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MOLENS
ACTUEEL

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

telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041

Molensteenmakerij Titulaer nu in
Nederland gevestigd

In 1997 nam de Nijmeegse molenaar Hans
Titulaer de molensteenmakerij van Heinrich
van Hees in het Duitse Geldern over (zie
Molenwereld 1998-3). Dit bedrijf is nu ver-
plaatst naar Nederland en gevestigd in het
Limburgse Plasmolen aan Rijksweg 146. In-
middels zijn in Nederland reeds de eerste
vijf koppels stenen gemaakt: voor de in her-
bouw zijnde molen prins Bernhard in Melick-
Herkenbosch en voor de molens in Neede
en Vriezenveen. Verder is er nog een kop-
pel gemaakt voor een gerestaureerde
maalstoel op een boerderij in Limburg. Bin-
nen korte tijd moeten er stenen gemaakt
worden voor niet minder dan negen mo-
lens! Het lijkt wel of oude tijden weerom zijn.
Het is nog niet zo lang geleden dat iemand
die om een molensteen vroeg ‘een wa-
gonlading cadeau kon krijgen’, zoals de
Rotterdamse molenaar Arie Kluit wel zei. 

Gemeente Deventer wil van 
Bolwerksmolen af

De gemeente Deventer wil de bekende
zaagmolen aan de andere kant van de IJs-
sel, de Bolwerksmolen, afstoten, omdat de
gemeente zegt het onderhoud niet meer
te kunnen betalen (!) De laatste jaren is er
volgens molenaar Frans Bos te weinig on-
derhoud uitgevoerd, waardoor de toe-
stand van de molen nogal te wensen over
laat. Daarbij komt dat de molen verzakt en
dat heeft uiteraard gevolgen voor het bin-
nenwerk en daarmee voor de werking van
de molen. Bos vindt de situatie ronduit ge-
vaarlijk worden. Hij schat de kosten die ge-
maakt moeten worden om de molen tip-
top in orde te brengen in de orde van een
miljoen gulden. 
De gemeente voert onderhandelingen
over een eventuele overname, maar de
staat waarin de molen maakt het niet een-
voudig. De molen is eigendom van de ge-

De Bolwerksmolen tijdens hoog water in april 1988.

meente Deventer, maar wordt beheerd
door de Stichting Bolwerksmolen. Op grond
daarvan zou men verwachten dat deze
stichting de eerste kandidaat is voor over-
name, maar dat is tot op heden niet het
geval. Spanningen over het onderhoud
van de Bolwerksmolen tussen de stichting
als beheerder en de gemeente als eige-
naar zouden daar debet aan zijn. 

Restauratieplan voor De Hoop 
in Appel

Molen De Hoop in Appel, gemeente Nij-
kerk, geldt al jarenlang als een crepeerge-
val onder de Gelderse molens. Hij staat al
jaren met één roe en mist zijn lange spruit
en de lange schoren om over het overige
verval maar te zwijgen; voor een groot
deel de vrucht van het nalaten van be-
hoorlijk onderhoud. Over restauratie wordt

al zo’n kleine tien jaar vruchteloos gepraat,
maar nu is er dan toch een keer ten goede
gekomen. De erven Toele, eigenaar van
de molen zijn bezig met een restauratie-
plan waarvan het bouwtechnische deel is
toevertrouwd aan architect Van Beek uit
Nijkerk, die dit plan voor de zomer rond zal
hebben. Daarna kan waarschijnlijk in 2001
met de restauratie begonnen worden. De
totale kosten ervan worden geraamd op
acht ton. Inmiddels is de molen water- en
vogeldicht gemaakt. De erven Toele zijn
ook bezig met de verkoop van de molen.
De provincie Gelderland en de gemeente
Nijkerk hebben flink wat druk uitgeoefend
op de huidige eigenaar om mee te werken
aan restauratieplannen, net niet onder het
motto ‘nu of nooit’ maar dat scheelde niet
veel. Dit betekende dat de Toeles zeker op
termijn opgescheept konden zitten met
een vrijwel onverkoopbare molenruïne.
Overigens verkeert niet alleen de molen in
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De Bruchems watermolen na de gedeeltelijke sloop
(foto coll. C.E. van der Horst)

De Bruchemse molen in brand in 1961.

slecht staat, maar de biotoop is ook be-
roerd, zodat er in dit opzicht toch ook wat
zal moeten gebeuren. 

Herbouwplannen voor molen-
stomp Bruchem

Van de zeventien watermolens in de Bom-
melerwaard is er nog een overgebleven:
die van de polder Zuilichem. Daarnaast
hebben twee ervan hun voortbestaan als
stomp kunnen rekken: die van de polder
Delwijnen en van de polder Bruchem, de
twee oostelijkste molens in de waard.
De eerste berichten over de bouw van wa-
termolens in de Bommelerwaard dateren
uit de zestiende eeuw. Op 13 en 14 mei
1740 werd in Zaltbommel de bouw van zes
achtkante molens aanbesteed voor reke-
ning van Zaltbommel, Bruchem, Kerkwijk,
Delwijnen, Gameren en Nieuwaal; te we-
ten twee voormolens bij Aalst(boezemmo-
lens)en vier binnenmolens (poldermolens).
De molens maalden uit op de Bommelse
Weteringen. De molen van Bruchem zou al
in 1850 zijn functie verloren hebben,
waarna zoals zo vaak sloop tot op de eer-
ste bintlaag volgde. Het restant van de
romp werd voorzien van een puntdak en
deed vervolgens dienst als woning. Deze
stomp brandde in 1961 af, na door de blik-
sem getroffen te zijn. De veldmuren bleven
staan en bestaan nog. Zij werden gecon-
serveerd en al in het verleden zijn eigena-
ren ermee bezig geweest om de molen
geheel of gedeeltelijk te herstellen. De kos-
ten vormden het struikelblok. Dit jaar wil de
eigenaar dan toch met de herbouw be-
ginnen, maar dan als stomp, waarbij de
molen het uiterlijk moet krijgen zoals tot
1961 het geval was. 

Zaagmolen De Ster in Utrecht
bijna klaar, opening op 22 juni

De Ster in Utrecht is sinds september vorig
jaar uiterlijk vrijwel weer een echte molen
(zie Molenwereld 1998-10-197). Het binnen-
werk ontbrak toen evenwel nog volledig. In

de wintermaanden is dit gereed gemaakt
in de werkplaats van molenmaker Poland
in Broek op Langedijk. Half maart is de kruk -
as gegoten. Vanaf eind maart zijn de mo-
lenmakers weer in en aan de molen aan
het werk. Op Molendag, 8 mei, zal de mo-
len voor het eerst voor het publiek geo-
pend zijn. Vanaf 5 juni zal hij wekelijks te be-
zichtigen zijn. Alles gaat goed, zo wist men
ook een grote Europese subsidie van een
half miljoen gulden in de wacht te slepen in
het kader van het URBAN-programma voor
de stadswijk Lombok waar de molen te vin-
den is. Het betekent dat de financiering
van de herbouw nu geheel rond is evenals
die van een tentoonstelling over hout en
duurzame energie. Er is zelfs geld om de
eerste paar jaar met betaalde krachten in
en rond de molen te werken. Na 2000 moet
de molen zichzelf kunnen bedruipen. De bi-
otoop van De Ster is aanzienlijk verbeterd
door het inkorten van de hoge populieren
aan de laan door het Molenpark, zodat de
molen meer wind krijgt, met name van uit
(zuid-)westelijke richtingen. In het zuiden en

De wiekenloze Slootgaardmolen.

het oosten ligt het moeilijker (hoogbouw).
Inmiddels zijn er ook drie molenaars voor de
molen: Frits van Benthem, Henk Geerts en
Piet van Os. Vanaf 5 juni zijn de molenaars
iedere zaterdag actief op de molen. Ver-
der staan er nog tal van activiteiten op het
programma voor de nabij en verdere toe-
komst. De officiële ingebruikstelling zal
plaats vinden op dinsdag 22 juni. 

Restauratie Slootgaardmolen 
uitgesteld?

De onttakelde molen van de Slootgaard-
polder in Waarland zal het nog even zon-
der wieken moeten doen. De gemeente-
lijke politiek heeft namelijk de voorkeur ge-
geven aan restauratie van de pastorie van
Warmenhuizen. Aanvankelijk heeft men zo-
wel de pastorie als de molen willen restau-
reren, maar pogingen om de financiën
voor beide restauraties rond te krijgen heb-
ben niet voldoende geld opgebracht. Er
moest dus gekozen worden en men koos
voor de pastorie omdat de financiële voor-
uitzichten voor de pastorie in de toekomst
ongunstiger zijn dan voor de molen; dus lie-
ver eerst de pastorie en daarna de molen.
Bovendien heeft volgens de gemeente de
eigenaar van de molen, de heer R. Goos-
sens, zoveel geld toegezegd gekregen dat
hij kan starten, zij het dat hij dan wel het
toegezegde maar niet beschikbare geld
wel ‘even’ moet voorfinancieren...

GSM-antennes op molens in de
Alblasserwaard

Het Alblasserwaardse tijdschrift De Vonk
gaf op 25 maart de oplossing voor een
dekkend net van GSM-antennes op het
platteland. GSM-provider Belfort zou op
elke kap van negentien molens vier mas-
ten voor GSM-antennes plaatsen ten dien-
ste van het mobiele telefoonnet. Het mes
zou aan twee kanten snijden Belfort hoeft
geen ontsierende masten in het landschap
te plaatsen, terwijl de molens hoog ge-
noeg zijn voor een goede werking. De
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De restanten van de molen van
Bruchem in 1990.

eige naren/ be heerders van de molen zou-
den een vergoeding krijgen, waardoor de
financiële last van de molens werd verlicht.
De molens zouden gewoon gekruid kun-
nen worden en kunnen malen. Een foto-
montage van de Arkelse korenmolen liet in
De Vonk zien hoe het worden zou: afschu-
welijk. De donderdag na 25 maart (...) zou-
den volgens het blad de eerste masten op
zes molens bij Kinderdijk geplaatst worden. 
Zo langzamerhand zijn er heel wat april-
moppen rond en met molens uitgehaald;
dit jaar ook nog een in Schiedam. Zo speel-
den ze in het verleden rond een verplaat-
sing van de Aeolus in Vlaardingen en zou
de korenmolen van Monster onttakeld wor-
den voor het herstel van de toen nog ont-
takelde Windlust in Wateringen.

