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Bij de omslag voorzijde: de Alkmaarse brandweer rukte met groot
materieel uit om in molen C van de voormalige Raaksmaatboe-
zem te redden (foto W./A. van der Lende).

Bij de omslag achterzijde: koren- en pelmolen De Jonge Hendrik
in Den Andel. Deze molen gold lange tijd als de laatste beroeps-
matig in bedrijf zijnde pelmolen in Nederland; inmiddels heeft De
Leeuw in Oldehove die fakkel overgenomen (foto M.E. van Doornik)

Redactioneel
Wegens ruimtegebrek moet de uitslag van de enquête over de Molen-
wereld helaas doorschuiven naar een volgend nummer; dat geldt ook
voor enige andere zaken.

Afsluitdatum van de kopij voor het meinummer van de Molenwereld:
9 april 1999.

Arie Berkhout....
Van de heer Tom Bos, vrijwillig molenaar op de korenmolen Kijkduin
in Schoorl ontvingen we een aantal anekdotes over zijn leermees-
ter, de legendarische molenaar Arie Berkhout van ‘t Roode Hert in
Oudorp, niet alleen een enthousiast en groot vakman, maar ook
iemand die was begiftigd met een groot gevoel voor humor en
zeer raak uit de hoek kon komen en dat blijkt ook wel uit de ver-
halen van Tom Bos, die wij hartelijk danken voor zijn inzending. In de
komende tijd hopen we regelmatig zo’n herinnering aan Arie Berk-
hout op te nemen.



752de jaargang 1999 nr. 4

MOLENS
ACTUEEL

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

telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041

Nieuwe Molenkaarten Tersteeg

De heer J.L.J. Tersteeg uit Ridderkerk biedt
weer  10 nieuwe molenkaarten aan (T 98-
15 t/m T 98-24). Het betreft:
- Hoogmade (Grosmolen);  
- Hoogmade (Hoogmadese Molen);
- Rijpwetering (Waterloosmolen);
- Zoeterwoude (Meerburgermolen) ;
- Zevenhuizen (Eendrachtsmolen);
- Alkmaar (Robonsbosmolen);
- Etten-Leur (Zwartenbergse molen);
- Rotterdam-Terbregge (De Vier Winden);
- Barendrecht (Pendrechtse molen in de
winter).
- Nieuwerbrug (Weijpoortse Molen)
De kaarten zijn als serie te bestellen à ƒ 10,-
per serie(Losse kaarten kosten ƒ 1,- per
stuk), plus f 3,- verzendkosten tot 20 kaarten
door het verschuldigde bedrag over te
maken op postbankrekening 36613 t.n.v.
J.L.J. Tersteeg te Ridderkerk. Bij betalingen
per bank uw adres ook separaat opgeven
a.u.b.. Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer J.L.J. Tersteeg,
tel. 0180-411121.

Restauratie molen De Jonge
Hendrik te Den Andel 

De bekende pelmolen van Tiddo Muda,
welke na zijn overlijden in 1986 door vrijwilli-
ger Martin van Doornik wordt bemand, is
ondanks inspanningen van de vrijwillige
molenaar aan een restauratie toe. De bui-
tenroede met stroomlijnneuzen is op enkele
plaatsen doorgeroest en za1 vervangen
worden. Er moet
nieuwe zelfzwichting voor het hele ge-
vlucht komen. Een groot deel van de stel-
ling moet aangepakt worden evenals het
vernieuwen van het baliehek. Nieuwe bitu-
mineuze bovenachtkantbekleding is ge-

De na de brand van de molen ge-
bouwde zagerij met houtloodsen en
woning in Uithuizen. De zagerij werd
na de brand van de molen aan de an-
dere kant van de houtloods gebouwd.

De houtzaag- en oliemolen van Nan-
ninga in Uithuizen, afgebrand op 16
april 1904; een wel zeer bijzonder ge-
heel! De loods rechts van de molen is de
nog bestaande houtloods.

wenst, terwijl voegwerk aan het stenen on-
derachtkant nodig is. Voorts zullen enkele
ramen vervangen worden. Het gaande
werk krijgt eveneens aandacht. De rechter
lange schoor is ook aan vernieuwing toe.
De eigenaar, Molenstichting Winsum, is
druk doende de financiën hiervoor rond te
krijgen. Hopelijk zal de mooie molen, dicht-
bij de Waddenzee gelegen, voor zijn 125e
verjaardag in het jaar 2000 gereed komen.
M.E. van Doornik.

Start restauratie molen 
Loppersum

De restauratie van de koren- en pelmolen
‘De Stormvogel’ te Loppersum, sinds 1991
eigendom van de Molenstichting Fivelingo,
is op 1 maart officieel begonnen. Het her-
stel betreft voornamelijk het gevlucht, de
balie, de kap en de staart. De totale kosten
worden geraamd op drie ton, waarbij,
naast de gebruikelijke subsidieverstrekkers,
het Anjerfonds en het J.B. Scholtenfonds
gelden beschikbaar hebben gesteld. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door
Dijkstra uit Sloten.

Het laatste restant van de zaagmolen in
Uithuizen: de te slopen loods. Deze
loods is een zgn. staloods, waar het
hout staande in werd opgeborgen. Een
dergelijke loods vinden we nu nog bij
de molen in Birdaard. (foto M.E. van
Doornik, 20 februari 1999).
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Sloop loodsen houtzaagmolen
Uithuizen

In Uithuizen (Gr) stond vroeger de hout-
zaag- en oliemolen van Nanninga, ge-
bouwd in 1818. De molen brandde af op 16
april 1904. Een deel van de bijgebouwen
en de molenaarswoning bleven bestaan.
Voor het uitbreiden van het dorp Uithuizen
is de woning gesloopt, het balkengat ge-
dempt en ontstond winkelcentrum ‘t Mole-
nerf’ aan het tegenwoordige plein De
Blink; een zeer lelijk plein overigens. Slechts
enkele houtloodsen bestaan nog steeds,
welke zijn opgenomen in de bouwmarkt
annex houthandel van firma Rubertus,
welke al drie generaties bestaat. Nu
maakte Rubertus bekend dat zijn zaak te
krap is geworden en er is een begin ge-
maakt met het bouwen van een nieuw
pand in onmiddellijke nabijheid van de
oude locatie. Behoud van de oude lood-
sen is niet mogelijk, want ze verkeren in zeer
slechte staat, veel trekbalken zijn finaal ver-
rot, op enkele plaatsen kon mijn vinger zo in
het hout prikken. De verticale stijlen, die de
hele constructie dragen, zijn op de stiepen
door verrotting in elkaar gedrukt. De hout-
loodsen zullen in juni 1999 worden afgebro-
ken, zodat de laatste herinnering aan de
oude bedrijvigheid van Uithuizen zal ver-
dwijnen. M.E. van Doornik

Overdracht ‘Amerikaan’ 
bij It Heidenskip aan Molenstich-
ting Nijefurd   

De vervallen Amerikaanse windmotor aan
It Skar in It Heidenskip is op 25 februari door
de eigenaren Alle en Jan Kampen in bistro
De Waegh in Workum voor de symbolische
gulden overgedragen aan de Molenstich-
ting Nijefurd, die inmiddels een restauratie-
plan heeft opgesteld. Daarmee is een be-
drag van twee ton gemoeid. Het Rijk heeft
een bedrag van 150.000 gulden toege-
kend, terwijl de Dienst Landinrichting, het
waterschap Boarn en Klif en het Prins Bern-
hardfonds in totaal 25.500 gulden bijdra-
gen. Verder heeft de stichting nog subsidie-

De vervallen Herkules Metallicus van
de Skarpolder bij It Heidenskip (foto J.
Hofstra, 31 december 1996).

verzoeken lopen bij de gemeente Nijefurd
en de provincie Friesland. De molen da-
teert uit 1927 en het betreft een uit Duits-
land geïmporteerde Herkules Metallicus,
welke gebouwd werd voor de bemaling
van de Skarpolder op de plaats van een
gesloopte windmolen. Deze was in 1862
gebouwd bij de inpoldering van De
Hoppe. Omstreeks 1965 werd een een ge-
metselde onderbouw  gemaakt, waarin
een dieselmotor kwam te staan om de vij-
zel aan te drijven. Uiteindelijk raakte de
windmotor in verval, maar uitzicht op her-
stel ontstond met de plaatsing op de rijks-
monumentenlijst op 15 augustus 1996. De
restauratie wordt uitgevoerd door de be-
drijven Bouw 75 en Van der Heide uit Wor-
kum.
De Molenstichting Nijefurd heeft naast de
Amerikaan van de Skarpolder nog een
tweede windmotor in haar bezit, welke
staat aan het Jan Broerskanaal onder
Molk werum. Daarnaast is zij eigenaar van
vier ‘gewone’ windmolens: drie watermo-
lens en een korenmolen. De stichting wil
ook de mogelojkheden onderzoeken om
de spinnekop van Nijhuizum te complete-
ren, op dit moment niet meer dan een on-
dertoren.

Nieuwe functie voor Amerikaan
in De Veenhoop

Tussen de Bûtendiken en de Drachtster He-
awei bij De Veenhoop, even ten westen
van Drachten bevinden zich een aantal
petgaten  als herinnering aan de turfwin-
ning. Zoals vaak hebben die een grote na-
tuurwaarde. Helaas dreigen deze petga-
ten te verdrogen.  Het waterschap Seven-
wolden wil dit voorkomen door met een
Amerikaanse windmotor water in te malen.
Deze Amerikaan deed tot voor een aantal
jaren dienst achter restaurant Ie Sicht bij
Oudega (Smallingerland). Hij werd een
paar jaar geleden wegens bouwvalligheid
gedemonteerd en opgeslagen en wordt
nu door de eigenaar in samenwerking met
de gemeente Smallingerland gerestau-
reerd. De ervaringen rond het revitaliseren
van de  windmotor in het Zuid-Hollandse
Zuidbroek hebben model gestaan voor dit
project. Het waterschap zal de Amerikaan
gaan beheren, terwijl die eigendom blijft
van een stichting. Met het hele petgaten-
project is een bedrag van een miljoen gul-
den gemoeid. 

Restauratie molen Wachtum
aanstaande

De restauratie van korenmolen De Hoop
van de familie Snijders in het Drentse Wach-
tum kan waarschijnlijk zeer binnenkort be-
ginnen. Lange tijd was deze molen een kre-
peergeval in de provincie Drenthe. Dit hing
samen met een conflict over de bouw van
een nieuwe loods bij de molen voor het be-
drijf van molenaar Snijders (Zie De Mole-
naar 1983-11-362, 364; 1983-24-870; 1984-
10-307 en 1984-28/29-855). De molen
dreigde van dit conflict de dupe te wor-

De Hoop in Wachtum in 1971.

den, maar nu is er dan toch een keer ten
goede gekomen. De plannen zijn rond en
molenmaker Molema uit Heiligerlee kan
aan de slag. Met de restauratie is een be-
drag van 450.000 gulden gemoeid, waar-
van het rijk en de provincie inmiddels hun
deel hebben toegezegd, maar de ge-
meente nog niet. Vandaar, dat er op dit
moment nog een tekort is van anderhalve
ton, maar men heeft er alle vertrouwen in
dat ook dit in orde komt.
De familie Snijders heeft de molen onder-
gebracht in een stichting, Stichting Molen
De Hoop, waarin niet alleen de familie Snij-
ders, maar ook de plaatselijke organisatie
Dorpsbelangen vertegenwoordigd is. Als
alles volgens plan verloopt dan is de  molen
in september 2000 weer geheel maalvaar-
dig.

Watermuseum in Begijnemolen
in Arnhem pas in 2002 open

Het watermuseum in de Begijnemolen in
het Arnhemse park Sonsbeek gaat pas in
2002 open (Zie MW 1998-11-220). De res-
tauratie van de molen zelf is vrijwel gereed
en men hoopt dat de molen klaar is wan-
neer eind april in Sonsbeek de festiviteiten
op gang komen ter gelegenheid van het
eeuwfeest van het stadspark. Aanvankelijk
zou de inrichting van het museum gefa-
seerd plaats vinden: eerst in de molen zelf
en daarna in een te maken ondergronds
gedeelte. In afwachting van dit laatste zou
in de molen een tijdelijke expositie komen.
Om tactische redenen ziet men hier van af:
het is beter alles gelijk goed te doen. 

Concordia in Ede verkocht

De sinds 1962 wiekenloze koren-, en voor-
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De Concordia in Ede met molenaarshuis en fabriek in de jaren vijftig.

heen ook oliemolen, Concordia (Zie MW
1998-7-148) is met het terrein en de overige
opstallen door eigenaar C. van de Craats
uit Barneveld verkocht aan de Edese Ont-
wikkelingsmaatschappij Tekton. De nieuwe
eigenaar wil op het circa één ha grote ter-
rein woningen bouwen. De toekomst voor
de molen is nog vaag. De Concordia zelf
staat op de rijksmonumentenlijst, het mo-
lenhuis op de gemeentelijke monumenten-
lijst, zodat het voortbestaan van deze twee
objecten op papier redelijk veilig is. Het is te
hopen dat men op de een of andere ma-
nier ook zuinig is op de voormalige stoom-
maalderij., die onzes inziens zeker ook histo-
rische waarde heeft.
Bij de nieuwbouw moet duidelijk rekening
gehouden worden met de aanwezigheid
van de molen, zodat windbelemmering zo-
veel mogelijk vermeden wordt; zo mag de
bebouwing niet hoger zijn dan drie woon-
lagen. De winkel van Van de Craats mag
nog uiterlijk twee jaar in het pand geves-
tigd blijven.
Het is te hopen dat men de nu ontstane si-
tuatie gelijk benut om voor de molen met
wat erbij hoort een goede oplossing te vin-
den. Mogelijkheden zijn er zeker; geld zal
wel het zwaarste struikelblok zijn.

