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Bij de omslag, voorzijde: De onlangs herbouwde Eekmolen in
Meppel (foto E.G.M. Esselink).

Bij de omslag achterzijde: Het voorjaar in aantocht; De Hoekmo-
len bij Hei- en Boeicop.

Oproep
De foto op de achterzijde van de Molenwereld heeft niet veel
pretenties. Er wordt eigenlijk alleen gestreefd naar een goede en
mooie (kleuren)foto van een molen, waarbij verder gekeken
wordt naar de spreiding over het land en het type. Tot op heden
is hiervoor geput uit de eigen bronnen van de redactie. Nu leek
het ons aardig om ook de lezers van de Molenwereld de gele-
genheid te geven een mooie molenfoto op de achterzijde te
plaatsen. Als u denkt, dat u een (eigen) foto hebt die u voor dit
doel geschikt acht, wilt u dan zo vriendelijk zijn om die in te sturen
aan de redactie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE
Moerkapelle. Het kunnen gewoon foto’s op briefkaartformaat zijn,
een dia mag ook. Ze moeten, ook in verband met het vergroten,
wel haarscherp zijn. Uiteraard wordt de naam van de maker van
de foto vermeld. Wilt u in verband hiermee de foto’s wel voorzien
van uw naam en adres. Als u de foto terug wilt hebben wilt u dat
dan even aangeven. Uiteraard kunnen wij u niet garanderen dat
uw foto geplaatst wordt en evenmin de termijn waarop dat ge-
beurt. We hopen op deze manier ook de betrokkenheid tussen de
Molenwereld en de lezers te vergroten.

Enquête
Nu hebben wij als redactie van de Molenwereld over die betrok-
kenheid niet te klagen, hetgeen blijkt uit de respons op onze en-
quête van december vorig jaar. We ontvingen meer dan 300 (!) in-
gevulde formulieren. Dit betekent dat meer dan de helft van de
lezers gereageerd heeft. Daar zijn we op zich heel dankbaar voor.
Vanwege dit grote aantal reacties kunnen we ons een betrouw-
baar beeld vormen van de sterke en de zwakke punten van de
Molenwereld en daardoor er wat aan doen. Er zijn ook veel waar-
devolle suggesties gedaan, waar we zeker wat mee zullen doen.
Met één ervan beginnen we direct, namelijk het vermelden van
de afsluitdatum van de kopij voor het volgende nummer. In een
komend nummer hopen we uitvoeriger op de enquête-uitslag zelf
terug te komen. 

Afsluitdatum voor het maartnummer van de Molenwereld: 12 fe-
bruari 1999, 
kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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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

Een nieuwe BWO?

Bij de wateroverlast in september werd de
oude techniek weer van stal gehaald. Wa-
termolens in Zuid- en Noord-Holland deden
weer als vanouds het werk waarvoor men
ze heeft uitgevonden (zie Molenwereld
1998-10-197, 211 en 1998-11-233) en zelfs
het stoomgemaal van de polder Arkem-
heem bij Nijkerk kwam weer daadwerkelijk
in bedrijf; niet alleen in september, toen het
drie dagen in bedrijf was, maar ook weer in
oktober, terwijl het in maart ook al zestig uur
in bedrijf was geweest. Het gemaal kwam
in 1982 buiten bedrijf nadat er een elek-
trisch gemaal was gebouwd. Het stoomge-
maal is bedrijfsvaardig gerestaureerd en
doet sindsdien dien als ‘Schauanlage’ zoals
onze oosterburen het zo treffend zeggen
(wie verlost ons van ‘toeristische attractie’
of ‘museumbedrijf’?). De laatste jaren is het
gemaal in toenemende mate als noodge-
maal in werking geweest: in 1993 voor het
eerst en daarna weer in 1995 bij een storing

Het stoomgemaal Hertog Reijnout in Nijkerk met links het verbouwde restant van
de voormalige windmolen (foto P. Grund, juni 1976).

in het elektrisch gemaal en nu in 1998 voor
de derde maal binnen één jaar wegens
wateroverlast. Vrijwilligers houden het ge-
maal in bedrijf in ploegen die zes uur wer-
ken. De grote capaciteit van het oude
stoomgemaal is een prettige bijkomstig-
heid; die is zelfs groter dan die van het mo-
derne elektrische gemaal. In sommige pol-
ders geldt dat ook voor de windmolen, zij
het afhankelijk van de wind... Dat betekent
dat oude bemalingswerktuigen ook als re-
gel een veel grotere capaciteit hebben
dan eventuele tijdelijke noodvoorzienin-
gen. Juist dat maakt het de moeite waard
om ze in ere te houden. 
Tot voor enige jaren gold de wet Bescher-
ming Waterstaatswerken in Oorlogstijd.
Veel molenbeschermers hebben nog
goede herinneringen aan deze BWO-wet
omdat het ministerie van defensie het on-
derhoud van de BWO-molens garan-
deerde. Dat deze wet door het achter de
horizon raken van de Koude Oorlog werd
opgeheven is te begrijpen. Er is evenwel
niet alleen in oorlogstijd vraag naar vervan-
gende of aanvullende capaciteit, maar
ook in perioden van groot waterbezwaar
zoals in maart en deze herfst. Sterker nog,
de kans dat het laatste speelt is (gelukkig)
groter dan het eerste. Nu zou men op de-
zelfde manier als bij de BWO-wet ook bui-
ten bedrijf gestelde molens en gemalen als
reservegemaal in stand kunnen houden;
niet meer ten laste van het ministerie van
defensie, maar van het ministerie van ver-
keer en waterstaat in het kader van een
‘Besluit WaterOverlastpreventie’. Het is
toch niet meer dan billijk dat een bijdrage
uit die hoek komt? Men zou evenals bij de

gewezen BWO-wet kunnen denken aan
onderhoud en investeringen. Investeringen
in die zin dat er werken worden uitgevoerd
om de bemalingswerktuigen op hun taak
berekend te houden (Zie ‘Het verdiepen
van schepraderen’, Molenwereld 1998-10)
of aan infrastructurele voorzieningen,
waardoor molens op de boezem kunnen
blijven uitwateren, zoals bijvoorbeeld het
op hoogte brengen van de polderkaden
langs de Akkersloot en het verwijderen van
de dammen uit die sloot waardoor de Ak-
kerslootmolen zijn functie weer kan vervul-
len (Zie Molenwereld 1998-12). Jan Hofstra
noemde in zijn artikel in Molenwereld 1998-
10-211 een hele rij kandidaten. Het zou
overigens niet verbazen dat een dergelijke
nieuwe BWO-lijst vrijwel dezelfde objecten
zou vertonen als de oude.jsb.

Bankperikelen

In de achterliggende tijd konden een aan-
tal in de Molenwereld aangekondigde bro-
chures enz. besteld worden door het over-
maken van een bedrag op een bank- of
girorekening. Helaas verzuimde een aantal
bestellers hun adres op het bankoverschrijf-
formulier te vermelden, waardoor de be-
stelde artikelen niet aan de aanvragers
toegezonden konden worden, aangezien
de banken, in tegenstelling tot de Post-
bank, het afzendadres niet automatisch
verstrekken. Wanneer er lezers zijn die door
bovengenoemde oorzaak hun bestelling
niet ontvangen hebben willen die dan
contact op nemen met:
Stichting Holten’s Molen, Randweg 20, 5754
RL Deurne, tel. 0493-315447 (boekje Hol-
ten’s Molen).
Molenstichting Noord-Brabant, de heer R.H.
Verkerk, Isabellalaan 30, 5431 GW Cuijk, tel.
0485-313647 (molenkaart Noord-Brabant).

Molenaar-wethouder geëerd
met straatnaam

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad
van Winsum straatnamen vastgesteld voor
het bestemmingsplan Adorp-Noord. Men
heeft gekozen voor namen van molenon-
derdelen, omdat die ook in de aanslui-
tende woonwijk worden toegepast. De
keus is gevallen op De Stelling, De Spruit en
De Staart. Het aardige is, dat in de be-
staande wijk al een De Omloop is. Als er
nog ruimte is voor een De Balie en De Ga-
lerij dan heeft men zo ongeveer alle syno-
niemen voor eenzelfde molenonderdeel bij
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elkaar. De hoofdontsluitingsweg voor de
wijk moet Wethouder D. Kruijerlaan gaan
heten. Kruijer is tot aan zijn overlijden in ok-
tober 1988 veertien jaar wethouder van
Adorp geweest; bovendien was hij jaren-
lang eigenaar-molenaar van de koren- en
pelmolen Aeolus ter plaatse.

Provincie en gemeente steunen
speltproject Pieterburen 

Het faillissement van het speltproject in Vil-
steren (zie Molenwereld 1998-11-220) heeft
het geloof in projecten als dit niet onder-
mijnd. Ook in het Groningse Pieterburen
loopt een dergelijk project. Dit kampt met
een tekort van 40.000 gulden. Eind vorig
jaar besloot de gemeente De Marne
10.000 gulden beschikbaar te stellen ter
dekking van het tekort. De provincie Gro-
ningen is goed voor de overige 30.000 gul-
den. In 1997 had de Marne ook al 10.000
gulden beschikbaar gesteld voor dit doel.
Het is voor deze speltprojecten (ook in Bra-
bant loopt er één) te hopen dat de consu-
ment spelt in groten getale ontdekt.

Molen Vijfhuizen mag toch 
naar Burgwerd

Op donderdag 26 november jl. maakte de
bestuursrechter de schorsing van de ver-
plaatsing van molen van de polder Vijfhui-
zen bij Hallum ongedaan. Hiermee is het
licht op groen gezet voor verplaatsing van
deze molen naar de Aylvapolder bij Burg-
werd.
De schorsing was het gevolg van een be-
zwaarschrift dat was ingediend door de
oud-molenaar, Haije Heslinga. Deze
vreesde door het verdwijnen van de molen
een waardevermindering van 30.000 gul-

den voor zijn woning.
De eigenaar van de molen, Stichting De
Fryske Mole, wil hem graag verplaatsen,
omdat de biotoop door uitbreiding van
een bedrijfsterrein sterk is achteruit ge-
gaan. Daarnaast voerde men voor de
rechter aan dat de verplaatsingsvergun-
ning over enkele maanden zou aflopen en
dat de offerte van de aannemer tot 1 ja-
nuari geldig zou zijn. Bovendien is de finan-
ciering van het project inmiddels rond, dus
als het verzoek zou worden afgewezen,
zou dat de financiering in gevaar brengen.
De rechter stelde de stichting in het gelijk,
waardoor de verplaatsing thans kan begin-
nen. Binnenkort zal het wiekenkruis worden
verwijderd, gevolgd door de kap en het riet-
dek van de romp. Het ligt in de bedoeling
om het achtkant met behulp van een heli-
kopter te verplaatsen. Dit zou een primeur in
Nederland zijn. In Duitsland vonden in de
tachtiger jaren reeds twee molenverplaats-
ingen op soortgelijke wijze plaats (Lintig, Fal-
kenburg). De kosten van de verplaatsing
worden geraamd op 500.000 gulden.    

Bouwvergunning aangevraagd
voor tweede molen in Meppel

De nieuwe Eekmolen in Meppel is sinds kort
uiterlijk compleet. De voorbereidingen voor
de herbouw van een andere Meppelse
molen, De Vlijt aan de Sluisgracht, gaan
door. In december heeft het bestuur van
de Stichting Stadskorenmolen De Vlijt de
bouwaanvraag voor de herbouw bij de
gemeente ingediend. De financiering van
de herbouw is nog niet helemaal rond,
maar het stichtingsbestuur heeft goede
hoop dat dit in de loop van dit jaar in orde
komt. Voor de herbouw moet het bestem-
mingsplan gewijzigd worden, mede omdat
de te herbouwen molen de maximale

Meppel, korenmolen De Vlijt, blijkbaar al buiten bedrijf (foto Katholieke Illustratie
30 juli 1930).

De dubbele watermolen in Almelo met
op de achtergrond het oude stadhuis
aan de Koornmarkt, naar een schilde-
rij.

bouwhoogte overschrijdt; de gemeente-
raad moet daar in het begin van 1999 uit-
spraak over doen. De stichting ziet ook in
dit opzicht de toekomst met vertrouwen te-
gemoet.

Herinnering aan Almelo’s water-
molens terug in het stadsbeeld?

De geschiedenis van de watermolen van
Almelo, een dubbele watermolen op de
Molenstreng tegenover het oude stadhuis
aan de Koornmarkt, gaat ruim 700 jaar te-
rug. In 1860 maakte sloop een eind aan zijn
bestaan. Bij graafwerkzaamheden in 1962
en 1963 kwamen restanten van de molen
weer voor de dag, zij het kortstondig.
Reeds lang koestert de gemeente Almelo
het plan om de Molenstreng weer gestalte
te geven. De nieuwe Molenstreng zou dan
moeten eindigen in een kunstwerk ter
plaatse van de vroegere watermolens. Dit
plan is nooit tot uitvoering gekomen.
In de Twentsche Courant van 5 december
1998 oppert Gerard Vloedbeld het plan
om in het plaveisel van de Koornmarkt de
plaats van de molens aan te geven, als
herinnering aan de voor de samenleving
van Almelo eens zo belangrijke molens. De
restanten van de molens zijn in 1963 nog
opgemeten, zodat het plan op zich histo-
risch verantwoord uitvoerbaar is.