Herbouw Blokkerse Wip vordert

Ter plaatse is er nog niets van te zien, maar
de herbouw van wipmolen de Blokker te
Kinderdijk vordert gestaagd. In de nieuwe
werkplaats van molenmaker Wouden-

De nieuwe koker met bovenzetel voor de Blokkerse Wip.

berg/Favier in Meerkerk ligt nagenoeg de
hele ondertoren in onderdelen gereed.
Grote onderdelen zoals de hoekstijlen, het
tafelement en de koker zijn vernieuwd,
maar veel balken zijn op ingenieuze wijze
hergebruikt: Zo zijn de mantelstijlen ge-
maakt van het oude ondertafelement. Dit
alles volgens het bestek, opgesteld door
Paul Groen die er naar gestreefd heeft om
zoveel als mogelijk authentiek materiaal te
bewaren of te hergebruiken. De molenma-
ker is erg over deze methode te spreken;
ondanks de extra man-uren is deze me-
thode ook nog eens goedkoper, dan het
maken van een volledig nieuwe onderto-
ren.
Voor de bouwvak zal de ondertoren ter
plaatse worden opgebouwd. Scheeps-
bouwer IHC zal de molen in de toekomst -
zoals voor de brand - weer gaan huren
voor ‘representatieve doeleinden’. Dit be-
drijf maak momenteel, via een leerlingpro-
ject, de nieuwe roeden voor de molen
(vlucht 27,2 meter). Loven in Tilburg (een

onderdeel van IHC) maakt de roestvrijsta-
len Van Bussel-stroomlijnneuzen. Molenma-
ker Verbij in Hoogmade maakt - als onder-
aannemer van Woudenberg/Favier - het
bovenhuis. Het ligt in de bedoeling dat de
molen in oktober weer bedrijfsvaardig zal
zijn. De totale werkzaamheden, inclusief
BTW en demontagewerken, bedraagt in
totaal dan zo’n 1 miljoen gulden.
Het is interessant om even stil te staan bij de
methode waardoor de bovenas toch her-
gebruikt kan worden. Na de brand ver-
toonde deze (zoals meestal na een brand)
scheurtjes. In plaats van de as af te keuren,
heeft men deze scheurtjes echter weten te
repareren. Hiertoe werd gebruik gemaakt
van de zgn. ‘kramtechniek’ bij het gelijkna-
mige bedrijf in Nieuwerkerk a/d IJssel.
Haaks op de scheuren zijn ‘pasgaten’ ge-
boord, waar krammen doorheen zijn aan-
gebracht; deze voorkomen het wijken van
de scheur (in de lengterichting van de as).
De scheuren zèlf zijn uitgeboord en opge-
vuld met een ‘paspen’; deze voorkomt dat

De malende Goudriaanse molen (foto
J.L.J. Tersteeg).

de vlakken van de scheur t.o.v. elkaar zou-
den verschuiven (torsiekrachten). Deze be-
trekkelijk eenvoudige methode wordt uit-
gevoerd met hoogwaardiger materiaal
dan gietijzer, waardoor de as risicoloos her-
gebruikt kan worden. Bovendien betreft
het hier een ‘koud procedé’ waardoor de
as niet vervormd wordt.Het merkwaardige
is dat deze techniek al zo’n vijftig jaar be-
staat, maar nu pas in de molenbouw wordt
toegepast. Men heeft derhalve maar gelijk
ook de as van de in 1981 verbrande Over-
waardmolen 2 ‘gekramd’ waardoor ook
deze weer bruikbaar geworden is. Nog
meer kandidaten? wr

Verkoop molen Goudriaan

Zoals reeds kort is vermeld in Molenwereld
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1999-2 zal de watermolen van de polder
Goudriaan en Noordzijde hoogstwaar-
schijnlijk overgaan in handen van de Stich-
ting tot Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
De gemeente Graafstroom wil de molen
voor de symbolische ene gulden overdoen
aan de molenstichting omdat de molen
‘geen gemeentelijk belang heeft’ en het
bezit van de molen niet tot haar kerntaken
rekent; vandaar dat de gemeente het ini-
tiatief genomen heeft om de molen over te
dragen aan de stichting. De molenstichting
staat hier niet afwijzend tegenover, maar
wil wel bij de gemeente een jaarlijks be-
drag voor het onderhoud bedingen. Als al-
les doorgaat, dan verwerft de stichting zo
haar 26-ste molen, waarmee bijna de helft
van alle molens in het werkgebied van de
stichting haar eigendom is. Het zal tevens
de grootste molen van de stichting zijn,
want de Goudriaanse molen is een van de
vijf molens in Nederland met een vlucht
van 29 meter en meer, om precies te zijn de
vierde in successie.

Restauratieplannen voor De
Roode Leeuw in Gouda

Het ‘stucwerk-op-poten’ als geplande
rompbekleding van korenmolen De Roode
Leeuw (zie Molenwereld 1999-1-7) is door
de Rijksdienst voor Monumentenzorg om
esthetische reden afgekeurd. Even leek het
er daarom op dat de restauratieplannen
voor de Roode Leeuw in een impasse wa-
ren geraakt: niemand kon tot dusver im-
mers een waterdichte romp met ‘schoon
metselwerk’ garanderen...
De heer Woudenberg van het molenma-
kersbedrijf Woudenberg-Favier durfde
deze uitdaging (onverwacht) echter wèl
aan: Het verwijderen van een steenslaag
van de molenromp, het inboeten van los-

zittend metselwerk en scheuren, het injec-
teren van de romp en vervolgens een
nieuwe steenslaag ommanteling met me-
chanisch verdichte voegen aanbrengen,
zal volgens hem wèl deze garantie bieden.
De gemeente Gouda heeft als eigenaar
van de molen inmiddels een prijsopgave
voor deze ingrijpende werkzaamheden
aangevraagd.
Ondertussen is er nog meer gaande: Zoals
in het genoemde nummer van de Molen-
wereld gemeld, zal ook de gepotdekselde
beplanking van de kap vervangen moe-
ten worden. Vanwege de dichte bebou-
wing rond de molen en de verscherpte
ARBO-wetgeving zal de molen hiertoe gro-
tendeels in de steigers moeten worden ge-
zet. Geadviseerd is daarom om beide
werkzaamheden (romp en kap) te combi-
neren; de steigerbouw behoeft dan im-
mers slechts eenmaal plaats te vinden...
Al met al lijkt het erop dat De Roode Leeuw
voor de tweede maal binnen amper 20
jaar een zeer ingrijpende restauratie zal on-
dergaan. wr

Molenstomp in Leerdam 
gesloopt

De sloop van molenrompen en -stompen
blijft onverminderd doorgaan. Zo werd op
8 maart de stomp van de korenmolen van
Leerdam met de grond gelijk gemaakt. Ter
plaatse wordt door Aannemersbedrijf Piet
van Meeuwen B.V. uit Rumpt het apparte-
mentencomplex De Molenburcht ge-
bouwd, bestaande uit tien appartemen-
ten, een multifunctionele ruimte en een
parkeergarage. In het complex wordt de
nu gesloopte stomp nieuw opgetrokken, zij
het in een andere gedaante.
De Leerdamse korenmolen aan de West-
wal dateerde uit 1712, maar ter plekke
stond eerder reeds een standerdmolen. In

1712 werd de standerdmolen wegens
bouwvalligheid gesloopt en door de
Dordtse molenmaker Pluijm vervangen
door een nieuwe molen. Deze kreeg drie
koppel stenen.Bij de molen hoorde ook
een rosmolen om in geval van langdurige
windstilte toch te kunnen malen. Deze
werd in 1770 nog herbouwd. Tot aan de af-
schaffing van de ‘heerlijke rechten’ in de
Franse tijd was het een dwangmolen waar
de inwoners van het graafschap Leerdam
en de baronie Acquoy verplicht waren om
te laten malen. Op de windmolen werd
ook een dag per week run gemalen voor
leerlooierijen. De molen was eeuwenlang
eigendom van de prinsen van Oranje als
graven van Leerdam, later van de Kroon-
domeinen, maar kwam in de vorige eeuw
in particuliere handen. De laatste mole-
naar was A. Kon, die de molen al vanaf
circa 1860 huurde en er in 1914 de eige-
naar van werd. De molen was tot 1914 in
bedrijf. In 1922 volgde onttakeling en in
1952 sloop tot op ongeveer baliehoogte. In
1943 was er nog sprake van herstelplan-
nen, maar die werden nooit gerealiseerd.
Nu is dan de gehele molen verdwenen;
jammer, vooral ook omdat zich bij deze
molen nog de resten van een rosmolenge-
bouw bevonden; waarschijnlijk de laatste
dergelijke combinatie in Nederland.

Verbetering van de bemaling
van de Overwaard

Tijdens de hoogwaterperiode van 28 ok-
tober tot 9 november vorig jaar bleek dat
de waterbeheersing in de Overwaard te
wensen over liet. Het Hoogheemraad-
schap van de Alblasserwaard en de Vijf-
heerenlanden heeft dan ook laten onder-
zoeken wat er loos was en hoe men de
problemen kon aanpakken. Het be-
staande gemaal van de Overwaard

De Leerdamse korenmolen nog in volle
glorie (foto Katholieke Illustratie 18 ja-
nuari 1922).

De onttakelde molen in Leerdam (foto
Groot Rotterdam 14 februari 1930).

Na de verdere sloop in 1952 bleef er
van de molen op de Westwal niet veel
moois meer over.



1032de jaargang 1999 nr. 5

maalt nog steeds uit op de Hoge Boezem
van die waard (zie Molenwereld 1998-2).
Men heeft nu berekend dat de lozing
vanuit deze boezem op de Lek gemid-
deld meer dan eens per tien jaar zal stag-
neren, terwijl in toenemende mate pro-
blemen te verwachten zijn door het stij-
gen van de zeespiegel en toename van
neerslag. Het Hoogheemraadschap heeft
overwogen om een extra lozingsmogelijk-
heid te maken bij Groot-Ammers. Dit zou
herstel van een historische situatie zijn ge-
weest. Tot 1758 loosde de Overwaard
daar door de Ammerse boezem en Am-
merse sluis op de Lek; de boezem werd
daar evenwel niet bemalen. In 1758 werd
deze sluis buiten gebruik gesteld en bui-
tendijks afgedamd wegens te hoge wa-
terstanden op de Lek, waarna de sluis in
1819 gesloopt werd na doorbraak van de
buitendijkse dam. Het Hoogheemraad-
schap vond herstel van lozing/bemaling
aldaar te kostbaar. Verder kwam verho-
ging van de boezemkaden van de Hoge
Boezem in beeld om zo de bergingscapa-
citeit te verhogen; een middel dat in het
verleden ook wel is toegepast, zoals in
1764. Dit middel werd nu door het Hoog-
heemraadschap afgewezen vanwege
de consequenties voor de molens en de
Hoge Boezem als natuurgebied. Uiteinde-
lijk heeft men gekozen voor het maken
van een maalkolk en het installeren van
twee pompen in de Elshoutsluizen bij Kin-
derdijk. Eventueel kan men ook in de drie
andere kokers nog pompen plaatsen,
waarmee de totale lozingscapaciteit op
3000 m3 per minuut komt en het water op-
gevoerd kan worden tot drie meter boven
NAP. Er kan dan onder vrijwel alle omstan-
digheden op de Lek uitgemalen worden.
De Hoge Boezem zal als bergboezem in
bedrijf blijven bij normale waterstanden. 

