
stichting in die gemeente hebben zich her-
haalde malen ingespannen om tot restau-
ratie van deze uit 1718 daterende molen te
komen, maar men is tot op heden er niet in
geslaagd om tot overeenstemming te ko-
men met de eigenaar. Dat is heel jammer;
in het bijzonder omdat deze molen aan het
begin van deze eeuw de best onderhou-
den molen van de Hoeksche Waard was,
welke van 1818 tot 1918 bemalen werd
door de familie Kluit. Ondanks de ruïneuze

staat waarin de molen en het ernaast ge-
legen molenaarshuis verkeren, laat het zich
voorstellen hoe het eens is geweest: mole-
naarsleven van de eilanden op zijn best.
Hopelijk krijgt die glorie toch ooit weer ge-
stalte.

Plannen voor muurwerkverbete-
ring bij De Roode Leeuw in
Gouda

Nadat de afgelopen jaren het wiekenkruis
en het gaande werk van De Roode Leeuw
te Gouda uitvoerig werden gereviseerd,
worden thans plannen gemaakt voor de
nog steeds in plastic gehulde onderdelen
van de molen. Als eerste is daar de ge-
scheurde en daardoor volledig lekke, ge-
potdekselde kap. Aanvankelijk ging de
voorkeur uit naar een ‘gewone’ houten
kap met dakleer, maar dit werd om rede-
nen van historische authenticiteit afge-

Proefvak op De Roode Leeuw in
Gouda van stucwerk op betonnet. Op
de foto is duidelijk te zien hoe dit ‘op
pootjes’ staat.

keurd. Als alles volgens plan verloopt zal
nog dit jaar een nieuwe gepotdekselde
kapbedekking worden aangebracht; In
Schiedam werden onlangs goede resulta-
ten geboekt met goede (en dus niet
lekke!) gepotdekselde kappen...
Als tweede is er uiteraard de in zeer slechte
staat verkerende stenen romp. Jarenlang
ging de discussie over schoon metselwerk
òf een beklede romp. Aan het eind van de
discussie bleek echter dat niemand een
waterdichte romp zonder bekleding kon
garanderen; Een gemeentelijke commissie
adviseerde zelfs om de romp opnieuw te
voegen, concludeerde vervolgens dat de
romp dan niet waterdicht zou zijn, maar
‘dan zou de opslag en verwerking van gra-
nen elders moeten plaatsvinden’... Dat dit
het einde van het molenaarsbedrijf zou be-
tekenen moge duidelijk zijn. Ondertussen
werd geëxperimenteerd met diverse romp-

bekledingen: Op stellinghoogte werden
proefstukjes aangebracht van respectieve-
lijk potdekselwerk (geen gezicht), leien
(nog minder gezicht) en kunststof trespa-
plaat (helemaal geen gezicht). Inmiddels is
zo goed als zeker dat er voor een vierde
oplossing zal worden gekozen. Het betreft
hier stucwerk dat wordt aangebracht op
een (beton)net, dat zich enkele centime-
ters van de romp bevindt, waardoor een
(geventileerde) spouw ontstaat. Deze be-
kleding zal aan de waterzijde over 180 gra-
den worden aangebracht. Volgens de
meest optimistische berichten zou ook dit
nog dit jaar gaan gebeuren...

Rijnlandse Molenstichting voert
actie voor verplaatsing molen

Het leek de goede kant op te gaan met de
molen Hoop doet Leven van de voorma-
lige polder Kamphuizen aan het Oegst-
geester Kanaal in de gemeente Rijnsburg.
De door de uitbreiding van de veiling Flora
in de knel komende molen zou verplaatst
worden naar een betere plaats in de Els-
geesterpolder in de gemeente Voorhout.
Op papier is alles in orde, maar dat papier
dreigt, om het met historische woorden te
zeggen, ‘nur ein Fetzen Papier’ te worden.
Nu zijn de voorbereidingen niet van een
leien dakje gegaan. Natuurlijk lagen er
weer boze buurtbewoners dwars, terwijl en-
kele grondeigenaren zich niet konden vin-
den in de voorstellen voor de grondver-
koop ten behoeve van de bouw en de
waterstaatkundige infrastructuur van de
molen (zie Molenwereld 1998-10-198). Nu is
dit allemaal nog tot daaraan toe, maar de
problemen rezen de pan uit toen bleek dat
dit ook de kosten gold. Er wordt nu een ver-
eist bedrag genoemd van 750.000 gulden
en daar voorzag het convenant uit 1997
niet in. Aanvankelijk zou de veiling 350.000
gulden betalen, de verplaatsingskosten ex-
clusief de grond. Doordat de veel hogere
kosten is de hele verplaatsing op losse
schroeven komen te staan. Daar komt bij
dat Van der Lee, de nieuwe burgemeester
van Rijnsburg, volgens CDA-statenlid Veer-
man, niet alleen een tegenstander van de
afgesproken verplaatsing is, maar ook die
verplaatsing in een gesprek met GS ter dis-
cussie heeft gesteld. Tot overmaat van
ramp is de bouwvergunning voor Florapark
verleend nadat de verplaatsing op papier
in orde was, de bouw ervan is thans in volle
gang. Daarmee is ook het pressiemiddel
weggevallen om de veiling c.a. onder druk
te zetten. Door de hele constellatie is ver-
plaatsing van de Hoop doet Leven in een
impasse geraakt! Met name het gat in de
begroting kan die hele verplaatsing wel
eens om doen vallen. De voorzitter van de
Rijnlandse Molenstichting, de heer L. Dijk-
man maakt zich sterk om die impasse te
doorbreken. Hij vindt het een schandaal,
dat afspraken van bepaald niet de eerste
de besten zo makkelijk onderuit kunnen
gaan waardoor de Hoop doet Leven als
gevolg hooguit nog zijn naam eer aan
doet. Dijkman wil deze gang van zaken de-
snoods via gerechtelijke stappen aanpak-
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ken. De Rijnlandse Molenstichting wil bo-
vendien om de impasse te doorbreken ga-
rant staan voor 175.000 gulden en de mo-
len overnemen van de veiling. Verder zou
de veiling zijn bijdrage moeten verhogen
tot een half miljoen en de provincie Zuid-
Holland zou met 75.000 gulden extra moe-
ten komen, waarmee de verplaatsing in ie-
der geval financieel rond is. De Rijnlandse
Molenstichting heeft dit bedrag overigens
niet, maar zal zich er wel sterk voor maken.
Al met al kan een tekstschrijver in de Hoop
doet Levenstory stof vinden voor een regel-
rechte soap - helaas.

Scherphamer voor Krijn 
Zandburg

Tijdens de najaarsvergadering van vereni-
ging De Zeeuwse Molen kreeg molenaar
Krijn Zandburg, als blijk van waardering
voor zijn diensten, de jaarlijkse Scherpha-
mer uitgereikt. Krijn begon zijn loopbaan als
leerjongen op De Pere in Oost-Souburg en
maalde daarna op diverse andere molens.
Tot de noodlottige brand in 1964 was hij be-
roepsmolenaar op de Ons Genoegen in
Middelburg, waarna hij terugkeerde naar
De Pere bij zijn schoonvader Kees Kasse.
Nog steeds is Krijn dagelijks op deze molen
actief. Proficiat!

Monumentenzorgen op Tholen

De gemeente Tholen is een van de ge-
meenten die zwaar wordt getroffen door
de nieuwe regeling voor monumenten-
zorg: tot 2002 kan men aanspraak maken
op 210.000 gulden per jaar; in 2003 daalt dit
met 40% tot 123.000 gulden. Tholen telt re-
latief veel molens, niet minder dan tien,
waarvan er zes eigendom van de ge-
meente zijn. Tel uit je winst. Desondanks
plant Tholen de restauratie van drie mo-
lens: De Korenbloem in Scherpenisse, uit-
voering in 1999, nodig 408.376 gulden; de
standerdmolen in Sint Annaland, uitvoering
eveneens in 1999, 111.000 gulden en De
Hoop in Sint Philipsland, 228.000 gulden, uit-
voering in 2001.

Het eerste olieslaan op Holtens-
molen Deurne 

Het werd een race tegen de klok om Hol-
ten’s Molen in Deurne ‘olieslagvaardig’ te
krijgen voor de officiële opening op zater-
dag 24 oktober 1998. Wanneer ik de don-
derdagavond ervoor rond half acht arri-
veer is molenmaker John de Jongh nog
druk doende met het treffen van de laatste
voorbereidingen; morgen wordt namelijk
‘de grote dag’... Als John om tien uur naar
huis gaat, borg ik de laatste wiggen, be-
vestig een touw aan de hefboom waar-
mee de vuister bediend wordt en nog zo
een aantal kleine zaken. Om half één ga ik
slapen.
De volgende morgen wordt ik om acht uur
door John gewekt; het is eigenlijk de be-
doeling dat ik eerst nog twee ontbrekende

Het eerste zaad op het vuister.

Het oliewerk in Holten’s Molen in
Deurne.

zoomlatten in het hekwerk van de buiten-
roede ga aanbrengen, maar het weer
gooit lelijk roet in het eten: De regen valt
met bakken tegelijk uit de lucht en er staat
een harde zuidwesten wind. We gaan dus
- noodgedongen - eerst alle kammen en
staven van de olieslagerij in de was zetten.
Rond een uur of tien is het grote moment
daar en kan het olieslaan beginnen. De zei-
len (die trouwens te smal zijn) zitten nog in
de verpakking, maar die hebben we van-
daag ook niet nodig. De molen staat iets
uit de wind, maar vanwege de harde wind
besluiten we dat maar zo te laten. Als ik de
vang licht loopt de molen al snel zo’n 70 à
80 einden. Beneden in de belt draait de
grote kollergang rustig zijn rondjes (wat
gaat dat eindelijk langzaam in vergelijking
tot de snelheid van het wiekenkruis!). Het
eerste koolzaad gaat onder de kantstenen
en op gevoel bepalen we wanneer het
voldoende geplet is. Het geplette kool-
zaad gaat vervolgens op de vuister waar
het verwarmd wordt. Er wordt mij verteld
dat het geplette koolzaad handwarm
moet zijn, voordat het in de zgn. ‘buulen’
kan en geperst kan worden. Alleen de
buulen blijken iets te groot en ondergete-
kende doet enige pogingen om ze te ver-
stellen (’Korenmolenaar blijf bij uw maal-
bak!’). Verder verloopt alles vlekkeloos en
het gangwerk loopt schitterend. Wanneer
de buulen in de slagbank zijn geplaatst
(een fraai tweedehands exemplaar af-
komstig van een voormalige rosoliemolen
in Wanroy) kan de slaghei zijn werk doen; er
is één slaghei en één loshei. Voor het eerst

sinds vele jaren produceert de Holtensmo-
len weer olie! Ik denk dat het wel een eeuw
geleden kan zijn toen dit in Brabant voor
het laatst op windkracht gebeurde, maar
enkele oudere inwoners van Deurne die
het spektakel gade slaan, vertellen dat de
olieslagerij nog tot na de Tweede Wereld-
oorlog in de molen aanwezig is geweest.
Nou ja, het moet dan toch zeker een halve
eeuw geleden zijn. Het was in ieder geval
een schitterende ervaring, een indrukwek-
kende gebeurtenis die ik niet graag had
willen missen; jammer van die zoomlatten...
Willem Roose