Nieuwe vulstukken om de as bij
De Hoop in Garderen

In molen De Hoop in Garderen zijn half ja-
nuari de 140 jaar oude vulstukken om de as
door molenmaker Endendijk uit Terschuur
vervangen. We wisten dat ze niet zo best
meer waren want door lekkage in het ver-
leden was het hout ingerot. Bij het aans-
laan van de wiggen van het bovenwiel
hadden we echter nooit problemen, het
slaan klonk hoog uit wat dof en hol. Bij het
vervangen bleek echter dat het hout veel
slechter was dan
de buitenkant deed vermoeden. Het risico
van brokken bij stug vangen van de molen
was dan ook veel groter dan wij hadden
vermoed. Je moet er niet aan denken wat
er dan allemaal had kunnen gebeuren.
Voor de mensen die graag molenasgege-
vens  bijhouden heeft het vernieuwen van
de vulstukken een aardige bijkomstigheid

opgeleverd: de as blijkt in 1859 gegoten te
zijn bij Enthoven in Den Haag met als num-
mer 211. (Gelet op het geringe leeftijdver-
schil tussen de as en de molen - vier jaar -
zal de as wel een sloopas zijn, vermoedelijk
uit Zuid-Holland vanwege zijn betrekkelijk
hoge ouderdom. JSB.) Bert de Lange.

Geen verhoging voor de Zuid-
molen in Groesbeek

Een paar jaar geleden was er sprake van
dat De Zuidmolen in Groesbeek verhoogd
zou worden in verband met renovatie en
(de nu twaalf meter hoge) nieuwbouw van
het verzorgingshuis De Meent (Zie De Mole-
naar 1996-16-25). De nieuwbouw is bijna
klaar en de molen maalt nog steeds; de
verhoging is buiten beeld geraakt omdat
de gemeente Groesbeek en het mole-
naarsbedrijf elkaar gevonden hebben in
een compromis: De Meent is minder hoog
geworden dan aanvankelijk de bedoeling
was en de gemeente heeft een schade-
loosstelling uitgekeerd van 25.000 gulden
ter compensatie van de energiekosten die
ontstaan doordat er meer elektrisch gema-
len moet worden. 

Molen De Hoop in Harderwijk op
de rijksmonumentenlijst?

Na de nodige perikelen werd de in aan-
bouw zijnde molen De Hoop  aan de Ha-
vendijk op 31 maart vorig jaar op de ge-
meentelijke monumentenlijst geplaatst (Zie
Molenwereld 1998-7-149 en 1998-11-221).
Onlangs besloot het Harderwijker College
van B&W om plaatsing op de rijksmonu-
mentenlijst aan te vragen voor de nog niet
voltooide molen, dit naar aanleiding van
een vraag van de RDMZ over eventueel te
beschermen jonge panden. De gemeente
baseert haar verzoek op de ouderdom van
het achtkant van de molen. De molen
werd namelijk in 1779 in Weesp als Het An-
ker gebouwd en verhuisde in 1913 naar Ol-
denzaal. Na mislukte pogingen om de mo-
len weer op zijn oude - en inmiddels ges-
loopte  onderbouw - in Weesp te zetten
(‘Haal ‘t Anker op’) ging de molen naar

Harderwijk. Behalve de ouderdom noemt
de gemeente Harderwijk ook het weten-
schappelijk/educatieve element: het pu-
bliek kan er kennis maken met het am-
bachtelijke molenaarsberoep van weleer.

Tekening gevonden van de on-
dergang van de Rossumse ko-
renmolen

Precies twee eeuwen geleden, op 21 fe-
bruari 1799, bezweek de korenmolen van
Rossum onder het geweld van kruiend ijs.
Uitgerekend nu kwam er toevallig een
oude sepiatekening boven water, waarop
de ondergang van de molen is afgebeeld.
Deze tekening viel uit een boek dat uit Ros-
sum kwam. De molen had een oude ge-
schiedenis; in 1526 werd hij al vermeld in
documenten over de verpachting. 
In februari 1799 begon het ijs op de Waal bij
Rossum op te kruien. Het zou bij de molen
een hoogte van niet minder dan 40 voet
bereikt hebben, meer dan tien meter! Daar
kon de molen niet tegen. Herbouw bleef
achterwege, maar het molenhuis hield het
nog uit tot november 1934, toen het door
brand werd verwoest.
De Rossumse molen is niet de enige molen
die door kruiend ijs is vernield, al ligt een
dergelijke molenondergang niet voor de
hand. Uiteraard was dit eigenlijk alleen bui-
tendijks gelegen molens beschoren. Zo on-
derging op 30 januari 1781 de voormolen
van Vogelzang en Wiel onder Lopik dit lot
en bijna anderhalve eeuw eerder, in 1635,
een molen van de Zederikboezem onder
Ameide.

Problemen met dorpsuitbreiding
bij De Zwaan in Voorst

De gemeente Voorst wil huizen bouwen in
de nabijheid van de korenmolen De
Zwaan in Voorst: 60 huizen aan de Enkweg
en 25 aan de Tuinstraat. De Gelderse Mo-
lenverordening legt beperkingen op aan
bouwen in de omgeving van molens; van-
daar dat het allerminst zeker is dat de ge-
noemde woningen ook daadwerkelijk ge-
bouwd kunnen worden. De gemeente wil
met de provincie  en de stichting die eige-
naar is van De Zwaan overleggen en zoe-
ken naar alternatieven. Zo zou men de mo-
len kunnen verplaatsen, de onderbouw
met een meter of drie kunnen verhogen,
het bouwplan van de molen kunnen aan-
passen of een derde nieuwbouwlocatie
kunnen  aanwijzen. Het is duidelijk dat aan
iedere oplossing een prijskaartje hangt. De
gemeenteraad stemde op  25 januari, de
raadsvergadering waarin het molenvraag-
stuk besproken werd, wel in met de aan-
koop van 1,8 ha grond aan de Enkweg.

Gedenksteen korenmolen Win-
terswijk gevonden

Er hebben in Nederland enkele combina-
ties van water- en windmolens gestaan:
watermolens waarbij een aparte windmo-
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len hoorde (dus geen echte watervlucht-
molens!). In geval van gebrek aan water
kon de windmolen de bedrijfslast dragen
en bij gebrek aan wind gold het omge-
keerde. Er is in feite nog maar een zo’n
span overgebleven en wel in het Brabantse
Oploo. Onlangs werd de herinnering aan
zo’n combinatie weer levend, toen Wim
Buunk, de eigenaar van De Nieuwe Molen,
een watermolen op de Slinge in Winters-
wijk-Woold, de jaarsteen van de windmo-
len terugvond, welke tot dan dienst deed
als fundamentsteen voor een schoppe
(schuur). E. Roerdink, de eigenaar van de
watermolen vroeg in 1862 vergunning aan
voor de bouw van een windmolen die
naast de watermolen kwam te staan. De
steen draagt dan ook als opschrift: E:R /H: -
E:R/ 1862. E:R staat uiteraard voor E. Roerd-
ink, H:E:R waarschijnlijk voor zijn vrouw. De
molen moet een vrij forse achtkant ge-
weest zijn, welke al voor 1900 tot op de on-
derbouw gesloopt werd, eventueel af-
brandde. De schoppe zou in 1911 of 1915
gebouwd zijn, zodat de onderbouw van
de molen kort tevoren het loodje gelgd
moet hebben; mogelijk is er meer van de
onderbouw gebruikt voor de nieuwbouw.

Plannen voor herstel van Eters-
heimse watermolen

Op 7 april 1631 kreeg Rijnoult van Brede-
rode, vrijheer tot Wezenburch, heer tot Ven-
huizen, Spanbroek, Oosthuizen en Etersheim
van de Staten van Holland en Westfriesland
octrooi tot het bedijken en een drietal
braakjes (wielen, poelen ontstaan door dijk-
doorbraak)in zijn heerlijkheid Etersheim. Zo
ontstond de polder De Etersheimer Braak,
48 ha groot, welke bemalen werd door een
windvijzelmolen met een vlucht van 21,25
m, welke een plaats kreeg in het zuidelijk
deel van de polder en uitsloeg op de boe-
zem van de Zeevang. Het zomerpeil was
een eeuw geleden -3,90 m; de Etersheimer
Braak is dus een vrij diepe polder, zeker voor
Noord-Hollandse begrippen. De vijzelbalk
was dan ook niet minder dan 10,15 m lang,
waarvan 8,50 m belubt. In de vorige eeuw
brandde de molen twee keer kort na elkaar
af; in 1882 en 1886, beide keren als gevolg
van blikseminslag. Bij de eerste keer schoot
de vrouw van de molenaar het leven erbij
in; van haar zou volgens overlevering geen
spoor teruggevonden zijn. De angst zat er
goed in, want in het vervolg verliet de mo-
lenaar en zijn gezin bij onweer de molen en
verbleven zolang in de schuur ernaast. In
1920 besloot de polder de molen wegens
toenemende gebreken te vervangen door
een elektrisch gemaal. De molen werd, als
zo vaak, als woning verkocht aan de mole-
naar; in dit geval Siem Koning. Koning liet al
snel de roeden uit de molen halen. In 1930
werd zijn zoon Piet eigenaar, die de molen
sloopte tot op de kapzolder; Piet Koning
bleef er tot 1972 wonen; later werd Kees
Pauw eigenaar. In 1981 vestigde de land-
schaps- en architectuurfotograaf Wijndel
Jongens zich in de molen; deze woont er
nog steeds.
In 1996 lanceerde Gerrit Keunen van Mo-

numentenzorg het idee om de molen weer
in zijn oude luister te herstellen. Dat sprak
Wijndels de Jong wel aan en zo ontstond
de eerste stap in de richting die van een
echte Etersheimer molen. De Molenstich-
ting Zeevang moet uiteindelijk de kar trek-
ken. De burgemeester van Zeevang, D.
den Hartog is de voorzitter van de stichting,
B. Slooten uit Koedijk secretaris. Wijndel Jon-
gens maakt ook deel uit van het stichtings-
bestuur, evenals oud-gedeputeerde Friso
de Zeeuw. De stichting zal, als de plannen
doorgaan, de molen overnemen van Wijn-
del Jongens.
Met het herstel van de molen en de bijbe-
horende schuur is een bedrag van twee mil-
joen gulden gemoeid. De provincie Noord-
Holland heeft al laten weten de helft hier-
van beschikbaar te stellen uit de zoge-
naamde FIN-gelden (Financiering Infrastruc-
tuur Noord-Holland) op voorwaarde dat de
stichting voor 1 mei 1999 de toezeggingen
voor de andere helft rond heeft.
De molenromp staat flink scheef, de funde-
ring heeft het aan de diepe polderkant
moeten afleggen tegen de tand des tijds.
De constructie van het restant van het ei-
genlijke achtkant verkeert in behoorlijke
goede staat. Het is de bedoeling, dat bij
het doorgaan van de plannen, een kraan
het achtkant van zijn oude fundering aftilt,
waarna deze in orde wordt gebracht. Voor
de eigenlijke molen gaan de gedachten
uit naar een herstel als van de molen in Kat-
woude: het verlengen van de bestaande
achtkantstijlen met glasstaven en kunsthars
als koppeling.

Wipmolen van de polder De
Weel en Braken naar stichting

De gemeente Obdam heeft de molen van
de polder Weel en Braken, een der weinige
wipmolens van Noord-Holland, voor de
somma van f 1,- overgedragen aan de
Stichting Wipwatermolen Obdam. Deze
stichting had voorheen de molen reeds als

beheerder onder haar hoede, maar is nu
eigenaar geworden. Het onderhoud van
de molen is voorlopig verzekerd doordat
de gemeente Obdam voor dit doel gedu-
rende de eerste vijf jaar 15.000 gulden ‘s
jaars schenkt.

Restauratie korenmolen Kijkduin
in Schoorl begonnen

Na vele jaren van voorbereiding is de res-
tauratie van molen Kijkduin op 1 januari ge-
start. Er moet heel wat aan de molen ge-
beuren:
* Het vervangen van het houten rollenkrui-

werk door een Engels kruiwerk, gemaakt
door Groot Wesseldijk,

* Het versterken van de voeghouten door
middel van epoxy-hars en glasstaven,

* Het terugkantelen c.q. schuiven van
voorkeuvelens en windpeluw,

* Nieuwe buitenroe (fabrikaat Vaags),
Vervangen van het hekwerk op vier en-
den.

* Het maken, leveren en opstellen van een
klopbuil.

De uitvoerende molenmaker is Kistemaker
& Korver. Verder moet het metselwerk van
de romp hersteld worden. Dit moet worden
uitgevoerd tussen 1 april en 1 mei 1999. De
molenwerf wordt zó heringedeeld, dat het
regenwater van de romp wordt afgevoerd
naar het riool. T.G. Bos.

In Memoriam Jo Vooren

Donderdag 4 februari is de bekende
Zaanse molenliefhebber Johan Pieter
Vooren overleden. ‘Ome’ Jo zoals de jon-
gere generatie hem noemde, werd in de
leeftijd van 79 jaar geveld door een her-
senbloeding.  Hij genoot vooral bekend-
heid vanwege  zijn zeer grote verzameling
oude - en soms unieke - Zaanse molenfo-
to’s en dia’s. Samen met zijn vriend Joep

De molen van de polder Weel en Bra-
ken onder Obdam in 1947.

Het strijken van de buitenroe van mo-
len Kijkduin in Schoorl op 11 januari
1999 (foto T.G. Bos).
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Kemper gaf hij regelmatig dialezingen. In
oktober ‘98 nog in Alkmaar bij de afdeling
Noord-Holland van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. 
Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was
Jo actief bezig met het behoud van wat er
toen nog aan molens in de Zaanstreek was.
In 1953 werd hij benoemd tot tweede se-
cretaris van Vereniging De Zaansche Mo-
len. Hij bleek echter meer geïnteresseerd in
de molentechniek dan in besturen en werd
meer en meer de technisch specialist van
het bestuur. In de functie van technisch ad-
viseur was hij van 1962 tot 1973 de man
achter vele grote restauraties. Verder was
Jo vanaf het begin betrokken bij de maal-
ploeg van Het Pink, de eerste molen in ei-
gendom van De Zaansche Molen In okto-
ber 1969 werd hij op die molen instructeur
voor de vrijwillige molenaarsopleiding van
het Gilde die toen net opgezet was.
Ook was hij de man achter de overplaat-
sing van de specerijmolen Het Indisch Wel-
varen in 1959,die als De Jonge Dirk in het
Westzijderveld weer werd opgebouwd. Hij
was ook lange tijd de molenaar van het

De Jonge Dirk, de voormalige Indiës Welvaren, door Jo Vooren in Westzaan herbouwd.
Vooren is bij zijn boot bezig met het verven van het gevlucht van het spintje.

wipmolentje De Hadel op de Zaanse
Schans. In latere jaren was Jo vrijwel dage-
lijks op de Zaanse Schans en in het molen-
museum te vinden. Jo Vooren was erelid
van vereniging De Zaansche Molen. Ter ge-
legenheid van zijn overlijden stonden De
Hadel en de mo1ens van de Vereniging De
Zaansche Molen in de rouw.