Molenaar Piet de Jong uit 
Kinderdijk overleden

De molens van de Overwaard van de Kin-
derdijk werden zaterdagochtend 20 maart
1999 in de rouw gezet in verband met de
begrafenis van oud-molenaar Piet de Jong
van de eerste molen van de Overwaard.
Daarmee overleed tevens de oudste inwo-
ner van de gemeente Nieuw-Lekkerland.
Piet mocht 96 jaar oud worden en woonde
de laatste 14 jaar op het adres Albrecht-
straat 2. Zijn zoon Hans volgde hem op de
molen op. De Jong was zijn vader (ook
Piet) in 1934 opgevolgd. In dat jaar trad hij
tevens in het huwelijk met Alida van Rijn. Zij
overleed op 9 maart 1998. Het jaar dat
volgde was zwaar en juist in die periode
openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte,
hetgeen voor hem, maar ook voor zijn
naasten een zware belasting betekende
en uitmondde in zijn overlijden op 16 maart.
De Jong was verbonden aan de gerefor-
meerde kerk, van waaruit na een rouw-
dienst ook de begrafenis plaats vond. De
Jong was actief voor die gemeente. Na
enkele jaren diaken te zijn geweest werd
hem de taak van ouderling opgelegd, het-
geen hij vele jaren met toewijding mocht

Piet de Jong met op de achtergrond
zijn molen, 23 maart 1973.

uitvoeren. Daarnaast was hij gedurende 50
jaar leider van de Zondagsschool. Een Ko-
ninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau) viel hem o.a. daarvoor
ten deel.
Indrukwekkend was dat Pieter de Jong
door zijn zes dochters naar zijn laatste rust-
plaats gedragen werd. In het totaal zijn er
11 kinderen uit het huwelijk geboren, waar-
bij gezegd moet worden dat op jonge leef-
tijd een zoontje door verdrinking was weg-
genomen, een ongetwijfeld groot verlies. 
Wij herinneren ons de familie De Jong als
gastvrij en men vertelde graag over vroe-
ger. Vooral rond het thema ‘molen en wa-
terstaat’. Persoonlijk herinner ik mij de leer-
zame en levendige verhalen nog goed.
Wanneer wijlen Cor Noorlander en Piet de
Jong de tijd namen om herinneringen op
te halen was het een genot te luisteren. 
De familie De Jong is een bekend mole-
naarsgeslacht en bemaalde voor zij naar

de eerste molen van de Overwaard ver-
huisden molen nr. vijf van de Overwaard.
Door de heer J. de Vries van de Overwaard
zijn veel naspeuringen verricht. Uit diens in-
formatie blijkt dat ene Tijs Dirksz de Jong
van 1715 tot 1722 molenaar was van de
Oostermolen te Langerak. Verder vinden
we de familie De Jong in de jaren daarop
als molenaar terug op o.a. de molens 6 en
8 van de Overwaard, de Hoge Molen, de
Sliklandse molen, polder Brandwijk, Peilmo-
len (Neder-Heicop), de Blokker, e.a.
Piet de Jong is ons ontvallen, maar op de
eerste molen van de Overwaard zet zoon
Hans de familietraditie voort, ook al is het
malen waar het erop aankomt inmiddels
(ver) verleden tijd. G. Ottevanger

Schiedamse aprilmop of ...

Het Nieuwe Stadsblad in Schiedam kwam
met het grote molennieuws: Schiedam zou
gaan zorgen voor een zesde molen, te we-
ten De Oostmolen. Deze molen zou als
enige nog herbouwd kunnen worden op
zijn oorspronkelijke plek op de hoek van de
Lange Kerkstraat en het Broersveld. De oor-
spronkelijke molen, gebouwd in 1727, was
in 1899 grotendeels gesloopt. Er bleef nog
een stomp staan, zoals eertijds van De
Palmboom. Deze werd in 1962 gesloopt. In
1984 werd de plaats van de molen aan de
Broersvest aangegeven. Het Nieuwe Stads-
blad zorgde voor een foto van een afzet-
ting in verband met funderingsonderzoek
voor de herbouw. Stedenbouwkundige
Bert van Kan had een plan ingediend bij
de gemeente om de molen te herbouwen.
De Nieuwe Oostmolen zou een exclusief
hotel gaan huisvesten. ‘s Avonds (1 april)
zou er volgens Het Nieuwe Stadsblad een
presentatie van de plannen plaatsvinden
in de Stadswinkel aan het Stadserf. En daar
kwam de aap uit de mouw: 1 april!
Toch was het niet een en al grap. Verschei-
dene mensen hadden de redactie van Het
Nieuwe Stadsblad gebeld dat ze weliswaar
de grap door hadden, maar vonden dat
die molen er toch moest komen. Al zag
Van Kan het zelf als een ludieke actie; ook
bij hem was er sprake van een serieuze on-
dertoon. Mevrouw Fluiter, raadslid Ge-
meentebelangen vond het toch ook heel
mooi. Wie weet... (Schiedamse aprilgrap
voor de 21e eeuw: meerjarenplan voor de
herbouw van alle verdwenen stenen reu-
zen, zodat ze er weer alle negentien staan;
immers in 1955 waren er nog drie com-
pleet, in 1975 stonden er weer vier; in 1995
vijf. Of hebben ze daar in Schiedam soms
toch een geheime agenda...)

Schiedamse molens gaan wer-
ken voor Vlaardingse molenaar

De beide Schiedamse korenmolens die
nog (beter gezegd: weer) in bedrijf zijn, De

De in 1899/1962 gesloopte Oostmolen
in Schiedam.
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Vrijheid en De Palmboom, gaan malen
voor de Vlaardingse molenaars Boekestijn.
De Walvisch zal, als die klaar is, daar als
derde molen bijkomen. Molenaar Leendert
Sprong van De Palmboom is erg tevreden
met de gemaakte afspraken. Voor de drie
Schiedamse molens is er te weinig werken
en in Vlaardingen kunnen ze het op de Ae-
olus niet meer bijbenen. De winkel in De
Palmboom zal verplaatst worden naar De
Walvisch omdat Sprong de ruimte in de
eerstgenoemde molen hard nodig heeft
voor opslag. De Palmboom heeft immers
niet alleen een maal-, maar ook een mu-
seumfunctie. Dit museum neemt veel
ruimte in beslag, terwijl ook gemalen wordt,
o.a. voor de museumbranderij De Ge-
kroonde Brandersketel en Notaris-jenever.

Molenaar Piet van Elswijk van de
Eendragtsmolen overleden

Dinsdag 6 april overleed geheel onver-
wacht op 65-jarige leeftijd Piet van Elswijk,
molenaar op de laatst overgebleven mo-
len van de negen die eens de Eendragts-
polder onder Zevenhuizen bemalen heb-
ben. Hij werd op zaterdag 10 april begra-
ven op de algemene begraafplaats in Ze-
venhuizen.
De molens van de Eendragtspolder wer-
den in de jaren twintig gesloopt, maar de
molen bij het verlaat tussen Rotte en Hen-
nepsloot ontsprong de dans. In 1949 kocht
het Hoogheemraadschap van Schieland
de molen van de polder. Bij droge zomers
bleek het niet meer mogelijk om in Rotter-
dam water voor land- en tuinbouw op de
Rotte in te laten: het was te zout. Om die re-

De Eendragtsmolen aan de Rotte.

den werd dit inlaten van water verlegd
naar de Snellesluis bij Moordrecht. De Een-
dragtsmolen moest nu het ingelaten water
dat via Snellesluis, de Ringvaart/het Kanaal
en de Hennepsloot bij de molen kwam op
de Rotte uitmalen. Schieland stelde Cees
van Elswijk hiertoe per 24 oktober 1949 aan,
welke in april 1960 werd opgevolgd door
de nu overleden Piet van Elswijk. Omstreeks
die tijd werd naast de molen het be-
staande gemaaltje gebouwd dat de taak
van de molen overnam. Piet van Elswijk,
van beroep plaatwerker, liet de Eendragts-
molen evenwel toch bij tijd en wijle malen,
al is de biotoop van de molen in de loop
der jaren door de ‘groene gordijnen’ danig
verslechterd. 
Met het overlijden van Piet van Elswijk is ook
een stuk molenaarsgeschiedenis afgeslo-
ten. De Van Elswijken vormden een be-
kende watermolenaarsfamilie waarvan le-
den o.a. ook gemalen hebben op molens
van de Hazerswoudse Droogmakerij en de
Driemanspolder. Met het heengaan van
Piet van Elswijk is een eind gekomen aan
de molenaars Van Elswijk.

Verplaatsing van De Oude 
Molen in Kruiningen?

Projectbouw Zeeland wil op het zoge-
naamde Offermanterrein bij De Oude Mo-
len in Kruiningen huizen bouwen. De aan-
wezigheid van de molen beperkt de mo-De Oude Molen in Kruiningen.

gelijkheden hiertoe. De projectontwikke-
laar wil daarom dat de molen verplaatst
wordt en is bereid de kosten ervan voor zijn
rekening te nemen. De molen zou dan een
plaatsje krijgen op de hoek van de Slag-
veldstraat en de Sluisweg, waardoor hij
meer in het zicht (bij de weg naar het veer
Kruiningen-Perkpolder) en beter op de
wind komt te staan. De afstand waarover
de molen verplaatst moet worden is ge-
ring: circa 100 m. Daardoor blijft de dorps-
bebouwing van Kruiningen akelig dichtbij,
met alle consequenties van dien.