Najaarsvergadering TIMS-NL

Op zaterdag 28 november hield TIMS-Ne-
derland haar najaarsvergadering in verga-
dercentrum De Schakel in Nijkerk. Het was,
als gebruikelijk, een geanimeerde verga-
dering met voordrachten van hoog ni-
veau. ‘s Morgens passeerden een aantal
huishoudelijke zaken de revue. Louis Blom
en Gerrit Perfors hadden na een jaren-
lange staat van dienst te kennen gegeven
zicht niet als bestuurslid herkiesbaar te stel-
len. In hun plaats werden Jaap van Driel en
Leo van de Drift in het bestuur gekozen.
Erik Tijman hield aan de hand van dia’s een
korte voordracht over een merkwaardige
kruising van een standerdmolen en een
wipmolen op het dak van een schuur in Po-
len. Hub Akkermans hield een uitvoerige le-
zing over vollen en volmolens. Dit was een
vrij diepgaand, principieel, maar zeer hel-
der en op voortreffelijke wijze gebracht be-
toog, dat bij de aanwezigen ongetwijfeld
niet alleen de kennis van deze, in Neder-
land verdwenen, molensoort verhoogde,
maar ook goed was om textiel en wat er-
voor komt kijken eens met andere ogen te
bezien. Molenmaker Luc Verbij presen-
teerde in woord en beeld een Ameri-
kaanse windmolen, te weten de Fabian’s
Windmill in de Fox Valley tussen Batavia en
Geneva in de staat Illinois. Een voordracht
van Herman Hagens over Veluwse water-
radmolens sloot de middag af. Het accent
hierbij rustte op de tot wasserij verbouwde
papiermolens, vaak, zoals bleek, ten on-
rechte gezien als een soort afgang voor de
eerstgenoemde soort. Ze vormen wel de-
gelijk een volwaardig bedrijf, dat een boei-
ende ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Nieuwe serie kaarten Levende
Molens

De Stichting Levende Molens heeft onlangs
een nieuwe reeks van vijftien kleurenkaar-
ten uitgebracht met bestaande en verd-
wenen molens in Nederland en Vlaande-
ren. Het betreft:
1. Bergambacht (ZH): korenmolen Den

Arend met volle zeilen.
2. Hazerswoude-Rijndijk (ZH): Benthuizer

Bovenmolen, een historische opname
van deze verdekkerde stenen water-
molen vóór de onttakeling in 1960.

3. Rha, gem. Steenderen (Gld.): stenen
bergkorenmolen De Hoop in de jaren



92de jaargang 1999 nr. 1

zestig (zie foto voorzijde omslag).
4. Brouwershaven (Zld): houten acht-

kante siermolen Windlust van molen-
maker Van den Hamer in 1958, nog met
zelfzwichting, vernield tijdens een storm
in 1990 en nadien herbouwd.

5. Gilze-Rijen (NB): stenen bergkorenmo-
len van Theeuwes, enkele jaren voor de
sloop in 1972.

6. Schayk-Klein Gaal (NB): stenen grond-
zeiler Nooit Gedacht voor de onttake-
ling in 1961.

7. Schimmert (Ned. Lb): achtkante Proos-
dijmolen, ruim een jaar vóór de sloop in
1962.

8. Rupelmonde (OVl): enige maalvaar-
dige getijwatermolen in de Benelux,
onlangs gerestaureerd.

9. Ronse (OVl): stenen grondzeiler Tribury-
molen, opname uit 1973, voor de ont-
takeling.

10. Etikhove (OVl): standerdmolen De
Nieuwe Bossenare, opgezeild en in wer-
king. Herbouwd in 1994, eerder de Tuk-
molen in Impe.

11. Meerbeke (OVl): bovenslagwatermo-
len Fonteintjesmolen.

12. Harelbeke (WVl): standerdmolen de
Koutermolen, opname uit 1973 van de
in 1982 gesloopte molen.

13. Kasterlee (Aw): stenen grondzeiler De
Zwarte Molen, opname uit 1962; vier
jaar later brandde de molen uit.

14. Stambruges (Hen): stenen grondzeiler
Moulin Colmant, opname uit 1973 van
de inmiddels tot ruïne vervallen molen.

15. St. Sauveur (Hen): Standerdmolen Mou-
lin Valentin.

Men kan de volledige reeks bestellen door
het overmaken van ƒ 15,- (inclusief ver-
zendkosten) op giro 41902 of bankrekening
8618.88.049 op naam van Stichting Le-
vende Molens, Vincentiusstraat 7, 4701 LM
Roosendaal. Wie losse kaarten of slechts
een deel van de serie wil bestellen, kan
contact opnemen met de stichting.

in ‘t kort:

- De verplaatsing van de molen De Passie-
bloem in Zwolle is van de baan omdat de
stemmen in de gemeenteraad over een
voorstel hiertoe staakten. Wel wil men de si-
tuatie voor de molen ter plekke verbeteren.
- De RDMZ heeft haar bezwaar tegen de
bouwplannen in de omgeving van de ont-
takelde molen Concordia in Ede ingetrok-
ken, omdat de berekening van TNO aan-
toont dat de nieuwbouw leidt tot een ver-
houdingsgewijs geringe afname van de
gemiddelde jaarlijkse beschikbare wind-
kracht, terwijl de molen allesbehalve be-
drijfsvaardig is. De bebouwing langs de Te-
lefoonweg mag maximaal dertien meter
hoog worden en langs de Molenstraat tien
meter. De baliehoogte van de Concordia
is acht meter.
- De Molenstichting Harderwijk heeft plaat-
sing op de Rijksmonumentenlijst aange-
vraagd voor haar korenmolen De Hoop
aan de Vissersdijk in Harderwijk, nadat

plaatsing op de gemeentelijke monumen-
lijst eerder dit jaar werkelijkheid is gewor-
den, zij het na veel discussie (zie Molenwe-
reld 1998-7/8-149 en 1998-11-221).
- Eind vorig jaar ging de restauratie van de
onttakelde Seismolen in Middelburg van
start (zie Molenwereld 1998-12-246). De mo-
lenromp is inmiddels rechtgezet; deze is in
de loop der jaren 80 cm. uit het lood gezakt
waardoor vuistdikke scheuren zijn ontstaan.
Een gespecialiseerd bedrijf uit Waddinx-
veen heeft de molen met behulp van hy-
draulische vijzels weer te lood gezet en
thans rust hij op een nieuwe, 60 cm. dikke
betonvloer waaronder 20 heipalen. Het ligt
in de bedoeling dat de molen in 2000 weer
maalvaardig zal zijn. Het oorspronkelijke
gaande werk werd reeds in de twintiger uit-
gesloopt.
- De bezwaren tegen de hoge geluidswal
bij molen De Hoop van Van Riel in Bavel (zie
Molenwereld 1998-4-77 en 1998-9-177) heb-
ben in ieder geval al in zoverre resultaat ge-
boekt dat de wal voor de molen geen vijf-
tien meter, maar ‘slechts’ tien meter hoog
wordt. 

Tentoonstellingen:

Oktober 1998 - februari 1999:
tentoonstelling over molens t.g.v. 25 jarig
bestaan Ver. Vrienden van de Groninger
Molens in het waterschapshuis van het ws.
Eemszijlvest, Westersingel 66, Appingedam
(op werkdagen, van 9.00 tot 16.30 uur)

Bestuur Harderwijkse Molenstichting, Kennedylaan 53, 3844 BB Harderwijk. 

Telefonische inlichtingen kunt u vragen bij de secretaris, de heer H. Mol, tel. 0341-417142

Het bestuur van deHarderwijkse Molenstichting is op zoek naar een:

Ambachtelijk Molenaar (m / v)Eeuwenlang was de korenmolen

“de Hoop” bepalend voor het

Harderwijkse stadsgezicht vanaf

de Zuiderzee. In 1969 werd deze

molen door brand verwoest. Sind

1992 heeft de Harderwijkse Mo-

lenstichting zich ingespannen

voor de herbouw van de molen. 

Dankzij de steun van tientallen

vrijwilligers en sponsors slaag-

den we erin deze droom te ver-

wezenlijken. In mei 1999 zal aan

de haven van Harderwijk onder

de oude naam “De Hoop”een

prachtige stelling-korenmolen in

gebruik worden genomen.  

Wi j  b i eden u 

- Een prachtige molen, die zowel op windkracht (2 koppel stenen), 

als elektrisch kan malen.

- Een zeer afwisselende werkomgeving: elke week laat onze hoofdsponsor, 

Natudis b.v. te Harderwijk, een aanzienlijke hoeveelheid biologisch meel

produceren. In het toeristenseizoen verwachten we veel bezoekers, voor 

wie we op de begane grond van de molen een winkeltje met molenartikelen

zullen exploiteren.

- Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Wi j  v rag en 

- Een gediplomeerd molenaar, met enkele jaren relevante werkervaring. 

- De bereidheid om tenminste 24 uur per week en zo mogelijk full-time te werken.

- Een enthousiaste en ondernemende persoonlijkheid.

U bent in dienst van onze hoofdsponsor:Natudis b.v. te Harderwijk. Voor 

de dagelijkse gang van zaken onderhoudt u contact met de coördinator van 

de Harderwijkse Molenstichting. De ontvangst van bezoekers, het geven 

van voorlichting en de exploitatie van de molenwinkel zal in hoofdzaak 

verzorgd gaan worden door vrijwilligers.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan binnen 14 dagen uw schriftelijke reactie naar:
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J.S. Bakker

Molenstenen in voeten:
beter te vergeten

Generaties korenmolenaars
hebben de maat van molen-

stenen opgegeven als 
dertienders, veertienders, tot

zeventienders toe. Men
neemt algemeen aan dat dit
slaat op de omtrek van de
steen, gemeten in Amster-
damse voeten. Het kon wel

eens een fabeltje zijn.

Het verladen van molenstenen te Andernach aan het eind van de vorige eeuw met
de nog steeds bestaande kraan die uit 1554 dateert. De honderden stenen aan de
voet van de kraan wijzen erop dat het 'stenen tijdperk' in de maalindustrie beslist
nog niet is afgelopen.