Wijziging Maaldagen Vereniging
De Zaansche Molen

In de loop van 1999 zijn de maaldagen
voor de molens van de Vereniging De
Zaansche Molen gewijzigd  om bezoek
aan deze molens aantrekkelijker te maken.
Zo kunnen nu de betreffende molens op
één dag bezocht worden, waardoor er
meer variatie ontstaat.
Iedere tweede zaterdag in de maanden
april tot en met september zijn de vol-
gende molens van 14.00 -  17.00 uur voor
het publiek geopend:
* De Koker, koren- en pelmolen aan het

Oosteinde in Wormer;
* De Gekroonde Poelenburg, paltrokmo-

len aan de Kalverringdijk te Zaandam;
* Het Prinsenhof, pelmolen aan de J.J. Al-

lanstraat te Westzaan;
* Het Pink, oliemolen te Koog a/d Zaan,

nabij het Molenmuseum (N.B.: deze mo-
len is niet van af 14.00 uur, maar al vanaf
10.00 uur te bezoeken).

Na restauratie in 1999 zal ook de meelmo-
len De Bleeke Dood te  Zaandijk aan  dit rij-
tje worden toegevoegd .

Openingstijden overige molens: 
Verfmolen De Kat; maart t/m september,
dagelijks van 9.OO tot 17.00 uur, buiten
deze periode alleen op zaterdag en zon-
dag;
Oliemolen De Zoeker; maart t/m septem-
ber, dagelijks van 9.OO tot 16.30 uur, buiten
deze periode op afspraak;
O1iemolen De Bonte Hen over het alge-

meen op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur,
maar deze kan, als hij draait, ook op an-
dere dagen worden bezocht;
Papiermolen De Schoolmeester; onder
voorbehoud, alle werkdagen van 10.00 tot
16.00 uur,

Openingstijden Molenmuseum: 
Dinsdag t/m vrijdag, van 10.00 tot l2.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur, Zaterdag van
14.00-17.00 uur en zondag van 13.00 - 17.00
uur.

Op Nationale Molendag en Zaanse Molen-
dag, 25 september, zijn alle molens in prin-
cipe geopend.

Niet voor publiek toegankelijk zijn:
Oliemolen De Ooievaar;
Specerijmolen De Huisman

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kan-
tooruren bellen of faxen met 075-6215148.
Indicatie toegangsprijzen molens: op de
Schans volw. ƒ 4,- p/p, kinderen ƒ 2,-; ove-
rige molens: vo1w. ƒ 2,50 p/p, kinderen ƒ 1,-.

Kaart Groene Hart, cultuurland-
schappen

Destijds wilde minister De Boer van VROM
weten waar de concentraties van cultuur-
historische waarden in het Groene Hart
precies te vinden waren; dit met het oog
op het maken van plannen die de ruimte-
lijke ordening in dit gebied in de provincies
Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland
raakten. De Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg en de Rijksdienst voor de Planolo-
gie gaven opdracht tot onderzoek en be-
schrijving hiernaar. Op basis van dit onder-
zoek is de provincie Zuid-Holland en de
RDMZ een kaart uitgegeven waarop deze
concentraties aangegeven staan, waar-
onder ook de molens, zij het niet alle. Op
de achterzijde van de kaart staat een aan-
tal voor het gebied karakteristieke  kleuren-
foto’s plus een beschrijving. Al met al geeft
de kaart in vogelvlucht een goed beeld
van de landschappelijke waarden in het
Groene Hart en verruimt zeker de blik op dit
gebied. De kaart is gratis verkrijgbaar, o.a.
bij de RDMZ en de provincie Zuid-Holland.
Bij bestelling van meerdere exemplaren
worden verzendkosten in rekening ge-
bracht.

Kosten kadebreuk Aarlander-
veen niet vergoed door verzeke-
ring

Op 27 februari 1995 brak de boezemkade
bij molen No. 2 in Aarlanderveen met een
grote ravage als resultaat.(Zie De Molenaar
1995-12-30). Het waterschap De Oude Rijn-
stromen stelde de ontwerper, het ingeni-
eursbureau Oranjewoud, en de uitvoerder,
Hertog polderbemalingen, aansprakelijk,
die daarop hun verzekeringsmaatschap-
pijen inschakelden. De verzekeraars weige-
ren de schade uit te keren omdat er sprake
is van een samenloop van omstandighe-
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den als het doorweekt en daarmee ver-
zwakt zijn van de kade en een te hoog
boezempeil. Het waterschap legt zich, zij
het met tegenzin, neer bij het resultaat van
de onderhandelingen met de verzekering.
Het betekent dat de schade door De
Oude Rijnstromen zelf moet worden gedra-
gen. Daarmee is voor het waterschap een
bedrag van 466.000 gulden gemoeid,
Oranjewoud legt er 40.000 gulden bij.

Rembrandt uitgemalen

De Stenen Molen in Hazerswoude-Rijndijk
genoot een grote bekendheid; niet alleen
vanwege het feit dat men hem met zijn
bouwjaar 1593 mag zien als een soort oer-
moeder van de moderne generatie stenen
windmolens, maar meer vanwege zijn
naam Rembrandt en de fabels die er in

De ravage na de kadebreuk te Aarlanderveen in 1995. 

omloop zijn over de relatie met de be-
kende schilder. De molen werd in 1921 ont-
takeld, waarna in 1926 de kap een nieuw
leven begon op de molen van Kilder, een
slachtoffer van de bekende stormramp in
1925. De Rembrandt werd bij die gelegen-
heid tevens uitgesloopt. De onttakelde
romp werd in juni 1965 gesloopt. De vee-
voederfabriek bleef in bedrijf en bleef de
naam Rembrandt dragen. Op 1 februari
1998 werd het bedrijf stilgelegd omdat di-
recteur-eigenaar Ewoud van Elderen 65
jaar werd. Van Elderen werkte sinds 1958 op
de Rembrandt en nam het bedrijf over van
de heer W.C. Schrier, tot 1985 in een firma
met D. de Wit. Nu is het definitief afgelopen
met het malen op deze zeer oude molen-
locatie. De veevoederfabriek is verkocht
aan Waddinxvener W. De Vreede die de
bestaande fabriek wil slopen en vervangen
door nieuwbouw.

De Hazerswoudse Rembrandt leeft nog
door in Kilder, maar malen is er ook daar al
jaren niet meer bij, sterker nog, de molen
staat al zo’n tien jaar zonder roeden en ver-
keert in vervallen staat. In 1997 vroeg eige-
naar Horsting afvoeren van de rijksmonu-
mentenlijst aan, maar dit werd geweigerd.
Herstelplannen spelen al jaren, maar het
komt er niet van ook al omdat in de ge-
meente Bergh de restauratiespoeling knap
waterachtig is. Toch is het te hopen dat het
tot een oplossing komt, niet alleen van-
wege het Rembrandtverleden, maar ook
door de in het oog lopende ligging bij de
A18 en de combinatie met de modernee
veevoederfabriek.

Toch bouw van bedrijfspand bij
Meerburger Molen

De gemeenteraad van Zoeterwoude ging
op 11 februari in meerderheid toch ak-
koord met de bouw van een groot kanto-
rengebouw bij de Meerburger Molen (Zie
MW 1998-12-245 en 1999-2-32). De CDA-
fractie probeerde door het indienen van
een motie de bouw ervan te voorkomen,
maar kreeg de VVD en Progressief Zoeter-
woude hierin niet mee. De voltallige ge-
meenteraad nam wel een motie aan
waarin er op aangedrongen werd om het
gebouw zo laag mogelijk te houden. De
bouw van het kantoorpand is volgens bur-
gemeester Koopmanschap onvermijdelijk
omdat het geld onmisbaar is voor de reno-
vatie van het bedrijfsterrein Grote Polder. Al
met al zal het laatste woord over de bouw
van het kantoorgebouw en de conse-
quenties voor de molen nog niet gezegd
zijn.

Sloopplannen molen Sint Laurens

De gemeente Middelburg wil de molen-
romp van Sint Laurens afbreken. De ge-
meente heeft al vijf (draaivaardige) molens
op haar grondgebied en dat zijn er ge-
noeg, aldus wethouder Bruinooge. Hij pleit
ervoor om de molen van Sint Laurens - die
naar zijn zeggen ‘niet in oude luister terug
te brengen is’ - om die reden te slopen.
Restauratie van de romp, die overigens
nog in particulier bezit is, zou ‘niet haal-
baar’ zijn vanwege het fietspad dat vlak
langs de molen loopt: ‘Fietsers zouden een
klap van de wieken kunnen krijgen’, aldus
de wethouder.
Vereniging De Zeeuwse Molen noemt de
sloopplannen onbegrijpelijk en betreurens-
waardig en merkt - terecht - op dat fietsers
geen enkel gevaar lopen bij een eventuele
completering van de molen, omdat het
hier een stellingmolen betreft waarbij de
roeden zo’n 3 à 4 meter boven de grond
draaien.
Ook de wijkvereniging Sint Laurens is niet
bepaald gecharmeerd van de sloopplan-
nen en heeft een verontruste brief naar de
gemeente Middelburg gestuurd. Men zal
zeker actie gaan ondernemen als ook de
bevolking laat merken tegen de sloop te
zijn.

Eeuwen maal- en molengeschiedenis in Hazerswoude definitie beëindigd: molen
Rembrandt nog in volle glorie.
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De molen van Sint Laurens is een zware in
1721 gebouwde stellingmolen die qua
bouwwijze veel overeenkomsten heeft met
de nog bestaande molen van Kloetinge. In
1943 brandde de molen uit als gevolg van
het warmlopen van de vang. In de romp
werd toen een maalderijtje gebouwd met
o.a. twee koppel stenen. Dit is nog steeds
aanwezig. Gelegen aan de doorgaande
weg Middelburg-Serooskerke heeft de mo-
len - zelfs als romp - een grote landschap-
pelijke waarde en een goede biotoop. Be-
gin jaren ‘90 bestonden er (vage) plannen
tot restauratie, welke destijds goed werden
ontvangen bij de plaatselijke bevolking.

Nieuws van de Brabantse Molen-
stichting

De Brabantse Molenstichting vergaderde
op 9 maart, waar werd  meegedeeld dat
een wervingsactie die gehouden werd om
het draagvlak voor de stichting de vergro-
ten zestig nieuwe donateurs heeft opgele-
verd. Als gevolg van de provinciale staten-
verkiezingen zal gedeputeerde mevrouw
Magis-Habets aftreden. Het bestuur van de
Brabantse Molenstichting zal zo snel moge-
lijk contact opnemen met de nieuwe ge-
deputeerde. Mevrouw Magis was zeer be-
trokken geraakt bij de molens, vandaar dat
zij tijdens de Brabants-Vlaamse Molencon-
tactdag in Made het eerste exemplaar
van de Brabantse Molenkaart kreeg uitge-
reikt.
De jaarlijkse provinciale pot met tellergel-
den (ƒ 1,- per 150 asomwentelingen) wordt
niet opgemaakt. Aanvankelijk werden de
overgeschoten gelden besteed aan knel-
punten. De laatste jaren ging dit geld naar
diverse onderhoudsklussen die door mole-
neigenaren (particulieren en stichtingen)
werden aangemeld. Het provinciebestuur

De korenmolen van Sint Laurens nog
in vol bedrijf.

vindt dit een oneigenlijke besteding en wil
het overschot overhevelen naar andere
monumenten die hun subsdiebedrag wel
verbruiken. De Brabantse Molenstichting wil
daarentegen graag dat gemeentelijke
molens ook in aanmerking komen voor de
draaipremie. Tevens streeft de stichting
naar een aparte en betere onderhoudsre-
geling voor molens, waarbij men de Zuid-
Hollandse situatie als voorbeeld voor ogen
heeft. 
Verder overwoog de Stichting in haar ver-
gadering van 9 maart om een biotoop-
commissie in het leven te roepen. De nood-
zaak hiervan werd gevoeld doordat zowel
in Bavel als in Roosendaal bezwaren tegen
windbelemmering van tafel werden ge-
veegd. Ook wil men een Brabantse Molen-
dag organiseren. Hiermee wil men het
draagvlak voor de molens verbreden en
daarmee ook Brabant promoten. In ver-
band hiermee denkt men aan een spe-
ciale molendagvlag. Ook gaan de ge-
dachten uit naar een eigen internetsite.
De vergadering werd afgesloten met het
overdragen van de voorzittershamer door
Carel van Herpt uit Goirle aan de nieuwe
voorzitter Johan Vos uit Dongen. Het be-
stuur van de stichting bestaat verder uit
Niek van Eekelen uit Heerle, Emiel van Esch
uit Spoordonk, Robbert Verkerk uit Cuijk en
Janus van Riel uit Bavel. Bart Hoofs.

Romp van de molen in Acht 
gevoegd, molen weer bewoond 

De eigenaar van de molen van Acht, ge-
meente Eindhoven, heeft de romp van
deze zeer lekke molen weer gevoegd. De
Annemie wordt nu weer bewoond en wel
door de zoon van de eigenaar. Draaien is
er evenwel niet bij; het zou onverantwoor-
delijk zijn vanwege de slechte toestand
van het gevlucht. Het is al met al dan ook
heel lang geleden dat de molen heeft ge-
draaid. Bij de opening en daarna heeft de
immer actieve John de Jongh gepoogd
om de eigenaar hiertoe te bewegen; he-
laas vergeefs en dit kwam de molen niet
ten goede. Bart Hoofs.