Watermolen in Gemert 
opgegraven

Waterkracht regeert windkracht. Wanneer
er voldoende stromend water is, dan gaf
men de voorkeur aan water- boven wind-
molens. Wanneer de watermolens in ge-
breke bleven - en dat kon door meerdere
oorzaken - dan ziet men dat windmolens
watermolen gaan verdringen. Zoiets ge-
beurde in het Peelland, war in totaal zo’n
twaalf door waterkracht aangedreven
molens hebben gestaan. Later zal deze
streek rijk aan windkorenmolens worden. Zo
haalden van de twaalf bekende watermo-
lens in de Peel er maar vijf het jaar 1800.
Eén van die zeven vroeg verdwenen mo-
lens lag in Gemert op het nu gedempte ri-
viertje de Rips. Hij zou in oorsprong aan het
einde van de dertiende eeuw gebouwd
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zijn. Straatnamen (Molenstraat, Watermo-
len) herinnerden nog aan zijn bestaan. Vo-
rig jaar ontdekte men op een bouwterrein
aan de Molenstraat bewijzen voor het be-
staan van deze molen. Deze kon toen niet
helemaal worden opgegraven omdat de
molenrestanten zich gedeeltelijk onder het
wegdek van de Molenstraat bevonden.
Men mocht daar toen niet graven, maar
nu er aan de Molenstraat gebouwd gaat
worden mag het wel, al kan niet alles op-
gegraven worden om er vermoedelijk ook
resten zitten onder de bestaande huizen
aan de Watermolen. Op 22 maart zijn vrij-
willigers van de Gemertse heemkundekring
en de archeologievereniging Kempen en
Peelland aan de slag gegaan, geleid door
archeoloog Theo de Jong van het bedrijf
Archeoservice. Inmiddels heeft men heel
wat gevonden, vooral veel balken, maar
ook een wig en een lepel. Een dendrolo-
gisch onderzoek (onderzoek aan de hand
van het groeipatroon van de jaarringen
van het hout) moet meer uitsluitsel geven
over de ouderdom.

Opleiding tot vrijwillig molenaar
in Limburg

Met de start van de eerste cursusavond op
woensdag 21 april heeft het Gilde van Vrij-
willige Molenaars, afdeling Limburg, een
nieuwe impuls gegeven aan de opleiding
tot vrijwillige molenaar in deze provincie. De
structuur van de opleiding heeft een ander
karakter gekregen. Naast de erkende Gilde
instructeurs geven nu ook een aantal gast-
docenten de theorielessen op een centrale
plek in de provincie. De praktijklessen wor-
den door zowel Gilde instructeurs als gast-
docenten op diverse locaties in de provin-
cie verzorgd. De opleiding is bedoeld voor
de leerling windmolenaar en de leerling
watermolenaar. Dat is op zich bijzonder
omdat deze hiermee voor het eerst samen
opgeleid worden en daardoor basiskennis
opdoen van beide soorten molens. De cur-
sus staat ook open voor anderen:
de reeds gediplomeerde vrijwillige mole-
naar kan er zijn kennis opfrissen en ook de
geïnteresseerde leek is welkom op de theo-
rie-avonden. De organisatie geschiedt in
samenwerking met de Molenstichting Lim-
burg en het Monumentenhuis Limburg.
Naast algemene kennis over molens die-
nen zowel de wind- als de watermolenaar
beiden over specifieke kennis en vaardig-
heden te beschikken. De inhoud van de
cursus is daarop afgestemd. Ze is gericht
op de verschillende aspecten van het mo-
lenaarsschap en wordt daartoe door een
aantal docenten met kennis van zaken op
deze gebieden gegeven. Voor windmole-
naars is bijvoorbeeld kennis van het weer
onontbeerlijk. Rob van der Giessen, de
weerman van Omroep Limburg, zal
daarom iets vertellen over het weer. Mevr.
mr. M. Leenders en de heer G. van Lank-
veld van het
Waterschap Roer en Overmaas gaan in op
de waterrechten- en plichten, waarmee
de watermolenaar in de uitoefening van
zijn werk te maken zal krijgen. Hoofdmoot

vormen de avonden over de techniek en
het onderhoud, die door instructeurs van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars gege-
ven worden.
Doel van de cursus is om een voldoende
aantal mensen in de gelegenheid te stellen
vrijwillige molenaar te worden en zo-
doende de molens in Limburg draaiende
te houden. Immers, naast regelmatig on-
derhoud is het in bedrijf houden van mo-
lens van het grootste belang voor het be-
houd van deze monumenten van bedrijf
en techniek. In het krachtenspel tussen
wind, water en techniek neemt de mole-
naar een spilfunctie in. Om de continuïteit
te waarborgen streeft het Gilde ernaar om
op iedere molen meer dan één molenaar
aan te stellen. Er bestaat grote behoefte
aan vrijwillige molenaars in de provincie.
De 16 theorie-avonden vinden een keer
per maand plaats op een woensdag-
avond van 20.00 tot 22.30 uur in het Monu-
mentenhuis Limburg, Godsweerdersingel
83 in Roermond. Daarnaast is er nog een
zaterdagmorgen gereserveerd voor theo-
rie. Om voor het afleggen van het examen
in aanmerking te komen moeten de cursis-
ten minimaal 150 uren werkervaring op-
doen met verschillende typen wind- en wa-
termolens verdeeld over alle seizoenen.
Het examen wordt afgenomen volgens de
richtlijnen van de nationale vereniging de
Hollandsche Molen. Een leerling molenaar
kan op ieder gewenst moment aan de op-
leiding beginnen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij de Molenstichting Limburg, tel 0475-
357800.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
Mr. Joep Derckx, instructeur en bestuurs-
lid bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en de Molenstichting Limburg; telefoon
077-4741390,
Ir. Jo Meessen, instructeur en bestuurslid
bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars; 
telefoon 043-3614721.

in ‘t kort:

- De provincie Groningen heeft op 23
maart zes miljoen gulden aan rijkssubsidie
voor monumentenrestauraties verdeeld.
Het maakt ook herstelwerkzaamheden
aan molens mogelijk. Zo gaat er geld naar
de watermolens De Biks in Onnen en De
Eendracht in Sebaldeburen plus de koren-
(en pel-)molens De Hoop in Kropswolde, de
Ceres in Spijk en de Entreprise in Kolham.
- De recent verplaatste spinnekopmolen te
Wirdum is in de nacht van 20 op 21 april
door brand geheel vernield; vermoedelijk
als gevolg van brandstichting. In het vol-
gende nummer hopen we er uitvoeriger op
terug te komen.
- Het College van B & W van de gemeente
West Maas en Waal wil 275.000 gulden uit-
trekken voor restauratie van de korenmolen
De Wielewaal in Beneden-Leeuwen. De
balie en de staart verkeren in slechte staat.
In de molen bevinden zich nog interessante
herinneringen aan het veevoederbedrijf zo-
als dat in de jaren vijftig heeft gewerkt. 
- De provincie Gelderland heeft 81.000 gul-
den beschikbaar gesteld voor restauratie-
werk aan de korenmolen van Nederhe-
mert. De totale kosten worden geraamd
op 135.000 gulden, waardoor 60% ervan is
gedekt. Voor de overige 40% moet nog
een oplossing worden gevonden. 
- Op donderdag 8 april kreeg De Holland-
sche Molen (nu weer met ‘sch’) in Neede
zijn kap weer terug, nadat die gerestau-
reerd en opnieuw gerietdekt was (dit laat-
ste door Kleinjan uit Den Ham). Het molen-
makerswerk is in handen van molenmaker
Groot Wesseldijk. Bij deze restauratie zijn de
oorspronkelijke profielstalen zolderbalken
vervangen door eiken exemplaren.
- De Rotary Amsterdam-Noord heeft een
fietstocht van 35 km georganiseerd door
Waterland op zaterdag 8 mei; landelijke
fietsdag plus nationale molendag. De op-
brengst van deze tocht is bestemd voor de

Opgegraven fundering van de zuidelijke onderste middelmolen van de Eendragts-
polder.
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broodnodige restauratie van de krijtmolen
‘d Admiraal in Amsterdam-Noord.
- De gemeente Texel heeft 50.000 gulden
uitgetrokken voor restauratie van de be-
kende elektriciteitsmolen De Traanroeier
aan de haven van Oudeschild. De ener-
giemaatschappij ENW, eigenaar van de
molen, heeft inmiddels ook een behoorlijk
bedrag toegezegd en zal De Traanroeier
overdragen aan een stichting.
- Herstel van de op 6 maart door brand be-
schadigde molen C in Oudorp, gemeente
Alkmaar, (Zie Molenwereld 1999-4) zal
waarschijnlijk niet veel problemen oproe-
pen omdat de molen door de eigenaar,
de provincie Noord-Holland, tegen her-
bouwwaarde was verzekerd.
- Begin april is de opdracht voor de ver-
plaatsing van de molen Hoop doet Leven
in Rijnsburg de deur uitgegaan (Zie Molen-
wereld 1998-2-30; 1998-10-198). De uitvoe-
ring is toevertrouwd aan molenmaker Verbij
uit Hoogmade. 
- Eind maart werden in Zevenhuizen twee
funderingen van molens van de Eendragts-
polder opgegraven, hetgeen onverwacht

20 juni Dansk Mølledag 
20 juni Journée des Moulins (molendag in
Frankrijk)
26 juniWestlandse Molendag.
4 september Overijsselse Molendag.
3 oktober Kempische Molendag (gebied
globaal tussen Eindhoven en Tilburg; ope-
ningstijden molens: 10.00 - 16.00 uur.
24 oktober Molendag Alkemade en Ja-
cobswoude.

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.

Papiermolen

Bouwplaat 
en poster 
molen 
Breberen (D)
In de tijd dat graficus en illustrator Michael
Schulz zich aan de Nederrijn ging wonen
werkte hij aan een serie panoramakaar-
ten voor gezinstoerisme. Toen hij met
vrouw en kind zijn nieuwe omgeving ging
verkennen, ontdekte hij gebrek aan ge-
richt informatiemateriaal. Zeker in vergelij-
king met aangrenzend Nederland, was
toeristische informatie betreffende mooie
locaties en attracties nauwelijks voorhan-
den.
De afgelopen twee jaren heeft hij naast
zijn dagelijks illustratieve werk, een prach-
tige uitgave ontwikkeld met als onder-
werp een molen uit de regio, waar de
techniek van de molen op een knappe
manier zichtbaar wordt gemaakt .
Alles werd in eigen beheer gerealiseerd,
van het opmeten, tekenen, schrijven van
de teksten tot het ontwerpen van een
passende verpakking toe. Dank zij de

steun van sponsoren, waar-
onder de Nederrijnse Mo-
lenstichting, kon het molen-
pakket verschijnen.
In de speciale verpakking
zit een kleurenposter, met
een gedetailleerde afbeel-
ding plus complete techni-
sche uitleg van de mu-
seum-molen bij Breberen.
(Zo wordt bijvoorbeeld de
wiekentechniek uit de doe-
ken gedaan. Alles in het
Duits, Engels en Neder-
lands) Deze poster draagt
met recht de titel: ‘Hoe
werkt een molen?’
Ter completering van het
totaal heeft Michael Schulz
een technisch knap pe
bouwplaat ontworpen, die
u samen met de poster in
de verpakking vindt.
Al met al is het molenpak-
ket een unieke uitgave, niet
alleen voor de vrienden
van oude ambachten (en
natuurlijk van molens),
maar ook voor de vrienden
van architectuur en bouw-
monumenten. Voor scholen
is het een interessant pro-
ject en zeker een origineel
souvenir uit de Euregio.
Het molenpakket kost f 25,-

en is - buiten een aantal verkooppunten in het Nederrijn
en Maasgebied verkrijgbaar, alsmede bij de ontwerper
zelf; Görlitzer Strasse 20, D-41844 Wegberg, tel 0(031) 2436
2184 / fax 2712. 
(Michael Schulz - persbericht)

De tekening met de poster van de molen van Breberen.

interessante bijzonderheden opleverde. In
het volgende nummer van de Molenwe-
reld hopen we hier uitvoeriger op terug te
komen.
- De restauratie van de korenmolen De Ko-
renbloem in Scherpenisse gaat vooralsnog
niet door omdat de RDMZ de aanpak
heeft afgewezen. De romp blijkt namelijk
scheef te staan en men wil dat dit eerst
wordt verholpen. Nu is die scheefstand
geen nieuws; al tijdens de bouw in 1872 is
de molen naar het westen zijn gaan zak-
ken.