Keulen

Bonn

Andernach

KoblenzMendig

Mayen

Cochem

Rijn

Moezel

Kaartje van het molensteengebied tus-
sen Rijn en Moezel

De oorsprong

Iedere korenmolenaar wist het: een ze-
ventiender steen heeft een diameter van
1,50 m;  een zestiender meet 1,40 m in dia-
meter, enzovoorts tot een dertiender met
1,10 m toe. Een 'twaalfder' voor een steen
van een meter kwam niet voor maar werd
een wolf genoemd. Dat klinkt onbegrijpe-
lijk, maar minder wanneer men aan het
Duitse twaalf denkt: zwölf. 
In de loop der eeuwen was de herkomst
van de maatvoering geheel in het ver-
geetboek geraakt. Men gebruikte de na-
men en daarmee uit. Toch waren er mole-
naars die nieuwsgierig waren naar de oor-
sprong ervan. In hun vakblad 'de Mole-
naar' liep de rubriek 'Vragenbus'. Daar stelt
in No. 42 van 20 oktober 1948 M. te Z.
vraag 1667: "Zoudt U ons kunnen vertellen
wat men onder 15der, 16der of 17der ste-
nen verstaat en hoe men aan die aandui-
ding komt?"Met die 'U' wordt de redacteur
van 'de Molenaar' bedoeld, J.H. Rijnen-
berg, de vraagbaak van de Nederlandse
korenmolenaars en maalindustrie. Rijnen-
berg antwoordt: "Een 15der steen heeft
een diameter van 1.30 meter, een 16der
steen 1.40 meter en een 17der steen 1.50
meter. Hoe men aan die aanduiding komt
weet ik niet; men heeft wel eens getracht
een reden op te geven, maar ze lijken me
niet plausibel. Men moet in die aanduidin-
gen maar niet méér zien dan een van
ouds gangbare Nederlandse nummering.
(getekend) D. 'D.' stond voor Dirksen, een
pseudoniem dat Rijnenberg hanteerde.
Een paar weken later komt er toch een
antwoord binnen op vraag 1667. V. te P.
schrijft in het nummer van 10 november:
"De aanduiding 15der, 16der en 17der bij
stenen betekent 15, 16 of 17 Amster-
damse voet omtrek." De consciëntieuze

Rijnenberg schrijft daarop "Dat is wel aar-
dig bedacht, maar men zal nadere bere-
kening ontdekken dat het toch niet hele-
maal klopt. Bij een 17der steen moet een
Amsterdamse voet 28 cm zijn, bij 15der ui-
terlijk 271/2 cm en bij een veertiender
steen nauwelijks 27 cm. Maar zo precies
zullen we het niet nemen." (Een Amster-
damse voet is 28,3 cm. JSB). In 'de Mole-
naar' van 23 mei 1956 stelt K. te H. een-
zelfde soort vraag. Rijnenberg antwoordt
dan "De juiste herkomst van de aandui-
dingen zeventiender enz. is mij niet be-
kend. De molensteenhandel is, zoals be-
grijpelijk, al zeer oud. Vermoedelijk zijn de
aanduidingen afkomstig uit het Rijnge-
bied, waar de blauwe stenen vandaan
komen. Aangezien de Nederlandse mole-
naars vroeger bijna uitsluitend deze Duitse
stenen gebruikten, is er wat voor te zeg-
gen dat juist in ons land de bedoelde
aanduidingen voorkomen. Het meest
voor de hand liggend is, dat een zeven-
tiender steen een omtrek heeft van onge-
veer 17 voet, een zestiender een omtrek
van ongeveer 16 voet enz. Dat klopt wel-
iswaar niet precies, maar de maat van de
voet is ook niet overal gelijk. Mogelijk is,
dat bij de invoering van het metrieke stel-



112de jaargang 1999 nr. 1

Molensteenfabriek even buiten Andernach naar een tijdschriftfoto van omstreeks
1920. Tientallen molenstenen staan klaar voor transport. Blijkbaar maakte men voor
de af- en/of de aanvoer gebruik van een smalspoorlijntje. In 1900 waren er in
Mayen en omgeving nog 291 bedrijven in de steenindustrie. Er werkten toen in to-
taal 2607 arbeiders. Nu gaat het nog maar om een handvol.

Advertentie uit 'de Molenaar' van 11
mei 1994. Ook nu nog wordt in adver-
tenties met de eeuwenoude maat ge-
werkt.

sel normalisering is toegepast waarbij een
rond getal voor de steendiameter is aan-
genomen.D."
Later, in 1964, komt M. van Hoogstraten in
'De molens van Zeeland' ook met de ver-
klaring van de Amsterdamse voeten, die
hij waarschijnlijk ontleend heeft aan 'de
Molenaar'. Rijnenberg komt er zelf in 1968
op terug in het 'Gelders Molenboek'.  Hij
schrijft dan 'Waarschijnlijk weet niemand
hoe men aan deze benaming komt." Hij
draait dan de zaak om en deelt de om-
trek door de naam: 4,40 : 16. Dat levert
dan een maat op die Rijnenberg "een
voetmaat" noemt: 27,4 cm en daar dan
verder mee rekenen. Dan komt men uit
op respectievelijk 1,48; 1,40; 1,31; 1,22 en
1,13 m. De afwijking is bijzonder klein, niet
meer dan 3 cm. Sindsdien is men eigenlijk
altijd het voetmaat verhaal blijven vol-
gen. Het klopt ook aardig, maar de Am-
sterdamse voetmaat is zeker te groot met
zijn 28,3 cm. Vandaar dat Rijnenberg
spreekt van een voetmaat. Nu zijn die er
in verschillende lengten. Hier te lande va-
rieerden ze van 26,8 cm (Utrechtse stads-
voet) tot 32,6 cm (Friese koningsvoet). Een
Duitse voet van 27,4 cm is dus heel wel
mogelijk.

Praktisch probleem

Nu is er desondanks toch een reden om te
twijfelen aan het voetenverhaal. De alle-
daagse praktijk is die grond. Het werken
met een omtrekmaat is onhandig. Stel dat
men bij fietsbanden met omtrekmaten te
werk zou gaan. Het is dan niet makkelijk
om 'even de maat te nemen'. Veel men-
sen zullen dan gemakshalve de doorsnee
nemen en de omtrek uitrekenen! Het is als
regel makkelijker om met diameters te
werken dan met omtrekken. Men zal voor
het laatste kiezen als het moeilijk anders
kan of wanneer het werken met de om-
trek praktisch nut heeft. Bij een molen-

steen kan men dan denken aan het on-
derverdelen van de steen voor de kerven,
maar dat is toch niet echt overtuigend.
De maat van een molensteen neemt men
het makkelijkst als doorsnede. Dat is dan
ook de reden waarom de schrijver dezes
sinds jaar en dag twijfelt aan de verklaring
met de Amsterdamse voeten. Die twijfel is
nog versterkt doordat, voor zover mij be-
kend, er nog nooit een archiefstuk boven
water is gekomen waar bij de molen-
steenmaat de eenheid, te weten de voet,
vermeld staat. En dat mag men bij een
betrekkelijk courant artikel als een molen-
steen toch wel verwachten.

Zoeken

Het was niet moeilijk om in de voetsporen
van Rijnenberg te treden en de diverse
maten te delen door de naam 1,50 ge-
deeld door 17 enz. Dan ontstaat het vol-
gende beeld:

1,50 : 17 = 0,088
1,40 : 16 = 0,088
1,30 : 15 = 0,087
1,20 : 14 = 0,086
1,10 : 13 = 0,085

Wanneer we dan, evenals Rijnenberg met
de gevonden maat voor de zestiender
steen de omtrekken uitrekenen dan ko-
men we op respectievelijk 1,50; 1,41; 1,32;
1,23 en 1,14 m. Dat betekent dat de af-
wijking, evenals bij het voetenverhaal van
Rijnenberg, gering zijn, maximaal 4 cm!
Maar wat was dan de gezochte een-
heid? Waarschijnlijk was het een maat die
veel verder in de vergetelheid weggezon-
ken was dan de voet, die wordt immers in
de Angelsaksische wereld nog wel ge-
hanteerd. Mijn gedachten gingen daarbij
uit naar de palm, een eenheid die in het
metrieke stelsel gelijk wordt gesteld met
10 cm, maar daarvoor veel kleiner was.

De Romeinen hanteerden deze eenheid
al. Ze kende de handbreedte, de 'palmus'
van 7,4 cm, te verdelen, heel logisch in
vier 'digita', vier vingers van 1,85 cm. Zelfs
de klassieke Grieken hanteerden de
zelfde maten zij het dat ze in het Grieks
'palaistè" (handbreedte) en 'daktylos'
(vingerbreedte). En in plaats van vinger
mag men ook wel duim nemen. Maar in
feite krijgt men met de palm als maat-
eenheid hetzelfde probleem als met de
voet: welke palm? De klassieke palm is te
klein, de metrieke te groot. We houden
het met Rijnenberg dan maar even op
'een palmmaat'.

Gevonden

Hierboven werd reeds gesteld dat er nog
steeds geen zwart-op-wit bewijs was van
de voet als molensteenmaat. Dat had ik
toen ook niet voor de palm. Maar juist de
laatste paar jaar zijn daar heel wat voor-
beelden van boven water gekomen,
voornamelijk in het Vlaamse blad 'Mole-
necho's' via transcripties van oude akten.
Er wordt dan inderdaad gesproken van
molenstenen van 16 en 17 palm, waar-
mee in feite het bewijs geleverd werd
voor de hypothese die ik al jaren koes-
terde, maar niet kon bewijzen, zoals ook
eigenlijk het voetenverhaal niet meer dan
een veronderstelling was. 

Ook in Duitsland hanteerde men de palm
of polm. Fridolin Hörter citeert in zijn 'Get-
reidereiben und Mühlsteine aus der Eifel'
(Mayen 1994) een kraangeldenverorde-
ning uit de vijftiende eeuw uit Keulen
waarin de zin voorkomt 'Item ein groiß
moelensteyn van 16 of 17 polm = 4 Albus'
(kraangeld). 

Verder zoeken

Maar welke palm hanteerde men? Rijnen-
berg opperde in 1956 dat het een maat
hanteerde uit het Duitse Rijngebied, want
daar kwamen immers de meeste Neder-
landse molenstenen vandaan. Hierboven
werd Keulen reeds genoemd. Deze stad
ligt niet ver van het gebied waar de bo-
dem de meeste blauwe stenen prijs heeft
gegeven en wel de omgeving van de
stad Mayen in de Eifel. Daarvandaan gin-
gen de stenen over de weg naar Ander-
nach in de Rijn, vanwaar de stenen ver-
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scheept werden (zie kaart). 
Hörter haalt in het hierboven genoemde
boek 'Bergmeister' Schulze aan die in 1828
in 'Die Mühlsteinbrüche zwischen Mayen
und dem Laacher See' de bij de fabri-
cage gehanteerde maten voor molen-
stenen aangeeft. Schulze heeft het, even-
als in Nederland, over zeventienders, zes-
tienders enz. Hij koppelt dit begrip niet
aan de diameter, maar aan de hoogte
van de steen in duimen, die hij ook in cen-
timeter aangeeft, terwijl hij de diameter in
een combinatie van voeten en duimen
uitdrukt en, dat is het belangrijkste, ook in
centimeter volgens onderstaande tabel:

HOOGTE DIAMETER

duim cm voet/duim cm

17der 17 44 5-3 165
16der 16 42 4-10 153
15der 15 39 4-6 142
14der 14 36 4-2 131
13der 13 34 3-10 121
wolf 12 31 3-6 110

Blijkbaar was toen, in 1828 het begrip
palm al in onbruik geraakt, anders zou
Schulze het toch zeker genoemd heb-
ben. Hörter constateert leidt uit de tabel
af dat Schulze voor de dikte van de steen
de Rijnse duim van 2,62 cm hanteert,
maar voor de diameter een nog oudere
maat, de Keulse duim van 2,4 cm.
Waarom hij dat doet is mij een raadsel,
want als men uitgaat van 12 duimen in
een voet, dan klopt met Rijnse duimen al-
les exact. Het kan zijn dat hij uitgaat van
14 duimen in een voet en dat moet er lo-
gischerwijze een kleinere duim zijn om
aan de opgegeven omtrek te komen,
maar dan klopt het weer niet!