Nieuwe molenaars voor de 
molens van Bakel en Haps 

Gemeentelijke herindelingen willen wel
eens een zegen zijn voor molens. De stan-
derdmolen van Bakel heeft nu een nieuwe
actieve mulder gekregen in de persoon
van: Wybrand van Zwol uit Aarle-Rixtel. Wy-
brand heeft een jarenlange standerdmo-
len ervaring o.a. op de Sprangse en Heus-
dense standerdmolens. De molen zal nu
weer in regelmatig in beweging te zien zijn.
Over een evt. verplaatsing wordt nog
steeds gesproken.
In Haps vond er ook een molenaarswisse-
ling plaats. Don Werts uit diezelfde plaats
volgt Piet Peters op. Na een noodzakelijke
restauratie door Harry Beijk is de molen
weer draaivaardig. Beijk vernieuwde de
spruiten. Deze werden geleverd door
Derckx uit Wessem. De molenaar heeft een

volledig maalvaardige molen op het ver-
langlijstje staan. Ondertussen is deze bijzon-
dere zeskante molen weer regelmatig
draaiend te zien! Bart Hoofs.

Nieuwe roe voor de Zeldenrust in
Budel

Edie Kees, eigenaar van de molen Zelden-
rust in Budel, heeft zijn neef Johan Kees op-
dracht gegeven om een oude Potroe te
vervangen. Edie gaat de molen (nog)
meer benutten om te malen. De nieuwe
roe zal fokken krijgen. Kees is, zoals hij zelf
zegt, een echte liefhebber. De Zeldenrust is
daardoor een vrijwel dagelijks draaiende
molen. Samen met zijn buurmolen Nooit
Gedacht van zijn neven Kees draaien en
malen zij het meest in Brabant, al jarenlang
trouwens.
Het maalwerk vertoont trouwens een stij-
gende lijn. Twee jaar geleden maakte neef
Johan Kees de Zeldenrust (weer) maal-
vaardig. Edie maalt nu een avond per
week rogge. Hij verstrekt ook  maalgoed
voor molens in Someren, Asten en het Bel-
gische Hamont. Bart Hoofs.

Bisschopsmolen in Etten-Leur
draait weer

De Bisschopsmolen in Etten-Leur is na jaren
stilstand weer in beweging gekomen. Aller-
lei tegenslagen hebben ertoe geleid dat
deze molen twee jaar heeft stilgestaan. Hij
had ook erg veel last te maken van vocht-
doorslag. Molenmaker Herrewijnen uit Spij-
kenisse heeft inmiddels de balkkoppen
aangegoten. De verrotte spruiten (slechts
zes jaar oud!) zijn ook hier vervangen door
ijzeren Derckx-spruiten; tevens zijn de scho-
ren vernieuwd. In verband met deze extra-
uitgaven is de restauratie van het binnen-
werk weer vooruitgeschoven. Dan moet
de molen volgens de vrijwillige molenaars
Geurt Dirven en Ton Agterbos weer maal-
vaardig zijn. Zo moet het spoorwiel (mo-
menteel ‘tandeloos’) opgeknapt worde-
nen dienen de gescheurde maalstenen
vervangen te worden met nog het nodige
bijkomende werk. Bart Hoofs.

Herstelwerk aan De Doornboom
in Hilvarenbeek

Molenmaker Coppes uit Bergharen zal nog
deze zomer de windpeluw van De Doorn-
boom vervangen. Daarnaast zal er repara-
tie en schilderwerk aan de baard worden
uitgevoerd. Binnenkort zal er ook een be-
sluit vallen over een nieuw aswiel en vang-
blokken. Het huidige aswiel, afkomstig uit
een poldermolen, is door het intensieve ge-
bruik versleten. Jammer is wel dat daar-
door een stukje sfeer en historie in deze mo-
len gaat verdwijnen. Zoals bekend is De
Doornboom uitgerust met een schorssteen.
Dit koppel heeft model gestaan voor het
maken van de schorssteen in De Eekmolen
in Meppel . Johannes Kooistra, in dienst bij
molenmaker Dijkstra in Sloten, heeft begin
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maart alles opgemeten en gaat deze ge-
gevens gebruiken voor de reconstructie in
Meppel. Bart Hoofs.

Biotoopzorgen rond Leurse Lelie

De onlangs grotendeels nieuw gebouwde
molen De Lelie aan de Leurse haven wordt
ook geconfronteerd met biotoopproble-
men. Ten noorden en ten westen van de
molen wordt op dit moment nieuwbouw
gepleegd, waarvan hij vrijwel zeker last
krijgt. De Lelie is maalvaardig opgeleverd,
maar maalt (nog) niet. De onlangs gedi-
plomeerde molenaars Johan Bos, Bertus
van Gilst en oud-beroepsmolenaar Tiny Au-
gustijn laten de molen voorlopig ‘voor de
prins malen’. Bart Hoofs.

Nieuwe eigenaar voor de molen
van Mill

De beltmolen De Korenbloem was jaren-
lang een van de zorgenkindjes in het Bra-
bantse. Eigenaar van Kempen verkocht de
molen aan aannemer Van Kuppeveld in
Langenboom. Van Kuppeveld is nu de mo-
len in eigen beheer aan het restaureren
(metselwerk) en in samenwerking met Beijk
in Afferden. De molen moet weer draai-
vaardig worden, een vrijwillig molenaar
met interesse voor deze molen is inmiddels
gevonden. Bart Hoofs.

Verplaatsingsplannen voor 
standerdmolen Moergestel

De gemeente Oisterwijk heeft geopperd
om de standerdmolen van Moergestel,
sinds de gemeentelijke herindeling haar ei-
gendom, te verplaatsen. Men wil de hui-
dige plaats gebruiken voor een nieuwe
brandweerkazerne en woningbouw. Al bij
de restauratie in 1996 is het idee van ver-
plaatsing geopperd door vrijwillig mole-
naar Victor Theeuwes. Nu lijkt het er serieus
van te komen.
Verhuizing naar de oorspronkelijke stand-
plaats (richting Biest-Houtakker) is volgens
de gemeentewoordvoerder uitgesloten.
Deze locatie ligt te ver weg van Moerge-
stel. De molen zal een plaats krijgen in een
weiland richting Oirschot-Eindhoven, dicht
tegen snelweg A53 aan.
Na de verplaatsing zal de gemeente de
molen proberen te verkopen. Verkoop aan
de Stichting Kerkhovense molen lijkt een
optie. Bart Hoofs.

Bomenmisère bij standerdmolen
Roosendaal

In 1967 kreeg de standerdmolen van
Roosendaal een nieuwe standplaats bij de
Antwerpseweg, een drukke uitvalsweg
richting sinjorenstad, waar hij kwam te
staan in de hoek tussen de  genoemde
weg, de Willem Elsschotlaan en de Patton-
tunnel. Tussen de laan en de weg werd een
rij elzen gepland, die min of meer radiaal

De standerdmolen van Roosendaal in
1974: de bomen zijn nog klein... Op de
achtergrond de huizen aan de Willem
Elsschotlaan.

Het rooiplan voor de bomen bij de
Roosendaalse molen; om en om...

op de molen staat en inmiddels is uitge-
groeid tot een aaneengesloten groene
wand, die van noord naar zuid loopt, zo
men wil omgekeerd. De gemeente
Roosendaal wil die rij essen uitdunnen voor
een betere ontwikkeling van de bomen.
Om en om moet er een boom gerooid
worden. Het vreemde doet zich voor dat
de gemeente zich tegenover de bewoners
zich beroept op een afspraak uit 1995,
waarbij de molenaar een toezegging is ge-
daan over de vermindering van de wind-
belemmering. Nu helpt het voorgestelde
rooiplan in dit opzicht geen zier, omdat de
groene muur gewoon blijft bestaan en ook
weer dichter zal groeien. Zo’n radiale
groene muur is levensgevaarlijk voor de
molen omdat de wind zich langs zo’n grote
muur kan afbuigen met alle gekke versto-
ringen van dien. Als men werkelijk het be-
lang van de molen ter harte wil nemen dan
moet men juist alle bomen van de groene
muur in de nabijheid van de molen rooien
en niet om en om in de hele rij. Bewoners
van de Willem Elsschotlaan willen de bo-

men handhaven als barrière tegen stof en
geluid van de Antwerpseweg. Zij voeren
daarbij als argument aan dat er met de
molen toch nauwelijks of geen graan ge-
malen wordt en de molen de wind dus niet
echt nodig heeft. Het veiligheidsaspect
voor de molen wordt niet genoemd. Wil
men in Roosendaal het verhoogde risico lo-
pen van een grote schade zoals de molen
die bij de storm van 25 januari 1990 opliep?

Molenbeschermingszone bij
standerdmolen Uden roept weer-
stand op 

De gemeente Uden wil de toekomst van
de standerdmolen in Uden veilig stellen
door het invoeren van een beschermings-
zone, waardoor de molenbiotoop gewaar-
borgd blijft. Bebouwing en beplanting wor-
den daartoe onderworpen aan beper-
kende bepalingen en vergunningplicht. Bij
omwonenden is dit in slechte aarde geval-
len; zij vrezen dat bomen in hun tuinen
moeten verdwijnen. De natuurorganisatie
IVN vindt het onzinnig. De molen draait al-
leen maar op zaterdagen en er is geen
economisch belang mee gemoeid. Al met
al is dit het zoveelste geval  waarbij blijkt
dat omwonenden nauwelijks of geen be-
sef hebben van het hoe en waarom van
een beschermingszone; goede voorlich-
ting naar het publiek is dan ook zeker op
zijn plaats. 

Wateroverlast door De Volmolen
in Waalre

Watermolens waren in het verleden be-
rucht door de wateroverlast die zij konden
veroorzaken door het bij de molen opge-
stuwde water. Dat kon door moedwil van
de molenaar, maar ook door overmacht
omdat het water niet snel genoeg weg kon
door de stuw. Deze oude tijden herleefden
bij De Volmolen in de natte periode aan het
begin van dit jaar. Vooral de camping De
Volmolen van de familie Verkuijlen en de
boomkwekerij van Koenders hadden er last
van. Voor de herbouw van De Volmolen,
enige jaren geleden, waren er geen pro-
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blemen: het water stroomde over een stuw
van 6,5 meter breed. Alleen bij veel water
hadden de weilanden beneden de stuw
wateroverlast. Nu is het omgekeerd: de wei-
landen blijven droog; de
(bovenstuwse)camping en de boomkwe-
kerij krijgen het water. Bij de herbouw van
De Volmolen werd de stuw 2,15 m breed en
kwam er een duiker van 4,10 m breed. Nu
had de stuw eigenlijk 2,98 m breed moeten
zijn en dat wreekt zich nu. Er is wel een
tweede duiker bijgemaakt, waardoor de
waterafvoercapaciteit gelijk is aan de tijd
voor de bouw van de molen, maar de
praktijk is weerbarstiger gebleken; zeker in
perioden van extreme regenval. In afwach-
ting van een definitieve oplossing heeft het
waterschap De Dommel een nooddijk aan-
gelegd die later nog versterkt is. Het
dreigde met het water niet alleen spaak te
lopen bij De Volmolen, maar ook bij de Col-
lse Molen in Eindhoven-Tongelre, waar het
water tot aan de weg stond en men ook in
de molen last had van het water.

Nieuwe molenstichting in 
Gennep

Eind vorig jaar is in het Limburgse Gennep de
Molenstichting Gennep opgericht met als
doel het behoud en de exploitatie van de
drie molens in deze plaats. De stichting
neemt de Gerardamolen in Heijen van de
gemeente over en zal volgens de bedoeling
ook De Reus in Gennep en de Rust na Ar-
beid in Ven-Zelderheide onder haar hoede
nemen. Vooral de laaste molen is er beroerd
aan toe; hij staat al jaren zonder wieken. Al
met al werk genoeg aan de winkel in noor-
delijk Limburg, te meer daar er aan De Reus
ook het nodige moet gebeuren.

in ‘t kort:
- De tentoonstelling over molens in Appin-
gedam ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Vereniging Vrienden van
de Groninger Molens is geprolongeerd tot
1 september 1999 (Voor nadere bijzonder-
heden: zie Tentoonstellingen).
- Tijdens de donateursbijeenkomst van de
Stichting De Overijsselse Molen op 17 april
a.s. neemt de heer drs. W.F.H. Smeenk af-
scheid als voorzitter en wordt mevrouw
M.C.J.A. Stürm uit Zwolle in die hoedanig-
heid benoemd.
- De korenmolen Aurora in Dichteren, ge-
meente Doetinchem heeft veel last van
vochtdoorslag. De uitwerking ervan op

De herbouwde Volmolen in 1995 (foto J.L.J. Tersteeg).