Molenkalender

8 mei Nationale Molendag.
24 mei Deutscher Mühlentag
27 mei Algemene Ledenvergadering Ver-
eniging De Westbrabantse Molens te
Roosendaal.
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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
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Van rompen en stompen (105)

Molenromp
Lichtenvoorde

gesloopt

Molenromp
Lichtenvoorde

gesloopt
Op 6 april begon men met de sloop
van de onttakelde molen van Van
Wijngaarden of Nieuwe Molen in het
Gelderse Lichtenvoorde en nu is er
niets meer dan de herinnering aan
deze kapitale molen. 

De molen van Lichtenvoorde, nog voor het aanbrengen van het Ten
Have-systeem. Links de restanten van de molenbelt.

Het is de derde molenromp in twee jaar
tijd welke in de Achterhoek in ‘s slopers
handen valt. In Lichtenvoorde zelf verd-
wenen zo in 35 jaar tijd drie onttakelde
molenrompen: die van de Boschmolen
van Willemsen in 1963, die van de molen
van Beusink in Lievelde in 1968 en nu die
van Van Wijngaarden.

Krachtpatser

De molen van Van Wijngaarden zou vol-
gens de vader van de Vragenderse mole-
naar Frans Gunnewick een kerkenmolen
geweest zijn; eigendom van de R.K. kerk
(Armbestuur) die de molen verhuurde
aan een molenaar. In 1895 (?) brandde
de molen, toen een beltmolen, geheel uit,
een oom van Frans Gunnewick is toen als
klein kind, samen met zijn vader gaan kij-
ken. De molen werd herbouwd, maar nu
als baliemolen in verband met windbe-
lemmering door bomen aan de zuidwest-
zijde van de molen. De herbouw werd uit-
gevoerd door molenmaker Kreeftenberg
uit Varsseveld. Volgens Frans Gunnewick
was De Nieuwe Molen een mooie, droge
molen; er kwam geen spat water door. Hij
was werkelijk heel mooi gebouwd en
sterk; ook nu zat er nog geen scheurtje in
de romp. De tweede zolder was de balie-
zolder, zodat de molen als het ware met
een zolder verhoogd was. Hij had drie
koppel stenen bij een vlucht van 25 meter.
Bij de herbouw werd de belt niet afgegra-
ven, maar bleef nog jaren liggen zodat
de molen leek op De Eendracht in Wage-

ningen, ook een molen met een belt en
een balie; en eveneens een bijzondere
onttakelde romp die niet gesloopt had
mogen worden, maar was desondanks
gebeurde in april 1996. De molen van
Lichtenvoorde was voor de Achterhoek
heel bijzonder omdat de molen niet al-
leen koren-, maar ook runmolen was; de
gemalen run ging naar de plaatselijke
leerindustrie.
Op 16 mei 1906 sloeg de bliksem in de mo-
len; vrij snel daarna, in 1907 verkocht het
Armbestuur de molen aan A. van Wijn-
gaarden, die de molen al sinds 29 maart
1897 in huur had. Inmiddels zijn vier gene-
raties Van Wijngaarden eigenaar van de
molen geweest. Frans Gunnewick hielp er
in zijn jeugd wel malen. In plaats van naar
de avondschool te gaan spijbelde hij en
ging Wim van Wijngaarden helpen, een
echte windmolenaar. Per 1 januari 1948
kocht Wim de kolossale molen Wilhelmina
in Noorderhoogebrug bij Groningen en
verhuisde daarheen. Die stond toen sinds
17 maart 1947 zonder wieken; het kruis
was er afgestormd toen de molen met zijn
kont in de wind stond; ‘eigen schuld dus’,
zei Wim. Wim van Wijngaarden liet de mo-
len herstellen. Daarbij werd in 1963 de as
gestoken van de molen van Coops uit
Halle, waarvan de romp vorig jaar werd
gesloopt (Zie Molenwereld 1998-9-172).

Onttakeling

In 1942 lieten de Van Wijngaardens in
Lichtenvoorde de wieken van hun molen
nog voorzien van het Ten Have-systeem.
Desondanks kwam in 1958 het einde van
de windmolen. Het onderhoud had te
wensen overgelaten en er moest toen
veel aan de molen gebeuren: onder an-
dere een nieuwe stelling, een nieuwe
staart en nog veel meer, ook aan het bin-
nenwerk. Het vormde de baanbreker
voor een sloopvergunning. Toen het be-
gon duidelijk te worden dat het verkeerd
ging met de molen wilden de gebroeders
Gunnewick de molen kopen als vervan-
ger voor hun slecht te wind staande
grondzeiler achter de Vragenderse kerk.
Vader Gunnewick wilde er evenwel niet
van weten en daarmee was in feite het
lot van de molen in Lichtenvoorde beze-
geld. Hij werd onttakeld en het binnen-
werk ging eruit. Tegen de molen werd een
machinekamer gebouwd en van daaruit
dreef een motor een maalstoel onder in
de molen aan. De romp zelf ging dienst
doen als silo. De roeden waren evenwel
nog niet uitgedraaid! Ze gingen naar Vra-
gender, waar de Gunnewicks toen een
nieuwe molen lieten bouwen; het andere
uiterste. De Lichtenvoordse roeden heb-
ben in Vragender nog 34 jaar dienst ge-

J.S. Bakker
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Waar in de Molenwereld???
Ja, waar in de Molenwereld stond ook al weer iets over jhr. Van Rijckevorsel of Rijnenberg? 

Hoe kan ik alles over de Venemansmolen in Winterswijk terugvinden? 

Er heeft ook iets in gestaan over het Stelsel van Blanken, maar waar? 

En de Prins Alexanderpolder???

Natuurlijk kunt u bladeren en zich wild zoeken. Dat kost tijd en 
geeft ergernis. ‘t Kan veel makkelijker. Gewoon het register raadplegen. 
Dat is er nu over de erste jaargang1998, met indices op:

persoonsnamen;
molens;
zaken;
aardrijkskundige namen.

Alleen het molenregister verwijst al naar meer dan 1000 (!) vermelde 
molens; personen? 1036 verwijzingen om precies te zijn!

Dit grote gemak kunt u niet alleen bestellen als brochure van 54 pagina’s, maar ook 
als diskette in Corel Quattro Pro, dBASE en MS Excel.

U kunt als abonnee de brochure Waar in de Molenwereld? bestellen door het overmaken 
van ƒ 17,50 op postgironummer 4506935 of bankrekeningnummer 3750.30.867 van 
Stichting Molenwereld te Moerkapelle. Wenst u de diskette, 
dan maakt u als abonnee ƒ 12,50 over; wilt u beide dan ƒ 25,-. 
Niet abonnees dienen respectievelijk ƒ 22,50, ƒ 16,- of ƒ 30,- over te maken.

daan; toen waren ze op. Ze genieten nu
de rust naast de molen.
De onttakelde molen in Lichtenvoorde
bleef nog lang als het ware vragen om
eerherstel. Hij miste uitwendig de kap en
de balie, maar bleef een beeldbepalend
pand. 

Ondergang

De ingrijpende veranderingen in de men-
voederindustrie zorgden ervoor dat het
bedrijf van Van Wijngaarden met zijn tijd
en de bedrijfstak meeging. Van lieverlede
werd de molenromp voor driekwart inge-
bouwd met silo’s. De molen zelf werd
meer en meer een onpraktisch object in
het bedrijf. Maar dat gold eigenlijk ook
voor het totale bedrijf dat gelegen was
binnen de bebouwde kom, hetgeen de
gebruikelijke klachten opleverde over
stof, lawaai en verkeersoverlast. Vandaar,
dat de Provinciale Planologische Com-
missie een jaar of vijf geleden in het kader
van een herziening van het bestemmings-
plan voorstelde om het bedrijf van Van
Wijngaarden te verplaatsen naar een be-
drijfsterrein. De gemeente Lichtenvoorde
torpedeerde dit op grond van de kosten.
Dat was jammer, want daarmee was de
kans op eerherstel van de molen voor-
goed verkeken, ja kwam zelfs het totale
verdwijnen binnen het bereid van de mo-
gelijkheden, ondanks de waarde die de
provincie Gelderland toekende aan de

molenromp. In feite liet men in
Lichtenvoorde de kans lopen
die men in Cothen met beide
handen heeft aangegrepen.
Daar verkeerde het veevoeder-
bedrijf van Van Eck in precies
dezelfde situatie. Het bedrijf
werd verplaatst naar Wijk bij
Duurstede en de molen is een
plaatje in het dorpsbeeld. In
Lichtenvoorde kon het niet. 
Toen Van Wijngaarden vorig
jaar een nieuwe milieuvergun-
ning aanvroeg tekenden niet
minder dan 43 omwonenden
bezwaar aan tegen het bedrijf
in de woonbebouwing. De ge-
meente honoreerde in januari
1999 deze bezwaren niet. In
deze vergunning is al rekening
gehouden met de bouw van
een opslagloods en vergroting
van de silo’s hetgeen het ver-
dwijnen van de molenromp
voorspelde. Ondanks het feit
dat er nog geen bouwvergun-
ning voor de nieuwe silo’s is
aangevraagd ging de molen-
romp in april alvast maar tegen
de vlakte. De sloop is uitge-
voerd door het slopersbedrijf
Penterman, hetzelfde bedrijf
dat vorig jaar de molenromp
van Coops in Halle neerhaalde
(Zie Molenwereld 1998-9-172).

De onttakelde molen in augustus 1972, nog zon-
der silo’s. Links de in 1958 gebouwde machineka-
mer.
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Behoud

Geslagen en gered: 

de Molen 
van Speelman

in Overschie

de Molen 
van Speelman

J.S. Bakker

In de meidagen van 1940 werden meer-
dere molens het slachtoffer van de oor-
log. Voor sommige molens betekende
dit het definitieve einde, andere werden
hersteld. Uit een gesprek met de heer
M.C. Speelman bleek dat de oorlogs-
schade voor de molen “De Hoop” in
Overschie juist een keer ten goede be-
tekende.