Nog dieper graven

Het zal duidelijk zijn dat de maten zoals
die nu gehanteerd worden voor molen-
stenen als zeventiender enz. gebaseerd
zijn op het metrieke stelsel. Dat stelsel da-
teert uit de Napoleontische tijd. Dat bete-
kent dat daarvoor onmogelijk maten in
een keurige reeks als 1,50; 1,40 enz. te ver-
wachten zijn. En nu komt de tabel van
Bergmeister Schulze als geroepen. Want
daar hebben we een reeks die duidelijk
een op een oudere maat gebaseerd is.
Wanneer we zijn metrisch maten door 17
enz. delen dan krijgen we het volgende: 

1,65 : 17 = 0,097
1,53 : 16 = 0,096
1,42 : 15 = 0,095
1,31 : 14 = 0,094
1,21 : 13 = 0,093
1,10 : 12 = 0,092

We vinden dan weer een palmmaat,
maar nu van circa 9,5 cm. Nu is een palm
volgens het boekje 4 duim. Dus moeten
de bovengenoemde waarden door 4 ge-
deeld worden. Het levert het volgende
tabelletje:

9,7 : 4 = 2,4
9,6 : 4 = 2,4
9,5 : 4 = 2,4
9,4 : 4 = 2,4
9,3 : 4 = 2,3
9,2 : 4 = 2,3

De waarde 2,4 hebben we eerder gezien:
het is de Keulse duim!!!! Daarmee is de

vraag die in 1948 in 'de Molenaar' werd
opgelost tot tevredenheid opgelost: mo-
lenstenen werden aangegeven in pal-
men, Keulse maat. Dat men in Mayen en
omgeving een maat uit Keulen hanteerde
is niet zo verbazend. Keulen was naar de
begrippen van die tijd een wereldstad,
een centrum van nijverheid, handel en
verkeer, ook van de handel in molenste-
nen. Zo had in 1607 de Keulse koopman
Anton Becker de alleenverkoop van mo-
lenstenen. Alle molenstenen moesten ver-
plicht via Keulen verhandeld worden.
Rechtstreekse verlading vanuit Andernach
mocht alleen met Keulse toestemming. Zo
bezien is het haast vanzelfsprekend dat
men in de molensteenfabricage en -han-
del werkte met een Keulse maat.

Verhoudingen

Bergmeister Schulze koppelt de naam
van de steen alleen aan de oorspronke-
lijke dikte van de steen en niet aan de
diameter. Door zijn opgave in Rijnse dui-
men bij het in de praktijk hanteren van de
Keulse maat is dat moeilijk geworden.
Toch is zijn oplossing praktisch in verband
met het meten van de slijtage aan een
steen: de oorspronkelijke dikte ligt vast in
de naam. Maar het is nog simpeler ge-
weest, want de verhoudingen van een
molensteen waren in de Keulse maat erg
logisch: tegenover 1 palm diameter stond
1 duim dikte. Zo kon men altijd eenvoudig
controleren hoeveel een steen was afge-
sleten omdat de oorspronkelijke dikte vast-
lag in de diameter en in de naam; een niet
onbelangrijk gegeven bij taxaties.

Deze vaste verhouding tussen diameter
en dikte als 1 : 4 was niet altijd waar te
maken. Een steen kon door omstandighe-
den in het gesteente wel eens wat dun-
ner moeten uitvallen. Bergmeister Schulze
noemt deze te dunne, ‘slank’ uitgevallen
stenen ‘Juffern’, juffers. Daarmee is ook
weer een raadsel opgelost, want er is ook
wel beweerd dat dit kleine molenstenen
zijn. Dat is beslist niet waar; een zeven-
tiender juffer is heel goed denkbaar. Zo
trof ik ooit in een vooroorlogse Molenaar
een advertentie aan, waarin een ‘zeven-
tiender juffer’ werd aangboden. De term
juffer is in zijn oorspronkelijke betekenis,
een nieuwe steen zonder de volle dikte,
waarschijnlijk in onbruik geraakt toen er
via advertenties meer gedeeltelijk afge-
malen stenen te koop werden aangebo-
den, waarbij het handiger was om de
dikte in centimeters op te geven. In een
verder verleden sleet een molensteen
veel meer zijn dagen op de molen waar
hij zijn carrière begonnen was.

Nog één vraagje

De Rijnse duim verdrong de Keulse maat.
Maar waarom bleef men voor de diame-
ter van molenstenen de oude Keulse maat
hanteren? En dat terwijl Schulze die maat
evenwel uitdrukte in Rijnse duimen! Het
antwoord ligt waarschijnlijk in de mole-
naarspraktijk.  Wanneer men een nieuwe
loper kocht, dan moest die wel de maat
van de ligger hebben, een ligger die vaak
een versleten loper was. Als men nu een
nieuwe loper kocht in Rijnse maat dan was
die groter dan de Keulse maat en pasten
beide stenen niet precies op elkaar, al
scheelde het niet veel. De ringhouten in de
molens waren pas gemaakt op de oude
maat. Een grote steen paste daar niet of
moeilijk in! Daarom zullen de afnemers wel
aangedrongen hebben op de oude
maat: de Keulse. Bij de dikte stak dat niet
zo erg. Het maakt niet of een steen 17
Rijnse of Keulse duimen dik is. Vandaar dat
Bergmeister Schulze de dikte van de ste-
nen probleemloos in Rijnse duimen kon op-
geven, maar de oude palmmaat moest
omrekenen en dat op de 'moderne' ma-
nier deed: in voeten en duimen en niet in
palmen en zeker niet in palmen die incou-
rant geworden waren.

Naar het metrieke stelsel

Toen het metrieke stelsel verplicht werd
stond men weer voor een aanpassing.
Men gaat de oude waarden afronden en
zoekt naar een logisch systeem. De oude
Keulse maat kende intervallen van een
Keulse palm: bijna 10 cm. Het is logisch dat
het in het metrieke stelsel exact 10 cm
wordt. Maar dan gebeurt er iets heel
vreemds. Men zou verwachten dat de ze-
ventiender van 1,65 1,70 of 1,60 m wordt
(zie tabel Schulze). Maar het wordt 1,50. Zo
wordt de zestiender geen 1,50 maar 1,40
enz. Naar de reden kunnen we alleen
maar raden. Hoort bij een steen van 1,50
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Men komt nog overal molenstenen in allerlei maten tegen, in de grond, bij molens,
bij smederijen en ook als sierobject. Het zou best de aanbeveling verdienen om af-
wijkende maten te noteren. Misschien schept dat nog wat meer duidelijkheid.
(Blauwe stenen bij 'De Nieuwe Molen' van de familie Coops in Zelhem.)

meen kuip met een binnenmaat van 1,70
m? Dan zou het begrip zeventiender in de
moderne tijd niet slaan op de steen maar
op de steenkuip en wel in decimeters
(binnenmaat). Bij een zeventiender kuip,
diameter 1,70 m (17 palmen volgens het
van 1820 tot 1870 gehanteerde Neder-
landse metrieke stelsel!) hoort dan een
steen van 1,50 m. En dan klopt alles weer.

Het zou er dan op neerkomen dat de
maataanduiding voor wat oorspronkelijk
de steendiameter was, overging op de
binnendiameter van de kuip. Maar dan
zijn we weer op het terrein van het gis-
werk.
In het begin noemden we vraagsteller 'K.
te H.' die in 'de Molenaar vroeg naar de
herkomst van de molensteenmaten. En

deze molenaar doet bij het stellen van zijn
vraag iets vreemd: hij geeft als diameter
voor een zeventiender steen 1,60 m en
voor een zestiender 1,50 enz.; met andere
woorden een correcte afronding van de
Keulse maten! Rijnenberg corrigeert dit en
geeft de thans algemeen gehanteerde
waarden: 10 cm minder. Het zou evenwel
toch wel eens zo kunnen zijn dat K. te H.
dichter bij het vuur zat dan hij ver-
moedde!  En nog in 1994 adverteert J.
Derkman met een veertiender blauwe
steen in 'de Molenaar' en geeft daarbij als
maat 130 cm op. Het is allemaal nog niet
zo duidelijk
Eén ding is het wel. De omtrek van de mo-
lensteen in voeten als aanduiding voor de
grootte heeft op de keper beschouwd
geen voet om op te staan. Maar weinig
mensen zullen er bij stilstaan dat men met
het noemen van namen als zestienders
en vijftienders een maat gebruikt die ei-
genlijk al sinds eeuwen in onbruik is ge-
raakt, een maat waaraan de herinnering
zo volledig was weggevaagd, dat nie-
mand de herkomst meer wist. Maar er
draaien gelukkig nog steeds zestienders
en zeventienders blauwe stenen. Dat de
naam iets met een maat uit Keulen te
maken heeft of te maken zou hebben is
maar een bijkomstigheid, al is het leuk om
te weten.

Zoeker
De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 1998-12 heeft
bij het ter perse gaan van dit nummer nog
geen reacties opgeleverd.
Popke Timmermans uit Heerenveen brengt
de ‘Zoeker’ uit Molenwereld 1998-11 ook
thuis als de spinnekop van Imke Hiemstra bij
Koudum. De molen stond onder de rook
van Koudum in zuidwestelijk Friesland, voor-
heen gemeente Hemelumer Oldeferd, nu
gemeente Nijefjurd. De windmotor die op
de plaats van deze molen verrees staat in
vervallen staat afgebeeld in het boek De
windmotor als poldergemaal in Friesland
van J. Bergstra en W.D. Hengst (Sneek-Hei-
denschap 1995), foto 52. Uit de molenin-
ventarisatie van A. ten Bruggencate, aan-
wezig bij De Hollandsche Molen in Amster-
dam blijkt, dat deze spinnekop, ingeschre-

ven onder nr. 3718c 1,7 km ten NO van de
Nederlandse Hervormde kerk van Koudum
heeft gestaan en polder nr. 8 heeft bema-
len. In 1850 stond op deze plaats al een
molen. De spinnekop van de foto was
evenwel in augustus 1929 al verdwenen.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, ongetwijfeld in
het noorden des lands.
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Dunning-Bremer B.V.
Donderen 0592-559230

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-561323

Groot Roessink
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

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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Willem Roose

De vangbalk verlicht: 

een merkwaardig
praktijkgeval...

De molenaarspraktijk kent
veel ongeschreven wetten;
sommige zijn ook voor mij
na 20 jaar praktijkervaring
nog nieuw en ze lijken zich
vaak niets aan te trekken van
al die dikke boeken theorie:
een bijzondere reactie op

het artikel ‘De vangbalk ge-
wogen’ van mijn collega

Molenwereld-redacteur Jo-
han Bakker in Molenwereld

1998-4.

Na de nodige vernieuwingen en reparaties
was ‘mijn’ molen (voor zover u dat nog niet
weet: Korenmolen ‘De Roode Leeuw’ te
Gouda) rond de afgelopen jaarwisseling -
in ieder geval (maal)technisch - weer in
perfecte staat. Nu heeft mijn molen een
heel aardige biotoop, maalt hij reeds bij
het minste zuchtje wind, zingen de stenen
als zonnetje en leveren ook nog eens een
grote productie van een prachtig product:
wat kan een molenaar zich meer wensen?
Technisch gezien (over al dat plastic aan
de buitenzijde zwijg ik nu maar) bleef er
slechts één probleempje over: Het ‘bobbe-
ren’ van de vang. Wellicht kent u het: je

vangt de molen (meestal als hij flink door-
loopt) en dan begint de ellende: Het wie-
kenkruis gedraagt zich als een Meccano-
doos, heklatten hangen als luciferstokjes
aan zwaar ‘bibberende’ roeden heftig te
trillen en je vraagt je als molenaar af wat te
doen: het vangtouw verder vieren (met als
risico dat het ‘bobberen’ nòg heftiger
wordt) of de vang maar weer iets lichten
(maar zo krijg je een flink draaiende molen
natuurlijk nooit stil)?