balkkoppen laat zich raden. Alsof dit alle-
maal nog niet erg genoeg is heeft de mo-
len ook last van zeer ongewenste gasten:
boktor, c.q. houtworm. De Stichting Doetin-
chemse Molens heeft met de zorg voor drie
molens grote moeite om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Om die reden heeft zij eind
vorig jaar verhoging van de gemeentesub-
sidie gevraagd.
- Het College van B&W van Neede heeft
de schenking van de Pannevisroede aan
de Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d
IJssel goedgekeurd (Zie MW 1999-2-30). Het
transport van de roede van Neede naar
Nieuwerkerk wordt verzorgd en betaald
door Bos Nieuwerkerk Schoorsteenbouw
B.V.
- De provincie Zuid-Holland trekt voor 1999
3,8 miljoen gulden uit voor cultuurbehoud.
Dat is drie ton meer dan in 1998. Van die 3,8
miljoen is 1.650.000 gulden bestemd voor
molenrestauraties.
- De raadscommissie planbeleid van Al-
phen a/d Rijn had grote moeite met de
aanleg van tennisvelden in de nabijheid
van molen No.4 in Aarlanderveen (Zie MW
1999-2-30, maar ging op 11 februari toch in
meerderheid (19 - 33 stemmen) ermee ak-
koord. De windtoetreding voor de molen is
in de plannen gewaarborgd.
- De gemeenteraad van Dordrecht is ak-
koord gegaan met de extra subsidie van
5,7 ton voor de restauratie van molen Kyck
over den Dyck, zodat die nu snel kan be-
ginnen (Zie MW 1999-3-53). Twee PvdA-
raadsleden stemden tegen omdat zij het
exploitatiemodel te optimistisch vonden.
- De korenmolen met woonhuis, bijgebou-
wen etc. aan de Zuiddijk te Oude Tonge
staat te koop. De molen zelf werd in de
dertiger jaren het slachtoffer van brand.
Voor informatie: Makelaardij Fonk, tel. 0187-
487272.
- Op vrijdag 10 maart werd de kap ge-
plaatst op de molen De Walvisch in Schie-
dam, waarna tevens de roeden gestoken
werden. Als alles volgens plan verloopt dan
zal de molen op 29 mei in bedrijf worden
gesteld tijdens het Schiedams Muziek- en
Molenfestival.
- De restauratie van de korenmolen van
Axel, bijna een eeuw een kale romp, is in
volle gang. Op dit moment wordt er ge-
werkt aan het metselwerk, als zo vaak een
ingrijpende en dure klus. Als alles volgens
plan verloopt, dan is de metselaar eind mei
klaar, waarna de molenmaker, in dit geval
Adriaens uit Weert, aan de slag kan. Met
de restauratie is ruim twee miljoen gulden
gemoeid. De molen moet in 2000 klaar zijn;

de molen bestaat dan 250 jaar.
- Molenmaker Coppes uit Bergharen heeft
opdracht gekregen voor herstel van en on-
derhoud aan de standerdmolen van Ber-
geyk en De Grenswachter in Luyksgestel.
Bij de laatstgenoemde molen, die vrijwel
dagelijks draait, moet gewerkt worden aan
de houten as met de ijzeren kop.
- Eind november werd in Goirle het hon-
derdjarig bestaan van molen De Wilde ge-
vierd en in het jaar 2000 is de viering van 125
jaar molen De Visscher aan de beurt. Ter
gelegenheid van deze jubilea zal een boek
over de molens van Goirle verschijnen.
- Sinds november vorig jaar staat de be-
kende Witte Molen bij Meeuwen iedere
avond in de schijnwerpers, dankzij de
16.000 gulden die het comité Verlichting
Meeuwense Molen heeft bijeengebracht.
- Voor herstelwerk aan de korenmolen As-
sumburg in Nieuw-Vossemeer is op grond
van het Provinciaal Restauratieontwerp-
plan 1999 48.000 gulden toegekend. De
werkzaamheden zullen nog dit jaar uitge-
voerd worden.
- De standerdmolen van Sprang-Capelle in
Midden-Brabant  zal op korte termijn  van
zijn oude (historische) plek verhuizen.

Molenkalender

16 april Voorjaarsvergadering Afd. Zuid-
Holland van het Gilde  van Vrijwillige Mole-
naars in gebouw Concordia te Haastrecht,
aanvang 20.00 uur. Onderwerp: Molenbe-
houd zoals het was, zoals het is en zoals het
wordt, verzorgd door het Bureau Zorg en
Cultuur van de provincie Zuid-Holland.
17 april Molenruilbeurs in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk in Utrecht. (Zie
MW 1998-3-51).
17 april Donateursbijeenkomst Stichting
De Overijsselse Molen in Restaurant Bels te
Mander; aanvang 10.30 uur.
1 mei Voorjaarsexcursie van TIMS-Nederland
naar watermolens in Oost-Vlaanderen.
1 mei Opening Kerkhovense Molen Oister-
wijk
1 en 2 mei Open dagen Kerkhovense Mo-
len Oisterwijk
8 mei Nationale Molendag.
27 mei Algemene Ledenvergadering Ver-
eniging De Westbrabantse Molens te
Roosendaal.
3 oktober Kempische Molendag (gebied
globaal tussen Eindhoven en Tilburg; ope-
ningstijden molens: 10.00 - 16.00 uur.

Tentoonstellingen

okt. ‘98 - 1 sept.’99: Tentoonstelling over
molens t.g.v. 25 jarig bestaan Ver. Vrienden
van de Groninger Molens in het water-
schapshuis van het ws. Eemszijlvest, Wester-
singel 66, Appingedam (op werkdagen,
van 9.00 tot 16.30 uur)

13 februari t/m 29 mei: Tentoonstelling Mo-
lens van Hazerswoude in het Historisch Mu-
seum Hazerswoude. Dorpsstraat 66, Hazers-
woude-Dorp. Het museum is iedere zater-
dag geopend van 11.00 - 17.00 uur.
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Molen C 
Alkmaar-Oudorp

in brand!

De vijf molens van de Zes Wielen nog in vol bedrijf; de middelste is uiteraard mo-
len C. De linkse molen, de A, werd in 1941 gesloopt in verband met de uitvoering
van het Westfriese kanalenplan gesloopt en vervoerd naar Arnhem, waar hij een
plaats in het Openluchtmuseum zou krijgen. De oorlog verhinderde een snelle her-
bouw en tijdens de Slag om Arnhem in 1944 ging de gedemonteerde molen in
vlammen op. (foto De Prins 11 maart 1933).

Willem Roose 

In de nacht van 2 op 3 mei 1998 ging molen De Veer bij
Haarlem in vlammen op. Vooralsnog lijkt er geen eind te ko-
men aan het buitenproportionele hoge aantal molenbranden

van de laatste jaren, want 10 maanden later, op zaterdag 6 maart
jl. was de volgende molen alweer aan de beurt: Molen C van

de voormalige Raakmaatsboezem bij Alkmaar-Oudorp

De brand in zijn eerste fase (foto
W./A. van der Lende).

De kap in lichterlaaie (foto W./A. van
der Lende).

Molen C maakt deel uit van de molen-
groep “de Zes Wielen”; een groep die oor-
spronkelijk de Raaksmaatboezem af-
maalde op de Schermerboezem, een
functie die in 1941, na uitvoerige waters-
taatkundige werken, verviel. De meeste
molens werden hierop uitgesloopt of an-
derszins bedrijfsonklaar gemaakt door het
dichten van de waterlopen en decennia
lang waren zij nimmer draaiend te zien. In
de loop van de jaren ‘80 kwam hierin ech-
ter enige verbetering toen het door-
gaande fietspad over de erven van de
molens (een zeer grote belemmering voor
het in bedrijf stellen van de molens!) werd
omgelegd. Hierdoor konden de molens in
ieder geval weer draaien. 
Toch bleek een uitgebreide opknapbeurt
van de molens onvermijdelijk en zo was
men alweer enige jaren bezig om dit te ver-
wezenlijken, waarna de molens door de
provincie Noord-Holland  eigendom zou-
den worden overgedragen aan de Alk-
maarse Molenvereniging. Vlotten deed het
tot dusver niet erg: alleen de meest weste-
lijk gelegen molen, molen B, was inmiddels
opgeknapt en permanent bewoond. Van
molen C was inmiddels de kap en het wie-
kenkruis hersteld, maar het inwendige
stond er reeds lange tijd onbeheerd bij: De
oude historische woning was uitgesloopt
(!...) om t.z.t. plaats te maken voor een mo-
derne woning (Zie De Molenaar 1996-18-
34). De andere twee molens, D en E, wach-
ten nog steeds op herstel.

Brand

Zaterdag 6 maart jl. om 13.50 uur werd door
ambachtelijk korenmolenaar John van
Ham van de nabijgelegen korenmolen ‘t
Roode Hert brand ontdekt in molen C. Van-
dalen hadden op de kapzolder met vuur
gespeeld en aan de bovenzijde van de
romp, op de noordoostzijde, stak een soort
van ‘steekvlam’ uit de molen. In allerijl waar-
schuwde John de brandweer die snel ter
plekke was. De vlammen sloegen op dat
moment al uit de kap. Geluk bij een onge-
luk was dat de brand ontstaan was ‘in de
luwte’ van de molen i.v.m. de toen waai-
ende zuidwesten wind. Het lukte de brand-
weer om de brand binnen een uur onder
controle te krijgen; wèl gingen de nablus-
werkzaamheden nog tot na acht uur ‘s
avonds door, omdat het vuur zich geleide-
lijk aan toch een weg baande door het riet-
dek. Dit is dan ook geheel verwijderd.

Zo op het eerste gezicht lijkt de schade
mee te vallen: Het ‘staande werk’ van
romp en kap lijkt de brand aardig te heb-
ben doorstaan. Gordingen en spanten van
de kap zijn echter grotendeels verloren.
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De brand nadert zijn hoogtepunt (foto
W./A. van der Lende).

Hoe de gietijzeren bovenas de brand heeft
doorstaan zal nog moeten blijken...

Pikant...

Vrij pikant detail van deze brand is dat
schrijver dezes ten tijde van de brand be-
haaglijk op het rode pluche zat in de Fo-
rumzaal van de RAI in Amsterdam, tijdens
de jaarvergadering van De Hollandsche
Molen. Hier werd tijdens de dia-causerie
het idee geopperd dat de molens van de

Zes Wielen wel eens een waterverversings-
funktie zouden kunnen krijgen, nadat ze
gerestaureerd zouden zijn...

Who’s next?...

Natuurlijk ben ik de laatste die zo’n functie
niet zou ambiëren voor deze molens, maar
laat men dan wèl haast maken met de res-
tauratie van de molens van de Zes Wielen.
John van Ham toonde zich verbaasd over
het feit dat er nù pas een molen van de Zes

Wielen in de brand is gestoken: Het onbe-
heerd laten staan van molens in zo’n dicht-
bevolkte omgeving is vragen om moeilijk-
heden!

Molen B is inmiddels weer permanent be-
woond, molen E is dat in afwachting van
restauratie nog steeds. Molen D staat in-
middels alweer jaren leeg en onbeheerd
(in afwachting van restauratie). John van
Ham: ‘Het zou me niets verbazen als die
binnenkort ook in de brand vliegt!’. De pro-
vincie Noord-Holland is gewaarschuwd...

Het nablussen (foto W./A. van der Lende). De molen na de brand en ontdaan van het rietdek (foto
W./A. van der Lende).
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Zoeker

WvdL

Het moderne molenleven

WvdL’s molenaarsreservaat
Heel lang geleden (gezien mijn leeftijd overigens nooit
langer dan vijftien à twintig jaar geleden) zaten we al
eens grappen te maken over het feit dat molenaar een
uitstervend beroep was; dat men ons binnen afzien-
bare tijd in een reservaat zou stoppen met een bordje
‘molenaar; niet voeren’ om onze nek. Erg gerecht-
vaardigd was die grap overigens niet: het was juist de
tijd dat hele volksstammen warm liepen voor ‘Bruin
van de molen’, dat de ene na de andere molen weer
in bedrijf werd genomen en dat ik mij vol afgunst en
bewondering blind staarde op al die jonge gasten die
beroepsmolenaar werden. Het was in die tijd zelfs zó
erg dat ik mij regelmatig verzuchtte dat ik het liefst
10 jaar ouder had willen zijn. Dat laatste heeft ge-
lukkig nooit kunnen gebeuren en achteraf bezien ge-
neer ik mij ook enigszins voor deze opmerking...
Waarom zat ik deze week plotseling te mijmeren over
dit ogenschijnlijk toch zeer onschuldige voorval? Drie
reden:
1) Ik was - en ben dat eigenlijk stiekem nog steeds -
een echte ‘die-hard molengek’; iemand die koste wat
kost beroepsmolenaar wilde worden en een heilig ‘ge-
loof’ had dat dat ook zou lukken. Schoolopleiding,
sociale contacten etc. moesten desnoods maar het on-
derspit delven voor het bereiken van dit ‘hogere doel’.
Achteraf heb ik (natuurlijk) gelijk gekregen, al kan ik
mij heel goed voorstellen dat molenliefhebbers tussen
de pakweg vijftien en twintig jaar met dezelfde ambi-
ties (hoe molengek dan ook) er anno nu toch andere
prioriteiten op na houden.
2) De ‘die-hard molengek’ in het algemeen (ook men-
sen die niet persé beroepsmolenaar willen worden)
sterft uit. De molenhobby wordt voor steeds meer
mensen ‘iets leuks dat we erbij doen’. Het was eind
vorig jaar toen een bekende landelijke molendirecteur
mij dit onder de neus wreef en ik kon hem eigenlijk
alleen maar gelijk geven. Positief punt bij dit gegeven
is trouwens dat dit een buitenkansje biedt voor diverse
(landelijke) molenorganisaties: als iedereen met een
hobby er nòg een (molen)hobby bij wil hebben, is het
potentieel aan nieuwe leden welhaast onbeperkt.
Waarvan acte.
3) Deze week bereikte mij het bericht dat meelfabriek
Koopmans momenteel de biologische markt bestookt
met meel voor bodemprijzen. Vooruit, de vrije markt
moet zijn werk kunnen doen, maar voor diverse am-
bachtelijke korenmolenaars blijkt dit al behoorlijk
schadelijke gevolgen te hebben gehad (...).  Opmer-
keljk is dat dit gebeurt in een tijd dat het molenaars-
vak voor steeds meer molenaars (ook voor mij?) iets
wordt als ‘iets leuks dat we erbij doen’... 
Tot slot nog even een statistisch gegeven: inmiddels
ben ik dan toch (volkomen onvermijdelijk) tien jaar
ouder geworden. Tegelijkertijd ben ik echter al ruim
tien jaar het jongste lid van het Ambachtelijk Koren-
molenaarsgilde; Misschien was dat reservaat toch niet
zo’n gek idee???