De molen van Speelman tijdens de moeilijke crisisjaren met een on-
dersteunde balie.

Speelman

Op 23 maart 1861 kocht Pieter Speelman,
‘bouwman’ te Pernis, de Overschiese ko-
renmolen “De Hoop”. De naam Speel-
man is sindsdien aan de molen verbon-
den gebleven, sinds de verplaatsing in
1972 zelfs officieel. Op 14 juli 1877 werd de
eerste steen gelegd voor een tweede
molen, een oliemolen, welke de naam
Marie Cornelis kreeg. In 1900 werd aan de
Schie tegenover “De Hoop” een stoom-
maalderij gebouwd. Dat leidde ertoe dat
de wind steeds minder gebruikt werd. Al-
leen bij een mooie wind gingen de zeilen

Een inslaggat gaf wel een mooie kijk
op het dorp Overschie. (foto E. Speel-
man).

er nog voor, maar omstreeks 1925 was
ook dat in feite afgelopen. De familie
Speelman dacht niet aan slopen, maar
de staat van de molen werd er niet beter

op. Geld voor de stilstaande molen
achtte men in de moeilijke crisisjaren, za-
kelijk gezien, niet verantwoord. Zo moest
de balie ondersteund worden om inzak-
ken te voorkomen.

Slag om de residentie

In mei 1940 wilden de Duitsers Den Haag
snel in handen hebben. Als dat zou lukken
dan zou Nederland capituleren. Vandaar
dat er grootscheepse luchtlandingen op
de vliegvelden rond de residentie waren
gepland: Ockenburg, Ypenburg en Val-
kenburg. De vijand kreeg deze vliegvel-
den wel in handen, maar de Luftwaffe
kon ze niet gebruiken. Vandaar dat de
Duitsers o.a. gebruik maakten van de rijks-
weg Delft-Rotterdam om te landen. Zo
kwamen daar een kleine 200 man terecht
die in de nacht van 11 op 12 mei richting
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Het begin van het werk: het neerlaten van de korte spruit.
(foto E. Speelman).

De nieuwe windpeluw gaat omhoog, het kaapstandertijdperk
in de molenmakerij is nog niet zo heel lang afgelopen! On-
der de gaten voor de balieliggers is de later verplaatste ge-
denksteen zichtbaar, toen met de erop geschilderde molen-
naam. (foto E. Speelman).

Overschie trokken. Op 13 mei kwamen
daar nog meer Duitse troepen bij. Uitein-
delijk zaten zo’n 500 Duitsers o.l.v. Von
Sponeck in het dorp.
De Nederlanders waren er stellig van
overtuigd dat de Duitsers in Overschie de
molen “De Hoop” als uitkijkpost zouden
gebruiken. Het zat er immers in dat ze een
tegenaanval vanuit de richting Delft kon-
den verwachten. Vandaar dat er van-
achter het erf van Rodenburg aan de
rijksweg ten noorden van de molen op de
molen geschoten werd om de veronder-
stelde Duitsers weg te krijgen. Dat er geen
Duitsers zaten bleek wel bij het eerste
schot. De Nederlandse commandant zag
ineens een donkere wolk rond de molen.
“Wat krijgen we nou”, riep hij uit. Die wolk
bleek niet anders dan een groot aantal
duiven uit de molen te zijn dat daar hun
domicilie had. Als er Duitsers gezeten
hadden, dan waren de duiven wel weg
geweest. Ook moet de molen niet alleen
vanaf het noorden beschoten zijn, maar
ook uit het zuiden, want ook daar zaten
inslagen in de romp. Door de beschietin-

De vernieuwde baard. (foto E. Speel-
man).

Rinus Lindhout op de kap: van hoogte-
vrees had hij geen last! (foto E. Speel-
man).

gen werd grote schade aangericht. Een
Studebaker was zwaar beschadigd terwijl
bij een Diamond-vrachtwagen het car-
dan er finaal onder uit geschoten was!
Het pakhuis langs de Schie was in vlam-
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men opgegaan, terwijl ook de oliefabriek
van granaatvuur te lijden had. Zo was er
een granaat door de muur heen naar
binnen gekomen en in het lijnzaad te-
recht gekomen zonder te ontploffen.
Groot was de schrik op het kantoor toen
de fabrieksbaas zomaar eventjes met de
onontplofte granaat kwam aanlopen, die
tussen het zaad was gevonden! Ook de
molen had de strijd niet ongeschonden
doorstaan. Kogelgaten en granaatinsla-
gen waren de sporen ervan. Na de capi-
tulatie werden in de sloot bij de molen vier
gesneuvelde Nederlandse soldaten aan-
getroffen. Maar de molen stond er nog,
als door een wonder.

Herstel

De directie van Speelman was op E.
Speelman na weinig van zins om de mo-
len te doen herstellen: de gevolgen van
de crisis lieten zich nog te veel voelen.
Maar de oudere generatie Speelman die
zich inmiddels uit het bedrijf terug getrok-
ken had lag de molen wel zeer na aan het
hart. Zij stelden toen uit hun privé-midde-
len geld beschikbaar voor het herstel van
de molen. Daarbij ging het niet alleen om

Het aanhangen van de nieuwe staart. (foto E. Speelman).

het ongedaan maken van de oorlogs-
schade, maar ook om al het nagelaten
onderhoud uit de crisisjaren goed te ma-
ken. Zo kon molenmaker D. Ottevanger uit
Moerkapelle, die toen ook nog volop in
het windmolenwerk zat aan de slag. Ko-
bus en Thijs Brandhorst, Rinus Lindhout, Piet
Verschoor en Cor Boevee gingen aan de
slag. De kapspanten/kapbedekking werd
vernieuwd. Er werden een nieuw windpe-
luw en een nieuwe korte spruit gestoken.
Een geheel nieuwe balie hoorde er ook
bij, terwijl de roeden eruit gehaald, gere-
pareerd en opnieuw gestoken werden.
Ook werden er een andere staartbalk en
drie andere schoren aangehangen. Het
vele metselwerk werd uitgevoerd door de

De metselaars aan het werk. (foto E. Speelman).

Laswerk aan de roeden, met links de
molenaars en op de achtergrond de
A13 Rotterdam - Den Haag; geen auto
te zien! (foto E. Speelman).

Rechts: Restant van De Hoop aan de
Delftweg, 24 mei 1974. 
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De molen van Speelman maalt weer. (foto E. Speelman). Sloop van de molen in verband met de verplaatsing naar de
Kleiweg, 28 juli 1971.
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plaatselijke aannemer C. de Hoog & Zo-
nen. Kosten noch moeiten werden ge-
spaard. Meubelmaker Arie Groen stak
een nieuw baard, een exacte kopie van
de oude. De gevelsteen uit het stichtings-
jaar was onleesbaar geworden. Daarom
was deze overschilderd met de molen-
naam Met behulp van deskundigen werd
die ontcijferd en door steenhouwer D.M.
van der Wel in orde gemaakt en op een

beter zichtbare plaats ingemetseld.
Kortom, de molen was als herboren en
dat zou zeer van pas komen.

Malen

Als snel was er onvoldoende en later zelfs
helemaal geen brandstof meer verkrijg-
baar voor de auto’s. Om toch te kunnen

rijden werden ze uitgerust met houtgas-
generatoren. Daarvoor moesten hout-
blokjes gezaagd worden. Voor dat doel
werd de molen ingeschakeld. Op de ko-
ningspil werd een riemschijf aangebracht.
Via overbrengingen werd een cirkelzaag
op de eerste zolder aangedreven. Deze
kwam uit de oliefabriek en was daar ge-
bruikt om lijnkoeken op maat te zagen.
De door Dirk Martijn gezaagde blokken
werden door een luik naar beneden ge-
gooid daar met bijl verder verkleind. Dit
heeft men zo een jaar of twee gedaan.
Vanwege brandstofgebrek kwam de mo-
len ook weer in gebruik voor het malen
van graan. Vele klusjes graan die burgers
bijeen gescharreld hadden bij de boeren
werden in de hongerwinter op de molen
gemalen door molenaar Piet van der
Hoeven. Zo werd er ook voor Diergaarde
Blijdorp gemalen. Toen na de oorlog de
verhoudingen weer normaal werden was
het werken met de molen voorbij. Mole-
naar Piet van der Hoeven liet de molen bij
tijd en wijle nog wel draaien, maar na
diens overlijden was het afgelopen. De
molen stond zo’n twintig jaar stil, in het
kruis, met zijn kop naar het westen tussen
de Schie en de A 13. In de zestiger jaren
hing het lot van de molen weer aan een
zijden draadje omdat hij precies in de
aanvliegroute voor vliegveld Zestienho-
ven stond. Gelukkig bleef de molen be-
houden door verplaatsing naar de Over-
schiese Kleiweg in 1968-1972. Daar werd
de molen op 30 september 1972 weer in
bedrijf gesteld. Dezelfde zeilen uit 1940
gingen weer dienst doen! Sindsdien is de
molen steeds in bedrijf gebleven, eerst
bemalen door Niek de Vreede, de oudere
lezers van ons blad beter bekend als Gist-
en Spiritusstad, en daarna door Ton van
Edixhoven. Aan de Delftweg herinnert de
afgeknotte romp van “De Hoop” nog aan
de roerige episode in de meidagen.

Herbouw van als De Speelman aan de zuidoostkant van Overschie, 10 augustus 1971.

De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 1999-4 wordt door de heer L.J. Tilma uit Eindhoven thuisge-
bracht. Hij heeft het molenduo goed gekend omdat hij er in zijn kinderjaren het uitzicht op
heeft gehad. Beide molens stonden aan de Nauwe Bird onder Grouw. De voorste molen
hoorde bij de Ekemastate; boer Hendrik de Boer; de molen werd rond 1940 vervangen door
een windmotor. De achterste hoorde bij de Sytemastate, boer Houke de Vries. Deze molen
waaide bij een storm in maart 1949 om en werd daarna ook vervangen door een windmo-
tor. De boerderij van De Vries brandde later ook af, waarna het land later bebouwd werd
met villa’s. De voorste molen werd rond 1937 in de vlaggen gezet bij het huwelijk van een
dochter van de boer. De zo versierde molen siert als tekening de stofomslag van het boek
De molens in ons volksleven van Bicker Caarten; tot zover de heer Tilma, die we hartelijk dan-
ken voor zijn medewerking.
De heer D. Posthumus uit Huins is tot dezelfde conclusie gekomen als de heer Tilma, evenals
de heer C. van Hees van de Stichting Molendocumentatie in Amsterdam.
De heer J. Hofstra uit Aalsmeer zocht - en vond ook - beide molens in de omgeving van
Grouw omdat de molen op de voorgrond een zeer hoge kop heeft met een ster op de as-
kop; kenmerken voor molens in de omgeving van deze plaats.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, ongetwijfeld - vanwege de duinen op de achtergrond - uit de
kuststreek van Noord-Holland (Bergen?, Egmond?) maar wie brengt hem precies thuis?
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE
Moerkapelle, fax 079-5931303.