Oorzaak

Inmiddels ben ik er voor 99% zeker van wat
de oorzaak hiervan is: mijn molen heeft een
naar verhouding erg lichte bovenas en die
werkt dat ‘bobberen’ in de hand. Er is mij
trouwens uit de praktijk een ander voor-
beeld bekend van een soortgelijke situatie;
daar loste men dit probleem op door de as
te voorzien van lange vulstukken (van hals
tot pen), maar hier zijn de (zeer korte) vul-
stukken slechts 7 à 8 jaar oud. Waarom
men ze toentertijd niet aanzienlijk langer
heeft gemaakt, is mij een raadsel... Een an-
dere oorzaak (maar die is wat persoonlijker)
is de combinatie staal-hout. Persoonlijk vind
ik dat er niets gaat boven een houten vang
rond een houten voering; Alle ‘vang-bob-
ber-ellende’ die mij bekend is, doet zich uit-

sluitend voor bij de combinatie staal-hout
(of dit nu een stalen vang (hoepelvang)
rond een houten voering, of - zoals bij mij -
een houten vang rond een stalen voering
is, doet eigenlijk niet ter zake). Tel daarbij op
dat mijn (toch best grote) wiekenkruis van
27 meter vlucht voorzien is van flinke fokken
met zeer grote en lange remkleppen zon-
der doorboorde as of sleepkrans (en dus tij-
dens het vangen dichtslaan) en u begrijpt
dat dit het vangen er niet bepaald makke-
lijker op maakt. (Terzijde: Grote, lange rem-
kleppen in fokken hebben ook een groot
voordeel, maar misschien een andere keer
meer daarover meer).

Een te zware vangbalk??

De molenmakers (Johan Barten en Aad
van Krimpen) kwamen echter met nog een
(voor mij heel merkwaardige) oorzaak aan-
dragen en vroegen ’..of mijn vangbalk niet
te zwaar was?’, ‘of ik de vang er wel eens
helemaal ‘op kon gooien’?’(!!). Nee, na-
tuurlijk niet! Je moet immers altijd wat vang-
kracht over houden; ‘mijn’ vroegere mo-
lens te Biggekerke en Arnemuiden (beide -
uiteraard - met een houten vang rond een
houten voering) kon ik immers altijd pro-
bleemloos (en snel!) op deze wijze ‘van-
gen’ en de vang er helemaal ‘opgooien’
(en dan maar een beetje toekijken) was
zoiets als het begin van het einde; ‘de
klokke luuê’, zo kon mijn toenmalige leer-
meester, Adrie Brasser, dat altijd zo fraai ver-
woorden.

Een ander soort ‘molenvolk’...

Johan en Aad hadden daar duidelijk an-
dere gedachten over, maar zij zijn dan ook
‘watermolenaars’ en dat is - zo is mij de
laatste jaren gebleken - een heel ander
soort ‘molenvolk’. ‘En als de nood dan aan
de man is, dan kun je altijd nog aan de
kneppel gaan hangen...’, zo luidde hun
advies ongeveer. Goed, dat zal dan wel,
maar dit advies ging compleet tegen mijn
‘korenmolenaarslogica’ in; bovendien ken-
nen de Zeeuwse molens geen kneppel (al
is daar sinds een kleine 10 jaar - voor zover
ik weet - één (’historisch compleet onver-
antwoorde’) uitzondering op). 

Verrassend resultaat

Hoe dan ook: Dat ‘gebobber’ was ook uit-
zichtloos, dus zij maar hun zin dan... Alle ge-
wichten werden van de vangbalk verwij-
derd en - eerlijk is eerlijk - het resultaat was
verrassend: Het ‘gebobber’ was zo goed
als geheel over! Het blijft natuurlijk een
vreemd gezicht voor mij, om soms even te
wachten tot het moment dat de molen zin
krijgt op te stoppen (in principe stopte de
molen altijd wanneer ìk dat wilde), maar
dat moet ik dan maar voor lief nemen (...).
De kneppel heb ik trouwens tot dusver nog
niet gebruikt (en hoop dit als echte koren-
molenaar ook nooit te gaan doen...).

‘De Roode Leeuw’ in een tijd dat de
vang weinig zorgen gaf. 
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Mens en molen

Stichting Levende Molens
Nederland is een beetje het
buitenbeentje van al die Ne-
derlandse molenorganisaties:
Het is geen organisatie die
zich specifiek richt op mo-
lenbehoud/restauraties in

ons land, het is evenmin een
(belangen)organisatie van

molenaars of andere molen-
liefhebbers en het is ook

geen regionale molenorgani-
satie. Nee, molendocumen-
tatie en serviceverlening aan
molenverzamelaars vormen
de kerntaken van deze stich-
ting, die al jarenlang - in een
zekere ‘anonimiteit’ - aan de
weg timmert. ‘Molenwereld’
daalde af in de catacomben
van een groot Roosendaals
klooster voor een gesprek
met de ‘drijvende kracht’

van deze stichting: John Ver-
paalen.

Een opname uit de fototheek die men koestert: Een unieke opname van de omst-
reeks 1895 verbrande zaagmolen De Hoop te Leidschendam. Enkele jaren verscheen
er een ansichtkaart van deze opname (uitgave Paul van den Berg, Gouda).

Levende Molens 
Nederland

Vanaf begin jaren ‘80 huisde in deze kel-
derruimten de inmiddels opgeheven Ver-
eniging voor Natuurbehoud. Een ‘werk-
groep molens’ was destijds onderdeel
van deze vereniging, waarvan een ander
deel zich bezig hield met alternatieve
energieopwekking (windturbines) en
weer een ander deel met, zoals John het
zegt, ‘het propaganderen van het am-
bacht van de molenaar’. In de loop van
de jaren tachtig kwam daar nog onder-
deel bij: het verzamelen en doorverkopen
van molenboeken, -ansichtkaarten, -bro-
chures etc. aan verzamelaars. Naast het
documenteren vormt dit momenteel de
belangrijkste activiteit van de Stichting.

Vlaanderen

Al vanaf de vroege jaren ‘70 heeft John
een bijzondere interesse in Vlaamse mo-
lens. Hoe dat komt? Eigenlijk is dat niet
eenvoudig te verklaren; misschien was
het omdat John Nederlands molenbe-
houd altijd als iets van ‘De Hollandsche
Molen’ ‘in het verre Amsterdam’ heeft
gezien, terwijl hij na een paar kilometer rij-
den al in Vlaanderen was: ‘die grens is
voor mij altijd alleen denkbeeldig ge-
weest’. Bovendien stond het Nederlandse
molenbehoud in de jaren ‘70 al redelijk
‘op de rails’, terwijl in Vlaanderen nog
veel te doen en te ontdekken was. Daar-
naast was en is John zeer geboeid door
de (tragische) geschiedenis van de West-
vlaamse frontstreek tijdens de eerste we-
reldoorlog; enige jaren geleden schreef
hij er een prachtig (molen)boek over:
‘Molens in de Frontstreek’.
In de jaren ‘70 werd John ook bevriend
met diverse pioniers op het gebied van
molenbehoud in Vlaanderen, zoals Paul
Bauters en Els de Kinderen (beiden kregen
ook jaarprijzen van De Hollandsche Mo-
len!) van de Vlaamse v.z.w. (= stichting)
Levende Molens. Laatstgenoemde inspi-
reerde John met haar aanleg van een
groot ‘molendocumentatiearchief’ (een
collectie die zich thans, na enige omwe-
gen, in het provinciale molenmuseum in
Wachtebeke bevindt). John wilde iets
soortgelijks in Nederland opzetten.

Oprichting stichting

Tegelijkertijd (1988) speelde zich aan het
thuisfront nog iets anders af: De Vereni-
ging voor Natuurbehoud werd opgehe-
ven en de kelderruimte in het voor-
noemde klooster kwam vrij. John zette,
samen met een aantal andere molen-
vrienden (allemaal uit West-Brabant), de
werkgroep Molens om in de Stichting Le-
vende Molens-Nederland en kon zo zijn
plannen gaan uitvoeren. Dat het fotoar-
chief desalniettemin heel veel Vlaamse
molens bevat, is simpel te verklaren uit het
feit dat er een kleine tien jaar geleden
nog veel openbare archieven in Vlaan-
deren waren, waar foto’s tegen spotprij-
zen konden worden afgedrukt. ‘Als je dat
nu wilt doen, betaal je al snel het drievou-
dige’, aldus John. In Nederland was de si-
tuatie al langer zo. 
Dat fotoarchief (of ‘fototheek’, zoals het
officieel heet) bevat enkele duizenden
foto’s op 18 x 24 formaat die keurig zijn
gedocumenteerd in mappen. Daarnaast
zijn er circa 350 historische glasnegatie-
ven, waarvan 300 van de legendarische
Vlaamse molenkenner Alfred Ronse uit de
jaren ‘20 en ‘30. Ook heeft men ‘beslag
weten te leggen’ op de grote collectie
van Van Hoogstraten (’De Molens van
Zeeland’, 1962), alsmede op interessante
collecties van mij minder bekende perso-
nen zoals Van Damme (ca.5000 (!) klein-
beeldnegatieven van Belgische molens in
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2. Molenkenners Niek van Eekelen (l) en John Verpaalen (r) aan de studie in hun
‘Centrum voor molinologie’.

de jaren ‘70), Matton (omgeving Pope-
ringe, omstreeks de eeuwwisseling),
Koomen (Schermer, jaren ‘20) en Lem-
mens (België, ca. 1950). In de loop der ja-
ren heeft John (fotograaf van beroep)
zèlf ook al duizenden molenfoto’s geno-
men en die vindt men uiteraard ook terug
in de fototheek.

Bruikleen

John attendeert mij op de mogelijkheid
om negatieven in bruikleen te geven.
Heeft u dus een interessante collectie (ei-
gen) molenfoto’s, dan kunt u de negatie-
ven uitlenen aan de stichting; men maakt
dan één afdruk voor zichzelf, één gratis af-
druk voor u en de negatieven ontvangt u
daarna retour. Ook heeft men de moge-
lijkheid om glasplaatnegatieven tot 13 x 18
zelf af te drukken.
Naast de fototheek is er een diatheek: De
voornoemde van Hoogstraten leverde hier
bijvoorbeeld 5000 dia’s voor aan en John
leverde eenzelfde hoeveelheid. Men
geeft er regelmatig lezingen mee, o.a.
voor de Vlaamse molenaarscursus.
Verder is er een uitgebreid knipselarchief
en een bescheiden bibliotheek met ca. 80
titels.
Jaarlijks ontvangt men zo’n honderd be-
zoekers in het centrum, voornamelijk uit
Nederland en Vlaanderen, maar ook uit
Frankrijk, Zwitserland en zelfs Australië.

Verkoop molenartikelen

Het bekendste is Levende Molens-Neder-
land toch vanwege de verkoop van di-
verse molenartikelen: welhaast vanuit de
hele wereld koopt men ansichtkaarten,
boeken, brochures en andere zaken voor
molenverzamelaars in, om die om de
circa twee maanden te koop aan te bie-

den in uitgavenlijsten. Men heeft inmid-
dels zo’n 250 abonnees, waarvan een-
derde in Vlaanderen en tweederde in Ne-
derland. De opbrengst hiervan investeert
men in het molenarchief, men koopt er
nieuwe molenartikelen voor en men
steunt ieder jaar een molenproject; om
het jaar een project in Nederland en in
Vlaanderen.
Ook geeft men zelf regelmatig ansicht-
kaarten uit: Van eigen foto’s (voornamelijk
Belgische molens) en van dia’s en (oude)
negatieven van derden. Men streeft er na
om kaarten uit te geven van molens waar
tot dusver nog geen kaart van was, of om
kleurenansichtkaarten uit te geven van
(verdwenen) molens waar tot dusver nog
geen kleurenkaart van was. In die opzet is
men tot dusver trouwens aardig geslaagd
(zie bijvoorbeeld MW 1998-5 pag. 118).