Restauratie Molen van Frans in
Vasse

De gemeente Tubbergen heeft rijkssubsidie
aangevraagd voor de restauratie van de
Molen van Frans in Vasse. De subsidiabele
kosten zijn vastgesteld op bijna 311.000 gul-
den. De molen zelf heeft te lijden van uit-
spoeling, waardoor een deel van de klin-
kervloer in de molen verzakt. Het grootste
deel van het bedrag is echter bestemd
voor de woning/boerderij bij de molen,
waarvan de dakconstructie in zeer slechte
staat verkeert. Volgens plan zal het rijk vijftig
procent subsidiëren , bestaande uit 2⁄5 sub-
sidie en 3⁄5 restauratiehypotheek. De ge-
meente Tubbergen zelf zal geen eigen
middelen aan deze restauratie spenderen.
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Nieuws van De Ster in Geesteren

De expositie met de pentekeningen van
de heer H. van Velzen uit Breda in deze mo-
len is een succes geweest. Het afgelopen
jaar hebben zo’n 1200 geregistreerde be-
zoekers de expositie bekeken. Dit is 25%
meer bezoekers dan in 1997. De in eigen
beheer vervaardigde affiche, welke op
campings en in hotels was opgehangen,
heeft duidelijk hieraan bijgedragen. Er hin-
gen maar liefst 144 tekeningen, keurig net-
jes gelamineerd: uit alle provincies 12 stuks
plus de molens welke eigendom zijn van de
Vereniging De Hollandsche Molen. De re-
acties waren zeer positief. Aangezien we
bijna ieder jaar iets exposeren hebben we
zelfs al een aantal vaste bezoekers die ie-
der jaar weer naar de molen komen om te
zien wat we er nu weer is. Voor 1999 gaan
de gedachten uit naar een expositie onder
het motto ‘Het bos in de molen’ met als on-
derwerp alle houtsoorten welke met de
molenbouw te maken hebben. De exposi-
tie wordt opgezet in samenwerking met de
vereniging “NEHOSOC” welke zich bezig
houdt met verzamelen van alle houtsoor-
ten die je maar kan bedenken. Uiteraard
zullen er ook molenonderdelen worden ge-
toond en zal in de gehele molen op bijna
alle onderdelen vermeld gaan worden van
welk hout het onderdeel gemaakt is. Het
grootste deel van de expositie zal zich ech-
ter op de begane grond bevinden om
mensen die slecht ter been zijn ook hiervan
te laten genieten.
Dan nog een vraag: als er iemand is die
een opengewerkt molenmodel heeft
staan (liefst een achtkante korenmolen)
welke hij of zij tijdens deze expositie be-
schikbaar wil stellen voor de periode van
Nationale Molendag tot en met Nationale
Monumentendag, wil die dan contact op-
nemen met de beheerder van de molen: J.
Overman, Burgemeester Van Weliestraat
15, 7271 DJ Borculo, tel. 0545-482167 (mo-
len) 0545-272363.
Verder is maar liefst 40.000 gulden beschik-

baar gesteld voor het wegwerken van
achterstallig onderhoud aan de molen. Als
je als molenaar meestal alleen op de mo-
len bent en eigenlijk alleen maar op de za-
terdagen, heb je vooral in de zomermaan-
den absoluut geen tijd om de gehele mo-
len te schilderen. Trouwens voor veel zaken
heb je een hoogwerker nodig om er bij te
kunnen komen. Ik heb de gemeente wel
eens voorgesteld om er een werklozen pro-
ject van te maken. Maar ja, helaas doen ze
dat niet. Het is nog niet bekend wat als eer-
ste zal worden aangepakt. Zo is het rietdek
door vogels kapot getrokken en dat geeft
lekkage. Tevens is van de lange schoor de
pet losgeraakt. Deze zit al 2 jaar los en zo-
danig dat het regenwater zo de kern van
het hout in kan lopen. Ook moet de molen
geschilderd worden en de stelling dient on-
der handen te worden genomen. De
lange spruit vertoond dusdanige scheuren
dat via die scheuren het regenwater de
molen inloopt. Aangezien dit aan de bui-
tenkant zit kan mem er niet makkelijk bij om
deze scheuren de dichten. Dus probeer je
het water maar op te vangen zodat het
hout binnen in de molen niet te veel gaat
rotten. Hopelijk wordt er al in het voorjaar
met het werk begonnen. J. Overman.

Restauratie van de molen in
Gorssel daadwerkelijk van start

Zoals in Molenwereld 1998-10 gemeld, zal
de kleine stenen grondzeiler Eesterhoek bij
Gorssel gecompleteerd worden. In 1986
heeft de familie Ten Have het molenaars-
huis en de bijbehorende maalderij gekocht
en in januari 1995 kon men de molenromp
erbij kopen. Die kans liet men niet onbenut
en al snel ging men met de molenromp
aan de slag: Er werd grondig schoonge-
maakt, er kwamen nieuwe deuren, het
metselwerk werd nagezien, voor ventilatie
werd gezorgd en er kwam een nieuwe
(nood)kap. Vervolgens ging men zich
oriënteren op de mogelijkheden om de

Een winterse foto van De Ster in Geesteren. (foto J. Overman).

De onttakelde korenmolen van Gorssel.

molen weer maalvaardig te krijgen.
Dit heeft op 1 september 1995 geresulteerd
in de oprichting van twee stichtingen: de
Stichting Korenmolen Eesterhoek, (eige-
naar en exploitatie) en de Stichting Vrien-
den van de Gorsselse Molens. Vervolgens
timmerde men voortvarend aan de weg
tot herstel. Dat was (is) ook wel nodig, want
behalve de romp zèlf resteert er eigenlijk
niets meer van de molen: omdat de in 1893
gebouwde molen na zijn onttakeling in
1937 niet ging fungeren als mechanische
maalderij, maar als opslag (voor kunstmest
enz.), werd hij geheel uitgebroken.
Omdat de molen geen Rijksmonument is,
viel er geen rijksbijdrage te verwachten.
Wèl zeiden gemeente en provincie beiden
100.000 gulden toe. Het restant van de be-
nodigde restauratiekosten (200.000 gul-
den) heeft men thans door schenkingen en
‘flink de boer op gaan’ bijna rond. Het ligt
in de bedoeling dat molenmaker Groot
Wesseldijk uit Laren het karwei zal gaan uit-
voeren. De oplevering staat alvast ge-
pland op 1 maart 2000.
Een totaalbedrag van ƒ. 400.000,- voor een
maalvaardige restauratie lijkt ons enigszins
aan de lage kant, maar dat mag de pret
niet drukken: De eigenaar is inmiddels in
opleiding bij de bekende molenaar Abels-
kamp te Warnsveld. Enkele windbelemme-
rende bomen zullen worden gerooid en
voor de uitgesloopte maalderij worden ook
al completerings-plannen gemaakt. 

De eerste onderdelen, de steenkuipen met
kaar, schuddebak en meelgoot zijn reeds
afgeleverd en staan te pronken boven in
de ‘Stoom’ ofwel de voormalige motor-
maalderij. De ‘Stoom’ is een motormaalde-
rij, waar na en nog enige tijd tegelijk met
de windmolen gemalen is. 
In het korenmolenaarsjargon stond ‘sto-
men’ nog lang voor malen op de motor,
ook al was de stoommachine reeds lang
verleden tijd of er zelfs nooit geweest! Als er
geen wind was dan zei men wel: ‘We gaan
stomen’, waarmee men op de motor ma-
len bedoelde. Een vergelijkbaar iets is het
oude ‘stoomfiets’ voor een motor(fiets). Het
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bijzondere is dat in Gorssel het begrip
‘stoom’ voor een motormaalderij levend is
gebleven.
In twee boeken wordt de Gorsselse molen
met motormaalderij en molenaarswoning
als vrij zeldzaam omschreven. Het eerste,
Architectuur en stedebouw in Gelderland
1850 - 1940, is een uitgave van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg in samen-
werking met Waanders Uitgevers Zwolle.
(ISBN 90-400-9749-6)
Het tweede, Industrieel Erfgoed. Neder-
landse monumenten van industrie en tech-
niek, is een uitgave van TELEAC/NOT en In-
merc bv. Wormer (ISBN 90-6533-412-2).
Beide boeken zijn verkrijgbaar bij de boek-
handel. wr/Stichting Vrienden van de Gors-
selse Molen.

Roe Neede terug naar huis

De buitenroede van de korenmolen van
Neede gaat terug naar de plaats waar hij
vandaan komt. Deze Pannevisroede (zie
Molenwereld 1998-10-196) wordt bij de res-
tauratie van de Needse molen vervangen
door een nieuwe. De heer Nienhuis van
Monumentenzorg vond het zonde dat
deze, qua fabrikaat, inmiddels zeldzame
roe in het schroot zou verdwijnen. Hij ging
op zoek naar een betere bestemming en
vond die in de Oudheidkamer van de His-
torische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel,
waar men de ‘thuiskomst’ van de roe op
prijs stelde. De roede is immers afkomstig
van de bovenmolen van de Esse-, Gans-
dorp- en Blaardorppolder in die plaats. De
roe, met een lengte van 26 meter, zal een
plaatsje bij de oudheidkamer krijgen, welke
gevestigd is in een boerderij aan de ‘s-Gra-
venweg, tevens in de polder die door deze
molen bemalen werd.

Tennisbanen bij molenviergang
Aarlanderveen?

De Stichting Molenviergang Aarlander-
veen heeft bij de gemeente Alphen a/d
Rijn bezwaar aangetekend tegen de aan-
leg van twee tennisbanen op 600 meter
van de Putmolen van de Aarlanderveense
viergang. De stichting is van mening dat de
aanleg ervan de omgeving van de vier-
gang aantast. De Tennisclub Aarlander-
veen wil in eerste instantie twee tennisba-
nen en een oefenbaan; later wil de vereni-
ging er ook een clubgebouw bijbouwen.
De banen moeten op grond van molenaar
J. Slingerland komen die wel eisen heeft
gesteld in verband met eventuele windbe-
lemmering. De gemeente wil de tennisba-
nen het liefst bij het sportpark. De aanleg
van de tennisbanen vereisen wel een wijzi-
ging van het bestemmingsplan.

Herstel van de Blokker officieel
begonnen

Op woensdag 16 december gaf de heer E.
Mudde, directeur van IHC Hydrohammer
BV het startsein voor de restauratie van de

bekende Blokkerse Wip van het Kinder-
dijkse molencomplex door een schijfloop
uit het molenrestant te hijsen. De molen
werd op 27 juli 1997 als slachtoffer van
brandstichting zwaar beschadigd.
De aanbesteding van het herstel vond op
16 november plaats (Molenwereld 1999-1-7).
In het zalen-en partycentrum Windkracht-4
blikte voorzitter Bakker van de Molenstich-
ting Alblasserwaard/Vijfheerenlanden te-
rug op de afgelegde weg na de brand
van 1997. De jaren 1997 en 1998 zijn voor
de stichting erg moeilijk geweest; niet al-
leen kreeg men te maken met twee ern-
stige gevallen van brand (de Blokker en de
Vlietmolen bij Lexmond), maar de restaura-
tie van de korenmolen van Streefkerk be-
zorgde veel hoofdbrekens. Bakker is ten
aanzien van 1999 hoopvoller gestemd: in
december 1998 werd overeenstemming
bereikt met de verzekering over de Vliet-
molen, zodat men in april of mei met het
herstel van deze molen hoopt te beginnen.
Het herstel van de Blokker is begonnen en
binnenkort hoopt men eindelijk te begin-
nen met de Streefkerkse korenmolen.
In Windkracht 4 gaf Paul Groen, die na-
mens de provincie Zuid-Holland de restau-
ratie van de Blokker begeleidt, aan de
hand van dia’s en tekeningen een over-
zicht van de geschiedenis van de molen
en van het toekomstig herstel.
Na de restauratie zal de Blokker weer dienst
doen als ontvangstcentrum voor IHC Hy-
drohammer, speciaal voor buitenlandse
gasten van dit bedrijf. IHC voelt zich, ook in
het licht van de ervaringen in de afgelo-
pen jaren, nauw betrokken bij het wel en
wee van deze molen.

Pleidooi voor het herstel van
twee Goudse molenrestanten

In een brief aan de Vereniging Behoud
Stadsschoon, de Oudheidkundige Kring Die
Goude en de Goudsche Courant bepleit
Gouwenaar Chris van Mourik het herstel

Het uithijsen van het schijfloop door
de heer Mudde uit de ondertoren van
de Blokkerse Wip.

van de molenrestanten aan de Gouwe en
de Breevaart. De molen aan de Gouwe is
de Mallemolen welke voorheen de Oost-
polder in Schieland bemaalde tot aan de
stichting van een zuiggasgemaal in 1904.
De landschappelijke mooi gelegen romp
van deze molen is compleet en mooi van
vorm en in combinatie met het nabijgele-
gen zuiggasgemaal uit 1904 zeker het be-
houden waard. Met de andere molen ligt
het anders. Het betreft in feite niet meer
dan de veldmuren van De Gouwemolen,
een achtkante molen naast het verlaat in
de Breevaart. Deze molen maalde de pol-
der Reeuwijk af op de Gouwe, terwijl drie
andere molens deze polder uitmaalden op
de Rijn. De Gouwemolen werd in 1923 ge -
sloopt tot op de veldmuren. Voor de res-
tauratie van de Mallemolen is ruim tien jaar
geleden ook al eens geijverd. Toen is er zelfs
een stichting hiertoe in het leven geroepen
(Zie De Molenaar 1986-33-1005 en 1986-38-
1157). De geplande bouw van een brug
over de Gouwe pal naast de Mallemolen
deed de plannen in de ijskast verdwijnen.
De staat van de Gouwemolen en de situ-
atie rond de Mallemolen maken het niet
waarschijnlijk dat de plannen van de heer
Van Mourik veel kans van slagen hebben,
al verdient de Mallemolen dit zeer beslist.