Zoeker
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Jaarvergadering
Gilde van Vrijwillige Molenaars

J.S. Bakker

Als gebruikelijk hield het
Gilde van Vrijwillige ook nu
weer haar jaarvergadering op
de eerste zaterdag in april en
weer in Hotel Haarhuis te
Arnhem. Nadat ‘s morgens
de eigen verenigingszaken
afgehandeld werden stonden
‘s middags de molenbiotoop
en de Nederlandse Gema-
lenstichting centraal.

Het aantal vrijwillige molenaars neemt nog
steeds toe. Dat is ook nodig, wanneer men
bedenkt dat er in Nederland meer dan dui-
zend wind- en watermolens bestaan die
elk minstens een zorgzaam stel handen be-
hoeven. Zo hoopt men op 19 juni de dui-
zendste vrijwilliger officieel te examineren;
een mijlpaal die de nodige aandacht zal
krijgen. Het samenwerkingsverband dat in
Friesland gestalte heeft gekregen heeft zijn
eerste vruchten al afgeworpen in de vorm
van geslaagde vrijwillige molenaars. Zor-
gen zijn er ook: de biotoopproblematiek
blijft onverminderd de aandacht eisen. De
biotoopprijs voor 1998, bedoeld als belo-
ning én stimulans, is nog niet toegekend,
maar het is wel de bedoeling dat deze als
nog wordt uitgereikt. De hygiënecode die
men samen met het AKG ontwikkelt als al-
ternatief voor de HACCP-code is nog niet
rond; het overleg loopt nog. Deze code is
onmisbaar om in het licht van de moderne
regelgeving met molens ook daadwerkelijk
meel te kunnen malen. Een molenkrant
met molenevenementen, speciaal de Na-
tionale Molendag blijkt voor 1999 helaas
niet haalbaar. Het vorig jaar gekozen Gil-
debestuurslid Verwijmeren besloot te be-
danken voor zijn functie, hetgeen hij tijdens
de vergadering toelichtte.

Jaarverslag

Het totaal aantal leden, donateurs enz.
nam in 1998 met niet minder dan 100 per-
sonen toe. Die groei is voor een groot deel
het resultaat van het toetreden van 60 per-
sonen uit de gelederen van het Gild Fryske
Mounders, waarmee men een samenwer-

Grote aandacht voor de biotoopproblematiek.

De heer Pinkse aan het woord.

kingsverband is aangegaan. Het aantal
geslaagde leden bedroeg per 31 decem-
ber 1998 783 voor windmolens tegen 732
het jaar ervoor. Dit houdt in dat er evenwel

een nog niet voldoend aantal vrijwillige
molenaars is om de duizend Nederlandse
molens frequent in beweging te houden.
Dit laatste geldt met 5 gediplomeerde le-
den nog sterker voor watermolens, maar
daar is ongetwijfeld het prille karakter van
de opleiding voor deze categorie debet
aan. Daarom is het verheugend dat ook
het aantal leden in opleiding steeg van 718
tot 787 voor windmolens en van 8 tot 27
voor watermolens. Die opleiding ligt in han-
den van 28 instructeur-vakmolenaars. In to-
taal telde het gilde aan het eind van het
verslagjaar inclusief donateurs etc. 1795 le-
den tegen 1695 het jaar ervoor.

Veiligheid

Molens zijn gevaarlijk: ‘M’n molen is mijn
grootste vriend en m’n grootste vijand’,
placht de Benthuizer molenaar Merbis te
zeggen. Vandaar dat het Gilde verzekerin-
gen zeer belangrijk vindt. Zo is er een col-
lectieve WA-verzekering met daarnaast
een facultatieve ongevallenverzekering en
een facultatieve WA-plusverzekering. De
laatstgenoemde verzekeringsvorm dekt
schade aan de molen door nalatigheid. In
1998 steeg het aantal certificaten voor
beide genoemde verzekeringsvormen van
1326 tot 1536.Vanwege het geringe aantal
schaden kon bij de verzekeringsmaat-
schappij de premie met éénzesde ver-
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laagd worden. Een andere dienst die het
Gilde zijn leden aanbiedt is een gratis con-
trole van bliksemafleiders. Het aantal ge-
controleerde molens daalde van 28 tot 20.
Gelet op het aantal molens waar de gilde-
leden bij betrokken zijn en het belang van
de zaak is dit een bedroevend laag aantal.

Gilde en Gild

Na jarenlang overleg met het Gild Fryske
Mounders is het dan toch gekomen met
een samenwerkingsovereenkomst, welke is
ingegaan per 1 januari 1998. Het komt er in
het kort op neer dat er in Friesland één op-
leiding is tot vrijwillig molenaar welke wordt
afgesloten met het landelijk examen van
De Hollandsche Molen. De reeds gegeven
Friese diploma’s krijgen landelijke erken-
ning, waarvoor De Hollandsche Molen een
verklaring van gelijkwaardigheid afgeeft.

Biotoop

De molenbiotoop blijft aandacht vragen.
Wegens ziekte heeft Evert Smit, de ‘bio-
toopvader’ zijn werk hiervoor moeten neer-

leggen. Als erkenning van zijn verdiensten
in dit opzicht heeft het Gilde besloten de Bi-
otoopprijs naar hem te vernoemen: Evert
Smit Biotoopprijs. De werkzaamheden van
Evert Smit worden tijdelijk vervuld door de
heer J.B.H.E. Pinkse, de secretaris van de
werkgroep Molenbiotoop van De Holland-
sche Molen, terwijl deze vereniging vrijwillig
molenaar Alidus Hofsteenge heeft aange-
steld als opvolger van Gerbrand de Vries.

Contributieverhoging

De jaarcijfers maakten duidelijk dat er in-
gegrepen moest worden. Een voorstel om
de contributie te verhogen van ƒ 30,- tot ƒ
35,- werd aangenomen.Een voorgestelde
wijziging in de statuten om de bestuurster-
mijn te verbinden aan een maximum van
acht jaar werd gewijzigd aangenomen
met twaalf in plaats van acht jaar. Eventu-
ele andere wijzigingen in de statuten wer-
den uitgesteld. In de rondvraag kwamen
onder meer aan de orde: de verkrijgbaar-
heid van de ‘blauwe wimpels’ (nog steeds
voor ƒ 32,50), het rooster van aftreden voor
het bestuur (maximaal twee per jaar), de
publicatie van de jaarstukken, het bekend
maken van evenementen, de veiligheid bij
de actie ‘Millenniumproof’ (draaien met
een molen in een nacht in een jaargetij
waarin je van alles kunt verwachten)

Nogmaals de molenbiotoop

De secretaris van de Werkgroep Molenbio-
toop, de heer Pinkse, ging tijdens de mid-
dagvergadering uitvoerig in op de bio-
toopproblematiek. Nederland wordt
steeds voller en het besef over de nood-
zaak van de ruimte voor een molen ont-
breekt. Het door De Hollandsche Molen
gehanteerde model van de indeling van
de ruimte rond een molen blijkt in de prak-
tijk veelal niet haalbaar, waardoor men
compromissen moet sluiten. Twee dingen
zijn van groot belang:

-wees er vroeg bij wanneer er een aan-
slag op de molenbiotoop dreigt;
-zorg voor een draagvlak ten behoeve
van de molen, zowel op bestuurlijk ni-
veau (molenbeschermingszone, be-
stemmingsplan) als bij de bevolking.

Verder ging hij in op de rol van de biotoop-
wachter, die heel goed op zijn qui-vive
moet zijn ten aanzien van wat er in de om-
geving van molens gebeurt of dreigt te ge-
beuren. Om die reden kan hij geen al te

groot gebied met veel molens onder zijn
hoede hebben. Hij moet signaleren en snel
actie ondernemen, met name op lokaal of
regionaal niveau; een gecentraliseerd sys-
teem werkt in de praktijk moeizaam. Al met
al bleek wel dat de biotoopkwestie toch
een moeizame aangelegenheid is. Destijds
zei Bicker Caarten eens: ‘De slag om de
molen hebben we gewonnen, die om de
biotoop dreigen we te verliezen’ Het grie-
zelige van deze uitspraak is, dat met het
verliezen van de biotoopstrijd ook veel van
de molen weer verloren dreigt te gaan, niet
alleen ten aanzien van het kunnen draaien
of malen, maar ook ten aanzien van de be-
leving van de molen als gedegenereerde
tuinkabouter.

Gemalenstichting

Zoals de watermolens hun functie verloren
en daardoor dreigden te verdwijnen geldt
dat ook voor gemalen, die in dit land in-
middels al een geschiedenis van twee eeu-
wen hebben, zo stelde drs. P. Nijhof, de
voorzitter van de Gemalenstichting. Techni-
sche veranderingen, automatisering,
schaalvergroting en veranderingen in de
bestuurlijke organisatie van waterschappen
bedreigden het voortbestaan van klassieke
gemalen; onverschillig of dit stoom, diesel of
elektrische gemalen betrof. In de jaren ‘70
begonnen de met ondergang bedreigde
gemalen aandacht te trekken als technisch
monument. Tien jaar later begon men te in-
ventariseren wat er nog was, hetgeen
leidde tot de oprichting van de Gemalen-
stichting in 1987, nu een overkoepelde or-
ganisatie van 31 aangesloten stichtingen.
De heer Nijhof lichtte de doelstelling en de
werkwijze van de stichting toe, waarbij men
probeert een draagvlak voor het behoud
van oude gemalen te scheppen, sponsors
werft, informatie verstrekt, activiteiten
coördineert en prioriteiten stelt. Aan de
hand van dia’s schiep de heer Nijhof een
beeld van wat oude gemalen te bieden
hebben, zoals hun veelzijdigheid in archi-
tectuur en techniek. Het voortbestaan en
het zo mogelijk in werking houden ervan is
evenals bij molens alleen mogelijk door in-
tensieve samenwerking van betrokken, om
niet te zeggen bevlogen, mensen en de
overheden om zo een stuk cultuurhistorisch
en waterstaatkundig erfgoed te bewaren
dat laat zien hoe men in dit land al eeuwen
met wisselende middelen de nimmer afla-
tende strijd tegen het water voert. Monu-
menten, zowel molens als gemalen, heb-
ben mensen van nu iets te zeggen over de
ontwikkeling van hun samenleving. Juist dat
verhaal geeft molens, gemalen of welke
monumenten dan ook een diepere dimen-
sie en verheft het aanschouwen ervan bo-
ven ‘apies kijken’. De bij de monumenten
betrokken mensen zijn bij uitstek de spreek-
buizen ervan of behoren dat te zijn, ook vrij-
willige molenaars.

‘Vrijwilliger’ op een stoomgemaal heeft
toch ook een heel aparte charme -
stoomgemaal Mastenbroek, Genemui-
den.

Het bestuur van het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars.



1172de jaargang 1999 nr. 5

WvdL

Het moderne molenleven

’t Betere Werk(1) 

Bouwen bij De Zwaan?
In aanvulling op het bericht ‘Problemen met dorpsuitbreiding bij De Zwaan in Voorst’ ont-
vingen we van de heer Vleming, secretaris van ‘De Zwaan’, stichtingen tot behoud en
gebruik van korenmolen ‘De Zwaan’ aan de Enkweg te Voorst de onderstaande infor-
matie:

Pas toen de bouwvergunningen voor ze-
stig woningen bij De Zwaan in Voorst bij
Zutphen al uitgegeven waren, bleek dat
zowel het bestemmingsplan als de bio-
toopverordening van de provincie de
hoogte van de te bouwen woningen be-
perkte tot de stellinghoogte van de mo-
len, 4.40 m. En dat is te laag voor een mo-
derne woning. In de daarop volgende
paniek vergat men overleg met het mo-
lenbestuur, alle informatie moest uit de
krant komen. Wel was er direct een oplos-
sing. we metselen de onderbouw drie me-
ter op zodat de stelling op 7.40 komt. De
vergunning daarvoor was al bijna rond.
Het bestuur van Stichting De Zwaan werkt
daar niet aan mee. Allereerst omdat het
niet aangaat om om de oudste Gronin-
ger (anno 1740 in Uithuizen, in 1902 ver-
plaatst naar Voorst) molen te verbouwen
en aan te tasten om bestuurlijke fouten te
herstellen. Maar zeker ook omdat er vols-
trekt niet gezocht is naar alternatieven of
compromissen. Er werd lichtvaardig en
pri mitief gereageerd: Stelling te laag?
Verhogenl
Gelukkig is het voor compromissen nooit
te laat en als we om de tafel gaan zitten
overleggen dan zal dat ook bij onze mo-
len wel lukken. We realiseren ons terdege
dat molens bij een dorp moeten horen en
voor hun sociale draagvlak moeten zor-
gen. Dan moet de molen wat over heb-
ben voor woningbouw in de buurt van de
molen en als we dan toch aan het praten
zijn, regelen we gelijk de maximale boom-
hoogte in de buurt. Want dat is écht ver-
velend en onoplosbaar als je dat niet van
te voren goed regelt.
Toch ben je als molenbeheerder in zon si-
tuatie blij met een Provinciale Biotoopver-
ordening en gedenk je de notaris die,
toen we de statuten van de stichting
maakten, een extra beveiliging tegen on-
besuisd handelen inbouwde: ‘Veranderin-
gen van uiterlijk van de molen vereisen de

goedkeuring van de minister belast met
monumentenzorg’. We houden u op de
hoogte.

Het èchte 
molenaarsvak...

Bert en Gert hebben niets meer te malen. Er waren
wat problemen met de kwaliteit van hun meel;
beetje ‘onbakbaar’, of zoiets. Dat zei de plaatselijke
bakker tenminste. En ze deden nog zo hun best: Al
het een beetje meezat, konden ze ‘hun’ 50 kg. per
week over een hele zaterdag ‘uitsmeren’. Vooruit, ze
moesten natuurlijk niet te hard malen, maar dat
deden ze eigenlijk toch nooit. Dat kwam omdat een
aantal heklatten in minder goede staat verkeerde en
ook de koningspil had al jarenlang wat ruimte in
het bovenlager: ‘Ik ga binnenkort maar weer eens
een brief-op-poten naar de gemeente schrijven, want
zo kan kan het ècht niet langer; het is gewoon en
gekkenhuis hier!’, zei Bert vrijwel wekelijks,
waarna Gert steevast vervolgde: ’...om over de bi-
otoop nog maar te zwijgen: die vijf iepen zouden
nodig eens een kopje kleiner gemaakt moeten wor-
den, want zo halen wij onze weekproductie na-
tuurlijk nooit!’.
Maar goed, Bert en Gert hebben dus niets meer te
malen. Dat is jammer, maar Bert en Gert zijn na-
tuurlijk niet bij de meelpakken neer gaan zitten: ze
hebben zich inmiddels helemaal op de bezoekers
gestort. En zo komt het dan ook wel weer min of
meer goed uit dat ze niets meer te malen hebben,
want malen èn bezoekers ontvangen is een lastige
combinatie, zo hebben ze van een naburige be-
roepsmolenaar gehoord. Bovendien is twee mole-
naars op één molen eigenlijk te weinig en onlangs
had Gert zelfs verzucht dat hij blij was ‘van die
wekelijkse last af te zijn...’ Afijn, die elektrische
hulp-maalstoel hoefde nu niet meer te worden aan-
geschaft...

Op een vroege zaterdagmorgen, zoals altijd om ne-
gen uur stipt, komen Bert en Gert bij de molen.
‘Als jij alvast de blauwe wimpel uithangt, zet ik
het bordje “De molen is Open” aan de weg’, zegt
Bert tegen Gert. Stralend zet Bert het onlangs nog
verniste bordje buiten als de eerste potentiële kandi-
daten zich al aandienen: Een echtpaar van middel-
bare leeftijd heeft wel belangstelling voor een mo-
lenbezoek. Snel begint hij met zijn demonstratie
‘molen op de wind zetten’, terwijl de haastig naar
beneden gesnelde Gert een demonstratie ‘zeilen
voorleggen’ ten beste geeft. Gedraaid wordt er voor-
lopig nog niet, want alleen op dìe manier kan Bert
op gemakje de bezoekers een rondleiding in de kap
geven... Gert neemt ondertussen een strategische
positie bovenaan de trap naar de maalzolder in,
teneinde de bezoekers zo lang als mogelijk in de
molen te houden. Enzovoorts (...).
‘Molens worden gerestaureerd met belastinggeld van
alle Nederlanders en wij moeten er zorg voor dra-
gen dat zoveel als mogelijk Nederlanders kennis
kunnen maken met het èchte molenaarsvak’, zegt
Bert regelmatig.
De zojuist genoemde, naburige beroepsmolenaar
staat in principe wel sympathiek tegenover Bert en
Gert en heeft hen zelfs al wat maalgoed aangebo-
den. Wèl vindt hij dat Bert en Gert niet ècht een
goed beeld geven van ‘het èchte molenaarsvak’. Dat
laatste kunnen Bert en Gert maar niet begrijpen... 

’t Betere Werk (3)

Van zAdel-
steen tot 
Zetelkruier
De Stichting Levende Molens, Vincentius-
straat 7, 4701 LM Roosendaal (tel. beheer-
der 0165-541661) laat weten dat het in
Molenwereld 1999-4-95 aangekondigde
boek van zAdelsteen tot Zetelkruier in Ne-
derland bij genoemde stichting besteld
kan worden voor ƒ 100,- plus ƒ 10,- ver-
zendkosten. Dit is gemakkelijker en vooral
voordeliger dan het in België te bestellen
omdat de verzendkosten lager zijn en de
bankkosten (provisie) ontbreken.

Wielmolen
De heer J. den Besten uit Loenen a/d
Vecht deelde mee dat de achterste mo-
len op de foto in Molenwereld 1999-4-90
niet de verdwenen Wielmolen, maar de in
1939 gesloopte Windasmolen is.

’t Betere Werk (2)
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foto loopt nu nog de Hoofdtstraat Oost,
welke het dorp met de bekende Menke-
maborg verbindt, die vlakbij de molen is
gelegen. Toch is hij sterk overtuigd dat dit
hetzelfde loods is, gezien de donkere kleur
van de onderkant, de ojiefvormige “oren”
aan de uiteinden van de dakgoten, de
schoren die het dak ondersteunen. Die zijn
op de molenfoto terug te vinden.’ De za-
gerij is dus toch op de plaats van de molen
herbouwd, waarvan acte.

’t Betere Werk (4)

’t Betere Werk (5)

Nederlandse
Vereniging
van Molen-
makers
In tegenstellig tot hetgeen vermeld staat
in Molenwereld 1999-4-89 is molenmaker
W. Herrewijnen uit Spijkenisse geen voorzit-
ter maar secretaris van de Nederlandse
Vereniging van Molenmakers.

Staloods
De heer van Doornik schrijft naar aanlei-
ding van de onderschriften bij de foto’s
over de loods bij de zaagmolen van Uithui-
zen in Molenwereld 1999-4-75 dat ‘te slo-
pen loods eigenaar Rubertus géén sta-
loods is geweest, want er zit een vaste vloer
tussen, zie de deur met de ladder op de
foto van 20 febr. 1999. De foto van de mo-
len als geheel is vanuit het zuidoosten ge-
nomen, de luchttoto daarentegen uit de
tegenovergestelde richting. Het water
rechtsonder de luchttoto is het haventje
van Uithuizen, nu De Blink. Dit haventje is
het eindpunt van het bekende Boterdiep,
dat naar stad Groningen voert. Het was in
die tijd een zeer belangrijke vaarroute voor
goederentransport. Nu nog vindt men hier
en daar jaagpaden en z.g. rolpalen langs
het water. Vroeger stonden er veel molens
langs het Boterdiep, zelfs nu nog vijf molens
en drie molenrompen. De houtzaagmolen
van Nanninga had een apart balkengat
op het oosten, het haventje op het westen.
Want de te wateren boomstammen zou-
den het laden en lossen van goederen in
het haventje hinderen.
De zagerij is na de brand op de plaats van
de molen gebouwd. Linksonder de lucht-
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Arie Berkhout....
Regen
Ik (Tom Bos) haalde de zeilen eens weg tijdens een
enorme regenbui; doornat kwam ik binnen en ik mop-
perde vreselijk.
Arie: ‘Als je dit niet leuk vindt wordt je nooit een goede
molenaar’ en: ‘Je had je mouwen met zakkentouwtjes
dicht moeten binden, want nu loopt het water uit je
broekspijpen.’



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

* de poster Molens bij Dordrecht van een zeer bijzondere foto uit augustus 1866,
formaat 63 bij 29 cm, afgedrukt op zwaar papier en ongevouwen 
toegezonden in een koker,

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 1998-12,

* Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 1999.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

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

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�

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