Zoeklijst

Tot slot attendeert John mij op de zgn.
‘zoeklijst’: is iemand bijvoorbeeld op zoek
naar een bepaald boek, dan kan men
dat aan de stichting laten weten. Komt
die vervolgens deze uitgave op het spoor,
dan wordt deze rechtstreeks aan de per-
soon in kwestie aangeboden, zonder pu-
blicatie in de reguliere uitgavenlijsten. Op
deze wijze heeft men al heel wat molen-
verzamelsaars tot tevredenheid gehol-
pen. Op deze wijze is en blijft Stichting Le-
vende Molens-Nederland toch een
beetje - terecht - het buitenbeentje van
de Nederlandse molenorganisaties. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Stichting Levende Molens-Nederland
Vincentiusstraat 7
4701 LM Roosendaal
Tel: 0165 - 541661

J.S. BakkerPapiermolen

Van de hand van John Verpaalen ver-
scheen vorig jaar het boek Molens van het
Hoppeland, over de voormalige molens in
en rond Poperinge, in het zuiden van de
provincie West-Vlaanderen tegen de
Franse grens.
Het boek is qua opzet gelijk aan Molens
van de Frontstreek, alleen vloeit er aanzien-
lijk minder bloed en wordt er minder dood
en verderf gezaaid, want het Hoppeland

lag net àchter de frontlijn. In ca. 170 be-
schrijft John Verpaalen de geschiedenis
van alle molens die ooit in deze streek ston-
den. De schrijfstijl is vlot: Historische gege-
vens, verzameld aan de hand van uitvoe-
rig archiefonderzoek, worden afgewisseld
met gegevens verkregen door gesprekken
ter plaatse. Dit levert vaak interessante
technische informatie en smakelijke anek-
dotes op. Ook een kritische noot m.b.t. het

Molens van het
Hoppeland 

hedendaagse molenbehoud (pag
145/146) ontbreekt niet.
Diverse tekeningen, plattegronden, (fami-
lie)potretten en natuurlijk molenafbeeldin-
gen illustreren het geheel en verschaffen
de lezer een fraaie kijk op de soms eigen-
aardige (vrijwel alle standerd)molens. Heel
bijzonder was bijvoorbeeld de standerd-
molen ‘met doorboorde staak’ die in 1935
op een maalderijgebouw in Roesbrugge
werd gebouwd, maar helaas in 1966 als-
nog gesloopt werd. Daarmee verdween
de laatste molen van het Hoppeland: De in
1971 vanuit Gijkerinkhove overgebrachte
molen van Oost-Vleteren is - voor deze
streek althans -een ‘import-geval’. Deze
trieste conclusie maakt van ‘Molens in het
Hoppeland’ des te meer een fraai en
waardevol document.
Het kost ca. f 47,- en is te bestellen via de
stichting Levende Molens-Nederland. (wr)
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Forum

De vrijwillig molenaar en
het molenbehoud

De molenaar is een wezen-
lijk onderdeel van het mo-
lenbehoud. De opleiding tot
molenaar is echter de laatste
tijd nogal eens punt van dis-
cussie geweest. Om de op-
leiding tot vrijwillig mole-
naar te moderniseren en
aantrekkelijker te maken
worden hieronder enkele
wijzigingen voorgesteld. 

Waarom molens laten draaien
en malen?

Het laten draaien en werken van molens
is van levensbelang om het publiek te
kunnen laten zien wat de functie van een
molen is (geweest). Dat is zelfs hét plus-
punt ten opzichte van de meeste andere
monumentale gebouwen. Molens zijn
geen monumenten. Nee, molens zijn dy-
namische monumenten/werktuigen! Zou-
den molens stilstaand geconserveerd
worden als suffe museumstukken, dan zou
het werven van vrijwilligers die zich voor
het behoud ervan inzetten een heikele
kwestie worden. Presenteren we onze
hobby echter als een dynamische, pro-
ductieve bezigheid, dan spreekt het ook
jongere mensen aan om zich er actief
mee bezig te houden. Ook het publiek
komt eerder op een werkende molen af
dan op een stilstaande molen met een
verzameling van oudheidkundige voor-
werpen.
Om te kunnen malen met een molen
moet deze in een goede technische
staat verkeren. Ook moet de molen vol-
doende wind kunnen vangen (of water-
toevoer hebben ingeval van een water-
molen).

Het molenbehoud vereist een multidiscip-
linaire aanpak, waarin vrijwilligerswerk,
monumentenzorg en ruimtelijke ordening
elkaar tegenkomen. Op het gebied van
monumentenzorg moeten we de molens
zo authentiek mogelijk houden. In dit
computertijdperk spreekt een cultuur-his-
torisch, begrijpelijk werktuig als een mo-

len, de meeste mensen enorm aan. Dus
nieuwigheden die nooit in een bepaalde
molen hebben gezeten moeten dan ook
zoveel mogelijk geweerd worden. Een
Ferrari met een Fiat-motor zal ook nie-
mand tot de verbeelding spreken.
De organisatie van de opleiding en het
molenbehoud moeten daarentegen wel
met hun tijd mee gaan en flexibel zijn. We
zijn zelf geen monumenten !!! Als voor-
beeld noemen we maar weer Ferrari. Was
het automerk niet bij het Fiat-concern in-
gelijfd, dan was het wellicht allang ter
ziele gegaan. 

Het publiek/De bezoekers

We zullen meer en actiever voorlichting
aan het publiek moeten geven. Het ge-
beurt maar al te vaak dat bezoekers van
een molen niet eens weten wat de func-
tie van molens is geweest of zelfs denken
dat ze op elektriciteit werken. Zet deze
trend door, dan ziet men (de samenleving
en de politiek) in de toekomst het nut van
het gehele molenbehoud niet meer in.
Ook al hebben wij (als molengekken) dan
alle drie aspecten (molenaar, molen en
biotoop) nog zo goed voor elkaar, men
zal het geldverspilling vinden en er geen
aandacht meer aan besteden. (Zowel in
de vorm van restauratiesubsidies als door-
dacht biotoopbeleid.)
Voor de toekomst is het dus van belang
dat naast het opleiden van vrijwilligers
ook de basiskennis van molens onder een
bredere kring van de samenleving be-
kend gemaakt wordt. 
Molens zijn er niet voor de vrijwillige mole-
naars, molenmakers en andere molenin-
stanties. Nee, molens zijn het bezit van het
hele land, als een cultureel-historisch sym-
bool. In Nederland als hét cultureel-histori-
sche symbool. 

Hoe verder met de opleiding?

Het grote belang van het werven van
nieuwe (jonge) mensen is denken wij wel
duidelijk. Om die aan te trekken is een
moderne, aantrekkelijke opleiding en
werkwijze onontbeerlijk. 
Het belang van de komst van nieuwe
mensen en meer activiteit is groter dan
het handhaven van de huidige werkwij-
zen en opleidingsstructuren. 
Het is niet zo dat het huidige systeem su-
perslecht is. Nee, het uiteindelijke doel om

iemand op te leiden tot een veilige mole-
naar die daarnaast ook het een en ander
van de theorie afweet moet worden ge-
handhaafd. Ook wordt de lesstof in het
nieuwe opleidingsboek op een zeer dui-
delijke manier gepresenteerd. De lande-
lijk geldende examennorm is qua moeilijk-
heidsgraad aanvaardbaar en realistisch.
De manier van examineren is echter sterk
achterhaald. In het onderwijs kom je
praktisch nergens meer een systeem te-
gen waar je helemaal op het eind van de
opleiding op alle criteria in een keer ge-
toetst wordt. Het is veel gebruikelijker om
de toetsing gefaseerd uit te voeren in een
modulair systeem. 
Deze werkwijze zou in de opleiding tot vrij-
willig molenaar ook moeten worden inge-
voerd. Ook het verplichten of motiveren
van leerlingen om meer stages bij ander
molentypen te lopen is een goede ma-
nier om leerlingen breder en beter op te
leiden. De leerling zal bij een opleiding
door meerdere instructeurs ook beter en
objectiever beoordeeld kunnen worden.
Hiervoor is dan wel onderling overleg tus-
sen de betreffende instructeurs noodza-
kelijk. De hoofd-instructeur van de be-
treffende leerling moet tevens zitting krij-
gen in de examencommissie. Dit omdat
die instructeur de leerling ten voeten uit
kent en als het ware zijn mentor is. Ook
hoeft elke instructeur niet per definitie
exact dezelfde leswijze te hanteren, het
gaat niet om de methode, maar om het
eindresultaat. Bovendien werkt het sa-
menwerken van verschillende systemen
van lesgeven verfrissend en maakt het
mensen creatiever en scherper dan vast-
gebakken te zitten in één star voorge-
schreven systeem.
Bij het huidige systeem, van alles in een
keer toetsen, loop je het gevaar dat leer-
lingen vooral de theorie “er nog even tij-
delijk in stampen”, zo vlak voor het exa-
men. Door tussentijdse toetsingen en de
algemene inzet en inzicht van de leerling
tijdens de opleiding mee te laten tellen in
het “eindoordeel”, wordt een evenwichti-
gere beslissing genomen of iemand ge-
slaagd is of niet. Ook is het voor de leer-
ling dan mogelijk om een zwak punt tijdig
bij te schaven. Bovendien is het bij een
gefaseerd examineren beter mogelijk om
dieper op de stof in te gaan. De hoofd-
doelstelling, mensen op te leiden tot en-
thousiaste vrijwillige molenaars, die kennis
van zaken hebben, wordt hierbij beter
bewerkstelligd dan bij het huidige sys-
teem. Je leidt de mensen niet op om op
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die ene dag examen te kunnen/mogen
doen, maar om het “vak” te leren voor
een langere periode. Bovendien ben je
na het examen niet uitgeleerd, dat ben je
eigenlijk nooit. Daarnaast is de vrijwilliger
naast molenaar vooral een ambassadeur
naar de rest van de bevolking toe. 
Het praktijkexamen moet gehouden mo-
gen worden op de eigen lesmolen. Dit
omdat de leerling daar gewend is. Bo-
vendien is dit ook gebruikelijk bij andere
opleidingen. Het autorij-examen doe je
ook in je eigen lesauto. Schoolexamens
worden eveneens op de eigen school af-
genomen. 
Er mag niet uit het oog worden verloren
dat de opleiding VRIJWILLIG door de leer-
lingen wordt gevolgd. Vrijwillig staat niet
voor niets met hoofdletters afgedrukt. Het
is voor de meesten dus vooral een leuke,
actieve hobby. En dat moeten we naar
buiten toe kunnen verkopen!