De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 1999-3 wordt
door de heer G. Keunen van de RDMZ
thuisgebracht als de nog bestaande Hoe-
kermolen aan de Vecht bij Vreeland. De
foto is genomen bij een hoge waterstand
op deze rivier, hetgeen voorkwam bij
hoge Zuiderzeestanden, waardoor de
Vecht(boezem)niet in staat was zijn water
via de Zeesluis in Muiden te lozen. Hierbij
waren niet alleen eb en vloed van in-
vloed, maar ook buitengewone verho-
ging ten gevolge van stormachtig weer,
met name uit noordelijke richtingen,
waardoor in de Zuiderzee opwaaiing ont-
stond. Deze wisselende waterstanden
zorgden ervoor waardoor men in de
Vechtstreek bij de jongere molens al snel
de voorkeur aan een vijzel gaf, zoals bij-
voorbeeld ook bij de naburige Garsten-
molen. Keunen wijst erop dat de molen
op deze foto zo te zien de in Amstelland
vaak voorkomende kleurstelling voor het
wiekenkruis had met lichte windborden
en donkere voorzomen. 
De heer Posthumus uit Huins deelt de me-
ning van de heer Esselink dat de stan-
derdmolen uit MW 1999-2 die te Losser is.
Hij heeft een ansichtkaart met daarop
een drietal kleine afbeeldingen, waaron-
der precies dezelfde foto met de stan-
derdmolen en als onderschrift ‘Teijlers Mo-
len Losser’. Een andere foto van dezelfde
molen in zijn collectie heeft als bijschrift
‘Lutterstraat met Vermeulen’s molen - Los-
ser’.
De molen uit MW 1999-1 is volgens de
heer Posthumus vrijwel zeker een molen in
Drachten. Het probleem is echter welke?
Er komen namelijk nogal wat molens in
aanmerking. (Als we er een oude topo-
grafische kaart bij pakken dan scoort de
molen van Weis aan het Oosteinde van

Drachten het hoogst, vanwege de ligging
bij het kruispunt van vaarten in deze
plaats. JSB).

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, ongetwijfeld
Friesland, maar wie brengt ze thuis?
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.

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
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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

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-561323

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF 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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Activiteiten

Jaarvergadering De Hollandsche Molen:

De geslaagde vrijwillige molenaars met hen zojuist overhandigde diploma (foto J.L.J. Tersteeg)

Goede Tijden, Slechte Tijden...

Willem Roose   

‘Het imago van de molenwereld deugt niet!’, ‘De molenwe-
reld verkoopt zich niet goed!’: Deze rake citaten van Loek
Dijkman (zie Molenwereld 1999-3) dreunen nog in mijn
oren na als ik even na tienen de slecht gevulde Forumzaal
binnen loop. Maar goed: de beste stuurlui staan aan wal, dus

mij past enige bescheidenheid...

‘Twee derde van molens heeft opknap-
beurt nodig’, zo kopt het persbericht met
betrekking tot de jaarrede van voorzitter
de Groot. Daar worden we niet vrolijk van.
Aanleiding hiertoe is een plan van de ver-
eniging om te onderzoeken of het mogelijk
is restauratie en onderhoud samen te laten
gaan. Doel is om de beperkte beschikbare
gelden nog doelmatiger te besteden.
Van het (nog steeds) teruglopende leden-
tal worden we ook niet vrolijk en datzelfde

geldt voor het eveneens teruglopende
aantal molens dat vorig jaar meedeed
aan de Nationale Molendag. Waarschijnlijk
ligt dit overigens aan de gebrekkige rap-
portage en dàt zou dan wel weer eens te
wijten kunnen zijn aan het feit dat er met
deze informatie verder zo weinig meer
wordt gedaan.
Over contact gesproken: De Hollandsche
Molen zocht in 1998 - in alle bescheiden-
heid - 750 nieuwe molenvrienden en dat

Sinds 1939, al zestig jaar, kent De Hol-
landsche Molen Certificaten van Ver-
dienste uit aan personen die zich bij-
zonder onderscheiden hebben bij het
behoud van molens. Dit jaar viel deze
eer te beurt aan (v.l.n.r.) de heren
H.H.G. Brueren uit Baarlo, F. Moerland
uit Halsteren en W. Herrewijnen uit
Spijkenisse (foto J.L.J. Tersteeg).

Zaterdag 6 maart jl. hield Vereniging De Hollandsche Mo?
len haar 

jaarlijkse vergadering in de RAI in Amsterdam.
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was dus, blijkens het gedaalde ledental,
duidelijk niet gelukt. Het contact met de
molenvrienden onderling kwam er in 1998
eveneens bekaaid af vanwege het niet
doorgaan van de landelijke Molencon-
tactdag.   
Was er over 1998 dan alleen slecht nieuws
te melden? Nee, gelukkig niet. De actie
Vier Windstreken leverde 100.000 gulden
op en de verkoop van het boekje Wind-
molens leverde nog eens 3000 gulden voor
diezelfde actie op. Verder mocht men di-
verse donaties in ontvangst nemen, waar-
onder een gift van de dochter van de be-
kende molenkenner en oud-voorzitter van
de Vereniging, ir. F. Stokhuyzen. Dit ‘Stok-
huyzen Publicatie Fonds’ is inmiddels on-
dergebracht bij het Fonds Aankoop en On-
derhoud Molens (FAOM).
Memorabel was natuurlijk de wateroverlast
van oktober jl. waarbij vele watermolens
een zinvolle taak bij de bemaling konden
vervullen. Zèlf was De Hollandsche Molen
op vele fronten actief, zoals met advies-
werk bij de molens van Singraven, Neder-
wetten en de Schermer.

Uit het verslag van de penningmeester
bleek dat de vereniging - zoals gewoonlijk -
een exploitatietekort had; met 16.000 gul-
den weliswaar lager dan begroot, maar
toch... Evenzo gewoonlijk werd dit tekort
weer gedekt door het FAOM (Hoe lang al?
Hoe lang nog?).

De rondvraag stond grotendeels in het te-
ken van de biotoop: Of dit nog wel een
speerpunt was in het beleid van de vereni-
ging? Dat is wel degelijk nog wel het geval
aldus het bestuur, al had men eerder tijdens
de vergadering (helaas) moeten constate-
ren dat een structurele aanpak van de bio-
toopproblematiek alsnog niet van de
grond was gekomen. Uit de zaal kwam de
(m.i.) zeer wijze opmerking dat men bio-
toopproblemen eens vaker preventief aan
moet pakken. Zelf zou ik hier nog aan toe
willen voegen dat men de problematiek
naar ‘het grote publiek’ beter kan presen-
teren als een zaak van ‘de molen als beeld-
bepalend landschapselement’, dan aan
de hand van windbelemmering. Keurig ge-
publiceerde richtlijnen in de hand of niet;
een molenaar die klaagt over windbelem-
mering wordt (helaas) nog maar al te vaak

Het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding kende ook
dit jaar weer prijzen met de bijbehorende oorkonden uit en
wel aan (v.l.n.r.) de heer T.G. Bos, de dames I.Th. Jacobs-
Bosse en I. Wierenga en de heer G.J. Perfors (foto J.L.J. Ter-
steeg).

Vreugde bij de ploeg van De Lelie uit Leur: twee geslaagde
vrijwilligers voor de molen (de heren H.P.M. van Gils en J.L.
Bos) en een Jaarprijs voor mevrouw Jacobs, secretaris van de
molenstichting; rechts Tiny Augustijn, de oud-eigenaar van
de molen (foto J.L.J. Tersteeg).

aangekeken als een man van Mars...

Tijdens het aanzienlijk beter bezochte mid-
daggedeelte werden als eerste de diplo-
ma’s aan de geslaagde vrijwillige mole-
naars uitgereikt. In het enthousiasme ver-
gat men per ongeluk de examendag op
de molen van Puttershoek en daarmee
twee geslaagde vrijwilligers (’...even uitpro-
beren, sorry, maar omdat u er dan toch
bent, komt u maar het podium op’). Laat-
ste nieuwtje: dit jaar schijnt de 1000e ge-
slaagde vrijwilliger er aan te komen...

Voorzitter De Groot ging daarna in z’n jaar-
rede o.a. in op de vraag of molens milleni-
umbestendig zijn. Het antwoord luidde be-
vestigend, maar dat wist ik (en met mij ie-
dereen) eigenlijk al. Actuele ‘bedreigin-
gen’ in molenland, zoals de verscherpte
ARBO-wet en de HACCP kwamen even-
eens ter sprake.

Interessant was de hierna volgende dia-le-
zing over de molens in het werk van Rem-
brandt, maar of De Hollandsche Molen
met dit soort acties een jong publiek weet
aan te boren, meen ik ten zeerste te be-
twijfelen...

Ruim baan voor vreugd hierna, want het
was weer tijd voor de uitreiking van de Cer-
tificaten van verdienste. Dit jaar viel de eer
te beurt aan de heren F. Moerland (al ruim
50 jaar beroepsmolenaar op de Sancto
Antonio te Halsteren), H.H.G. Brueren (oud-
beroeps en nog steeds vrijwillig molenaar
op de watermolen van Baarlo) en W. Her-
rewijnen (molenmaker sinds 1978 en hui-
dige voorzitter van de vereniging van Ne-
derlandse molenmakers).

Nog meer prijzenslag met de uitreiking van
de Jaarprijzen van het Molengiftenfonds
voor Vernuft en Volharding waar mevrouw
Ida Wierenga (zeer enthousiast vrijwillig mo-
lenaar te Uithuizermeeden met scherpe
neus voor PR-activiteiten), mevrouw I.Th.
Jacobs-Bosse (’drijvende kracht’ als secre-
taris van de Stichting Molen De Lelie te Et-
ten-Leur), de heer T.G. Bos (molentechnicus
en vrijwilliger ‘van het eerste uur’ in Noord-
Holland) en de heer ing. G.J. Perfors (zeer
actief lid van Stichting De Overijsselse Mo-
len) in de prijzen vielen.

Tot slot was er de bekende ‘diacauserie’
met daarin zoals altijd veel aandacht voor
de recent gerestaureerde molens. Twee
opmerkingen hierover. Ten eerste: Bestaat
het woord causerie eigenlijk nog wel? Het
klinkt alsof het in 1923 is uitgevonden en
men het al 76 jaar gedachteloos heeft
overgeschreven (en dat te bedenken ter-
wijl ik tijdens diezelfde ‘causerie’ ontdekte
dat De Hollandse Molen in Neede al jaren-
lang die naam draagt zonder ‘ch’!). Ten
tweede: Ik kan na al die jaren nog steeds
niet wennen aan dat quasi-euforische ge-
applaudiseer voor dia’s van gerestau-
reerde molens. Zelfs de Held Jozua te Zaan-
dam viel deze eer te beurt. Vooruit, hij is
keurig gerestaureerd maar de behoorlijk
ontheemde omgeving (het werd zelf expli-
ciet gemeld!) gaf toch weinig reden tot eu-
forie. Op weg naar huis bedacht ik dat dat
applaus misschien wel voor De Holland-
sche Molen zèlf bedoeld was: Ook hier tim-
mert men al jarenlang, met beperkte mid-
delen, keihard aan de weg met vaak
fraaie resultaten, al zal men moeten be-
kennen dat dit lang niet onder ideale om-
standigheden gebeurt...

Het dagelijks bestuur van De Hollandsche Molen; v.l.n.r.: mevr. T. Faber-de Heer,
dhr. R.H.L. Tegelaar, directeur L.M. Endedijk, de heren C. de Groot, F. Van Zon,
mevr. E.H. Hennink en dhr. P. Boskaljon. (foto J.L.J. Tersteeg).
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’t Betere Werk (1)

’t Betere Werk (2)

Vanwege twee operaties annex ziekenhuispe-
rioden kwam ik eerst laat in het bezit van het
boekje Op Molenpad”door drs.Hans Ouwe-
neel, een goed werk over de molens in de Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden. Veel goed
gedocumenteerde gegevens worden ver-
meld, waartoe ongetwijfeld heel wat speur-
werk in archieven en diverse eerdere uitga-
ven verricht werden.
Scheiwijkse Molen
ln het overnemen uit vorige uitgaven over de-
zelfde molens schuilen soms gevaren wat be-
treft de juistheid van oudere gegevens. Zo ver-
meldt het boek De molens van Zuid-Holland
op blz.133 dat de Scheiwijkse molen te Hoor-
naar in 1638 na brand van een voorganger is
herbouwd, terwijl omstreeks 1720 deze nog-
maals na brand herbouwd werd. Drs. Ouwe-
neel neemt dit laatste over op blz.57. ‘In 1720
volgde nogmaals herbouw na afbranden van
de molen’.
Daar alle kopieën van de herbouwbestekken
van de molens van Het Land der Zes Molens
vanaf 1634 in mijn collectie zitten, kan ik zeg-
gen dat de  Scheiwijkse Molen in 1638 niet na
brand herbouwd is, doch vanwege het feit
dat zijn voorganger volkomen versleten was.
Het bestek uit 1638 vermeldt: ‘(...) te bestee-
den ende doen maken eenen nijeuwen wa-
ter:meullen ter plaetse daer den ouden
Schaij wijcksen water: meullen nu staet (...). De
molen werd gebouwd door Marten en Cor-
nelis Martensz.  De Graeff uit Schoonhoven die
ook in 1635 de Wielmolen bouwden naar een
woordelijk identiek bestek. (Ook deze molen
werd nieuw gebouwd wegens versleten zijn
van zijn voorganger.)
Mijn vriend, wijlen I.J. de Kramer, vond echter
in de rekeningen van de polder, dat in 1720
een Scheiwijkse molen na brand was her-

Aanvullingen bij 
Op Molenpad

bouwd. Dit was echter de in 1717 afgebrande
Windasmolen (de tweede molen die Scheiwijk
afmaalde). Deze kreeg na herbouw de naam
Nieuwe- of Windasmolen.
In het boek De Molens van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden uit 1993 wordt op
blz.122 vermeld dat de Scheiwijkse Molen in
1638 werd gebouwd en in noot 19 op blz.204
onder 19.8 Hoornaar wordt door mij  aange-
toond dat het jaartal 1720 slaat op de her-
bouw van de Nieuwe Molen, direct na af-
branden in 1717 en  niet op de Scheiwijkse
Molen, die dus uit 1638 dateert en volkomen
identiek was met de Wielmolen uit 1635 - af-
gebrand in 1931 -, gebouwd naar een woor-
delijk gelijkluidend bestek en door dezelfde
bouwers. Wijlen de molenaars Goof Slob van
de Wielmolen en Cors Verschoor van de
Scheiwijkse vertelden mij rond 1942 dan ook,
dat de twee molens, zowel in- als uitwendig
volkomen identiek waren in zeventiende-
eeuwse bouwstijl, terwijl de Nieuwe Molen van
een achttiende-eeuwse bouwstijl was met
een volkomen ander uiterlijk.
Oudendijkse Molen
Wat betreft de Oudendijkse Molen (nr.34 op
blz. 56 van Op Molenpad): op blz.57 staat ver-
meld dat in 1943 het bovenwiel en de boven-
schijfloop werden vervangen. Omdat ik zelf
een van de twee molenmakers was, die deze
werken uitvoerden (samen met wijlen Willem
van Houwelingen), kan ik vermelden dat het
bovenwiel niet werd vervangen. Wij vernieuw-
den alleen de voor- en achtervelgen in ie-
penhout en staken na boren en hakken van
de nieuwe kamgaten een nieuwe gang kam-
men (!n De Molens van de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden staat dit onder aan blz.
121 weI goed vermeld).
Tiendwegse Molen
Dan de Tiendwegse Molen te Hardinxveld-
Giessendam (nr.25 op blz. 45). Bij de herbouw
na brand in 1906 door Huibert George Pellik-
aan uit Gorkum, voerde die de onderdelen
van de net gesloopte molen van de polder
Groote Waard uit Noordeloos per dekschuit
over de Giessen aan en transporteerde ze
vandaar over een 1100 meter lang smalspoor
met lorries naar de molenwerf. Volgens Ou-
weneel zou dit met een locomotiefje en wa-
gons zijn gebeurd. Hij haalt hier dit feit aan uit
De Molens van de Alblasserwaard en de Vijf-
heerenlanden, blz.108, waar noot 18 vermeldt
dat dit een mededellng is van J. v.d.Giessen
te Giessen-Oudekerk. Van wie deze de gege-
vens kreeg is onbekend.
WeI kan ik vermelden dat tussen 1935 en 1945
de Oost- en Westmolen van Gorkum als laat-
ste twee molens nog werden onderhouden
door Henk Pellikaan, bouw-ondernemer te
Gorkum, zoon van wijlen Huib Pellikaan, de ei-
genaar van de eind vorige eeuw, begin deze
eeuw grote molenmakersfirma, die tussen
Bleskensgraaf en Hellouw-Asperen vele mo-
lens in onderhoud had. Zijn zoon, wijlen Ge-
orge (Sjors) Pellikaan, sprak ik veel op de West-
molen te Gorkum, tussen 1936 en 1943. Hij was
het ook, die in 1906 zelf bij de opbouw van de
Tiendwegmolen werkzaam was. Er werden
geen wagons en een stoomlocomotief ge-
bruikt, doch Sjors vertelde mij dat er vierwielige
platte lorries gebezigd werden. Voor lange
balken als de hoekstijlen werden twee lorries
aan elkaar gekoppeld. De balk werd er op

Ik heb de indruk dat bij “de Vlijt” in Loozen de
uitbrekers niet hoger zijn geplaatst, maar dat
de stelling lager is geplaatst dan in Alphen. De
tekening is wat dat betreft niet overduidelijk,
maar als ik het goed begrijp, dan zat in
Loozen de stelling ongeveer 40 cm onder het
middentafelment. Het lijkt me dat in Alphen
de stelling precies ter hoogte van het tafel-
ment zat. Omdat er kennelijk voor gekozen
was de deurstijlen buiten langs het tafelment
te laten gaan (of aan de buitenrand op het
tafelment stonden) kwamen de deuren ver-
der naar buiten te staan dan in Alphen. Dat
zou kunnen verklaren waarom de uitbrekers
groter gekozen zijn.
De tekening lijkt in sommige opzichten zeer
nauwkeurig (de bintbalken van het onder-
achtkant zijn op de normale wijze met pen-
nen getekend, de bintbalken van het bove-
nachtkant zijn getekend alsof ze zijdelings te-
gen de stijlen zijn gespijkerd, wat verklaarbaar
is vanwege de fuctiewijziging); in andere op-
zichten lijkt de tekening vrij onnauwkeurig (zo-
als het mogelijk achterwege laten van kor-
beels en veldkruisen van het onderachtkant).
Voor een bouwaanvraag is de tekening uit-
zonderlijk informatief.

Nico Jurgens, Valkenswaard

Nogmaals de 
uitbrekers van de
molen van Loozen

De Tiendwegse Molen bij Hardinxveld-
Giessendam (foto J. Hooghwerff).

De Scheiwijkse Molen te Hoornaar
met op de achtergrond de verdwenen
Wielmolen.

gelegd en het geheel werd door mankracht
met het meeste gemak voortgeduwd!
Gelieve vorenstaande mededelingen niet te
zien als kritiek, doch als aanvullende
feiten, die drs. Ouweneel ook niet kon weten.
Voorts wil ik een ieder het boekje Op Molen-
pad graag aanbevelen; een handzaam
werkje met zeer veel gegevens!

ing. Jan den Besten Loenen a/d Vecht
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’t Betere Werk (3)

Op blz. 44 van Molenwereld 1999-2 is een
foto opgenomen met een prachtige door-
snede van een roe bij de askop. In de kop
(vet gedrukt) valt de term Verhaeghe-
roede op. Vervolgens wordt dit in de tekst
genuanceerd door te stellen dat het een
Fransen- of Verhaeghe-roede betreft,
evenals in het onderschrift bij de foto. In het
slot wordt weer zonder enige vorm van twij-
fel een Verhaeghe-roede genoemd.  Uit
het simpele gegeven dat vier (!) hoekijzers
zichtbaar zijn mogen we concluderen dat
het géén Verhaeghe-roede betreft. Verha-
eghe paste voor verdekkerde molens

Verhaeghe- of
Fransenroede?

slechts twee hoekijzers in de achtergoot
toe. Het gaat hier dus vrijwel zeker om een
Fransenroe. Kortheidshalve moge verder
verwezen worden naar het themanummer
over molenroeden van Molenecho’s (1984-
3).

Frans Weemaes Terneuzen

(Ook Nico Jurgens wijst er op dat de roede
vermoedelijk een Fransenroede betreft op
grond van de aanwezigheid van de hoek-
ijzers binnen tegen de voorplaat. jsb)

Foutief gironummer
Abusievelijk is in Molenwereld 1999-3-79
een verkeerd gironummer opgeno-
men voor de Molenstichting Goeree-
Overflakkee. Er staat 3960654; 

dit moet zijn: 3690654.
Onze excuses voor eventueel ongemak.

De doorgeslepen Fransenroede in de
molen van Rha (foto A. Nibbelink). 

Forum

Molen van de Klaas Hennepoelpolder: kansloos of toch nog niet helemaal? (foto
E.G.M. Esselink, 12 januari 1997).

Toch nog een kansje voor de
Klaas Hennepoelmolen?
Als lid van de Rijnlandse Molenstichting en
regiobeheerder Zuidhollands Landschap
voel ik mij aangesproken door het pleidooi
voor behoud van de Klaas Hennepoelmo-
len bij Warmond in Molenwereld 1999-3.In
reactie daarop enkele kanttekeningen ter
verduidelijking van huidige rol en stand-
punten van mijn organisatie.

-Het Zuidhollands Landschap wordt mo-
menteel geraadpleegd bij de ontwikkeling
van  plannen voor inrichting en beheer van
de polder. Dit poldertje en het restant van
de Veerpolder krijgen overigens als pri-
maire functie niet die van natuurgebied
maar zal vooral een zuiverings- en opslag-
functie krijgen voor het water uit de te bou-
wen aangrenzende woonwijk. De functie
als natuur- en wandelgebied is nadrukkelijk
van secundaire betekenis. Over de pre-
cieze rol die het Zuidhollands Landschap
als natuurbeheerder zou kunnen spelen zijn
wij nog in onderhandeling met de ge-
meente Oegstgeest.

-Van onze kant zijn geen andere uitspraken
over de toekomst van de molen gedaan
dan dat wij onder de gegeven omstandig-
heden niets kunnen ondernemen voor het
behoud van de molen. Bij de projectont-
wikkelaar hebben wij slechts gepleit voor
consolidatie zodat restauratie op termijn
niet wordt uitgesloten. Uitspraken in plaat-
selijke kranten over geschiktheid als vleer-
muisonderkomen zijn beslist niet van ons af-
komstig. Door ‘natuurjongens’ en het Zuid-
hollands Landschap in dit verband onder
het kopje ‘Natuurmolen’ te noemen wordt
m i. een verkeerd beeld van de positie en
de standpunten van het Zuidhollands

Landschap geschapen. Dit overkwam ons
ook al in het Leids Dagblad. Wellicht kan
dat nog worden rechtgezet.

-Mijn collega Cees van de Burgt (adviseur
verwerving), die de eerste contacten met
de gemeente Oegstgeest onderhield over
een mogelijke beheerdersrol van de res-
tanten van de Klaas Hennepoel- en de
Veerpolder liet mij al maanden geleden
weten het zeer te betreuren dat deze mo-
len door de Rijnlandse Molenstichting was
opgegeven. Natuurlijk deel ik zijn treurnis en
heb na lezing van uw artikel weer hoop ge-
kregen dat de Rijnlandse Molenstichting de
Klaas Hennepoelmolen niet zomaar af-
schrijft.

-De Rijnlandse Molenstichting blijft toch de
meest aangewezen organisatie om zich
over deze molen te ontfermen. Het Zuid-
hollands Landschap kan wellicht een bij-
drage aan het behoud ervan leveren door
uw pleidooi voor een bemalingsfunctie te
helpen bepleiten bij de gemeente Oegst-
geest.

Johan van den Berg,
regiobeheerder Kuststreek ZHL
Wij danken de heer Van den Berg voor zijn
aanvullende informatie. Overigens wordt in
het bewuste artikel het Zuidhollands Land-
schap met geen woord genoemd. Uiter-
aard  delen wij zijn hoop, dat er elfder ure
toch nog een goede oplossing voor deze
zo molen gevonden kan worden, zodat het
‘watermolenreservaat Rijnland’ geen
aderlating hoeft te ondergaan. Gelet op
de toekomstige functie van de polder zijn
er wellicht toch nog mogelijkheden.  jsb.
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Antw. 006: De heer Esselink uit Delft re-
ageerde op vraag 006 uit Molenwereld
1998-10, de vraag waarin  geïnformeerd
werd naar de lotgevallen van ‘De Pape-
gaeij’ in Delft en de plaats waar Johannes
Willem Bakkeren molenaar werd, de vader
van de latere molenaar Thijs Bakkeren op
de genoemde Papegaey. 
De heer Esselink schrijft: ‘De molen was oor-
spronkelijk moutmolen, maar doordat het
slecht ging met de branderijen ging de
molen vanaf 1758 voor de bakkers malen.
Eigenlijk is het enige dat op de afgedrukte
foto in de Molenwereld verdwenen is, de
molen zelf. Alle andere panden staan er
nog net zo. In het huis links van de molen
woonde de molenaarsfamilie Bakkeren. De
molen werd regelmatig genoemd in de
stukjes, die de twee jaar geleden overle-
den Rein van Rutten schreef in een Delfts
huis-aan-huisblad. Hij werd in 1915 geboren
in het Westerkwartier, dezelfde wijk waar de
molen stond en schreef de laatste jaren
veel over de periode tussen de beide we-

reldoorlogen. Over de molen schreef hij in
1995 het volgende: “De molen De Pape-
gaai stond op een hoge aarden heuvel en
was aan de straatzijde slechts afge-
schermd door een ijzeren hek. Als hij bij een
noordwesten wind stond te malen, vlucht-
ten wij als jongens altijd snel en gebukt
voorbij, hoewel de wieken hoog boven ons
draaiden. Slechts de gevelsteen met de
Papegaai bevindt zich nu in de gevels van
de huizen die er voor in de plaats kwamen
en een molensteen ligt ingegraven in de
stoep voor het voormalig molenaarshuisje.
De sloop van de molen was eigenlijk een
uitgestelde zaak en zou in plaats van in
1936 eigenlijk reeds voor de eerste wereld-
oorlog plaats gevonden hebben, mits er
geen religieuze kwestie in het spel was ge-
weest. Omdat er de bouw van een kerk
gepland was, werd er voor de sloop en de
grond ruim 100.000 gulden (thans een klei-
nigheid) geboden. Maar omdat er een RK-
kerk gebouwd zou worden waren de eige-
naren, die een ander geloof hadden, er

principieel op tegen. Noodgedwongen
heeft men die kerk maar aan de Raam-
straat gebouwd”. 
De laatste molenaar Matthijs Johannes
(Thijs) Bakkeren stierf in 1931 op 72-jarige
leeftijd. Hij was geboren in Gorinchem en
zoon van Willem Johannes Bakkeren en
Hendrijntje den Dekker, die ook in de vraag
genoemd worden. Willem Johannes was
geboren te Loonschendijk bij Loon op
Zand. Hij overleed in 1908 op 84-jarige leef-
tijd.
In de Delftsche Courant van 26 maart 1935
is te lezen, dat de Delftse timmerman-aan-
nemer J. Rijsterborgh de molen heeft ge-
kocht met de bedoeling deze te slopen. Dit
stuitte bij velen op ernstig verzet. De toen-
malige gemeentearchivaris, mejuffrouw P.
Beydals, stelde samen met anderen pogin-
gen in het werk om de molen te behou-
den. Men slaagde er echter niet in het be-
nodigde geld (ƒ 5000,-) bijeen te bren-
gen.”; tot zover de heer Esselink die wij har-
telijk danken voor zijn verhaal.
De kans is dus groot dat de gezochte mo-
len van Loonschendijk is. Die molen staat er
nog, maar nu praat men meestal over
Kaatsheuvel en het betreft De Eendragt.
Bakkeren kan daar natuurlijk ook knecht
geweest zijn. De Eendragt is heel lang ei-
gendom geweest van de familie Dekkers.
Wellicht biedt het bevolkingsregister uit-
komst.
Ook de heer Van den Hoek Ostende uit
Amsterdam reageert op de vraag over de
familie Bakkeren en wijst erop dat ene Jo-
hannes Cornelis Bakkeren, gehuwd met
Trijntje van Dijk van 1899 tot 1915 eigenaar
is geweest van de bekende Amsterdamse
korenmolen De Bloem in Amsterdam. Hoe
en of hij in relatie staat met de Delftse mo-
lenaar Bakkeren is niet bekend.
Verder vertelde de heer Keunen van de
RDMZ ons dat de Zaanse pelmolen De Boe-
renjonker (zie vraag 4, Molenwereld 1998-4-
79) terecht is gekomen in het Duitse
plaatsje Lavesum, tussen Haltern en Dül-
men). De heer Keunen heeft beloofd hier
nog nader op terug te komen.

De volgende vraag

De molen van Zoutelande had tot in de
dertiger of veertiger jaren een blikken ‘leu-
genkop’ met een ster van bladgoud. Vol-
gens molenaar Adriaanse was deze met
behulp van een veer bevestigd achter de
spiegel van de askop. Deze vierkante plaat
is op foto’s uit die tijd goed te zien. De mo-
len van Zoutelande heeft een Boddaert-as
zonder echte walpen. Wel zit er een zeer
korte pen van ongeveer 2 cm. De molen
van Nieuw- en Sint Joosland had ook een
dergelijke plaat met een korte walpen. 
(De molen van Brasser in Biggekerke ook.
De plaat moet daar later aangebracht zijn,
want op een foto uit de De Katholieke Illus-
tratie van 28 december 1926, nog met het
later afgebrande molenhuis, komt deze
plaat niet voor, op jongere foto’s wel. 
Overigens is het verhaal van de leugenas in
mijn ogen een vrij apocrief verhaal en ei-
genlijk alleen uit de Zaanstreek bekend uit

De molen van Biggekerke met ‘een plaat voor z’n kop’, waarbij de fraai geschil-
derde ster duidelijk in de gaten loopt.
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De molen van Zoutelande met de plaat op de askop.

één bron: de molenmakers Husslage/Boor-
sma. Een leugenas zou het samenstelsel
van balken zijn om de as het uiterlijk van
een houten as te geven, omdat men de ij-
zeren as er te licht en daarmee onbe-
trouwbaar uit vond zien. Zo’n constructie
zal misschien in een incidenteel geval toe-
gepast zijn, maar zeker niet algemeen.
Daarvoor zijn de volgende redenen aan te
voeren:
1. In de Zaanstreek ging men in vergelijking

met Zuid-Holland laat tot ijzeren roeden en
assen over. Toen de eerste ijzeren as in de
Zaanstreek gestoken werd draaiden ze bij-
voorbeeld in de Alblasserwaard al jaren.
Als men dan de toevlucht neemt tot leu-
genkoppen dan is dat niet conservatief,
maar ronduit achterlijk.
2. De gebruikelijke gietijzeren as is zeer on-
gemakkelijk zo niet ongeschikt voor een
dergelijke leugenkop; allerlei ribben en
randjes zitten hopeloos in de weg. Men kan

een ‘leugenkop’ zonder veel problemen
alleen maar goed aanbrengen op een
gladde, rechte kop en juist dit soort koppen
is op zijn zachtst gezegd zeldzaam.
3. Er is, voor zover mij bekend geen foto be-
waard gebleven van een Zaanse molen
met een leugenkop, terwijl er uit deze
streek toch zeer oude foto’s bekend zijn.
4. Het beperkte aantal bronnen over de
leugenas, zoals hierboven genoemd, bo-
vendien uitsluitend betrekking hebbend op
de Zaanstreek.
Al met al verdient het de aanbeveling om
het leugenassenverhaal met enige scepsis
te hanteren. Het heeft er veel van weg
alsof men een leuk verhaaltje dat mis-
schien in een incidenteel waar is geweest,
tot algemene waarheid verheft, vooral
omdat het zo leuk klinkt. jsb). 

Dan blijft de vraag:

Vr. 007: Wie weet meer over de toepassing
van dergelijke platen voor de askop?
Kwam dit alleen in Zeeland voor, zo nee,
waar dan meer? Wat was het doel van
deze platen?

U kunt uw reactie inzenden aan het adres
van de redactie van de Molenwereld,
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle; te-
vens kunt u daar uw vragen voor deze ru-
briek kwijt.
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Papiermolen

Het belangrijkste uit de inhoud van de mo-
lentijdschriften, naast de daarin aanwezige
gebruikelijke rubrieken:

Wiek en Rad 1998-4
- 45 jaar De Overijsselse Molen.
- Evaluatie Overijsselse Molendag.
- Olie leren slaan op de Pelmolen in Rijssen.
- Herbouw van De Ster in Utrecht.
- Molen De Hoop in Almelo in speciale ‘ge-

boortevreugd’.
- Opleiding watermolenaar op de water-

molen van Herinckhave.
- Herstel van de Molen van Frans in Vasse.
- Verslag van de excursie van De Holland-

sche Molen.
- De molenbiotoop, meer speciaal die te

Usselo.

Wiek en Rad, orgaan van de Stichting ‘De
Overijsselse Molen’, p/a A.J.H. Hulshof, Eng-
berserf 30 7722 AJ Dalfsen.

Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw Me-
dedelingenblad 1998-4
- Ledenbijeenkomst WWM.
- Prins Filipfonds steunt samenwerking tus-

sen Waals/Brusselse en de West-Vlaamse
Molenvereniging.

- Molenaarscursus 1998-1999.
- Herstel of plannen daartoe van de Wulle-

pitmolen en de Couchezmolen bij Zarren,
de Kruisstraatmolen in Werken, de
Beeuwsaerts Molen in Bikschote, de in
1971 omgewaaide molen in Sint Eloois-
Winkel, de Rysselendemolen in Ardooie,
Molen Decoster in Outrijve, de in 1997 af-
gebrande Soetes Molen in Komen en de
Hostesmolen te Ruiselede.

- Herdenking van de bevrijding in 1918 bij
de Vancoilliesmolen te Klerken, ee oor-
logsmonument.

- 200 jaar stenen molen in Zwevegem.
- Inhuldiging van het Decroosmolentje in

Eggewaartskapelle.
- Woningen en energieopwekking in de

Banmolens bij Harelbeke.
- Bomen bij de molens in Brugge blijven en

De Nieuwe Papegaai krijgt zijn inrichting
als oliemolen waarschijnlijk toch niet.

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

Levende Molens 1999-1
- In Memoriam Luc Ameye, molenmaker

te Rollegem, overleden op 12 december
1998.

- Moulin du Cat Sauvage te Ellezelles (He-

negouwen).
- Middeleeuws havenbedrijf en tredmo-

lens.
Werkroepen voor v.z.w. Levende Molens.

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

Molenecho’s 1998-3
- Molenromp in Evere (Brussel) wordt her-

steld.
- Verzekeringen van Vlaamse molens.
- Restauratie van de Heimolen en de Mo-

lenhei in Langdorp.
- Wel restauratie, maar waarschijnlijk geen

verplaatsing van de ingebouwde Heimo-
len in Aartselaar.

- De redding van de laatste Vlaamse
hoeve-windmolen in Eggewaartskapelle.

- Molenmakerservaringen van Rik Caers uit
Retie.

- Lijst Duitse Molenverenigingen.
- Het remsysteem van de Vlaamse wind-

molen.
- Namen van molenstenen: juffers en wolf-

jes.
- Een unieke windmolenpendule uit de Em-

piretijd.

Molenecho’s - Vlaams tijdschrift voor moli-
nologie is het orgaan van ‘Molenzorg’, vz.w.
tot behoud van onze molens, p/a dr. Luc
Goeminne, Oeselgemstraat 76, B-9870
Zulte.

Molens 1998-53
- Loek Dijkman, voorzitter van de Rijnlandse

Molenstichting, geridderd.
- Programma voor de Algemene Vergade-

ring op 6 maart.
- Noord-Hollandse molenaarshuizen.
- De restauratie van de Ceres in Bovenkar-

spel en Holten’s Molen in Deurne.
- De waardebepaling van molens voor de

onroerend-zaakbelasting.
- De molens van Rembrandt.

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

De Utskoat 1998-92
- Terugblik op de Friese Molendag.
- Biologisch roggemeel van ‘t Lam in

Woudsend met historisch molenbootje
naar de bakker gebracht.

- Molens op oude Friese kaarten.
- Het productieproces op de oliemolen

van Kingma in Makkum.
- De Aldeweister Moune (3).

De Utskoat 1998-93
- Notulen Algemene Ledenvergadering

GFM/GVM van 6 november 1998.
- Jaarverslag Gild Fryske Mounders 1998.
- Overdracht Vijfhuister Molen bij Hallum

aan Stichting Aylvapoldermolen.
- Jaarverslag molen Victor Wanswerd.
- Jubileumviering op Penninga’s Molen te

Joure.
- Molen Windlust te Noordwolde dertig jaar

van Stichting De Oosthoek.
- Op bezoek bij molenvriend Kamerman in

Oldeberkoop.
- Verslag excursie Gild Fryske Mounders

naar Noord-Holland.
- Huurzeilen van Wouda uit Meppel in Fries-

land.
- Ideeën over Nederland-Molenland in

2000+.
- Zerk met standerdmolen gevonden in de

kerk van Dronrijp.

De Utskoat orgaan van de Stichting De
Fryske Mole en de vereniging Gild Fryske
Mounders p/a  Van Leeuwenhoekstraat 3,
8921 TZ Leeuwarden, tel. 058-2661726.

De Windbrief 1998-106
- Naar het Molen-educatief Centrum.
- In memoriam Jo Vooren.
- Gedaanteverwisseling van de Zaandijker

korenmolen De Bleeke Dood en zijn om-
geving.

- Verfmolen De Valk in Zaandijk stond voor
1710 als oliemolen De Valk in De Rijp.

- Zwendel met ‘Oud Lands Casands’ kool-
zaad in 1702.

- Sponsoractie voor papiermolen De
Schoolmeester.

- Restauratie verfmolen De Kat.
- Molenexcursie 1999.

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

De Meule 1998-21
- Beknopte genealogie van het Zeven-

bergse molenaarsgeslacht Mol.
- De watermolen van Roosendaal.
- Stoomgemaal uit 1866 aan de Koekoe-

kendijk mag niet bewoond worden.
- Voortbestaan Vereniging Vrienden Vo-

smeerse Molens bedreigd.

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

Molinologie 1998-10
- Nieuw scheprad voor de Hoosmolen in

Drongen bij Gent in 1800.
- Van staakmolen tot torenkotmolen (2)

Molinologie is het orgaan van TIMS-Neder-
land, de Vereniging voor Molinologie in Ne-
derland en Vlaanderen. Losse nummers te
bestellen door het overmaken van f 13,- op
postrekening 6104927 t.n.v. Penningmr.
TIMS-Nederland, Hondsdraf 17, 3738 TB
Maartendsijk.
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� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de
� tegen de abonnementsprijs van ƒ 97,50,
� maar betaal als lid van 'De Hollandsche Molen', het Gilde van Vrijwillige Molenaars of
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde slechts ƒ 92,50.

� 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:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

� JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Datum van ingang:........................................................................................................................
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Naam:..............................................................................................................................................
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Op 24 januari werd in de Raadzaal van het
Provinciehuis in Gent het boek Van zAdel-
steen tot Zetelkruier, 2000 jaar molens in
Vlaanderen gepresenteerd.
Volgens de prospectus is het 'een allesomvat-
tend, kritisch sluitstuk van dertig jaar gedre-
ven molinologie door Paul Bauters'. Het is het
eerste deel van een serie van drie over mo-
lens met als brandpunt Vlaanderen. 'Alles wat
de laatste decennia inzake kennis, kunde, er-
varing en beleving over en met molens tot
stand kwam, wordt in de trilogie gesyntheti-
seerd.' Het eerste deel, in linnen band, telt 304
pagina's, meer dan 300 illustraties, waarvan
het grootste deel in kleur en met tekeningen
van G.J. Pouw; formaat 24 x 30 cm. Het boek
is een uitgave van de provincie Oost-Vlaan-
deren en het kan besteld of afgehaald wor-
den bij het Provinciaal Molenmuseum in het
Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug
5, B-9185 Wachtebeke tel. +32 (0)9-3424240,
fax +32 (0)9-3424256. De prijs bedraagt 1800
BEF excl. porto.

Verder verscheen begin dit jaar van de hand
van Karel van den Bossche De Molen als sym-
bool, een tweedelig werk dat volgens de pro-
spectus 'de molen plaatst in het tijdsbeeld
van zijn ontstaansgeschiedenis'. Beide delen
tellen 915 pagina's tekst op een formaat van
21 x 29,7 cm en zijn gaarloos gebonden (ge-
brocheerd). De prijs bedraagt voor beide de-
len 2250 BEF, plus 250 BEF verzendkosten; te
bestellen door het overmaken van 2500 BEF
(62,5 Euro) op bankrekening 432-9193991-86
van het Centrum voor Molinologie, Kerkstraat
3, B-2890 Sint Amands a/d Schelde; tel. +32
(0)52-332258, fax +32 (0)343918.

Op beide werken hopen we nog nader terug
te komen. jsb.

J.S. Bakker

Papiermolen

Boekaan-
kondigingen

Arie Berkhout....
De tweelingbroer
Er waren eens toeristen op de eerste zolder van zijn
molen, die de trap af, naar beneden, gingen. Tijdens
hun ‘afdaling’ liet Arie zich met het luiwerk naar
beneden zakken. Beneden zeiden de bezoekers ver-
baasd: ‘U was toch net boven; hoe kan u nu hier
zijn??’ 
Arie: ‘O, dat was mijn tweelingbroer!’