Veilig langs de Westermolen

Sommige watermolens staan langs polder-
kaden die tevens openbare weg of open-
baar pad zijn. Soms voert dat pad over het
molenerf, als het ware onder het wieken-
kruis door. Passage van de malende molen
kan dan levensgevaarlijk zijn, zeker voor
mensen die zich niet bewust zijn van het
gevaar. In de Alblasserwaard komt deze si-
tuatie bij meerdere molens voor. Om hier-
aan tegemoet te komen besloot de Stich-
ting tot Instandhouding van molens in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden  bij
de Westermolen in Langerak een mens- en
dierveilige passage te creëren in het kader
van het Kwaliteitsimpuls Groene Hart. Te-
vens besloot men in het kader van de-
zelfde Kwaliteitsimpuls het bestaande pad
bij de Achterlandse Molen in Groot-Am-
mers te verbreden, terwijl het pad bij de
Westermolen wordt omgelegd, hetgeen
het maken van een brug over de voorwa-
terloop noodzakelijk maakte. Het werk bij
de Westermolen wordt uitgevoerd door de
fa. Gebr. De Kuiper uit Giessenburg.
Voor deze plannen kon niet uit monumen-
tenfondsen geput worden. Verder werd
subsidiëring van beide plannen afgewe-
zen, maar dankzij de provincie Zuid-Hol-
land kon toch tot uitvoering overgegaan
worden. Vandaar, dat gedeputeerde J.
Heijkoop op 18 januari de eer had om de
werkzaamheden bij de Westermolen te
starten door het indrukken van de eerste
paal. Bij die gelegenheid merkte de heer
Heijkoop op dat de overheden de mond
vol kunnen hebben over allerlei fraaie plan-
nen met betrekking tot natuur en land-
schap, maar dat men dat dan ook con-
creet moet ondersteunen. Het achter-
wege laten hiervan ‘grensde’, in de ogen
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van de heer Heijkoop, ‘aan onbehoorlijk
bestuur’. Juist dit was een argument voor
de provincie om het aanpakken van de
paden bij beide molens toch te steunen.
Voorzitter Bakker van de molenstichting
was verheugd mee te kunnen delen dat
door de wijze van financieren de lasten
voor de stichting zelf te verwaarlozen wa-
ren. Het is de bedoeling van de stichting
dat de Westermolen dienst gaat doen als
bezoekerscentrum en als instructiemolen.
Dit laatste is erg belangrijk omdat de stich-
ting van (potentiële) huurders zal eisen dat
ze de molen ook moeten bemalen, uiter-
aard op een verantwoorde manier.

De Valk in Leiden moet weer
echt gaan malen

De gemeente Leiden trekt 82.000 gulden uit
voor herstel van molen De Valk. Verder
heeft de gemeente het onderhoudsfonds
voor De Valk verhoogd van 20.000 gulden
naar 45.000 gulden per jaar. Het molenmu-
seum heeft de laatste jaren meer geld uit-
gegeven dan ontvangen, waardoor het
tekort in de afgelopen jaren tot twee ton is
opgelopen. Door de genoemde verhoging
kan het tekort weggewerkt worden en is
men tevens in staat orde op zaken te hou-

den. Men wil de molen nu zo herstellen dat
er weer echt gemalen kan worden. Het
meel kan dan in de molenwinkel verkocht
worden. CDA-fractievoorzitter Marjan de
Jonge heeft hiertoe een voorstel gedaan,
maar wethouder Pechtold is hier niet voor,
omdat hij niet wil dat De Valk gaat concur-
reren met de andere Leidse korenmolen,
de standerdmolen De Put. In de beginjaren
van De Valk als museum, eind zestiger ja-
ren, werd er trouwens in De Valk ook graan
gemalen met medewerking van Gebr. De
Groot van korenmolen De Hoop uit Oud-Al-
blas, maar dit bleek moeilijk te verenigen
met de museumfunctie van de molen van-
wege het stof dat hierbij ontstond. 

Toekomst korenmolen Nieuwer-
kerk a/d IJssel veilig gesteld

In Molenwereld 1998-11-223 kwamen dubi-
euze toekomstplannen voor de korenmo-
len Windlust op Kortenoord in Nieuwerkerk
a/d IJssel aan de orde (Monumentenworg
in Nieuwerkerk a/d IJssel). Die toekomst is er
recent om twee redenen aanzienlijk roos-
kleuriger gaan uitzien. Op 8 januari heeft
staatssecretaris Van der Ploeg de molen
met bijbehorend pakhuis en de aange-
bouwde machinekamer op de rijksmonu-
mentenlijst  geplaatst. Latere toevoegin-
gen als de rompverhoging en de hoge
aanbouwen met zijn uitdrukkelijk buiten de
bescherming gehouden. Deze zouden een
herstel als windmolen onmogelijk maken.
Ook het molenaarshuis, daterend van rond
de eeuwwisseling, wordt niet in de be-
scherming betrokken, al wordt er wel op
gewezen dat de bescherming hiervan op
gemeentelijk niveau ligt.
Nu betekent bescherming nog niet dat al-
les in kannen en kruiken is. De projectont-
wikkelaar kan als eigenaar nog ertegen in
beroep gaan en bovendien ligt er een twij-
felachtige monumentenvergunning van
de gemeente op tafel. Al met al is de be-
scherming op zich nog geen reden om te
vroeg te juichen. Maar ook in dit opzicht is
de lucht opgehelderd. Tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente maakte
woordvoerder Maarten Molenaar van het
actiecomité tot behoud en restauratie van
de molen Windlust bekend dat het comité
met projectontwikkelaar Kranenburg over-
eenstemming heeft bereikt over de aan-
koop van de molen, die nu voor een be-
drag van 512.000 gulden overgaat in de
handen van het inmiddels in een stichting
omgezette actiecomité. De aankoop is
mogelijk dankzij een lening die men heeft
kunnen afsluiten en waarvoor verschei-
dene personen en bedrijven zich garant
hebben gesteld. Het gemeentebestuur
van Nieuwerkerk stelt zich bij monde van
wethouder Lamberts, nog enigszins afstan-
delijk op: men heeft waardering voor de
actie van het comité; men wil, als het no-
dig is, best met financiële voorstellen naar
de raad komen; maar de restauratie heeft
geen prioriteit. De toekomst van De Wind-
lust mag dan redelijk veilig zijn, maar voor
de restauratie is er nog een hoop werk aan
de winkel, zeker in financieel opzicht. 

Voorman Dijkman geridderd!

De Rijnlandse Molenstichting heeft de laat-
ste jaren de wind (weer) mee. De gereed-
gekomen restauraties getuigen daarvan.
Het is wat dat betreft weer een vreugde
om op zaterdag door Rijnland te toeren en
bij voldoende water en wind, de vele ma-
lende molens te aanschouwen. Malende
molens; een kroon op het werk van de vele
vrijwilligers die zich daartoe inzetten.
De basis voor dat beleid van de molen-
stichting is gelegd door haar eerste voorzit-
ter de heer A. Bicker Caarten, welke werd
opgevolgd door respectievelijk de heren A.
Thomassen en L. Dijkman (sinds 21 maart
1991).
Dat vandaag aan de dag een krachtda-
dige aanpak nodig is om wat van de grond
te krijgen moge blijken uit de vaak centi-
meters dikke dossiers die ontstaan voordat
daadwerkelijk herstel kan aanvangen.
Je vraagt je wel eens af: wat voor iemand
is nodig om een dergelijk groot karwei als
bij de Rijnlandse molenstichting te durven
en te willen aanpakken. Het gaat immers
om een bezit van veertig molens, waarvan
er de laatste jaren meer dan de helft een
restauratiebeurt heeft moeten ondergaan.
Dijkman wist de molenstichting nieuw leven
in te blazen en betrokken bestuurders van
de verschillende overheden te interesseren
voor ‘zijn’ klus. Een restauratie-golf kwam
op gang en het gevolg is duidelijk: op-
nieuw malende molens in Rijnland.
Een resultaat waar bestuur en mole-
naars/huurders mee ingenomen zijn: en te-
recht. Ook in organisatorisch opzicht heeft
de molenstichting wijzigingen ondergaan.
Zo wordt er gewerkt met commissies en is er
ondermeer een ‘molenaarscommissie’ in
het leven geroepen. 
Die commissie is duidelijk ingenomen met
het door het bestuur gevoerde beleid. Dat
zij de persoon van Dijkman en diens aan-
pak zeer waarderen blijkt onder andere uit
het feit dat zij een voordracht heeft ge-

Het indrukken van de eerste paal bij de
Westermolen door de heer Heijkoop.

De heer Dijkman, voorzitter van de
Rijnlandse Molenstichting, met zijn
kersverse koninklijke onderscheiding;
voor de molens in Rijnland zeker ‘rid-
der zonder vrees of blaam’.

De onttakelde Windlust in Nieuwerkerk
a/d IJsel, een kale romp in een voor-
malige mengvoederfabriek.



32 2de jaargang 1999 nr.  2

daan om Dijkman als erkenning een Ko-
ninklijke Onderscheiding te verlenen. Dat
verzoek heeft ertoe geleid dat op 18 no-
vember 1998 een Koninklijke Onderschei-
ding is opgespeld door de burgemeester
van Warmond, mevrouw G.W. van der Wel.
Sedert dat moment mag de heer Dijkman
zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
noemen. Mevrouw Van der Wel toonde
zich trots op het feit dat de heer Dijkman in
haar gemeente woont. Wel moest haar
daarbij van het hart dat de gedecoreerde
zich zodanig wist te presenteren dat zij
sprak van ‘een elegante onverbiddelijk-
heid’. Dankzij die eigenschappen is er veel
bereikt volgens mevrouw Van der Wel. De
formule is succesvol zoals blijkt uit het be-
reikte resultaat.
Juist het feit dat de aanbeveling van de
molenaarscommissie uitging betekende
voor Dijkman veel en ontlokte hem de re-
actie dat hij daarom nog wel tien jaar wil
bijtekenen. Tevens maakte hij direct al ge-
bruik van zijn onderscheiding door de aan-
wezige bestuurders erop te wijzen dat als hij
opkomt voor het molenbehoud, door hij
zich nu geruggesteund weet wegens die
onderscheiding en bestuurders vanwege
die onderscheiding zich niet kunnen ont-
trekken aan hun verantwoordelijkheid voor
het molenbehoud. Waarvan acte!
Ook vanaf deze plaats willen wij Dijkman
en ‘zijn’ molenstichting van harte geluk-
wensen met de welverdiende koninklijke
onderscheiding! G. Ottevanger

De molen van Sassenheim krijgt
licht en warmte

De Stichting De molen van Sassenheim
heeft najaar 1998 een gift van 20.000 gul-
den ontvangen uit het Schipholfonds. Dit
geld is besteed voor het aanbrengen van
centrale verwarming en elektrische verlich-
ting in de onderbouw van de voormalige
koren- en pelmolen De Nijverheid in Sas-
senheim. Daarbij is de waterleiding naar de
bovenste verdieping doorgetrokken voor
de aansluiting van een brandblusvoorzie-
ning. Vervolgens hebben de drie bouwla-
gen elektrische voorzieningen gekregen.
Leidingen zijn ingehakt (vrijwilligerswerk!) en
op veel plaatsen zijn stopcontacten met
randaarde en schakelaars geplaatst voor
de TL-balken, de sfeerverlichting en een
centraal luchtafzuigsysteem. De trappen
en uitgangen zijn conform de eisen van de
brandweer voorzien van vluchtroute - aan-
duidingen en noodverlichting.
Op de begane grond is door vrijwilligers
met behulp van door Van Rooij en Hekwer-
ken uit Voorhout geschonken materialen
een bijzondere sfeerverlichting aange-
bracht. Het tijdstip dat het molenonder-
achtkant als klein sociaal, cultureel en edu-
catief centrum gebruikt kan gaan worden
komt hiermee met een sprong dichterbij .
In de molentuin is een door de gemeente
geschonken negentiende-eeuwse lan-
taarnpaal geplaatst. Daarop is een door
EWR Encore Licht uit Leiden geschonken
originele antieke bronzen Leidse Kap met
speciale lamp geplaatst en is de lantaarn

gratis op het lichtnet aangesloten. Het
stichtingsbestuur is terecht bij zonder inge-
nomen met deze schenking. De molen-
stichting hoopt ook aan de zuidwestkant
van de molen te komen tot plaatsing van
zo’n lantaarn. Niet alleen voor de verfraai-
ing, maar ook om die donkere hoek 
‘s avonds beter te verlichten en daarmee
veiliger te maken.
Tegen de oostelijke molenmuur is door vrij-
willigers een door het Sassenheims Vloeren-
huis geschonken parkbank geplaatst. Het
bestuur van de Rabobank Teylingen be-
sloot zeer onlangs om de stichting f 5000,-
te schenken voor een vitrinekast. Door dit
alles wordt een stukje Sassenheim steeds
mooier. De molenstichting is voor het afma-
ken van de binnenrestauratie een wer-
vingsactie voor sponsors en donateurs ge-
start. Zij hoopt op veel succes. Stichting De
molen van Sassenheim.

Verslag Monumentenfonds Zee-
land 1997

Nog niet zo lang geleden verscheen het
jaarverslag 1997 van het Monumenten-
fonds in de provincie Zeeland. Het provinci-
aal monumentenrestauratiebudget voor
1997 bedroeg 765.300. Ruim vijf ton ging
naar de Willebrorduskerk in Hulst en ruim
twee ton naar een vijftal molens (De Ko-
ning in Middelburg ƒ 5875,-; de korenmolen
van Schoondijke ƒ 4069,-; De Hoop in Mid-
delburg ƒ 97.112,-; De Oude Molen in Co-
lijnsplaat ƒ 33.176,-; De Koutermolen in Hoe-
dekenskerke ƒ 77438,-). Verder werd in 1997
ƒ 19.092,- uitbetaald aan molenonderhoud
en werd er ƒ 31.969,- aan draaipremies uit-
gekeerd (over 1996).

Nieuwe roeden Oranjemolen
Vlissingen

Tijdens een onderhoudsbeurt van de Oran-
jemolen te Vlissingen werden de roeden tij-
delijk gestreken om gerepareerd te wor-
den. Eenmaal op de grond bleek dat ze zo
zwaar waren aangetast dat vernieuwing
onvermijdelijk was. Ondanks het feit dat de
roeden nog maar amper 30 jaar oud zijn,
valt de slijtage wel te verklaren: de Oranje-
molen is namelijk de dichtst bij zee gelegen
molen van Nederland. Bij een flinke storm
slaat het zoute water tot grote hoogte te-
gen de molen en dus ook tegen de roe-
den. Het heeft al heel wat mooie plaatjes
opgeleverd, maar er zit dus ook een keer-
zijde aan...  

in ‘t kort:

- De donateursactie voor de Molenstichting
Winsum is een succes geworden. De stich-
ting heeft alle huishoudens in de gemeente
Winsum aangeschreven en dit heeft ruim
150 nieuwe donateurs opgeleverd. De-
gene die de meeste donateurs aanbrengt
(maar minimaal veertien) is een videorecor-
der in het vooruitzicht gesteld.
- Dinsdagavond 10 november brandde het

woonhuis af van de familie Kleijssen te Reu-
tum, eigenaresse van de korenmolen De
Vier Winden. De met riet gedekte woning,
op korte afstand van de molen gelegen,
ging grotendeels verloren. De molen zelf
liep geen schade op.
- De provincie Gelderland heeft besloten
om de subsidieplafonds voor 1998 bij twee
categorieën te wijzigen: voor het onder-
houd van gemeentelijke monumenten
geld een plafond van 1.460.000 gulden,
voor consolidatie aankoop en restauratie
van molens inclusief hun biotoop 108.500
gulden.
- De gemeente Graafstroom wil de Acht-
kante Molen bij Goudriaan overdragen aan
de Stichting tot Instandhouding van molens
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlan-
den. De molen wordt al zo’n 25 jaar met
veel inzet en grote liefde bemalen door vrij-
willig molenaar Andries van der Graaf,
waarbij veel klussen, en bepaald niet alleen
kleintjes, door hem worden uitgevoerd. Hij
weet ook wegen te vinden, waardoor men-
sen en bedrijven het voortbestaan en func-
tioneren van de molen metterdaad steu-
nen, zoals het vervangen van de scheprad-
schoepen in 1998.
- In Rijnsburg kwam in december een spon-
tane kaartenactie op gang om de voorko-
men dat de molen Hoop doet Leven van
de voormalige polder Kamphuizen ver-
plaatst gaat worden (Zie o.a. Molenwereld
1999-1-7). De Rijnsburgers willen de molen
houden waar hij nu staat.  Het heeft niet be-
paald storm gelopen met de actie; er zijn in
het provinciehuis circa vijftien kaarten ont-
vangen.
- Eventuele plannen om de Meerburger
Molen bij Zoeterwoude te verplaatsen on-
dervinden bij voorbaat al veel weerstand
(zie Molenwereld 1998-12-245). De Rijn-
landse Molenstichting moet er als eigenaar
niets van hebben, evenmin als burgemees-
ter Koopmanschap en molenaar Andries
Veloo. De molen hoort op zijn historische
plaats te blijven en om die reden moet de
bedreigende bebouwing aangepast wor-
den. Verplaatsing is ook in het licht van de
Zuid-Hollandse regelgeving de omge-
keerde wereld.

Molenkalender

6 maart: Algemene vergadering van Ver-
eniging De Hollandsche Molen in het RAI
Congrescentrum te Amsterdam.
19 maart: Contactavond Afd. Noord-Hol-
land Gilde van Vrijw. Molenaars in het
sportcompex Hoornse Vaart, Alkmaar-
Noord. Dialezing van P. Kempenaar over
verfmolen De Kat. Aanvang 20.00 uur.

Tentoonstellingen

oktober 1998 - februari 1999: tentoonstel-
ling 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 werkda-
gen, van 9.00 tot 16.30 uur)
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Zoeker
De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 1998-12 is vol-
gens de heer Esselink uit Delft de voorma-
lige Hargmolen van de Hargpolder bij
Schiedam. ”Deze molen stond”, zo schrijft
de heer Esselink, aan de westzijde van de
Poldervaart, schuin tegenover de We-
stabtsmolen. In het blad Molennieuws nr. 87
van april 1979 schreef de heer Korpershoek
een stukje over de molens langs de Polder-
vaart, waarin hij ook de Hargmolen be-
schrijft. Voor gegevens over de molen ver-
wijs ik naar dit artikel. De voorouders van de
heer Korpershoek waren sinds 1804 mole-
naar op de Hargmolen, vandaar zijn bijzon-
dere interesse voor deze molen. De vlucht
van de molen was 27,2 m., het scheprad
had een diameter van 6,8 m. (Molennieuws
1979-86, pag. 17). Opvallend aan de molen
waren de zeer smalle windborden. Na de
sloop van het houten achtkant werd de
stenen onderbouw een paar meter opge-
metseld om als woning te (blijven) dienen.
Deze onderbouw bestaat nog steeds, aan
de rand van het Beatrixpark, evenals het
restant van de Westabtsmolen, dat in de-
zelfde gedaante als de Hargmolen be-
waard is gebleven: De raamverdeling van
de Hargmolen was zeer opvallend, die is in

de afgebeelde foto niet direct terug te vin-
den, maar wel herkenbaar. Bij de Zuid-Hol-
landse schepradmolens is de indeling van
de veldmuren immers als regel per veld
(van boezemwater naar polder, rechtsom):
deur/raam/ raam+bovenlicht/blinde muur,
ev. kelderraam/deur. Bij de Hargmolen is
het deur/ raam/blinde muur/ raam/deur.
Deze indeling komt voor bij een aantal wa-
termolens in de omgeving van Rotterdam
(o.a. bij molens welke Schielands boezem
bemaalden) waarbij de schoorsteen tegen
de buitenmuur aanzit en dat is hier waar-
schijnlijk ook het geval geweest. 
De heer Esselink wijst op de smalle windbor-
den van de Hargmolen; ook dat kwam in
de omgeving van Rotterdam veelvuldig
voor, met name bij de molens langs de
Rotte. Nu was de Hargmolen een gewezen
Zuidplasmolen (Molen No. 5, een boezem-
molen welke stond tussen Nieuwerkerk en
Moordrecht) en als zodanig een Schie-
landse molen, hetgeen mogelijk de smalle
windborden verklaart, als ‘s lands wijs. Het
waarom ervan is onduidelijk. Onkunde wil
er bij mij (jsb) niet in, te meer daar men op
de gangen de ondermolens om verklaar-
bare redenen wel brede tot zelfs zeer

brede voorzomen gaf. Men moet er een
bedoeling mee hebben gehad maar
welke?

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, een standerd-
molen uit oostelijke regionen (Weerselo?);
wie brengt hem thuis?
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.
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Portret

Op zoek naar 

De Vlijt

De Vlijt in Alphen a/d Rijn met rechts een grote houtloods. Het formaat van deze loods doet vermoeden dat de houthandel van
Spreij veel belangrijker was dan de houtzagerij, een idee dat wordt versterkt door het met gezaagd hout geladen binnenvaart-
schip links op de foto.

Een groot aantal molens heeft na afbraak vanwege het ver-
dwijnen van het economisch nut voor de eigenaar nog een

bestemming elders  gevonden. In veel gevallen is bekend waar
deze molens zijn terechtgekomen en wat de verdere lotgeval-
len zijn. Zo echter niet voor houtzaagmolen De Vlijt uit Al-
phen aan den Rijn, de geboorteplaats van schrijver dezes.

Dick Kenbeek

De Vlijt was een waarschijnlijk rond 1880
in de buurtschap de Hoorn gebouwde
houtzaagmolen, oorspronkelijk in het be-
zit van Matthijs Kop. Op 4 maart 1882
kwam deze door een noodlottige val
van de molenstelling om het leven. Na
zijn overlijden werd het complex op 7 juni
1882 geveild en beschreven als een
“sinds korte tijd nieuw gebouwde wind-
houtzaagmolen, twee houtloodsen en
erf, kapitale net betimmerde heerenhui-
zen, ieder bevattende twee woonka-
mers, twee slaapkamers, keuken, gang,
ruime zolders, groot pakhuis, schuurtje,
verdere getimmerten en tuin, erf, tesa-
men groot 24 aren, 47 centiaren, waarin
handel in hout, lijnkoeken en mesting”.
Eigenaar van dit alles werd de Koude-
kerkse aannemer Jacob Spreij, een
naam die voorleeft in het nog ter plaatse

gevestigde bedrijf, dat te vinden is aan
de Oude Rijn tegenover Molenaarsbrug
op een steenworp afstand van het be-
kende vogelpark Avifauna.
Op de foto is te zien dat het geen grote
molen betreft; men mag hem zonder be-
zwaar een kleine houtzaagmolen noe-
men.
In 1903 wordt aan de firma Spreij een
bouw- en hinderwetvergunning afgege-
ven voor de bouw van een nieuwe hout-
zagerij, waarin een 13 pk gasmotor zou
worden geplaatst. De molennaam ging
over op het nieuwe complex dat daarna
bekend stond als zagerij en schaverij De
Vlijt. Deze zagerij heeft tot in de zeventi-
ger jaren bestaan. De Alphense histori-
cus J.W. van Zwieten (Alphens Dagblad
26 juni 1976: Alphense molens leverden
vijlsel voor staaldrank) weet te melden

dat de molen omstreeks 1904 gesloopt is
en overgebracht naar Coevorden. Let
wel, er staat overgebracht en niet over-
geplaatst. 

Coevorden???

Voor mij was nu de vraag wat er met de
molen gebeurd was. Omdat ik niet tot
de molenliefhebbers behoor voor wie
het thuisbrengen van verplaatste molens
een peuleschil is en een schrijven naar
een bekend adres in Moerkapelle ook
geen uitkomst bracht, moest de oplos-
sing logischerwijs uit Drenthe komen. De
Drentse Molenstichting verwees mij door
naar de heren Petit, Huizing en Tigelaar,
allen in de omgeving van Coevorden.
De eerste twee lieten al snel weten dat
de molen zeker niet in Coevorden zelf
was terechtgekomen. De heer Huizing
voegde er nog aan toe dat als iemand
een antwoord zou moeten weten het
Jannes Tigelaar wel zou zijn. Dat klopte
dan ook want deze belde kort daarna
op met de mededeling: ‘Ik heb hem ge-
vonden. De molen is in Loozen terecht-
gekomen. Een brief met een foto en ver-
dere gegevens komen er aan’. Hieraan,
en aan gegevens verstrekt door de he-
ren Kleinjan uit Den Ham en Ter Voorde
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Nogmaals De Vlijt in Alphen. De
bouwwijze van de molen wijst erop dat
De Vlijt geen van ‘bomen-tot-planken-
zaagmolen’ is geweest, maar veel meer
een molen ten dienste van het timmer-
mansbedrijf om een cirkelzaag plus
eventuele andere werktuigen zoals een
slijpsteen of een draaibank aan te drij-
ven. Daarom is het ook niet toevallig
dat Spreij aannemer wordt genoemd.

uit Radewijk, ontlenen we het volgende.
(Achteraf bezien heeft Van Zwieten het
gelijk mogelijk in één opzicht aan zijn
zijde met Coevorden. De Vlijt is wellicht
per spoor verhuisd, waarbij de onderde-
len opgeladen werden in Alphen a/d
Rijn met bestemming Coevorden; niet als
plaats om de molen op te bouwen,
maar als bestemming van de wagon
met de molen die vandaar verder ging
of overgeladen werd. Men onthield in Al-
phen de bestemming Coevorden, want
daar moest die wagon toch heen?
Loozen zal de Alphenaren niets gezegd
hebben, hetgeen de memorie niet ten
goede kwam.)

Loozen?

Loozen is een plaatsje aan de Overijs-
selse Vecht, gelegen tussen Hardenberg
en Gramsbergen, hemelsbreed zo’n tien
kilometer ten zuiden van Coevorden. In

1903 werd ter plaatse door E.J. van der
Veen een molen opgericht voor zijn zoon
Teunis van der Veen. De molen werd ge-
bouwd achter café Halfweg, eigendom
van E. J. van der Veen, en stond op circa
twintig meter afstand van de spoorlijn Al-
melo-Coevorden, niet ver van de toen-
malige stopplaats Baalder-Radewijk. Het
café was evenwel bijzaak, het veevoe-
derbedrijf de hoofdzaak. Op 5 augustus
1903 schreef E.J. van der Veen ‘ van be-
roep landbouwer wonende te Loosen’,
aan het ‘Bestuur der gemeente Grams-
bergen,‘ ‘dat hij gaarne een Wind-Ko-
renmolen zou oprichten op een stuk
grond gelegen aan den weg van
Gramsbergen naar Hardenberg’. Op 22
augustus werd er een hoorzitting gehou-
den in het raadhuis van Gramsbergen,
waar men bezwaren tegen de bouw
schriftelijk en mondeling kon toelichten.
Tijdens deze zitting werden geen bezwa-
ren ingebracht, maar de Noordoosterlo-
caalspoorwegmaatschappij, had in een
brief van 12 augustus op grond van de
spoorwegwet geëist dat ‘geen deel van
den molen met terp dichter by de op het
terrein afgebakende spoorweg mag ko-
men dan ELF Meter’. De Arbeidsinspectie

De aanvraag voor de bouw van de mo-
len in Loozen d.d. 5 augustus 1903 (ar-
chief gemeente Gramsbergen).
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doet wel moeilijk, maar verklaart op 20
oktober dat de molen aan de eisen van
de Veiligheidswet voldoet. Op 27 okto-
ber 1903 geven Burgemeester en Wet-
houders van Gramsbergen de ge-
vraagde vergunning af, mits de molen
maar elf meter van de spoorweg verwij-
derd blijft. Volgens het register op de Vei-
ligheidswet zou de molen in werking zijn
gebracht op 22 juli 1904. 
Uit de tekening bij de aanvraag van de
hinderwetvergunning blijkt dat de molen
een grondvlak heeft van 5,7 bij 5,7 me-
ter. De onderbouw is 7 meter hoog, ter-
wijl de vlucht 14 meter bedraagt. Het
ontbreken van korbeels in de tekening is
opvallend, waarschijnlijk heeft de teke-
naar die gemakshalve weggelaten,
want het is onaannemelijk dat de molen
ze niet bezeten heeft. De molen heeft
volgens de tekening 1 koppel veertien-
der stenen, naar streekgewoonte gele-
gen op de baliezolder.
Van de molen is een fraaie foto bewaard
gebleven. Op de stelling staat molenaar
T. van der Veen. Linksonder op de spoor-
lijn staat mevr. G.A. van der Veen-Weerts

De aankondiging van de hoorzitting
voor de bouw van de molen in Loozen
(archief gemeente Gramsbergen).

De tekening voor De Vlijt in Loozen
uit 1903 welke hoort bij de aanvraag
voor de hinderwetvergunning en een
goed inzicht geeft in de constructie
van de molen. Men zou hem zo na
kunnen bouwen! (archief gemeente
Gramsbergen).
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met op haar arm de kleine A.J. van der
Veen. Rechts staat buurvrouw H. Kamp-
man en tussen beide vrouwen G.J. van
der Veen en een jongere E.J. van der
Veen. (Gegevens afkomstig uit het boek
“Stap voor stap langs de Vecht: Van
Gramsbergen tot Hardenberg” van J.R.
Seinen en G. de Wit).
Op 28 oktober 1919 vraagt Teunis van
der Veen vergunning aan om een petro-
leummotor van 6 pk te mogen plaatsen
‘onder in zijn thans bestaanden windmo-
len’. Die vergunning wordt hem op 11
december 1919 probleemloos verleend
door B&W. 
De plaatsing van de motor luidt, als in zo-
veel gevallen, het einde van de windmo-
len in. Het jaar erop, in 1920 en nog eens in
1922 wordt de molen te koop aangebo-
den voor de sloop via een advertentie in
De Molenaar. Blijkbaar is er geen koper ko-
men opdagen want in 1922 waait bij storm
de kap eraf en wordt de molen alsnog ge-
sloopt. Het malen wordt dan voortgezet in
een nieuw gebouw.
De heer Ter Voorde is goed bekend met
een nog in leven zijnde dochter van mo-
lenaar Van der Veen die in de buurt van
Radewijk woont. Zij had over de molen
echter niet veel nieuwe feiten te melden
maar wat zij over de naam van de mo-
len wist was zeer waardevol.

Loozen!

De vraag is nu of dit werkelijk de molen
uit Alphen is. Bij vergelijking van de foto’s
van de molen in Alphen en Loozen is men
op grond van een eerste indruk al gauw
geneigd ja te zeggen. Die indruk wordt
nog versterkt doordat op beide foto’s
personen op de stelling staan waardoor

De Vlijt in Loozen met op de stelling
T. van der Veen. Op de spoorlijn staan
vl.nr.: mevr. G.A. van der Veen-Weerts
met op haar arm de kleine A.J. van der
Veen. Rechts staat buurvrouw H.
Kampman en tussen beide vrouwen
G.J. van der Veen en een jonge E.J. van
der Veen. (foto coll. A.G. Kleinjan)

de gelijkenis ten aanzien van de grootte
zich nog meer opdringt. Een meer nauw-
keurige vergelijking bevestigt dit alleen
nog maar: De bekleding van de romp,
de nogal bolle kap, de stelling (schoren,
stellinghek), de vierkante onderbouw die
ook op één van de twee van De Vlijt be-
kende foto’s te zien is, het lijkt er allemaal
sprekend op. Zelfs als men de stelling-
deuren uitvergroot dan blijken deze vol-
komen identiek te zijn. Als klap op de
vuurpijl deelde bovengenoemde doch-

Plattegrondtekening bij de aanvraag
voor de plaatsing van de motor in 1919
(archief gemeente Gramsbergen).
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ter de heer Kleinjan mee dat de molen
ook in Loozen De Vlijt genoemd werd!
Ook het bouwjaar sluit naadloos aan op
de lotgevallen van de Alphense molen.
In 1903 kregen zowel Spreij als Van der
Veen een hinderwetvergunning, respec-
tievelijk voor de zagerij die de molen ver-
dreef en de bouw van de molen in
Loozen.
Toch zijn er ook enkele ‘maren’. Zo is de
molen volgens het boek van Seinen en
De Wit uit Wachtum afkomstig terwijl de
dochter van molenaar Van der Veen
Zweelo noemt. Nu liggen beide plaatsen
niet zo ver van elkaar en wellicht is hier
sprake van een in één van deze plaat-
sen gevestigde tussenpersoon of molen-
maker. 
Ook de vorm van de romp is niet iden-
tiek. De molen in Loozen is duidelijk meer
getailleerd en het verticale beschot bo-
ven de stelling heeft hogere afmetingen.
Eén en ander kan natuurlijk wel verklaard
worden door het hoger aanbrengen van
de uitbrekers hoewel ik van Johan Bakker
begrepen heb dat dit niet veel voor-
komt, wel het omgekeerde.
Toch twijfelt schrijver dezes er niet aan
dat De Vlijt uiteindelijk in Loozen terecht
gekomen. Honderd procent zekerheid is
echter niet te krijgen maar eigenlijk valt
dat na zo lange tijd ook niet meer te ver-
wachten.

Advertentie uit De Molenaar van 1922,
No. 7, met aankondiging van de veiling
voor afbraak.

De heer J. de Witte uit Zoutelande komt te-
rug op het verongelukken van ‘t Wel-
vaaren van Grijpskerk dat volgens Molen-
wereld 1998-2-27 op 19 januari 1944 ge-
beurd zou zijn, waarbij de kap van de mo-
len afwaaide. Volgens de heer De Witte
moet dat 19 januari 1945 zijn en hij voert
daarvoor de volgende argumenten aan:
- Volgens een oude baas uit Gapinge lag
het huis in die tijd ‘in het water’; dat bete-
kent voor Walcheren de inundatietijd
vanaf oktober 1944, toen het eiland door
oorlogshandelingen onder water kwam te
staan.
- Het ouderlijk huis van de heer De Witte
stond in die tijd gemiddeld een meter in het
water, maar volgens zijn opa stond het wa-
ter op 19 januari twee meter hoog als ge-
volg van een combinatie van springtij en
storm.
- Molenaar Adriaanse uit Zoutelande, ge-
boren op 19 januari 1912, verteld dat het
op zijn verjaardag in 1945 stormde. Het was

Verongelukken molen Grijpskerke

toen de enige keer dat de vrij hoog gele-
gen molen van Zoutelande in het water
kwam te staan.
Wel woedde op Walcheren een storm op 7
september 1944, waarbij vanuit een hel-
dere lucht ineens een storm opstak, wat
veel molens schade opleverde.
De man uit Gapinge had trouwens nog
een fraai verhaal over de ondergang van
de achtkante molen van Gapinge (een
gewezen Zaanse molen, welke op 24 au-
gustus 1896 afbrandde JSB). Tegen de mo-
len stond een kippenhok dat vergeven was
van de luis. Bij het uitroken van de luis in het
kippenhok legde niet alleen de luis het
loodje, maar ook het kippenhok en de mo-
len!
(Dat kippenhok was ‘in stijl’: het betrof de
kop van de wipkorenmolen die eerder ter
plaatse stond. JSB) 
We danken de heer De Witte hartelijk voor
deze informatie. 

‘t Welvaaren van Grijpskerke in oorspronkelijke staat.

‘t Betere Werk (2)

Onderschriftenspook
Het onderschriftenspook achtervolgde
ons weer in Molenwereld 1999-1-6. Dit on-
derschrift hoort bij een foto welke wegens
ruimtegebrek helaas niet geplaatst kon
worden. Hierbij laten we alsnog graag de
desbetreffende foto volgen.

‘t Betere Werk (1)

De waterloop van molen No. 1 te Aar-
landerveen, maar nu met kespen en
baard (foto J. Hofstra).
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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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Molenherstel of monumentenzorg? (5)

Bart Slooten

Restaureren is een vak wordt vaak gezegd en dat is ook zo. Maar zo oud als het vak 
van restaureren is, zo oud zijn ook de zienswijzen hierop.

Restaureren: 
visie in 
veelvoud

‘De Wachter’ in Alkmaar op de Tienenwal bij het tramstation. Passerende stoomlocomotieven zouden grote risico’s opleveren
voor een met riet gedekte molen: plaatijzer vat niet zo gauw vlam.

De oudste restauratieschool, die van Cuy-
pers c.s., had een duidelijke visie: restau-
reer zoveel mogelijk terug tot de oude
toestand en als je die niet meer exact
kunt nagaan, restaureer dan zodanig dat
het resultaat, heel aannemelijk, ook zo
geleverd zou kunnen zijn in de tijd waaruit
het gebouw stamt. Hierop kwam al gauw
kritiek die o.a. uitmondde in de veel so-
berder Delftse School, die echter net als
die van Cuypers, in de gerestaureerde
gebouwen heel goed herkenbaar is. Dit
leidt tot het fenomeen dat een dergelijk
oud gebouw thans ook in die vorm het
bewaren waard blijft, omdat het zo’n
fraai voorbeeld is van de restauratieop-
vatting van die school!
Bij molens speelt de scholenstrijd veel min-
der, daar een molen qua uiterlijk veel mo-
deonafhankelijker bleef dan bijv. woon-
huizen, kerken en landhuizen. De speci-
fieke vorm van deze utiliteitsbouwwerken
zal daar niet vreemd aan zijn: de moge-
lijkheden tot (geheel) andere vormgeving
is zeer beperkt door de aard van het ge-
bouw.

Weg- en terugrestaureren

Toch moet men ook hier voorzichtig zijn
met het restaureren: dan wel niet zozeer

wat betreft het nivelleren van modevor-
men, als wel het wegwerken van streekei-
gen kenmerken. Wat dat betreft ben ik
het met de Yolt IJzerman eens, dat men
bij sommige restauraties steken heeft la-
ten vallen. Hij  noemt de ‘Venemansmo-
len’ qua uiterlijk; ‘De Wijert’ te Makkinga
en ‘De Twee Gebroeders’ te Aalburg zijn
goede voorbeelden van het wegrestau-
reren van latere technische ontwikkelin-
gen die mijns inziens bewaard hadden
moeten blijven. De talloze verbeterde
wiekvormen, zelfzwichting en kruilieren
die het in de jaren zestig-zeventig hebben
moeten afleggen tegen oudhollandse
voorzomen, zeilroeden respectievelijk
kruiraderen zijn legio en alle molenliefheb-
bers kunnen er wel een of meer opnoe-
men.
Het dilemma: wat restaureer ik terug en
wat niet, blijft een moeilijk vraagstuk. Bij
boerderijen en woonhuizen speelt dit bij-
voorbeeld nogal eens ten aanzien van de
voorgevel. Vaak zijn die in de loop der tij-
den ingrijpend veranderd. Moet daarom
een zeventiende-eeuwse boerderij die
eind negentiende eeuw een (fraaie, pas-
sende) nieuwe voorgevel heeft gekregen
teruggerestaureerd worden naar zijn oor-
spronkelijk model? Moet dezelfde boer-
derij met aquariumramen uit de jaren ze-
stig teruggerestaureerd worden? In het

eerste geval lijkt me van niet, in het
tweede van wel. De wezensvreemheid
van dat type ramen (geen enkele oude
boerderij is daar ooit mee uitgerust ge-
weest) maakt dat het een storend ele-
ment blijft, dat schade doet aan het uiter-
lijk en de historie. Maar de opvatting dat
in het eerste geval ook teruggerestau-
reerd zou moeten worden, bestaat ook. Er
is dus wel iets over te zeggen, maar er is te
dien aangaande geen wet van Meden
en Perzen te geven. Voor molens geldt dit
mutatis mutandis ook: is de later aange-
brachte verandering in strijd met het we-
zen van de molen, dan dient dat wegge-
restaureerd te worden (als de mogelijk-
heid zich voordoet uiteraard!). Droeg de
verandering bij tot het instandhouden van
de molen als werktuig, dan is behoud er-
van veelal een verrijking van het geheel.
Dat wil overigens niet zeggen, dat
daarom alle ooit geplaatste elektromoto-
ren, silo’s en dergelijke bewaard moeten
blijven, maar negentiende-eeuws gietijze-
ren drijfwerk bijvoorbeeld weer wel. De
zeldzaamheid en de industrieel-archeolo-
gische waarde van een en ander speelt
hierbij een grote rol: gietijzeren drijfwerk
wordt niet meer gemaakt in die vorm,
elektromotoren nog bij de vleet (alhoe-
wel sommige elektromotoren en diesels
door hun ouderdom en ouderwetsheid
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‘De Hoop’ in Harderwijk met golfpla-
ten op de romp; ook eerder in Wad-
dinxveen had de romp een golfplaten
dek. In 1952 werd dit riet. Zou dit het
einde van de molen in 1969 verhaast
hebben (brand)?

Multiple choice: heeft ‘De Eendracht’
in Tjamsweer als rijksmonument toe-
komst in de vorm van: A. een uitges-
loopte stoomolieslagerij, ex windmo-
len? B. Uitwendig herstelde windmo-
len? C. In- en uitwendig gereconstru-
eerde windoliemolen? D. In- en uit-
wendig gereconstrueerde stoomoliesla-
gerij?

juist weer wél het bewaren waard zijn). Er
is geen pasklaar antwoord dus wordt het
maatwerk!

Nut en gemak

Men dient echter wel te bedenken, dat
veel later aangebrachte wijzigingen nu
niet in eerste instantie tot stand zijn geko-
men met in het achterhoofd van de be-
denker om er een historisch-architecto-
nisch passend geheel van te maken. Nut
en gemak waren de hoofddoelen, waar-
bij de beschikbare hoeveelheid geld heel
vaak de vormgeving mede bepaalde.
Als voorbeeld de molen waarop ik maal:
de molen van de Grebpolder te Schoorl-
dam (N.-H.) In 1956 is de polder opnieuw
verkaveld en de vijzel werd toen verdiept.
Een en ander werd uitgevoerd in beton
en de houten vijzel vervangen door een
stalen. In de molen kwam een dieselmo-
tor. De strakke vormgeving uitgevoerd in
modern materiaal (beton en staal) past
achteraf gezien best in het strakke verka-
velingslandschap dat toen is ontstaan en
eigenlijk hoor ik nooit iemand zeggen dat
deze vormgeving hier detoneert. Bij een
grondige restauratie verdient het herstel
in de huidige vorm zeker de voorkeur,
mede omdat ook deze vormgeving een
fase in het molenbehoud weerspiegelt en
in deze context een heel acceptabel
beeld oplevert. 

Harmonie en verhoudingen

Maar men bedenke wel, dat de  be-
weegredenen van toen in het geheel niet
waren waarom we nu voor behoud ervan
pleiten. De zaak is toen zo uitgevoerd,
omdat het qua nut en prijs het beste uit-
kwam en men de vrije hand had, omdat
er geen monumentenvoorschriften of -
opvattingen waren die deze wijze van uit-
voering beletten. Dat we deze vormge-
ving niet als storend ervaren, hangt ge-
heel samen met wat de heer IJzerman in
zijn artikel al stelde: ‘Het begrip schoon-
heid is voor een deel gekoppeld aan as-
pecten als harmonie en verhouding,
maar daarnaast heel sterk verbonden
aan wat we zélf uit onze omgeving of
onze jeugd gewend zijn.’ (Dit laatste er-
vaar ik bij deze molen heel sterk: ik ken
hem niet anders dan zo!) Dat zou ook de
reden kunnen zijn, dat sommigen de
sloop van de aanbouw te Makkinga be-
treuren, maar uit architectonisch oogpunt
lijkt me het verdwijnen van de toch wel

massale aanbouw winst, terwijl het dat bij
de veel passender aanbouw van meel-
molen ‘De Feanster’ te Surhuisterveen ver-
lies zou hebben betekend. Dit aspect: har-
monie en verhouding, dient m.i. sterk mee
te tellen in de beoordeling of iets bewaard
moet blijven of niet. Ik kan me bijv. niet
voorstellen dat de molen te Harderwijk
herbouwd zou zijn met de lelijke bedek-
king van ijzeren golfplaten, hoewel dat uit
historisch oogpunt wel te rechtvaardigen
zou zijn geweest (zo’n bedekking is immers
ook een fase uit de molengeschiedenis:
neergang en dus weinig geld voor herstel
en onderhoud). De verdwenen meelmo-
len ‘De Wachter’ bij het Schermerhek te
Alkmaar had ook een blikken bekleding.
Deze bestond uit niet-gegolfde getail-
leerde geschilderde platen en was niet
echt lelijk. De stoomtram had naast de

molen een stationnetje en het laat zich
niet moeilijk raden, waarom deze soort
bekleding aangebracht was. Zouden we
dat nu ook weggerestaureerd hebben?
Mogelijk wel, maar even zo mogelijk niet,
omdat ‘harmonie en verhouding’  (naast
het concreet te noemen historisch aspect
van brandgevaar door de stoomlocomo-
tieven) hier in tegenstelling tot Harderwijk
wél aanwezig waren. ‘t Is zoals IJzerman
stelt: ‘Jeder Konsequenz führt zum Teufel!’
Overigens dient bedacht te worden, dat
bepaalde uitvoeringswijzen (zoals een
naadloze vloer) later misschien weer ge-
waardeerd zullen worden als typisch beho-
rende bij déze tijd. (Men zou dan kunnen
redeneren: ‘dat moest toen, vanwege de
strenger wordende eisen op het gebied
van de hygiëne en veiligheid’). Voorzichtig-
heid is hier evenwel geboden: haal niet zo-
als gesteld werd, de ziel uit de molen!

Aan toeval geen boodschap

Bij één aspect maakt Yolt IJzerman (en hij
overigens niet alleen, waarover straks
meer) een principiële fout. 
Daar waar hij stelt dat een afgeknotte
molen intrinsieke waarde heeft om be-
houden te blijven (steeds met een histori-
sche argumentatie, geen architectoni-
sche of landschappelijke) vergeet hij dat
de afknotting of uitsloping niet tot doel
heeft gehad de molen te blijven gebrui-
ken als windgemaal, maar dat deze juist is
gebeurd met totale ontkenning van de
molen als gebouw én werktuig. Dat een
maalderij, gemaal of woning toevalliger-
wijze in de ontzielde (al of niet half ges-
loopte) molenromp werd ondergebracht
is slechts het toevallige resultaat van over-
wegingen (meeestal van economisch-fi-
nanciële aard) waarbij men aan de mo-
len totaal geen boodschap meer had. Hij
(of zijn restant) dient toevallig als omhulsel
van de nieuwe krachtbron of als woning,
meer niet. En zoals degenen toen blijk-
baar geen boodschap meer hadden
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Waarland, de molen van de Slootgaard-
polder: alleen restauratie als wiekenloze
romp historisch verantwoord?

‘Molenrestauratie’ in de stijl van Cuy-
pers: de watermolen bij het paleis
Soestdijk.

aan de molen, behoeven wij geen bood-
schap te hebben aan de (nu historische)
overwegingen die tot deze halve sloop
hebben geleid. Dus: ‘mooi, dat de onder-
toren van de ‘Plukkopmolen’ nog in dié
vorm behouden is gebleven.’ Maar dan
wél om als de gelegenheid zich voordoet
er weer wat moois van te maken. Aan ruï-
nes of verminkte bouwwerken als zodanig
is, dacht ik, geen behoefte. In deze lijn
voortredenerend is het dus industrieel-ar-
cheologisch gezien jammer, dat de mo-
len van de polder Bombay te Doezum
(Gr.) nu is uitgesloopt terwille van een wo-
ning. Die hele inrichting had bewaard
moeten blijven ook bij gebrek aan mid-
delen voor een restauratie. Maar betreu-
renswaardiger is het dat men indertijd
blijkbaar niet tot volledig herstel kon of
wilde komen. 

Restauratie en ontwikkeling

Dat daar ook in overheidskringen blijk-
baar niet altijd zo over wordt gedacht,
bewijst het volgende voorval: de (particu-
liere) eigenaar van de molen van de

voormalige Slootgaardpolder te Waar-
land (N.-H.) had bij de gemeente een
subsidie aangevraagd voor algehele res-
tauratie. De betreffende ambtenaar
stelde in het ontwerp-raadsbesluit echter
voor, slechts de restauratie als romp te
subsidiëren om reden dat de huidige
romp een produkt was van een histori-
sche ontwikkeling en dat die ontwikkeling
zichtbaar moest blijven. En dit, terwijl deze
molen de enig overgeblevene is met een
gietijzeren haspelkruis en algehele restau-
ratie alleen al om die reden voor de hand
ligt. Ondergetekende heeft op verzoek
van de eigenaar tijdens de hoorzitting
van de raadscommissie belast met monu-
mentenzorg volledige restauratie bepleit.
Hij vond gelukkig de beide externe ge-
meenteadviseurs inzake monumenten
aan zijn zijde, zodat uiteindelijk subsidie
voor een algehele restauratie is toege-
zegd. (Uit een en ander volgt mijns inziens
wel, dat men voorzichtig moet zijn met
het ventileren van de mening dat derge-
lijk soort bovengeschetste restauraties his-

torisch gezien wenselijk zouden zijn: voor
je het weet wordt het als argument ge-
bruikt om een goedkopere oplossing door
te voeren onder het motto: in de molen-
wereld denkt men er ook zo over!)

Ook bij mij is er in de loop der tijd een ken-
tering in denken over deze zaken geko-
men: ik waardeer een in de loop der tij-
den harmonieus aangepast huis nu wel
en vroeger veel minder. Windmotoren
vond ik in mijn jeugd niet zoveel bijzon-
ders, nu vind ik ze uit technisch en bema-
lingshistorisch oogpunt het behouden
waard.
‘.............. het is haast te laat, veel waar-
devols is verdwenen!’ Laten we daarom
zorgvuldig omgaan met ons erfgoed,
maar daarentegen niet schromen om de
op een na beste keus te maken als dit niet
anders kan in plaats van geen keus en
niet huiverig zijn ook zaken in zijn oude luis-
ter te herstellen die ons voorgeslacht niet
ongeschonden kon of wilde bewaren.
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Techniek en bedrijf

Molen De Hoop in Rha
geeft geheimen prijs J.S. Bakker

Het inkorten van de as.

Bij de demontage van de molen van Rha op 21 november
kwamen enige bijzondere constructiedetails voor de dag die
alleszins de moeite waard zijn om behoed te worden voor de
vergetelheid, zoals de manier van inkorten van de molenas.

‘Men kan toch wel dansen, al is het niet
met de bruid’ was een standpunt dat de
Rotterdamse molenaar Arie Kluit huldigde
in zijn molenaarsbedrijf. We leven nu in een
tijd, waarbij alles goed, nieuw en mooi
moet zijn, maar molenaars van de vorige
generaties dachten daar wel anders over,
veelal noodgedwongen door de pijn in
hun portemonnaie. Men behielp zich zo-
veel mogelijk met materiaal dat voorhan-
den was of goedkoop was te krijgen. Om
die reden nam de molenaar veelal zijn toe-
vlucht tot sloopmaterialen, die gedurende
een eeuw, in de tijd van het ‘molenster-

ven’, vaak ruimschoots en goedkoop ver-
krijgbaar waren. Daarbij kon zich wel het
probleem voordoen dat het niet mogelijk
was om een passend onderdeel te krijgen:
te groot, te klein, te licht of te zwaar; de
bruid ontbrak om het zo maar eens te zeg-
gen. Vooral eigenaren van kleine molens
worstelden met dit probleem. De verkrijg-
bare roeden waren altijd te lang en de as-
sen te groot. Sommige dingen waren be-
trekkelijk eenvoudig te verhelpen zoals het
inkorten van een houten roe; bij andere za-
ken lag het moeilijker. Wie geen vreemde-
ling in molenland is weet dat de inventivi-

teit van molenaars en molenmakers in dit
opzicht soms geen grenzen kende. 

Een bijzondere as

Vooral sloopassen waren begeerde objec-
ten; er zijn wel molens onttakeld of ges-
loopt om het geld dat de as opbracht.
Desondanks slaagde men er niet altijd in
om een passende as te vinden. Om die re-
den werd dan de as als regel aan de pen-
kant ingekort, waarbij er een nieuwe pen
aan de as gedraaid werd. dat was een
hele operatie, maar toch altijd nog goed-
koper dan een nieuwe as. Zo treft men her
en der dergelijke ingekorte assen aan.
Soms is dat aan de buitenzijde al zichtbaar
aan de verhoudingsgewijs zware kop.
Zo arriveerde ik op 21 november bij de mo-
len van Rha en merkte tegen Walter Vaags
op dat de as om bovengenoemde reden
wel eens ingekort zou kunnen zijn. Toen de
kap op de grond stond bleek tot mijn ver-
bazing uit de vorm van het peneind dat er
niet aan gerommeld was: dus geen inge-

Opmetingstekening van de as van de molen in Rha (tekening A. Nibbelink, Etten).

De gekoppelde as; de plaats waar  de
vulstukken gezeten hebben is duidelijk
zichtbaar (foto Vaags Molenwerken).

korte as, althans dat dacht ik. De week
erop deelde de Vragenderse molenaar
Frans Gunnewick mij mee dat hij bij Vaags
in de werkplaats was geweest en daar de
as uit Rha had zien liggen, ‘waar een stuk
tussenuit was gehaald en toen weer met
bouten aan elkaar gezet. Nog nooit eer-
der gezien, vroeger wel mooi gemaakt’.
Daarmee was de nieuwsgierigheid wel ge-
wekt. Zoals bekend heeft een gietijzeren as
vier langsribben plus meestal twee tot vier
dwarsribben. Wat heeft men nu gedaan
met de ongetwijfeld tweedehandse en te
lange as voor de molen van Rha om hem
de juiste lengte te geven? Niets anders
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dan die as pal achter en voor een stel
dwarsribben af te zagen en het uitge-
zaagde te verwijderen, waarna het eind
met de askop en het eind met de pen met
vier keer twee bouten aan elkaar gezet
werden, waarbij de dwarsribben dienst
doen als flenzen. De bepaald niet over-
matig lange vulstukken erom en je ziet er
geen barst van, net Velpon; inderdaad al
met al een bijzondere constructie. Waar-
schijnlijk koos men in Rhavoor de gevolgde
methode omdat het hierbij niet nodig was
om een nieuwe pen aan de as te draaien.
Draaibanken die een molenas kunnen be-
happen waren niet erg dik gezaaid. Bij de
voor de molen van Rha gevolgde me-
thode moest er wel een keer meer ge-
zaagd worden en en moesten er gaten
worden geboord, maar misschien was het
toch goedkoper dan het draaien van een
nieuwe pen ergens ver weg.
Helaas ontbreken gegevens over de her-
komst en de fabricage van de as, alsmede
over het jaar waarin de as in De Hoop in
Rha is gestoken. De fabricagegegevens
hebben waarschijnlijk op het uitgezaagde
tussenstuk gestaan.

Een bijzondere spantring

Bij de demontage van de molen in Rha
bleek nog een andere bijzonderheid. De
Hoop had tot aan de nu begonnen restau-

ratie de lange spruit voor het bovenwiel, nu
is dat niet bijzonders, maar het bleek dat de
molen voorheen een middelbalk had. Ook
dat kwam en komt in de Achterhoek meer
voor, zoals nu nog bij de Wittebrinksmolen
bij Zelhem en de molens van Bronkhorst en
Nieuw-Wehl. Omdat bij een dergelijke con-
structie de lange spruit ontbreekt om de te-
gendruk van de steunder op te vangen zit
tussen de voeghouten een dwarsbalk
waaraan de steunder bevestigd is. Deze
constructie was in Rha nog aanwezig,
evenals de afgezaagde zeer lichte middel-
balk, die versterkt met een profielijzer, te-
vens dienst deed als ijzerbalk. Op zich is dit
niet algemeen, maar ook niet zeer bijzon-
der. De bijzonderheid zat hem in de spant-
ring, waarin, ter hoogte van de middelbalk,
een uitneembaar tussenstuk zat, iets breder
dan de middelbalk. Het doel ervan laat
zich niet moeilijk raden: door het wegne-
men van een stukje spantring werd het ste-
ken van een nieuwe middelbalk verge-
makkelijkt, omdat er meer beweegruimte in
het verticale vlak ontstaat. 
Volgens mededeling van Jan Hofstra komt
deze onderbroken spantring bij een aantal
Friese molens ook voor, maar heeft daar
een speciaal doel en is zelfs onmisbaar.
Het betreft de molens, waarbij de middel-
balk onder de voeghouten doorgaat. Om
dan een nieuwe spruit te kunnen steken
moet men wel door de spantring heen, zo-
als bijvoorbeeld ook te zien is aan de Al-
melose korenmolen De Hoop, de vroegere
Friese papiermolen Het Springend Hert uit
Makkum. In Rha lag de middelbalk even-
wel gewoon boven de voeghouten. Des-
ondanks is het een zeer bijzondere con-
structie die op zijn minst het documenteren
waard is. 

Verhaeghe-roede

Bij de demontage op 21 november sneu-
velde ook de binnenroe en ook dat was
een buitenbeentje om niet te zeggen dat
die door de veelvuldige roedenvernieuwin-
gen van de laatste jaren een rariteit was
geworden. Het betreft een Fransen- of Ver-

De lange spruit met daaronder de con-
structie uit het middelbalk tijdperk.

De afgezaagde middelbalk met daaronder het uitneembare stuk in de spantring.

haeghe-roede welke gestoken is in 1953,
toen de molen van oorlogsschade is her-
steld. Toen werden deze roede plus nog
een Potroe gestoken, waarvan de her-
komst mij onbekend is. Bij die gelegenheid
kreeg de molen ook het wieksysteem-Ten
Have. Daarbij moet mij wel iets van het
hart. Vandaag aan de dag heeft men het
altijd over Ten Have plus Van Bussel. Dat is
pertinent onjuist. Ook al zou Ten Have de
stroomlijnneuzen van Van Bussel afgekeken
hebben dan nog behoren stroomlijnneu-
zen standaard tot het Ten Havesysteem.
Ten Have rustte iedere molen welke zijn
wieksysteem kreeg uit met stroomlijnneu-
zen, later ook wel met fokken (Vragender).
Er is maar één uitzondering en dat was Ten
Have’s eersteling: de molen van Voorston-
den. De buitenroe van deze molen hield
zijn oud tuig. Nu was dat niet zo verwon-
derlijk, want dat was een houten roe. Ver-
moedelijk wilde men met het stroomlijnen
van deze roede ‘geen kosten op het sterf-
huis maken’. Al met al is de benaming Ten
Have plus Van Bussel historisch gezien puur
onjuist: Ten Havewieken houden automa-
tisch stroomlijnneuzen in, hooguit verdient
het de aanbeveling om afwijken van deze
regels apart te vermelden, zoal Dekker
(Winterswijk-De Bataaf) of fokken.

De molen van Rha zal ongetwijfeld weer
een prachtige molen worden, daar zal
Vaags wel garant voor staan. De as zal wel
terugkomen, maar de bijzondere con-
structie zal weer onzichtbaar zijn. De spant-
ring- en spruitconstructie zal waarschijnlijk
wel alleen in de geschiedenisboekjes of in
de Molenwereld bewaard blijven evenals
de Verhaegheroede. Jammer genoeg
geldt dit ook voor de in het Gelders Mo-
lenboek vermelde Aberson-bilmachine
die onder de vorige eigenaar van de mo-
len ook al de weg van het oude ijzer is ge-
gaan, jammer. De machinekamer, zoals zo
vaak een afgesloten deel van de inrit, is
ook leeg. Zelfs een behouden molen kan
ook wel eens een slachtoffer van de histo-
rie zijn. Desondanks is de molen van Rha
een bijzonder molentje, door zijn formaat
en inrichting bepaald niet behoort tot de
grauwe middenmoot en dat blijft gelukkig
ook na de restauratie pal overeind staan.
De Hoop in Rha, een bijzondere molen
met een bijzondere as.

De bij de askop doorgeslepen binnen-
roe maakt de bijzondere constructie
van een Fransen- of Verhaegheroede
duidelijk (foto A. Nibbelink).
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WvdL

De toelichting op de tabel van Molenwereld
1999-1-12 is te kort om duidelijk te zijn, met name
de zin: ‘Waarom hij (Hörter) dat doet (namelijk
stellen dat de stenen wordt uitgedrukt in Rijnse
voeten en duimen) is mij een raadsel, want als
men uitgaat van 12 duimen in een voet dan klopt
alles exact’. Hörters constatering is namelijk niet
juist, Schulze hanteert gewoon de Rijnse duim van
2,62 cm; immers 5 voet-3 duim is 5 x 12 + 3 = 63
duim x 2,62 cm = 165 cm. 4 voet 10 duim is 153 cm
enz., zoals volgens de tabel. Vervolgens heb ik me
door de tabel knap in de luren laten leggen en
ben met de opgegeven metrieke maten gaan
stoeien. Dat bracht wel de goede oplossing,
maar liet ten aanzien van de afronding van de
oude op de metrieke maat een levensgrote
vraag ontstaan: tien centimeter zoek (zie pagina
12 en 13). Toen ik bij het uitkomen van Molenwe-
reld 1999-1 de bovengenoemde onduidelijkheid
weer onder ogen kreeg en besloot om er meer
duidelijkheid over te scheppen, ging er een
lichtje branden: ga eens knutselen met de door
bergmeister Schulze opgegeven maat in voeten
en duimen, maar neem dan niet de Rijnse duim
van 2,62 cm, zoals Schulze deed, maar de Keulse
duim van 2,4 cm en 12 duimen in een voet. Dan
ontstaat een verrassend beeld, zoals blijkt uit on-
derstaande tabel, waarbij de eerste kolom de
maat in palmen is; de tweede de door Schulze
opgegeven maat in voeten en duimen (Schuh,
Zoll); de derde dezelfde, maar dan herleid in dui-
men; de vierde idem, maar dan omgerekend in
centimeters en de vijfde dezelfde, maar herleid in
metrieke palmen van 10,0 cm.

diameter in: 

Keulse voet/ duim cm metrieke
palm duim palm

17 5-3 63 151,2 15
16 4-10 58 139,2 14
15 4-6 54 129,6 13
14    4-2 50 120,0 12
13 3-10 46 110,4 11
wolf 3-6 42 100,8 12

‘t Betere Werk (3)

Kort maar zwak

Kortom, het door mij gesignaleerde afrondings-
probleem lijkt helemaal niet te bestaan en lijkt al-
leen het gevolg van het hanteren van een ver-
keerde duimmaat. Een vraagstuk dat de gemoe-
deren in de molenwereld al tientallen jaren bezig
houdt lijkt zodoende dan nu eindelijk tot volle te-
vredenheid opgelost: de maat van molenstenen
wordt uitgedrukt in Keulse palmen, waarbij er 4
duim van 2,4 cm in een palm gaan. Bij de invoe-
ring van het metrieke stelsel heeft men die maat
keurig volgens het boekje afgerond op ‘de onder
ons’ bekende maten.
Nog even zeuren: mogelijk zal de zeventiender
geen 63, maar 62 duim geweest zijn, afgaande
op de intervallen. De diameter bedraagt dan
148,8 cm; maakt dus niet uit.
Klaar is Kees, einde verhaal? Was het maar waar.
Het restprobleem is in feite even groot als in Mo-
lenwereld 1999-1, toen er 10 cm te veel werd af-
gerond. Als een palm vier duimen telt dan is 17
palm geen 63 (62) duim, maar 68; 16 palm geen
58 duim, maar 64; 15 palm geen 54 duim, maar
60; 14 palm geen 50 duim, maar 56; 13 palm
geen 46 duim, maar 52; 12 palm geen 42 duim,
maar 48. Met andere woorden: er is consequent
6 duim zoek! Het komt er in feite op neer dat wan-
neer er uitgegaan wordt van Schulze’s centime-
ters een probleemloos Keulse palmverhaal ont-
staat, maar wel met een onverklaarbare afron-
ding. Gaan we uit van zijn duimen dan hebben
we een probleemloos maatverhaal, maar dan is
er 6 duim zoek bij de  omrekening van de pal-
men!. De waarheid zal wel ergens in het midden
liggen, maar hoe? Of lopen er twee verhalen
door elkaar heen? jsb.

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

Bladeren

Levende Molens 1998-10

- In memoriam Jef van Hool, molenaar
van de watermolen van Grobbendonk.

- De zeventiende Brabants-Vlaamse
contactdag.

- Molen Ter Rijst in Herzele 200 jaar.
- Paltrokrestant in het Noord-Brabantse

Veghel ontdekt.
- De Eenhoorn te Lillo in de steigers.

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

Wiek en Rad 1998-3

- Overijsselse Molendag 1998.
- Overstichtsprijs 1998 voor Stichting De

Overijsselse Molen.
- 250 jaar Windesheimer Molen.
- Startsein voor restauratie molen De

Leeuw de Oudemolen, gemeente Die-
penveen.

- Herbouwplannen voor een tonmolen
(horizontaal windrad) te Paaslo bij
Steenwijk.

- Oprichting werkgroep voor De Passie-
bloem in Zwolle.

Wiek en Rad, orgaan van de Stichting ‘De
Overijsselse Molen’, p/a A.J.H. Hulshof,
Spiekermanserf 6 7722 AA Dalfsen.

De Windbrief 1998-105

- Jeugdafdeling Zaansche Molen 25 jaar.
- Geschiedenis verfmolen De Valk in

Zaan dijk.
- Venemansmolen, Zaanse molen in de

Achterhoek.
- Opzet computerbestand over de

Zaanse molens.
- Veranderd uitzicht op Wormer met de

molens De Jonge Wolf en Het Fortuin.
- Registratie collectie Molenmuseum.
- Gedicht over De Schoolmeester ‘in z’n-

nakie’.

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

Molinologie 1998-9

- De oudst totnogtoe bekende Neder-
landse windmolenvermelding: ‘molendi-
num venti’ te Willemskerke uit maart
1221. Willemskerke is een verdwenen
plaatsje tussen Hoek en Terneuzen.

- Kinderervaringen bij de papierfabriek
De Eendracht in Apeldoorn.

- De molenroeden van de Gebroeders
Fransen uit Vierlingsbeek.

- Molens localiseren met behulp van de
Encarta wereldatlas 1998.

WvdL bedrijft Objectieve 

Molenjournalistiek

In de vorige editie van dit fijne blad werd mel-
ding gemaakt van ‘met graagte en overtuiging
vertelde , maar makkelijk te weerleggen on-
juistheden’. Dat ondergetekende de aanstichter
was van deze discussie is enerzijds een reden
voor mij om er verder maar over te zwijgen
(het woord is nu aan u, beste lezer), maar an-
derzijds een zodanige pluim op m’n hoed dat
ik het nuttig acht om bij deze wederom een
pittig onderwerp aan te snijden, teneinde de
objectieve molenjournalistiek te laten zegevie-
ren.
Wat is er loos? Onlangs las ik in een hier niet
nader te noemen regionaal molenblad dat de
meest voorkomende windrichting waarschijn-
lijk niet meer west was, maar iets anders; ‘op
z’n minst moet hij waarschijnlijk iets naar het
zuiden worden bijgesteld’, werd er op mysteri-
euze toon aan toegevoegd. Nu dacht ik al ja-
ren dat de meest voorkomende windrichting
niet west, maar zuid-west was; dit doet nu
echter even niet ter zake.
Om zijn stelling kracht bij te zetten, had de
schrijver van dit literaire hoogstandje een geni-
aal idee bedacht: Het bijhouden van de wind-
richting in een diagram. Hoewel het er bij mij
anders aan toegaat, kan ik me best voorstellen
dat sommige molenaars tijdens het laten
draaien van hun molen - vanuit een soort oer-
verveling - diagrammen met de windrichting
gaan bijhouden. Dat neemt echter niet weg dat
zo’n diagram wel eens erg subjectief kan wor-
den. Als ik besluit om op die 30 dagen per jaar
dat er een zuidoosten wind staat, te gaan
draaien, kan ik wel eens ten onrechte de con-
clusie trekken dat zuidoost de heersende wind-
richting is. Dat is echter niet het ergste: On-
langs las ik in een landelijk molenkrantje ook
al over deze (waarschijnlijk) ‘makkelijk te
weerleggen onjuistheden’.

Hoe gaan we nu te werk?: Precies zoals ik on-
langs deed; let op: U neemt de hoorn van de
haak en drukt (of draait) 030-2206875. U
krijgt dan de zgn. ‘Klimatologische Dienstver-
lening’ van het KNMI aan de lijn. U vraagt
vervolgens naar de door u gewenste informatie
(in dit geval de heersende windrichting over de
afgelopen jaren; eventueel in een bepaalde
streek van Nederland) en twee dagen later ont-
vangt u dit gratis in uw brievenbus. 
Aan de hand van deze informatie kunt u ver-
volgens objectieve conclusies trekken; Ik ga er
niet eens nader op in, want u voelt die conclu-
sie natuurlijk al kilometers ver aankomen...

Moraal van dit verhaal: objectieve (molen)jour-
nalistiek bedrijven is vaak veel simpeler dan u
denkt. Niks gezeur met diagrammen; gewoon
één telefoontje en u weet alles! Objectieve mo-
lenjournalistiek: een kind kan de was doen. Ie-
dereen kan het; zelfs ik,

Het moderne molenleven
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Molinologie is het orgaan van TIMS-Ne-
derland, de Vereniging voor Molinologie
in Nederland en Vlaanderen. Losse num-
mers te bestellen door het overmaken
van f 13,- op postrekening 6104927 t.n.v.
Penningmr. TIMS-Nederland, Hondsdraf
17, 3738 TB Maartendsijk.

Schiedams Molennieuws 1998-26

- Stand van zaken bij het herstel van De
Walvisch.

- In memoriam Willem Jongste (1901-
1998), molenaarsknecht op De Drie
Koornbloemen van 1954 tot 1967.

- Brandbeveiligingsinstallatie in De Wal-
visch overgedragen, een geschenk
van Esser Nederland BV.

- Schiedamse molenmunten.
- Walvisch benefietgala, 5 september

1998.
- Verdwenen molenpaard van De Noord

in Rotterdam.
- Financieel jaarverslag van de Stichting

De Schiedamse Molens.

Schiedams Molennieuws is het orgaan
van de Stichting De Schiedamse Molen,
Lange Haven 74, 3111 CH Schiedam, tel.
010-4261291.

De Gildebrief 1998-4

- In memoriam Jan Ottevanger en mr.
J.M.M. Maas.

- Nieuws van de Stichting De Sterremo-
len.

- Het opvoeren van water met water-
kracht.

- De molenbiotoop.
- Friese molendag 1998.
- De vrijwillige molenaar en het molenbe-

houd (zie ook Molenwereld 1999-1). 
- Wateroverlast in het waterschap Groot-

Geestmerambacht (zie ook Molenwe-
reld 1998-11).

- Deense molenaars op excursie in Ne-
derland.

- Excursie afdeling Gelderland GVM.
- Risicobeheer molens: bedreigingen.
- Bezoek aan enkele Brabantse molens.

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

Molens 1998-52

- Begin restauratie korenmolen De Hoop
in Rha.

- Dick Abelskamp 25 jaar op de Nooitge-
dacht in Warnsveld.

- Wateroverlast in de polder (zie ook Mo-
lenwereld 1998-11 en De Gildebrief
1998-4).

- Molenmakerij Vaags.
- Herbouw van De Lelie in Etten-Leur.
- De molenaarsfamilie Ottevanger in Ze-

venhuizen.
- De restauratie van De Eendracht in Se-

baldeburen en de rol van particuliere
fondsen.

- Excursie van De Hollandsche Molen
naar Overijssel

Molens is het orgaan van de Vereniging
De Hollandsche Molen, Sarphatistraat 634,

1018 AV Amsterdam, tel. 020- 6238703.

De Meule 1998-18

- De geluidswal tegenover molen De
Hoop in Bavel.

- Bezoek van de Suffolk Mills Group aan
o.a. de Westbrabantse molens.

- Westbrabantse Molendag 1998.
- De verzakking van de molen van de

polder Schuddebeurs bij Lage Zwa-
luwe.

- Het rechtzetten van de verzakte molen
in Zevenbergen.

- Eigendomsverwisseling voor de molen
Vrede en Hoop te Princenhage.

- Wederopbouw van De Lelie in Etten-
Leur.

De Meule 1998-19

- Jaarverslag 1997.
- Excursie naar Engeland.
- De geluidswal(len) tegenover molen

De Hoop in Bavel (vervolg).
- Wederopbouw van De Lelie in Etten-

Leur (vervolg).

De Meule is het orgaan van de Vereni-
ging De Westbrabantse Molens, p/a
Doornbos 47, 5121 RT Rijen.

Stellingnieuws 1997-37

- In memoriam Henk Ruinemans, vrijwillig
molenaar van de molen in De Wijk.

- Molenverzameling van J. van der Linde
naar de Molenstichting Drenthe.

- Expositie Koekje van eigen deeg in olie-
molen Woldzigt in Roderwolde.

- Excursie van De Hollandsche Molen
voerde langs Drentse molens.

- Het doorhalen van de roeden op de
molen De Bente in Dalen.

- Herbouw van molen De Weert in Mep-
pel. 

- Herbouwplannen voor de korenmolen
van Westerbork.

- Zaagmolen De Tulp in Assen (2).

Stellingnieuws, orgaan van de Molen-
stichting Drenthe, p/a Wagnerlaan 14,
9402 SG Assen.

Levende Molens 1998-11

- In memoriam Louis Huysmans, actief op
de molen De Heerser in Retie.

- Verdwenen molens in de Denderstreek.
- Restauratie van de Heimolen in Lang-

dorp.
- De verdwenen Rode Molen in Hobo-

ken, bekend van het kinderverhaal
over Nello en Patrasche.

- Kollergang uit Merksplas voor de Collse
Molen bij Eindhoven.

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

Molenpost No. 94 (1998-4)

- Boekbespreking Ceres en zijn voorgan-
gers.

- Molen van de Grebpolder in actie (zie
MW 1998-11).

- 25 jaar Alkmaarse Molenvereniging.

- Jaap Rentenaar 25 jaar vrijwillig mole-
naar op molens van de Zijpe (afd. LQ
en ZG).

- Burgemeester mevrouw Van Apel-
doorn-Pruijt nieuwe voorzitter Stichting
De Zijper Molens.

- Molen afd. ON van de Zijpe naar de
Stichting (voorheen familie Ingwersen).

- In memoriam Arie Barendrecht (1919-
1998), oprichter van de Stichting Scher-
mer Molens.

- Herbouw van De Adriaan.

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 Nieuwe Zelfzwichter 1998-4

- De molens van de Garrelsweerstermo-
lenpolder (3).

- Opening fototentoonstelling in Appin-
gedam.

- Bouw van een flat bij de molen Berg in
Winschoten.

- Ingebruikstelling van De Ster in Winsum.
- Verslagen van de algemene vergade-

ring van de Stichting De Groninger Mo-
len en de excursie naar Twente en
Bentheim.

- J.J. Slim draagt voorzittershamer van De
Groninger Molen over aan J.P.J. Knol.

- Interpretatie van windrichtinggege-
vens.

- Brandpreventie.
- Verstild Verleden: de molen van Im-

menga in Muntendam.

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.

Het Gilde van 
Heusdense 
Molenaars zoekt 
per direct:

Een 
gediplomeerd 
vrijwillig 
molenaar

voor de 
maalvaardige en in 
uitstekende staat 
van onderhoud 
verkerende 
standerdmolen 1
te Heusden

Voor informatie: 

Tel. 0183-403872



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

De iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 97,50 per jaar (incl. 6% BTW) .
Leden van de Vereniging 'De Hollandsche Molen', 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde betalen ƒ 92,50.
België: 1850 Bfr per jaar (incl. 6% BTW)
Duitsland: DM 130
Overige landen op aanvraag.
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

Donateurs van de Stichting Molenwereld ontvangen het blad gratis bij
een minimum-donatie van  ƒ 125,-.

3. Door een cadeau-abonnement.

U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie
u de 'MOLENWERELD' wilt toesturen en met ingang van wanneer. Na ontvangst van het
abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is ƒ 100,-, voor een half jaar ƒ 50,-. Na afloop van de periode
wordt het cadeau-abonnement automatisch door ons beëindigd.

o JA1, ik meld mij aan als abonnee op de
o tegen de abonnementsprijs van ƒ 97,50,
o maar betaal als lid van 'De Hollandsche Molen', het Gilde van Vrijwillige Molenaars of
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde slechts ƒ 92,50.

o JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank reke-
ningnr.
no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.
Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

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

Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

BON
"

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

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

Te koop aangeboden:

4 molenzeilen
De 12 jaar oude zeilen zijn hier en
daar versteld; het touwwerk verkeert
in goede staat. Maten: hals 1 mtr.
breed; midden 1,40 mtr. breed.
Lengte 9,35 mtr. 
Totaalprijs ƒ 400,-

Azozeef
Als nieuw en geheel compleet met
grove zeef. Prijs ƒ 1250,- excl. BTW.

Het Nederlands Malend
Korenmolenboek
Van dit boek zijn nog enige 
exemplaren verkrijgbaar. Prijs ƒ 55,50
inclusief verzendkosten.

Ansichtkaarten
Van de molenfoto’s uit Het Nederlands
Malend Korenmolenboek zijn full-colour
ansichtkaarten gemaakt. 
Prijs per set van 50 stuks ƒ 25,-
inclusief verzendkosten.

Voor nadere informatie:
tel. 0344-602198 (woonhuis)
of 06-22224558 (molen)