Eindconclusie

De genoemde kritiekpunten zijn positief
bedoeld! Wij willen aangeven dat we het
ons als molenmensen niet meer kunnen
permitteren om langdurig in strijd met el-

kaar te zijn over relatief kleine zaken als
de methode van opleiden en examine-
ring: wijzigingen in het systeem moeten
snel en effectief kunnen worden inge-
voerd. 
Hopelijk worden de genoemde verande-
ringen ten behoeve van een modernere
opleidingsstructuur snel in een ver-
nieuwde werkwijze verwerkt. Hopelijk
neemt de oudste en de meest algemene
molenorganisatie, ‘De Hollandsche Mo-
len’, vereniging tot behoud van molens in
Nederland, hierin het voortouw. Veran-
dert er niets, dan vergrijst de molenwereld
waarschijnlijk snel, met groot gevaar voor
een langzame, maar op den duur zekere
dood. Het jaar 2000 is een mooi jaar om
de genoemde veranderingen door te

voeren. Zodat we dan een bij de 21e

eeuw passende werkwijze hebben.
Om de molen in de toekomst als het le-
vend cultuur-historisch symbool van Ne-
derland te kunnen blijven handhaven, is
synergie van alle molenorganisaties en ei-
genaren  -met een bredere blik, meer
temperament en flexibelere houding-
een must. De biotoopproblematiek is bij-
voorbeeld een ingewikkeld planologisch
probleem met zeer tegenstrijdige belan-

gen. Hierbij zullen we naast onszelf vooral
een positief gezinde publieke en politieke
opinie nodig hebben.

Wij hebben dit alles geschreven in de stel-
lige overtuiging dat er (nog) volop kans
van slagen is op een goede voortzetting
van het molenbehoud in de toekomst.
Nederland is immers wereldberoemd om
zijn grote verzameling van molens.  
We hebben dit artikel geschreven om het
verband tussen opleiding en molenbe-
houd nog eens duidelijk weer te geven.
Wie wij zijn? Twee jonge, met het oog op
de toekomst gerichte, vrijwillige mole-
naars die werken volgens het principe
van het voortschrijdende inzicht! Dus re-
acties aan ons adres zijn ook altijd wel-
kom. Maar reageer vooral door uw stem
te laten klinken bij de bestuurders van de
verschillende molen(aars)organisaties,
die kunnen vernieuwingen werkelijk in de
praktijk brengen. Wij niet.

Job Koehoorn, Gysbert Japiksweg 51,
8748 CL Witmarsum.

Koehoorn@yahoo.com

Frank Terpstra, Twijnsterhof 45, 
5709 GW Helmond.
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Forum Zonder diploma gaat het ook

Graag wil ik reageren op twee opmerkin-
gen van uw columnist WvdL. De eerste be-
treft de vrijwilligster die twee maal gezakt is
omdat zij onvoldoende kennis van de
weer-theorie had. Toen het tien jaar gele-
den niet mogelijk bleek om ons hele be-
stuur, negen heren en een dame, via het
gilde op te leiden tot vrijwilliger voor uitslui-
tend onze Zwaan, organiseerden we zelf
onze opleiding. Er kwamen molenaars en
molenmakers voor praktische en theoreti-
sche lessen. We leerden veel, vlug en met
plezier. In die tien jaren is er slechts één be-
stuurslid, gedwongen door hoge leeftijd, in
de luwte gaan staan. De rest is nog steeds
iedere week present om te draaien, te ma-
len, om de winkel te bemannen enz.

We begrepen dat HET WEER belangrijk voor
ons was en dus haalden we via via en voor
een flesje en een bloemetje een hoogle-
raar meteorologie naar De Zwaan. Een
man midden uit de praktijk van onderzoek,
onderwijs, weersverwachtingen enz. Hij
kreeg eerst koffie en een rondleiding waar-
bij hij met enthousiasme smeerde en de
vang lichtte. Zijn college begon hij met een
vraag: “Hoe lang duurt het om een draai-
ende molen stormvast te parkeren?” Toen
we daar maximaal tien minuten voor nodig
dachten te hebben, heeft hij ons overtui-
gend uitgelegd dat je dan nauwelijks of ei-
genlijk geen meteorologische kennis be-
hoeft te hebben. Gewoon kijken, naar te-
letekst en de horizon, is ruimschoots vol-
doende om je molen veilig en verantwoord
te laten draaien. Want iedere gevaarlijke
weersverandering kan je meer dan tien mi-
nuten van te voren aan zien komen en als
het echt kwaadaardig is dan is dat duide-
lijk en vroeg genoeg waar te nemen. Deze
hoogleraar heeft in Voorst al tien jaar gelijk,
maar de molenwereld ontmoedigt nog
steeds enthousiaste leerlingen door ze te
laten zakken na onterechte en niet te ver-
dedigen examenvragen.

De tweede opmerking betreft de mening
van WvdL, hem aangepraat door een van
zijn eigen ex-cursisten, dat het niet mogelijk
voor hem is om met een molen te draaien
omdat hij het diploma vrijwillig molenaar
niet heeft. Dat wordt met graagte en over-
tuiging verteld, maar het staat nergens en
het is niet waar. Geen enkele persoon of in-
stelling kan welke eis dan ook stellen aan
de bemanning van een molen. Alleen de
eigenaar bepaalt wie er op zijn molen
komt en wat die persoon m/v daar doet.
Subsidiegevers noch verzekeraars kunnen
op dit gebied enige voorwaarde stellen en
ik heb er naar gezocht maar nimmer iets
dergelijks gevonden. Wie zegt dat het an-
ders is, moet zeker weten en ook vermel-
den waar dat geschreven staat.

Als WvdL plezier heeft in het omgaan met
een windmolen dan is dat een zaak tussen

hem en de moleneigenaar. Als de eige-
naar dat toestaat is er geen enkele belem-
mering. Bij De Zwaan zou hij aan de tand
gevoeld worden en als dat vertrouwen
wekte kon hij net zo veel draaien als hij
maar wilde. Want daar worden molens al-
leen maar beter van.

Dat brengt ons op andere onjuistheden die
in de molenwereld verkondigd worden:

- “Alleen leden van het gilde zijn te verze-
keren.”
(Wij betalen 13 gulden per persoon per
jaar voor een ongevallen- én een WA-
verzekering.)

- “Brandblussers moeten ieder jaar door
een specialist gecontroleerd worden.” 
(Wij besparen bijna 200 gulden per jaar
door dat zelf te doen en onze brandver-
zekering - hij adverteert in dit blad - vindt
dat (schriftelijk overeengekomen) pri -
ma.)

Natuurlijk rijst de vraag waarom dit soort
makkelijk te weerleggen onjuistheden
steeds weer verteld worden. Daar weet ik
het antwoord niet op en ik vind het ook niet
mijn taak dat uit te zoeken. Maar molens
gaan mij aan het hart en dat is de reden
waarom ik dit schrijf. Molens hebben het
moeilijk en moeilijkheden bestrijd je met fei-

ten, constateringen, onweerlegbare argu-
menten en kennis van zaken. Molens moe-
ten het hebben van vrijwilligers die bereid
zijn er tijd en energie in te steken en zulke
mensen moet je stimuleren, binnenhalen
en -houden, in de watten leggen. Die moet
je leuk en bevredigend op je molen laten
werken. Die moet je verantwoordelijkheid
geven dan ontwikkelen ze zich vanzelf. On-
zinverhalen houden
vrijwilligers op afstand en wichtigmacherei
trekt zeker geen medewerkers aan. Dat is
onze mening en na twaalf probleemloze
jaren hebben we recht van spreken.

Hajo Vleming,  

sekretaris Stichtingen tot behoud en ge-
bruik van korenmolen De Zwaan aan de
Enkweg te Voorst.

Het bovenstaande schrijven was voor ons
als redactie aanleiding het bestuur van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars gelegen-
heid te geven hierop te reageren. Dit be-
stuur stelde dat bijzonder op prijs, maar be-
sloot hier geen gebruik van te maken: ‘De
doelstellingen van onze vereniging zijn ons
inziens genoegzaam bekend, en het lijkt
ons derhalve weinig zinvol op de kritiek in te
gaan.’ 

Molen De Zwaan in Voorst.
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Het moderne molenleven

WvdL

WvdL’s ouwe troep
Afgezien van het feit dat ik er nog (net) in ge-
boren ben, heb ik weinig tot niets met de jaren
60; Beatles, Stones, hippies, flower-power: Het
laat me eigenlijk allemaal zo koud als een met
rijp bekleed molenzeil op een koude winteroch-
tend. Toch had ik - als molenliefhebber althans -
wel eens rond willen kijken in de jaren ‘60. En
dan doel ik vooral op die toen nog in vol bedrijf
zijnde molens (Zeeland!) die met veel ‘houtje-
touwtje-kunst-en-vliegwerk’ en aanverwante
ouwe troep malende werden gehouden. Bekijk
eens foto’s van dìe molens uit dìe tijd en ondanks
het feit dat het hier vaak chronisch opgelapte,
nauwelijks rendabele molenrunes betrof, waren
dit wèl ambachtelijke werkpaarden zoals molens
oorspronkelijk bedoeld waren. De jaren ‘70
brachten hierin in zoverre verandering dat mo-
lenrestauraties gemeengoed werden en dat molens
weer op vrijwillige basis gingen draaien, al be-
ginnen we heden ten dage steeds meer te walgen
van toenmalige restauratieprincipes. Alle motor-
hokken, pakhuizen en aanverwante bijgebouwen
die de molens maakten tot de bedrijfswerktuigen
die ze oorspronkelijk waren, werden met de
grond gelijk gemaakt en de ‘opgepoetste molen-
tuinkabouter’ deed zijn intrede. Eigenlijk waren
de jaren ‘80 het ultieme molendecennium: De
‘Flour-power’ stak de kop op, molens gingen
weer malen en al werden de restauraties soms
(iets te?) rigoureus uitgevoerd, het feit dàt de mo-
lens weer maalden, zorgde vanzelf wel voor de
sfeer die de molens vanouds al kenmerkte. Waar-
mee ik vanzelf ben aangekomen bij de jaren ‘90.
Want wat hadden de jaren ‘90 ons nu precies te
bieden op molengebied? Tja, veel, maar tegelij-
kertijd toch erg weinig: De jaren ‘70/’80 res-
tauratiementaliteit van ‘laten we alles maar ver-
nieuwen’ staat duidelijk ter discussie, maar dat-
zelfde geldt helaas ook voor de ambachtelijke ko-
renmolenaarsbedrijven. Goed, wellicht een aar-
dige gelegenheid om mij - bij de tweede jaargang
van dit nog steeds tijdschrift - eens een voorspel-
ling te laten doen voor het moderne molenleven
in het komende decennium. Deze luidt aldus:
Ouwe troep wordt het helemaal! Of we in het
komende decennium nog veel malende molens
rijk zullen zijn, durf ik hier niet met zekerheid
te beweren, maar één ding weet ik zeker: ‘Histo-
risch verantwoord restaureren‘ wordt HOT! Dit
blad (zie nr.5) gaf eerder al een kopstoot voor
open doel en over pakweg tien jaar zullen we al-
lemaal onze buik vol hebben van het (nodeloos)
compleet, of nagenoeg compleet vernieuwen van
molens. Pech gehad voor die één, twee of drie be-
roepsmolenaars die het ‘ouwe-troep-tijdperk’ nog
aan den lijve hebben meegemaakt en die net lek-
ker gewend waren aan die oerdegelijke ‘vernieu-
wingsrestauraties’, maar het zij zo...
Reeds 15 jaar geleden stonden we op mijn ‘op-
leidingsmolen’ (gè bah, wat een woord!) te filoso-
feren over wat die beroepmolenaars van de jaren
‘50 en ‘60 eens moesten denken van de toen-
malige, grotendeels vernieuwde molens, waar -
met veel theorie omgeven - twee zakken per
week werden gemalen en inderdaad....

Naar aanleiding van de column van WvdL
te G, in Molenwereld No. 7/8 schrijf ik het
volgende:
Enige tijd geleden maakte ik als
molenaar(tje) kennis met het Molenwereld-
meisje, zie MW 1998-7/8. Gezien onze weder-
zijdse interesse maakten wij een afspraak
eens wat molens te gaan bezoeken. Maar
aangezien een zaterdag zo om is (koffie hier,
thee daar enz.) reden we snel (soms op
twee van de vier wielen), door het Hollandse
groene landschap en moesten wij de door
ons geplande molens vereren met een blik-
sembezoekje, je weet wel zo’n kennisma-
kingsbezoekje, van eh... als we meer tijd heb-
ben komen we nog eens terug. ‘Gaan we
als laatste nog even naar “mijn molen”, die
moetje natuurlijk ook gezien hebben’. Oké.
Een prachtig mooie wipmolen, “van” dit Mo-
lenwereldmeisje, die trouwens zelf over op-
vallend veel molen-
kennis beschikt, wel-
licht door de oplei-
ding van een ‘goeie
leermeester’ en ge-
zien het gepleegde
onderhoud ook zelf
graag de handen uit
de mouwen steekt.
Dit in tegenstelling tot
een enkele molenaar
in onze omgeving die
zegt molenaar te zijn
en géén schilder of
iets dergelijks, een uit-
spraak waarin menig-
een zich zelf mis-
schien - helaas - ook
wel herkend.
Dat zo’n dag ook wel
eens nuttig is voor
een korenmolenaar,
bleek o.a. wel uit mijn
onkunde wat betreft
het draaipunt van
een wachtdeur van
een poldermolen. Zo
besloten wij een voor
mij leerzame en voor
ons gezellige dag,
waarop we ondanks
het tijdgebrek toch
nog een en ander
hebben kunnen zien
en ook heel wat af-
gekletst hebben.

Drie maal is scheeps-

Forum

Poldermolen rondleiding 
voor een korenmolenaar

recht (of misschien is hier ook een leuke
molenterm voor), geldt ook voor dit Molen-
wereldmeisje. Na wat te hebben gesleu-
teld aan haar weerkennis, slaagde zij on-
langs voor het proefexamen. Mocht zij dit
najaar het diploma in de wacht te slepen,
dan zou dit voor haar een reden kunnen
zijn om voor Molenwereld toch voor de ca-
mera te verschijnen met een malende mo-
len op de achtergrond. Ik ben benieuwd.

Met vriendelijke groeten
Een molenaar(tje) uit het oosten des lands
A vd B te D... èh.... E

Molen De Vier Winden in 
Vragender voor:

* baktarwe - rogge - spelt - boekweit
* meelproducten en bakmixen
* groot- en kleinverpakking
* eko-producten - skal gecertificeerd

Generaties molenliefde zorgen voor groot vakmanschap, een molen die
aan alle eisen voldoet, een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige 

producten en deskundig advies. 

Gunnewick - Vragender, een begrip!
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Levende Molens 1998-7

- 18e Brabants-Vlaamse Contactdag.
- De wondere wegen van de standaard-
molen.

- Limburgse Molendag op de ‘Bem-
voortse Molen’ te Overpelt.

- Twee eeuwen stenen molen en rosmo-
len te Ertvelde.

- Verslag Duitse molendag.
- Op molenbezoek in Frans-Vlaanderen.

Levende Molens is het orgaan van de ge-
lijknamige v.z.w., p/a F. Standaert, Abd-
ijstraat 75, B-9400 Ninove

De Gildebrief 1998-3

- Jaarverslag 1997.
- Restauratie van de Ceres te Bovenkar-
spel voltooid.

- Restauratie van De Hoop te Wieringer-
waard voltooid.

- Verslagen Nationale Molendag.
- Bestuursexcursie naar de Afdeling Zee-
land.

- Voor de laatste maal: 7 juni 1997.
- Nogmaals de hoep.
- De Zaanse rouwtraditie.

De Gildebrief, orgaan van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars, p/a Zwarteweg 70,
1412 GE Naarden.

Molens 1998-51

- De Hackfortse Molen draait weer.
- Branden treffen molens: de Veermolen 
bij Haarlem.

- Doris Mooltsje draait weer.
- Watermolen Singraven gerestaureerd.
- Excursie naar Noord-Overijssel.

Molens is het orgaan van de Vereniging
De Hollandsche Molen, Sarphatistraat 634,
1018 AV Amsterdam, tel. 020- 6238703.

Levende Molens 1998-8

- Pelmolens.
- De molens en de molenaars van de Vrij-
heid van Geel.

- Vistrappen bij watermolens.
- Het voorkomen van de grote gele kwik-
staart bij watermolens in midden-Oost-
Vlaanderen.

Levende Molens is het orgaan van de ge-
lijknamige v.z.w., p/a F. Standaert, Abd-
ijstraat 75, B-9400 Ninove

Molenpost No. 93 (1998-3)

- Restauratie van De Hoop in Wieringer-
waard tot maalvaardige korenmolen.

- Het werken aan en met de paltrok De
Eenhoorn in Haarlem.

- Opening van de korenmolen Ceres te
Bovenkarspel.

Molenpost is het orgaan van de: Stichting
korenmolen De Leeuw, Alkmaarse Molen-
vereniging, Stichting De Schermer Molens,
Stichting De Westfriese Molens, Stichting
De Zijper Molens, Stichting Molens Zuid-
Kennemerland en de Stichting Uitgeester
en Akersloter Molens, p/a AMV, Helderse-
weg 87, 1817 BB Alkmaar. 

De Windbrief 1998-104

- Molenmuseum in een nieuw jasje.
- Verslag van de Algemene Ledenverga-
dering.

- De geschiedenis van de verfmolen De
Valk in Zaandijk.

- Brand van Het Herderskind zeventig jaar
geleden.

De Windbrief, orgaan van de Vereniging
De Zaansche Molen, Postbus 3, 1540 AA
Koog a/d Zaan, tel. 075-6215148.

Der Mühlstein 1998-3

- Verslag jaarvergadering van de DGM in
Cottbus.

- Reconstructie van een schipmolen op
de Weser bij Minden, in gebruik geno-
men op 17 mei.

- De gerestaureerde molen dient de ge-
schiedenis niet, maar de geschiedenis
in.

- Stagnatie bij molenrestauraties in de
nieuwe deelstaten in de Bondsrepubliek.

- Verslag van de Duitse Molendag 1998.
- Correctie van overhangen bij de Kreutz-
steinmühle standerdmolen in het agra-
risch museum te Blankenhain/Saksen.

Der Mühlstein - Periodikum für Mühlen-
kunde und Mühlenerhaltung, orgaan van
het ‘Deutsche Gesellschaft für Mühlen-
kunde und Mühlenerhaltung e.V./DGM’,
Verlag Moritz Schäfer GmbH & Co. KG,
Postfach 2254, D-32712 Detmold.

Werkgroep Westvlaamse Molens vzw Me-
dedelingenblad 1998-3

- Olieslagerij in de Hovaeremolen in Koe-
kelare gereed en in werking.

- Restauraties/ herstel voor de Wullepit-
molen in Zarren, de molen van Outrijve
en de Briekenmolen in Wervik. 

- Onttakelde Plaatsmolen in Egem ges-
loopt vanwege recent ingevoerde belas-
ting op leegstaande industriële panden.

- De plannen voor de indrukwekkende

Het belangrijkste uit de inhoud van de molentijd-
schriften, naast de gebruikelijke rubrieken:

Bladeren

oliemolen De Grote Macht in Moorsele,
welks vzw ook de Vanbutseles molen te
Wevelgem onder haar hoede krijgt.

- West-Vlaamse Molendag op 21 juli jl. 
- Molenruïne in Klerken wettelijk be-
schermd, evenals de banmolens van
Harelbeke.

- Gemeente Lichtervelde koopt maalderij
annex zagerij en olieslagerij van Vancoil-
lie om deze alzo te behouden.

- Heropbouw van de Lindemolen in Sint
Eloois-Winkel. 

Mededelingenblad Werkgroep West-
vlaamse Molens vzw is het orgaan van de
gelijknamige v.z.w., p/a dhr. Lieven Dene-
wet, Bruggestraat 74, B-8830 Hooglede.

De Nieuwe Zelfzwichter 1998-3

- De poldermolens in de Garrelsweerster-
molenpolder (2)

- Leerlingen basisschool Garmerwolde
bezoeken  de Noorder.molen in Noord-
dijk.

- Het aantrekkelijke van molens.
- Koren- en pelmolen Windlust in Over-
schild.

De Nieuwe Zelfzwichter, orgaan van de
Vereniging Vrienden van de Groninger
Molens, de Stichting De Groninger Molen
en de afdeling Groningen van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars, A-weg 5c, 9718
CS Groningen.

Levende Molens 1998-9

- Vondst doodbed van de pletstenen van
de Noenschewegelmolen, een stenen
koren- en oliemolen te Lovendegem
(OVl), welke verdween in 1914.

- Nieuwe schipmolen in Minden.
- Watermolens in het Tirolse Oetztal.
- De Schemelbertmolen, een waterkoren-
molen in Liezele, weer draaivaardig ge-
maakt door de Werkgroep Kempen-
Antwerpen.

- Olijfoliemolen in het Spaanse Torredem-
barra.

- Gevolgen van mijnverzakkingen voor
de molen van Hiesfeld bij Dinslaken.

- De oprichting van een molenvereniging
voor Wallonië.

Levende Molens is het orgaan van de ge-
lijknamige v.z.w., p/a F. Standaert, Abd-
ijstraat 75, B-9400 Ninove

Van haver tot gort 1998-2

- De  meerwaarde van de molen en het
meel van de molen.

- Het werken met een broodbakma-
chine.

- Molenvliegerfeest in Terheijden.
- Molenaars Frans Gunnewick en Jan ter
Voorde gehuldigd.

- Verzet tegen betere molenbiotoop in
IJsselstein.

Van haver tot gort is het consumenten
blad van het Ambachtelijk Molenaars-
gilde, p/a Sweelinckstraat 2, 3131 SP
Vlaardingen. Het blad is verkrijgbaar in de
molenwinkels van de AKG-molenaars.

DERCKX KONSTRUKTIE B.V.

Molenroeden en Toebehoren
T
Waterraderen
T
Nieuwbouw en reparatie 
Bagger-Steenindustrie
T
Oplas- en Spuitoplaswerk

Tel.: 0475 - 56 33 42 

Fax: 0475 - 56 33 43

Waage Naak 10
6019 AA  Wessem
Postbus 5018 
6097 ZG  Heel
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Voor molenrestauraties:

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

Verder: IEPEN- BOLLETRIE-
STEENBEUK- DOUGLAS-
LARIX- AZOBÉ

Houtcompagnie 
”Almemum” BV, 
Kanaalweg 108 
8861 KJ Harlingen.

* Telefoon: 0517-413377
* Fax: 0517-414873

Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op
de Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. U kunt dan kiezen
uit:

* de poster Molens bij Dordrecht van een zeer bijzondere foto uit augustus 1866,
formaat 63 bij 29 cm, afgedrukt op zwaar papier en ongevouwen 
toegezonden in een koker,
* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 1998-12,
* Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 1999.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 1999.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�




