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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

Verbouwingsplannen molenromp
Slochteren stagneren

In 1925 brandde de stenen molen van Tui-
nema in het Groningse Slochteren uit. Een
jaar of vijf geleden kocht het echtpaar Vrie-
ling de vervallen molenromp die aan de
rand van het dorp staat bij de splitsing van
de Korenmolenweg en de Hoofdweg met
de bedoeling om die op te knappen en te
gaan bewonen. Vervolgens wordt het echt-
paar geplaagd met de ene na de andere
tegenslag. Zo zijn er grote problemen met
het recht van uitpad. Oorspronkelijk liep de
uitrit langs het molenaarshuis. Vrieling had
met de toenmalige eigenaar van het huis
afspraken gemaakt, maar die waren niet
notarieel vastgelegd en daardoor is er nu
een probleem. Er is wel een mogelijkheid tot
ontsluiting via de Korenmolendreef, maar
daar is de gemeente niet direct enthousiast
over. Inmiddels loopt hier een rechtszaak
over. Daarnaast vindt de gemeente de
kwaliteit ingediende plannen voor de ver-
bouwing van de molenromp bij de entree
van het dorp maar matig. Hoe het alles af-
loopt is nog niet bekend, maar een echte
molen zal het wel nooit meer worden.

Overijsselse Molendag: 4 sep-
tember 1999

Voor de zevende keer in successie een
OVERIJSSELSE MOLENDAG op de eerste za-
terdag van september. Het is inmiddels een
vast evenement geworden in deze provin-
cie. Ook buiten de provincie geniet de
0verijsselse Molendag nogal wat bekend-
heid, gelet op de grote aantallen bezoe-
kers die onze molens vorig jaar bezochten:
meer dan 7.000 bezoekers op 39 windmo-
lens, 10 watermolens en 1 rosmolen.
0verijssel heeft bijna elk type molen zoals
dat in Nederland oorkomt, behalve de pal-
trok en de torenmolen. Er is ook een grote
verscheidenheid aan functies. Overijssel
heeft twee bedrijfsvaardige windoliemo-

lens en eveneens twee bedrijfsvaardige
wateroliemolens; respectievelijk te Zwolle,
Rijssen, Haaksbergen en Delden. Ook vindt
men er een waterhoutzaagmolen, een
windhoutzaagmolen en een voormalige
windhoutzaagmolen die na restauratie van
de stoommachine weer door stoom wordt
aangedreven) respectievelijk te Dene-
kamp, Deventer en Delden.
Kortom voldoende redenen om 0verijsselse
molens te bezoeken.
Op de molendag zijn meer dan veertig
windmolens en tien watermolens geopend
en/of in bedrijf van 10.00 tot 16.00 uur. Te-
vens is er weer een speciale molentoer-
tocht: de Euregiomolentoertocht. Deze
tocht zal in Twente en gedeeltelijk in Duits-
land plaatsvinden.
Inlichtingen: VVV-kantoren in Overijssel
en/of bij de werkgroep Overijsselse Molen-
dag tel. 0541-625954. 
Werkgroep Overijsselse Molendag.

Molenactiviteiten rond de Mon-
nikenmolen in Sint Jansklooster

De Stichting de Monnikenmolen organiseert
zaterdag 14 augustus een oogstfeest. Man-
nen met pikhaak en zicht(een soort korte
zeis)betreden het land, op de voet gevolgd
door vrouwen in klederdracht. In een och-
tend en middag oogsten zij de tarwe en bin-
den deze op tot schoven. Een schitterend
schouwspel, zo zal het lijken alsof de tijd op
het maaiveld vele jaren heeft stil gestaan.
Er wordt niet alleen geoogst, er zal ook wor-
den gedorst. Dorsen met de dorsstok, vlegel
en een oude dorsmachine aangedreven
door een stoomlocomobiel uit 1898.
In en om de molen zijn verschillende activi-
teiten te bewonderen: o.a. een demonstra-
tie pottenbakken, het maken van klompen,
een show van antieke tractoren en er wor-
den pannenkoeken gebakken. Een nostal-
gische landbouwtrekker met aanhangwa-
gen, onderhoudt een pendeldiensten tus-
sen het land en de molen.
Het is zeker de moeite waard om op zater-
dag 14 augustus van 10- 16 uur een bezoek
te brengen aan de Monnikenmolen in Sint
Jansklooster voor dit bijzondere schouwspel.
Noteer in uw molenagenda 14 augustus. 
Stichting Monnikenmolen.

Verdeling restauratiebudgetten
voor molens in Gelderland

Bij de verdeling van de provinciale restau-
ratiebudgetten voor de periode 1999-2004

is voor molens in de Achterhoek 233.000
gulden uitgetrokken voor de watermolens
van Borculo, 16.000 gulden voor De Hoop
in Rha, 9000 gulden voor de Nooitgedacht
in Warnsveld en 6000 gulden voor de Bui-
tenmolen in Zevenaar, terwijl er ook nog
50.000 gulden gaat naar de stoomzagerij
van Nahuis in Groenlo. In het rivierengebied
gaat er 173.698 gulden naar de korenmo-
len van Rijswijk (geraamde kosten 289.000
gulden), naar de watermolen in Lienden
158.200 gulden (geraamde kosten 220.000
gulden) en voor de Waardenburgse molen
een ton.

Molen De Kroon 150 jaar

In 1999 bestaat molen De Kroon in Arn-
hemse wijk Klarendal precies anderhalve
eeuw. Dit feit zal gedurende het jaar met
verschillende activiteiten feestelijk worden

De Kroon in Arnhem tijdens de grote
restauratie in 1976, die de redding be-
tekende voor de toen zwaar vervallen
molen. (foto J.A. van Krimpen).
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herdacht. De start hiervan vond plaats op
zaterdag 5 juni met de heropening van de
winkel. In februari 1998 heeft er een felle
brand gewoed in de molen, waarbij de ge-
hele winkel verloren is gegaan en verder
grote schade is ontstaan aan de vloeren.
De ontdekking van de brand door een
krantenbezorger en de snelle melding aan
de brandweer heeft voorkomen dat de
brand kon uitslaan. Hierdoor is de schade
‘beperkt’ gebleven. Toch was er voor meer
dan honderdduizend gulden schade aan
de binnenzijde. De molen is nu weer ge-
heel hersteld en schoon gemaakt en er is
een nieuwe winkel gemaakt. Op 5 juni om
09.00 uur was de opening van de gepavoi-
seerde molen (de wieken versierd met
vlaggen en vlaggenlijnen) en het in wer-
king stellen van ‘De Kroon van Klarendal’
door molenaar Ben Hieminga. Er werden
rondleidingen in de molen verzorgd door
verschillende molenaars. De molenwinkel
toonde zijn producten in het geheel ver-
nieuwde interieur. De vrijwilligers van de bij
de molen gelegen kruidentuin vertelden
over de verschillende kruiden die daar
groeien. Het geheel werd met draaiorgel-
muziek omlijst. Een rondgang door de buurt
nodigde de buurtbewoners uit om de ver-
nieuwde winkel en de molen te bezichti-
gen. Buiten de molen werden molenpan-
nenkoeken gebakken. Op de scholen in
de wijk Klarendal waren kleurplaten ver-
spreid voor de leerlingen van de lagere
groepen. Deze kleurplaten konden op 5
juni ingeleverd worden. Op 16 juni werden
er in samenwerking met het wijkcentrum
van Klarendal voor de kinderen van 4 t/m
12 jaar kinderspelen rond de molen geor-
ganiseerd als koekhappen, zaklopen, spij-
kerpoepen, sjoelen, steltlopen, spijkerslaan,
play-backshow, molenkoekjes versieren,
windmolentjes maken, schminken, buttons
maken en de verkiezing van ‘het beste mo-
lenaarsknechtje of molenaarsmeisje van
Klarendal’. Tevens werden bij deze gele-
genheid de winnaars van de kleurplaten-
wedstrijd bekend gemaakt.
Het volgende staat nog op het spel: op 20,
21, 27 en 28 juli is er een speurtocht voor kin-
deren van 9 t/m 12 jaar door de wijk Kla-
rendal, welke eindigt bij de molen, waar de
deelnemers meel krijgen voor pannenkoe-
ken die op de daaropvolgende donder-
dagen gebakken kunnen worden in het
wijkcentrum. Ook deze activiteit wordt sa-
men met het wijkcentrum georganiseerd.
In het begin van het nieuwe schooljaar
start op de scholen in de wijk een molen-
project, waarbij bezoeken aan de molen
en aan een bakker worden gebracht.
Op 30 oktober zal de jaarlijkse contactdag
van de Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen geheel in het teken staan van het
150-jarig bestaan. Deze contactdag is be-
doeld voor de donateurs van de stichting,
vrienden, die er door hun financiële bijdra-
gen mede voor zorgen dat de stichting
haar werkzaamheden voor de molen in
Gelderland, waaronder De Kroon, kan uit-
voeren. Bij deze gelegenheid zal het boek
Molens in Arnhem, 150 jaar molen De Kroon
worden gepresenteerd. Deze uitgave
geeft een compleet beeld van de molen-

geschiedenis van Arnhem; een zeer om-
vangrijke geschiedenis zelfs. Tijdens deze
contactdag wordt tevens een molenmo-
del aangeboden voor de opleiding van
vrijwillige molenaars. Via een diashow
wordt de geschiedenis van molen De
Kroon in beeld gebracht.
Op 11 november, Sint Maarten, zal molen
De Kroon een rol spelen in de activiteiten
die dan worden georganiseerd.
In de kerstvakantie zal er in de avond in de
molen een (spook)vertelling plaatsvinden.
Op 29 en 30 december tenslotte worden er
oliebollen gebakken van eigen gemalen
meel.
Het programma is tot stand gekomen in
goede samenwerking met het wijkcentrum
voor Klarendal.
De activiteiten zijn voor het grootste ge-
deelte gericht op de wijk. Voor de wijk wil
de molen, net als vroeger een functie ver-
vullen. Eind 1998 is ons door de winkeliers-
vereniging in de wijk Klarendal, met mede-
werking van de NUON, buitenverlichting
voor de molen aangeboden. Al het hele
jaar is molen in de avonduren feestelijk ver-
licht. Ze is dan met recht “DE KROON VAN
KLARENDAL” en glinstert volop. 
Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.

Tegenvaller bij restauratie water-
molen Borculo

Sinds september vorig jaar wordt er gewerkt
aan de restauratie van het watermolen-
complex in Borculo. Begin dit jaar zou het
door boktor aangevreten dak vervangen
worden, maar dat bleek niet haalbaar. In
verband met het in de molen gevestigde
restaurant De Stenen Tafel is het niet moge-
lijk om het in de zomer te doen; het hoog-
seizoen voor dit bedrijf. Om die reden ver-
schuift dit werk naar het eind van het toeris-
tenseizoen, najaar 1999. Eind april, begin
mei werd een damwand bij de molens ge-
slagen om het muurwerk dat normaal in het
water staat ‘bewerkbaar’ te krijgen. Inmid-
dels is ook vrijwel al het balkenwerk voor de
waterraderen en de stuw vernieuwd.

Veel werk aan de watermolen van Bor-
culo (foto E.G.M. Esselink).

Herbouw molen Doesburg twijfel-
achtig

Op 15 april 1945 bliezen Duitse bezetters de
korenmolen van Doesburg op. De geschie-
denis van deze molen gaat terug tot 1539.
De toen gestichte Binnenmolen was een
standerdmolen. Deze werd omstreeks 1650
vernieuwd, maar waaide op 1 september
1717 om. De in 1721 voltooide opvolger,
een achtkant, brandde op 21 maart 1804
af en werd nu als stenen baliemolen her-
bouwd. Hij bleef tot het einde toe eigen-
dom van de stad en werd tot circa 1925
verpacht, daarna bleef Doesburg de mo-
len als monument in stand houden. Na het
opblazen van de molen bleef er weinig mo-
len over. In 1945 zat herbouw er niet in, al
was het maar omdat de stad in april 1945
erg geleden had onder het oorlogsgeweld.
In augustus 1947 verkocht de gemeente
Doesburg de as plus nog wat bruikbare res-
tanten: einde molen Doesburg.
Op 15 april 1945 hadden de Duitsers niet al-
leen de molen, maar ook de indrukwek-
kende Martinitoren opgeblazen, waarbij
de kerk zwaar werd beschadigd. De
schade aan de kerk werd hersteld en de
toren in 1965 herbouwd. Wat met de kerk
kon moest per slot ook met de molen kun-
nen. Zo staken zo’n tien jaar geleden een
aantal ondernemende Doesburgers de
hoofden bij elkaar om de molen weer te
herbouwen en ontstond de Stichting de
Doesburgse Stadsmolen. Men wilde de
molen niet op zijn historische plek herbou-
wen, maar zuidelijker, aan de IJsselkade.
De gemeente Doesburg is daar bezig met
een ambitieus bouwplan. Aanvankelijk
nam de stad de herbouw in deze plannen
mee en de bekende molendeskundige
ing. J. den Besten uit Loenen zorgde voor

Ruurlo, koren- en zaagmolen Agneta,
nu eigendom van molenmakers Vaags
uit Aalten.
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een herbouwplan (tekeningen, bestek).
Enige tijd geleden werd de herbouw van
de molen uit de plannen geschrapt, mede
in verband met de bouw van 170 wonin-
gen langs die kade. De Stichting de Does-
burgse Stadsmolens heeft bij de provincie
Gelderland bezwaar aangetekend tegen
de woningbouw om die manier de her-
bouw van de molen op de IJsselkade weer
in beeld te krijgen. Het is zeer de vraag of
dit daadwerkelijk de herbouw bevordert.

Jaarverslag 1998 molen ‘De Ster’
in Geesteren (G)

Vrijwillig molenaar Joop Overman heeft
weer een uitvoerig en prachtig verzorgd
jaarverslag in rijmvorm gemaakt van het
reilen en zeilen op zijn molen ‘De Ster’ in het
Gelderse Geesteren, waarbij hij de molen
als het ware zelf aan het woord laat. Daar-
uit blijkt dat de molen in 1998 65 dagen
voor het publiek was opengesteld, meestal
zaterdagen (48), in totaal ruim 400 uur. Zo’n
1200 mensen bezochten de molen en er
werden 157.246 asomwentelingen ge-
maakt; een jaarrecord voor deze molen. Er
werd in totaal 313 uur ‘voor de prins ge-
draaid’, terwijl er 44 uur daadwerkelijk werd
gemalen; in totaal acht ton, hetgeen mo-
gelijk werd gemaakt door Hendrikx Voe-
ders uit Lochem. 
Aan de molen werd door de molenaar(s)
het nodige onderhoud uitgevoerd, maar
het wachten is nog op een grote beurt (zie
Molenwereld 1999-2-29).
De expositie van pentekeningen van H.
van Velzen uit Breda was een groot succes.
Al met al geeft het verslag wederom een
goed beeld van wat er op een door vrijwil-
ligers bemalen molen passeert.

Molenstenen in Renkum 
gevonden

Bij graafwerkzaamheden op het industrie-
terrein Beukenlaan te Renkum zijn twee
(halve) molenstenen gevonden. Op grond
van het vierkante gat mag worden gecon-
stateerd dat het kantstenen betreft. Ze

hadden een diameter van circa 1,30 m bij
een dikte van 38 cm. In de omgeving van
de vindplaats hebben meerdere papier-
molens gedraaid, maar waterpapiermo-
lens hadden als regel geen kantstenen (uit-
zondering: De Middelste Molen in Apel-
doorn-Loenen; die heeft wel een stel kant-
stenen, zij het aangedreven door een
stoommachine). Nu werd een der drie pa-
piermolens op het landgoed Kwadenoord,
welke waarschijnlijk kort na 1700 was ge-
sticht, omstreeks 1810 verbouwd tot olie-
molen. Zo’n molen kreeg uiteraard kantste-
nen en daarom zullen de gevonden ste-
nen wel van deze molen afkomstig zijn. De
molen werd aangedreven door de Olie-
molenbeek. In 1867 is er evenwel al sprake
van stoom als drijfkracht. De molen groeit
zo uit tot een stoomoliefabriek; (vanaf 1891
N.V. Stoomolieslagerij ‘Harten’). Deze fa-
briek werd na een faillissement afgebroken
waarna het terrein bij de papierfabriek van
Van Gelder werd getrokken.

Groot molenfeest in Rha

Op zaterdag 29 mei begon in Rha een
groot feest ten gunste van de restauratie
van de molen in deze kleine buurtschap
dat de dag erop werd voortgezet. In een
grote feesttent traden diverse groepen op,
evenals koren en volksdansers. Verder hield
de motorclub De Blije Rijders een jubileum-
tocht en konden bezoekers kleiduiven- en
vogelschieten. Ook waren er activiteiten
voor de jeugdzoals ponyrijden schminken
en tractorklimmen. Verder werd bekend
dat het prins Bernhardfonds een gift van
niet minder dan 36.700 gulden had toege-
kend. Het zal met De Hoop in Rha dus wel
in orde komen.

Nieuwe eigenaar voor de 
Agneta in Ruurlo

Vaags Molenwerken heeft de zaagmolen
AGNETA met de bijbehorende zagerij in
Ruurlo gekocht van H. Gunnewick. Vaags is
van plan om het bedrijf op dezelfde voet
voort te zetten. De naam zal dan ook ge-
woon Houtzagerij AGNETA blijven. Er zullen
echter wel enkele aanpassingen en inves-
teringen nodig zijn om het bedrijf aan de ei-
sen van deze tijd te kunnen laten voldoen.
De dagelijkse leiding zal in handen blijven
van Marcel Wopereis, die reeds achttien
jaar werkzaam is op de zagerij. Zijn ervaring
met het zagen van “molenhout” is in heel
het land bekend en dat wil Vaags graag zo
houden. Sinds 11 mei 1999 draait de zage-
rij voor rekening van de Aaltense molen-
makerij.

Eigenaar wil herstel molen Voorst

In 1866 vestigde ene Stapelbroek een her-
berg in het Achterhoekse Voorst (ge-
meente Gendringen)en bouwde er een
korenmolen die in 1868 in bedrijf kwam. In
1899 gingen de molen en de herberg over
in handen van de familie Van Hall, zodat

de molen dit jaar precies een eeuw fami-
liebezit is. De molen werd na oorlogs-
schade in 1945 onttakeld, waarna er nog
jaren op de motor gemalen is in de maal-
derij bij de molen. De ontwikkelingen in de
veevoedersector betekenden het einde
van het maalderijbedrijf, maar het uit de
herberg ontstane restaurant breidde zich
gestadig uit, waarbij men inspeelde op de
behoefte aan sportieve recreatie. In de
toekomst zouden de Van Hals de molen
weer graag willen completeren.

In memoriam Annie Gunnewick

Op 21 mei 1999 overleed in Doetinchem
Annie Gunnewick, 41 jaar oud, dochter
van de Vragenderse molenaar Frans Gun-
newick. De liefde voor de molen (en het
werken erop) was haar met de paplepel in-
gegeven. Een liefde die ze vertaalde in da-
den. Het molenaarsvak was voor haar
geen spelen met de molen, maar een be-
roep, waarbij zij zich helemaal gaf op de
plaatsen waar dat nodig was: in de molen,
bij de klanten, met de administratie. Zo
droeg zij op haar manier en in haar stijl bij
tot dat bijzondere molenaarsbedrijf in Vra-
gender, waar inzet, vakkennis en molen-
liefde een bedrijf, om niet te zeggen een
leefgemeenschap rond de molen, zelfs te-
gen de verdrukking in, deed bloeien, een
leefgemeenschap, waarvan Annie voluit
deel uit maakte. Dan een ziekte en een
nog onverwacht einde op een leeftijd
waarbij heel veel mensen nog een half le-
ven voor zich hebben liggen. Zorgen en
verdriet zijn de Vragenderse molen en het
molenhuis niet voorbij gegaan. Ondanks
zijn jonge leeftijd - Annie scheelde in leeftijd
nauwelijks met de molen - heeft deze mo-
len al veel, menselijkerwijs te veel in de
rouw moeten staan, vaak bij omstandighe-
den die naar het idee van ons mensen ei-
genlijk niet kunnen, maar desondanks ge-
beuren. Annie werd op 27 mei begraven
op het R.K. kerkhof te Vragender. Het leven
gaat verder, de molen maalt weer, maar
een lege plaats blijft. Zo’n lege plaats gaat
vaak gepaard met herinneringen, die, in
hun pijn van het verdriet, toch, hoe won-
derlijk ook, troost geven, hopelijk ook voor
Helma, Frans, Truus en al die anderen. 

Actie voor De Volharding in 
Zeddam

De korenmolen De Volharding in Zeddam
heeft een grote beurt nodig, waarvoor zo’n
25.000 gulden nodig is. De eigenaar, Gerard
Schothuis, overweegt om de molen onder
te brengen in een stichting zodat er een be-
ter draagvlak ontstaat. Het muurwerk moet
worden hersteld, evenals het gevlucht. Vrij-
willig molenaar Frank de Hoogh heeft con-
tact opgenomen met het Didamse meng-
voederbedrijf Agruniek om de molen te
steunen. Zo is de kans groot dat Agruniek
maalgoed beschikbaar stelt, waardoor er
daadwerkelijk gemalen kan worden op De
Volharding. De Hoogh gaat ook nog een
boekje maken over de molen.

Na de bevrijding werd aan een wiek
van de opgeblazen molen in het zwaar
getroffen Doesburg een pop opgehan-
gen, gemaakt van Duitse uniformen.
Het opschrift op de pop luidt: Geef Sijs
(= Seyss-Inquart, de Duitse rijkscom-
missaris in bezet Nederland)in onze
handen dan zullen we hem verbranden.
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Zaltbommel handhaaft onder-
houdssubsidie molens Zuilichem

Een gemeentelijke herindeling kan gevol-
gen hebben voor molens uit de voorgan-
gers van de nieuwe gemeente. Zo be-
taalde de gemeente Brakel jaarlijks 1250
gulden onderhoudssubsidie voor de beide
molens in de gemeente, de korenmolen en
de watermolen in Zuilichem. Deze ge-
meente is bij de herindeling van de Bom-
melerwaard opgegaan in Zaltbommel.
Gelukkig heeft de gemeente Zaltbommel
die subsidiegewoonte overgenomen en
betaalt nu ook 1250 gulden voor de beide
molens.

Restauratie van molen De Ruiter
in Vreeland begonnen

Op 31 maart 1999 begon de restauratie
van de molen De Ruiter aan de Vecht in
Vreeland met het uithalen van een roe
door burgemeester M.C. Boevée. De plan-
nen dateren nog uit de tijd dat de familie
Schuurman eigenaar van de molen was.
Thans is de familie Groenink eigenaar van
de molen die evenwel wordt geëxploi-
teerd door de Stichting Molen De Ruiter. De
restauratie omvat onder meer het herstel
van het gevlucht, het kruiwerk, de kap en
de balie. De roeden zijn voor herstel naar
roedenmaker Derckx in Wessum gebracht.
De molen zal nu ook op een roe verbusseld
worden als ‘medicijn’ tegen de bestaande
windbelemmering. Met het herstel is een
bedrag van twee ton gemoeid, waarvan
de genoemde stichting zich ten doel heeft
gesteld om een kwart bijeen te brengen.
De uitvoering van het werk is toevertrouwd
aan molenmaker Verbij uit Hoogmade.

Stichting Schermer Molens 
35 jaar

In 1964 werd de Stichting Schermer Molens

opgericht voor de Schermer molens die
aan de sloper of het vuur waren ontsnapt.
De Stichting heeft nu twaalf molens onder
haar hoede: de elf overgebleven Scher-
mermolens plus de korenmolen De Otter in
Oterleek. Binnenkort komen daar nog drie
molens bij: de strijkmolens van de Raaks-
maatboezem bij Rustenburg. De Stichting
heeft besloten om van het 35-jarig bestaan
een groot feest te maken in samenwerking
met de Stichting Uit in het land van Leegh-
water. Het is de bedoeling dat de molens
op 4 en 5 september zullen draaien en dat
ze ‘s avonds verlicht zijn. Verder is er een
auto- en een fietsroute opgesteld. Ter gele-
genheid van dit zevende lustrum verschijnt
de videofilm ‘Woon jij hier?’, terwijl er ook
een 76 pagina’s tellend boek uitkomt over
de Schermer molens: ‘Recht op de wind’
Donateurs betalen op de feestdagen voor
elk tien gulden, anderen ƒ 27,50. Buiten die
dagen is de prijs voor elk ƒ 32,50.

Voddenschuur Schoolmeester
hersteld

Er is het afgelopen jaar veel gedaan aan
de Schoolmeester, de enige wind-papier-
molen van ons land. Augustus vorig jaar
heeft de molen een nieuw rietdek op het
zeskant gekregen, tegelijk is molenmakerij
Saendijck met het werk aan de vodden-
schuur gestart. De voddenschuur is vanaf
het Guispad gezien de meeste linkse schuur
van de molen, hierin bevindt zich onder an-
dere het scheurhok en de hokken voor op-
slag van grondstoffen. Allereerst werd het
interieur van de schuur verwijderd waarbij
zoveel mogelijk rekening gehouden is met
hergebruik. Nadat de vloerdelen verwijderd
waren kon men bij de fundering komen,
alle poeren werden stuk voor stuk gesloopt,
uitgegraven en opnieuw opgemetseld.
Hierna werden vloerbalken en onderslagen
grotendeels vernieuwd en werd een
nieuwe vloer aangebracht. Tevens werd
het dakhout en de noord- en oostweeg

vernieuwd. Na het opnieuw in richten van
de schuur werd boven de dubbele deur in
de oostweeg weer een hijsbalk aange-
bracht. De molenmakers vervingen ook
nog de ree van de kapperij, de balk die de
klappen van de stampers opvangt. Medio
mei was het werk gereed. Herstel van de
voddenschuur is het eerste deel van de res-
tauratie van de bekende papiermolen in
Westzaan. Het tweede deel van de restau-
ratie bestaat uit het opklappen van de
droogschuur. Het ziet er naar uit dat door
een bijdrage van de provincie dit toch me-
dio 2000 van start kan gaan. 

Wederom goed nieuws 
betreffende de Ooievaar

Konden we vorig jaar al melden dat deze
oliemolen weer (voor de prins) draait, sinds
begin dit jaar kunnen ook de kantstenen
weer op de wind aangedreven worden.
Tot voor kort gebruikte de fa. Gruys deze
nog om cacaoafval te malen. De Zaan-
sche Molen heeft echter begin dit jaar het
sinds 1955 lopende erfpachtcontract met
deze firma kunnen afkopen. Hierdoor is de
vereniging (eindelijk) vrij in het gebruik van
de molen. Gelijktijdig heeft men een koop-
optie geplaatst op de schuur van de mo-
len welke nog steeds het eigendom is van
voorgenoemde firma. Als te zijner tijd de
schuur vrijkomt zal deze ook grondig opge-
knapt moeten worden. 
Men is direct met de molen aan de slag
gegaan; het op instortte staande turfhok
ten noorden van de molen werd afgebro-
ken, (herbouw was te duur), de weeg van
de schuur werd aangeheeld. De op lege
zolder staande elektromotor werd met drijf-
werken en al verwijderd. De zeer oude (en
dus gevaarlijke) elektra-installatie werd ver-
vangen door een nieuwe. De buil en trans-
portvijzels voor de cacaoverwerking wer-
den ook afgevoerd. Ook werden nog
enige tonnen cacaoafval uit de molen ver-
wijderd. 
Nadat de bovenbonkelaar omhoog ge-
draaid was kon de koningspil weer draaien
en zodoende maalde de kantstenen voor
het eerst sinds vele jaren weer op wind-
kracht. De maalploeg heeft een hut inge-
richt in de aanbouw aan de NO-kant van
het onderachtkant. 
Dit jaar zal het riet op achtkant en kap ver-
vangen gaan worden. Tevens zal dan de
middelbalk vernieuwd worden. De Zaan-
sche Molen hoopt in de toekomst de mo-
len voor publiek toegankelijk te kunnen
maken. Dit ligt echter zeer moeilijk omdat
de molen volledig omgeven wordt door
het terrein van notenfabrikant Duyvis

Groot onderhoud verfmolen 
De Kat

Begin dit jaar is de bekende toeristenmolen
aan de Zaanse Schans goed onderhanden
genomen. De molen moest voorzien wor-
den van een nieuw rietdek. De sterkte van
het oude dek werd door de toeristen zwaar
op de proef gesteld. Om het nieuwe te be-

Oliemolen De Ooievaar in Zaandam tussen de fabrieksgebouwen van Duyvis.
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De binnenroe gaat uit de Kyck over den Dyck na er 44 jaar gezeten te hebben;
daarvoor zat hij in een korenmolen te Sint Hubert.

schermen is rondom over enige hoogte kip-
pegaas aangebracht. Verder werd er een
nieuwe middelbalk gestoken. Op de kap
werden de kapsporen en de rietlatten ver-
vangen. Voor de sporen heeft men onbe-
zaagde sparren gebruikt. 
Verder werd de steenschijfloop van gietijze-
ren staven voorzien en werden er nieuwe
stellingdeuren gemaakt. De steenhouwer
heeft, met de hand, de legger van het zui-
delijke koppel kantstenen opnieuw vlak ge-
maakt. Ook werd de kuip en het strijkwerk
vernieuwd. De molenaars hebben verder
de winkel van de molen heringericht waar-
door het assortiment flink kon worden uitge-
breid. Begin april ging de molen weer open.

Een ‘mooie’ Kat (met nieuwe
vacht)

Ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk
van ‘vorrefmaalder’ Piet Kempenaar op 22
mei j.l. hebben zijn maten Sjors van Leeu-
wen en Fulco Rol de molen op dinsdag 18
mei ‘mooi’ gezet. Bijzonder is dat de maal-
ploeg het mooimakersgoed zelf gemaakt
hebben met als voorbeeld een foto van
De Duinjager uit 1895. Dit goed heeft een
ander model dan de stukken mooimakers-
goed die in het bezit zijn van Vereniging De
Zaansche Molen. Vroeger hadden veel
molens eigen mooimakersgoed; hierdoor
was er veel meer variatie. De molen stond
mooi tot en met de zaterdag na Luilak. Met
Pinksteren was het weer ‘business as usual’
aan de dijk.

Jaarverslag 1998 molenaars ‘De
Haas’ in Benthuizen

De Haas in Benthuizen is eigendom van
Stichting Molen De Haas waarbij het dage-
lijks beheer is toevertrouwd aan de Vereni-
ging Benthuizer Molenaars. In de praktijk
blijkt dit een zeer efficiënt omgaan met de
molen op te leveren die nagenoeg iedere
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur draait en te
bezoeken is. Daarnaast zijn er ook regelma-
tig extra activiteiten om en met de molen.
De maalploeg voor De Haas bestond in
1998 uit vijf leden, terwijl er drie actieve as-
pirant-leden zijn, molenaars in opleiding.
Het overlijden van Siem Bakker op 10 janu-
ari 1998, oud-eigenaar van de molen en
technische man van de stichting, betekent
ook voor De Haas een gevoelig verlies.
In dat jaar was de molen op 92 dagen in be-
drijf, in totaal 486 uur. Er wordt daadwerkelijk
gemalen voor de eigen winkelverkoop, ter-
wijl er dankzij de medewerking van veevoe-
derbedrijf Van der Bijl uit Koudekerk nog
meer gemalen wordt. In totaal ging het in
1998 om een vijf ton. Er werden circa 190.000
asomwentelingen gemaakt en de molen
werd door zo’n 1200 mensen bezocht.
De vereniging voert zelf veel onderhoud
aan de molen uit. In 1998 was het 121⁄2 jaar
geleden dat de molen voor het eerst
draaide na een periode van onttakeling
en verval. Dit werd niet alleen gevierd,
maar ter gelegenheid hiervan werd ook
een fietstocht uitgegeven langs alle acht

molens van de gemeente Rijnwoude.
Alle positieve geluiden ten spijt is er toch
een punt wat zorgen baart: de molen is
aan het verzakken. Er zijn plannen om een
nieuwe fundering op twaalf heipalen te
maken en de molen vervolgens weer recht
op zijn nieuwe benen te zetten. Daarmee is
naar schatting een ton gemoeid. De uit-
voering is nog toekomstmuziek.
De Haas is nu niet meer weg te denken uit
het dorpsbeeld van Benthuizen. Velen zul-
len misschien niet anders denken dat het
altijd zo geweest is. Maar de redding van
De Haas is één van de grote wonderen uit
het naoorlogse molenbehoud. Daar is hard
voor geknokt en om het zo te houden
wordt er nog steeds hard gewerkt. De Haas
in Benthuizen is in meerdere opzichten
voorbeeldig.

Restauratie Kyck over den Dyck
begonnen.

Op vrijdag 4 juni werden met een grote
kraan de beide meer dan een eeuw oude
Potroeden uit de korenmolen De Kijck over
den Dijck in Dordrecht gehaald, waarmee
de restauratie van deze kolossale molen
begonnen is. Hij doet met een baliehoogte
van 16,30 m en een vlucht van 25,90 m
nauwelijks onder voor zijn Schiedamse
soortgenoten, maar wanneer we beseffen
dat de Kyck over den Dyck op de hoge
Noordendijk staat dan komt de Dordtse
molen in werkelijkheid hoger uit. Bovendien
is de Kyck over den Dyck de oudste nog
bestaande molen van die klasse! Hij is niet
alleen hoog: zijn zichtbare geschiedenis
biedt interessante details, maar roept ook
grote vraagtekens op.
Zo blijkt de molen vroeger een middelbalk
als lange spruit gehad, iets dat je in deze
streek niet direct verwacht; zij het dat ook
de Dordtse oliemolen De Zeelt ook was uit-

gerust met een middelbalk. Foto’s uit de
vorige eeuw tonen de Kyck over den Dyck
al met een lange spruit voor het bovenwiel.
De constructie van de penbalk is ook bij-
zonder: die is namelijk met een ‘broek’, zo-
als die in Noord-Holland (Zaanstreek) be-
kend is. 
Het meest verbazingwekkend is evenwel
de aanwezigheid van drie dichtgemet-
selde ramen ter hoogte van de vloer van
de luizolder, zo zelfs dat deze vloer de ra-
men als het ware doorsnijdt. De indeling
van de molen is dus heel anders geweest
of bedoeld. Drie ramen op een zolder van
een stenen wijst op een ‘werkvloer’. Een lui-
zolder met drie ramen kan, maar is rijkelijk
veel. De conclusie dringt zich op dat men
van plan was om de molen nog hoger te
bouwen dan die nu al is, maar dat men
mogelijk daarvan heeft afgezien omdat de
molen al tijdens de bouw is gaan verzak-
ken. Iets dergelijks heeft ook gespeeld bij
de bouw van de korenmolen De Korenaar
in Poortvliet. Daar tegenover staat het op
het eerste gezicht ontbreken van sporen
van hoger gelegen baliedeuren. Dat het
verzakken van de molen niet vandaag
voor het eerst is blijkt ook wel op de steen-
zolder. De molen is daar zo te zien minstens
één, maar mogelijk zelfs meerdere malen
rechtgezet. Aan de buitenkant is van dit al-
les weinig of niets zichtbaar, zodat het met-
selwerk van de romp in het verleden ook
stevig aangepakt moet zijn.
Al met al zou het best de moeite waard zijn
dat iemand met veel verstand van molens
eens flink tijd stak in de Kyck over den Dyck,
want dat kon nog wel eens meer bijzon-
derheden opleveren!
Het verzakken moet bij de nu begonnen
restauratie voor eens en voor altijd uit de
wereld geholpen worden. Hij staat niet min-
der dan 1,28 m uit het lood! Er komt een
nieuwe fundering waarna de molen met
luchtkussens weer wordt rechtgezet. Het
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betekent ook dat de zolders alle weer ge-
waterpast moeten worden. Het specifieke
molenmakerswerk is toevertrouwd aan de
Stichting Restauratiewerkplaats Schiedam,
terwijl het Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns
uit Utrecht voor de rest zorgt. Het restaura-
tieplan is opgesteld door het Dordtse archi-
tectenbureau Lugten Malschaert. Met de
restauratie en de herinrichting is een be-
drag van ongeveer drie miljoen gulden ge-
moeid.

Vrijwillige molenaars gevraagd
in Gorinchem 

De Stichting Vrienden van de Gorcumse
Molens zoekt een gediplomeerd vrijwillig
molenaar voor:
De Oostmolen, een maalvaardige wipmo-
len, waarvan bewoning mogelijk is;
De Hoop, een stenen baliemolen op de
stadswal.
Beide molens verkeren in uitstekende staat
van onderhoud. 
Meer informatie is te verkrijgen bij genoem -
de Stichting, Postbus 539, 4200 AM Gorin-
chem, tel. 0183-620897 of 0183-636532.

Spanning rond korenmolen
Nieuw-Lekkerland

De Stichting Herstel Molen De Regt is er

niet in geslaagd om met de eigenaar van
de molen, de familie De Regt, tot over-
eenstemming te komen over de aankoop
van deze onttakelde korenmolen (zie Mo-
lenwereld 1998-2-28 en 1999-3-54). De ei-
genaar heeft de molen vervolgens in
handen van makelaar Kool & Van den To-
ren in Oud-Alblas gegeven voor vrije ver-
koop. Het 2410 m2 grote terrein heeft
(ook) bedrijfsbestemming. De molen op
het terrein is een beschermd rijksmonu-
ment. Dit betekent dat hij voor de nieuwe
eigenaar die de bedrijfsbestemming ten
volle wil benutten waarschijnlijk een sta-
in-de-weg is. Dat kan leiden tot het defini-
tieve einde van de molen, maar ook tot
een oplossing in de richting van een
nieuwe toekomst voor de molen elders.
De stichting betreurt het mislukken van de
onderhandelingen met de familie De
Regt, maar geeft desondanks de moed
nog niet op.

Gemeente Sassenheim neemt
lening over

De Stichting De Molen van Sassenheim had
voor het herstel van de stomp van de ko-
ren- en pelmolen De Nijverheid, alias de
Molen van Speelman een garantie ten be-
drage van een halve ton gekregen van
haar voorzitter. Toen deze overleed moest
die garantie omgezet worden in een lening
bij de bank en dat betekende uiteraard
rente betalen, hetgeen voor de stichting
een blok aan het been vormde, omdat er
immers nauwelijks reguliere inkomsten zijn.
Gelukkig is de gemeente bereid om de le-
ning over te nemen en die renteloos voort
te zetten. Verder is de stichting in gesprek
met enige potentiële huurders, waardoor
inkomsten worden gegenereerd. Herstel tot
complete molen is en blijft het hoofddoel,
maar de financiering ervan is, als in veel

van dit soort gevallen, het struikelblok. Bo-
vendien werd op 14 juni het bezwaarschrift
tegen het niet-plaatsen van de molen-
romp op de rijksmonumentenlijst wederom
afgewezen. Deze procedure loopt nu al
een slordige tien jaar(!). De Stichting Oud
Sassenheim beraadt zich momenteel ero-
ver om voor de zoveelste maal in beroep
te gaan. Deze weg heeft in molenland zijns
gelijke niet.

De Walvisch in Schiedam weer in
bedrijf gesteld

De op 14 februari 1996 uitgebrande molen
De Walvisch in Schiedam is uitwendig weer
volledig hersteld en kan weer draaien; van-
daar, dat hij op 29 mei tijdens het Schie-
damse Muziek- en Molenfestival in bedrijf is
gesteld. Burgemeester R. Scheeres van
Schiedam, tevens voorzitter van de Stich-
ting De Schiedamse Molens en de heer C.
de Groot, voorzitter van de Vereniging De
Hollandsche Molen hesen een serie pane-
len in de Schiedamse kleuren geel en zwart
op dat van de straat tot aan de balie
reikte. Na het kantelen van de panelen
openbaarde zich een levensgrote walvis!
Burgemeester Scheeres herinnerde in zijn
toespraak aan de ontzetting die er in Schie-
dam ontstond op het bericht dat De Wal-
visch in brand stond. Een ontzetting die
werd omgezet in enorme daadkracht van
hoog tot laag en van groot tot klein: De
Walvisch moest uit de brand geholpen
worden! Binnen veertien dagen had men
al een ton bijeen. De burgemeester dankte
iedereen voor zijn inzet: de grote en de
kleine gevers, de sponsors en, niet te ver-
geten, de molenmakers. De heer De Groot
wees op de nauwe band tussen De Wal-
visch en zijn vereniging. De Walvisch was
immers van 1928 tot 1982 eigendom van
De Hollandsche Molen, waarna hij over-
ging in handen van de gemeente Schie-
dam. De Walvisch is zo als het ware een
weerspiegeling van het molenbehoud,
toen in 1928 en nu in 1999. Vervolgens
lichtte de heer De Groot onder toeziend
oog van vrijwillig molenaar Rens Franken
de vang van De Walvisch: alle vijf de Schie-
damse reuzen draaiden weer na drie jaar
ontbreken van De Walvisch.
Toch is De Walvisch nog niet klaar: het
gaande werk ontbreekt nog vrijwel geheel.
Het bovenwiel heeft nog geen kammen.
De koning staat al op zijn plaats, maar mist
alle wielen. De stenen met toebehoren en
het luiwerk ontbreekt eveneens. Kortom; er
moet nog heel wat aan de molen gedaan
worden aleer er weer echt gemalen kan
worden. 
Het bedrijf, inclusief de winkel, van G. van
Driel Kluit is geheel uit de molen verdwe-
nen. Onder in de molen is wel weer een
winkel voor ‘molenproducten’ gevestigd,
namelijk die welke tot voor kort in De Palm-
boom heeft gezeten, maar die men uit
ruimteoverwegingen daar liever kwijt dan
rijk was. Wanneer De Walvisch weer geheel
maalvaardig is dan zal die gaan malen
voor de Vlaardingse molenaar N. Boeke-
stijn & Zn.

In gebruikstelling van De Walvisch in
Schiedam: Walvisch + walvis.

De herstelde Walvisch. 
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Leiderdorp wil in de Boterhuis-
polder bouwen

Rijnland mag dan (gedeeltelijk) als het
ware een molenreservaat vormen (zie Mo-
lenwereld 1999-3), het betekent niet dat de
‘reservaatdragers’, de molens, gevrijwaard
zijn van alle kwalen en problemen. Nergens
in Zuid-Holland of misschien wel in geheel
Nederland is het biotoopproblemen zo
structureel voelbaar als hier. Sinds 1991
koopt Leiderdorp grond aan in de Boter-
huispolder om er te kunnen bouwen. Men
heeft er al 45 ha en nu koopt men er weer
7,5 ha tegen de grens met Warmond aan
bij. Rijk en provincie houden het bouwen in
deze polder tegen, maar volgens Leider-
dorp komt daar verandering in. Het bete-
kent ook dat die bebouwing oprukt in de
richting van de Boterhuismolen, al staat die
op een afstand van ongeveer vijfhonderd
meter van de gemeentegrens. Al met al:
waakzaamheid geboden

Onthulling bovenlicht in de 
Windlust in Wateringen

Tijdens de Nationale Molendag werd het
nieuwe raam boven de grote deuren van
de korenmolen in Wateringen onthuld door
de burgemeester. Het oude raam was aan
vervanging toe en toen ontstond het idee
om het nieuwe raam de sierlijke vorm te
geven zoals die blijkt uit de oudste foto’s
van de molen. Dit raam is, naar verluid, in
de oorlog gesneuveld, waarna er een
raam met rechte spijlen kwam. De oude lijst
werd daarbij opnieuw gebruikt, zodat de
plaats van de oorspronkelijke houtverbin-
dingen terug te vinden was. Mede aan de
hand daarvan werd door Jan Hofstra van
de provincie Zuid-Holland het ontwerp voor
het nieuwe raam gemaakt, terwijl molen-
maker Henk van Houten van Verbij Hoogm-
ade voor de uitvoering zorgde. Het was
een arbeidsintensieve klus, waar meer dan
honderd uur in gingen zitten. Het resultaat is
er dan ook naar!

Expositie in Axel: Een molen 
herrijst

In het kader van de in 1998 gestarte restau-
ratie van de uit 1750 daterende Stadsmo-
len aan de Molenstraat in het Zeeuws-
Vlaamse stadje Axel vindt in het streekmu-
seum een expositie plaats met als titel Een
molen herrijst.
Het metselwerk van de molen is tot circa 2
meter boven stellinghoogte reeds gerepa-
reerd. De stelling (omloop) is weer aange-
bracht en momenteel wordt druk gewerkt
aan het herstel van het metselwerk boven
de stelling.
In de werkplaats van de molenmaker lig-
gen de kap, de staart en een belangrijk
deel van de gaande werken (kamwielen)
al gereed voor montage in het najaar van
1999.
Gedurende de winter 1999-2000 zal de mo-
len verder maalvaardig afgewerkt worden
met twee koppel stenen, een buil, een koe-

Onthulling bovenlicht korenmolen
Windlust in Wateringen.

kenbreker, een pletter en een luiwerk.
Molenaar Ko Cappon zal samen met zijn
zoon Jan Arie Cappon de molen op de za-
terdagen en bij andere gelegenheden
weer gaan bemalen.
Door het streekmuseum “Het land van
Axel” zal in een speciale expositie aan-
dacht besteed worden aan de bouw, de
geschiedenis, de onttakeling in 1911 en de
restauratie van de Stadsmolen. Daarnaast
zal ook aandacht besteed worden aan de
diverse andere molens welke ooit in Axel
en Het land van Axel hebben gestaan. Di-
verse archiefstukken, waaronder het bouw-
bestek uit 1749, en heel wat fotomateriaal,
gereedschappen enz. enz. zullen een ver-
haal vertellen over molens in het alge-
meen, de molens in het Land van Axel en
de ‘stadsmolen’ in het bijzonder.
De expositie vindt plaats van 29 juni tot en
met 27 augustus 1999 in het streekmuseum
“Het land van Axel”, Noordstraat 11,
4571 GB Axel. Telefoon 0115-562885.
De Noordstraat ligt in het verlengde van de
Molenstraat en het museum is op loopaf-
stand gelegen van de in restauratie zijnde
molen.
Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 uur
tot 17.00 uur.
Toegangsprijzen:
Kinderen t/m 12 jaar ƒ 0,75; volwassenen 
ƒ 1,50; pas 65+ en C.J.P. 50% reductie; Mu-
seumjaarkaart: gratis. 
Voor het bedrag kan tevens de rest van het
museum met daarin opgenomen de verza-
melingen van de “Axelse Boerenkamer” en
van de vereniging “Den Ouwen Woagen”
worden bezichtigd. F.D.M. Weemaes.

Koninklijke onderscheiding voor
Maris Kodde

Op 29 april was de Zeeuwse molenaar Ma-
ris Kodde op bezoek bij zijn zoon Jos in Tho-
len. Jos loodste zijn vader naar de Grote
Kerk van Tholen waar een heel gezelschap
op de verbouwereerde molenaar wachtte.
Het bleek dat de koningin hem een onder-

scheiding toegekend had voor het vele
werk wat hij gedaan heeft voor de molens
in de regio, met name de standerdmolen
van Sint Annaland en De Jager van Oud-
Vossemeer. Burgemeester Van der Munnik
speldde Maris Kodde de koninklijke onder-
scheiding op en prees hem voor zijn inzet,
speciaal ook voor de opleiding van vrijwil-
lige molenaars. Kodde is de laatste nog in
leven zijnde vakmolenaar van het eiland.
Zijn grootvader kocht de standerdmolen
van Sint Annaland in 1881. Die werd opge-
volgd door zijn zoon, de vader van Maris.
Diens vijf zoons werden alle molenaar: Cees
en Maris bleven in Sint Annaland, Jan kocht
de molen van Ouwerkerk, waar hij in de Fe-
bruariramp van 1953 om het leven kwam,
Fré werkte op diverse molens zoals in Heer-
jansdam (Landzicht), Rotterdam (De
Noord) en Schiedam (De Vrijheid), terwijl de
vijfde broer molenaar werd op De Haan in
Brouwershaven.
Cees en Maris hielden het molenaarsbedrijf
op de standerdmolen van Sint Annaland
tot 1960 aan. Toen ging het niet meer. Ver-
volgens werkte Maris, als zoveel eilanders, in
de Rotterdamse haven tot aan zijn pensio-
nering in 1982. De molenliefde bleef even-
wel. Natuurlijk kreeg de molen van thuis de
eerste en de meeste aandacht. Later
kwam daar de molen De Jager in Oud-Vos-
semeer bij. In 1990 kreeg Maris Kodde van
de Vereniging De Hollandsche Molen het
Certificaat van Verdienste toegekend voor
zijn zorgen voor de molens. Daar is nu de ko-
ninklijke onderscheiding aan toegevoegd,
ook nu weer een felicitatie waard.

De standerdmolen van Sint Annaland,
sinds 1881 de molen van de familie
Kodde.
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Derde Kempische molendag

Op 5 oktober organiseren de Vrienden van
de Kempische Molens weer een Kempi-
sche Molendag. Zij willen de aandacht ves-
tigen op de verscheidenheid en de moge-
lijkheden van molens in de Kempen. In de
Nederlandse Kempen vindt men één stan-
derdmolen, één grondzeiler, twaalf beltmo-
lens, vier baliemolens en zeven water-
rad)molens; in totaal 25 molens. Twintig mo-
lenaars hebben hun medewerking toege-
zegd en zullen dan draaien of malen. Hun
molens zijn te bezoeken tussen 11.00 uur en
17.00 uur.
De deelnemende molen zijn te vinden in:
Aalst, Bergeyk, Borkel en Schaft, Budel (2
molens), Budel-Schoot, Geldrop, Hamont
(België)???, Hapert, Heeze, Hilvarenbeek,
Luyksgestel (2 molens)???, Nuenen, Oerle,
Veldhoven, Vessem en de watermolens in:
Eindhoven/Tongelre (Collsemolen), 
Nuenen/  Neerwetten (Hooidonksemolen),
Oischot/Spoordonk, Dommelen en Valk -
ens waard???
Wilt u meer inlichtingen dan kunt u terecht
bij: J.H.Tielemans

Zomerland 104
5663 HW Geldrop
Tel. 040-2863567 (na 17.00 uur)

Maasoevermolenfietsroute

De Stichting De Ravensteinse Molen heeft
in samenwerking met de VVV Noord-Oost
Brabant een 27 km lange fietsroute opge-
zet, welke ook opgenomen is in een speci-
aal dagarrangement. De route gaat langs
de oevers van de Maas en begint bij de
molen De Raaf in Ravenstein en voert ver-
der langs de molens van Batenburg, Die-
den en Megen alsmede langs het stoom-
gemaal De Tuut in Appeltern. De toeristen
die voor het dagarrangement kiezen kun-
nen in Uden het Museum voor Religieuze
Kunst en/of een wijnproeverij bezoeken, in
Ravenstein een stadswandeling maken en
een speltlunch nuttigen in stadsherberg De
Keurvorst. Dit laatste hangt samen met een
speltproject dat is opgezet rond de molen
van Ravenstein. Van de spelt wordt door
twee bakkers brood gebakken en wordt
ook bier gebrouwen. De route met het bij-
behorende informatieboekje is voor ƒ 3,50
verkrijgbaar bij de VVV.

Peellandse Molenstichting 
bestaat twintig jaar

Dit jaar bestaat de Peellandse Molenstich-
ting twintig jaar. Om dit niet ongemerkt
voorbij te laten gaan is besloten om de be-
treffende molens (in de streek ten oosten
van Eindhoven-Helmond) een passend ca-
deau te geven in de vorm van een vlag.
Het is een witte vlag met daarin in blauw
het logo van de molenstichting. Voor het
eerst waren deze vlaggen bij de Peel-
landse molens te zien op Nationale Molen-
dag. De vlaggen hebben zo’ n beetje de-
zelfde functie als het blauwe vaandel van
het gilde: “welkom!”. Mark Dwarswaard.

Omgeving molen Sint Anthonius
Abt in Borkel aangepakt

De gemeente Valkenswaard heeft een
halve ton uitgetrokken voor het inrichten
van de directe omgeving van de Borkelse
molen. Het initiatief hiertoe is uitgegaan
van een werkgroep die inmiddels is omge-
zet in de Stichting Sint Anthonius Abt, be-
staande uit vertegenwoordigers van de
wijkraad Borkel en Schaft, het Gilde van
Vrijwillige Molenaars en gemeente, die de
molen en het erf zal gaan beheren. In de
500 meter grote heemtuin teelt men ge-
wassen zoals die rond 1900 op het platte-
land voortkwamen: niet alleen tarwe, gerst,
boekweit, maar ook kruiden en fruitbomen.

Derde functie in toekomst terug
bij Holten’s molen

Het zal nog wel enkele jaren duren, maar
ook Holten’s Molen derde functie, de wind-
houtzagerij zal weer terugkeren op de mo-
len. Hiertoe zijn enkele vrijwilligers regelma-
tig in Haarlem bij paltrokmolen de een-
hoorn geweest. In de nabijheid van
deze molen moet de motorzagerij plaats
maken voor woningbouw. De aanwezige
zaagmachines (een horizontale en een
verticale zaagmachine) zouden in eerste
instantie naar een oud-ijzerhandelaar
gaan, maar door tussenkomst van Paul
Groen is de Stichting Holten’s Molen hier-
over ingelicht en die was meteen geïnte-
resseerd.
Zowel de nieuwe als de oude eigenaar van
de grond vonden het beter om de machi-
nes aan Holten’s Molen te schenken, zodat
ze in de toekomst weer gebruikt kunnen
worden. De machines zijn in enkele weken
ontmanteld en getransporteerd naar
Deurne waar ze liggen te wachten op de
reconstructie van de zagerij.
De restauratie van de molen zelf is inmid-
dels nagenoeg gereed. Molenmaker John
de Jongh uit Veldhoven moet nog een
paar kleine dingen afwerken. De molen is
ondertussen preventief behandeld tegen
ongedierte. Mark Dwarswaard.

Deurnese watermolen weer
draaivaardig

Deurnes vijfde molen, de oude watermo-
len op de Vlier bij het kasteel, is sinds kort
weer voorzien van het waterrad en is hier-
mee weer draaivaardig. Draaien doet het
rad dan ook continu. Het gaande werk is in
het verre verleden al uit de molen gehaald
(omstreeks l8l6 is het molenbedrijf al stilge-
legd!), waarna het gebouw als woning
werd ingericht. Het rad heeft vanaf l926
weer dienst gedaan als aandrijving van
een dorsmachine, maar is later verwijderd.
In l994 is het rad gereconstrueerd om het
uitwendige beeld van de watermolen te
complereren. Door de hoge waterstand
vorig najaar trad de Vlier buiten haar oe-
vers en zette het molenerf alsook het kas-
teelterrein blank. Hierdoor zijn het rad en de
lagers erg aangetast en men heeft daar -

om toen het rad uitgenomen om alles te
herstellen. De molen draait nu dus weer vo-
lop. Mark Dwarswaard.

Collse Molen heeft jongste 
watermulder 

Nadat in het vorige nummer van de Mo-
lenwereld al gemeld was dat de molen na
een restauratie werd geopend zijn de twee
leerlingen die bij Edwin van Bussel (klein-
zoon van de bekende
Chr. van bussel) op watermolenaars-exa-
men gegaan en zowel Fer de Vries als Mar-
tijn Coenraads zijn geslaagd. Aangezien
Martijn nog net geen l8 is, mag hij zich dus
de jongste watermulder van Nederland
noemen. Mark Dwarswaard.

Afwachten voor De Volksvriend
te Gemert

De financiële middelen van Gemert zijn
nog niet toereikend. Om die reden laat de
restauratie (met de verplaatsing) van de
molenromp van De Volksvriend nog wat
langer op zich wachten. De gemeente en
de eigenaar zijn het ook nog niet helemaal
met elkaar eens. Ondertussen knaagt de
tand des tijds aan de kap en staart van
deze stenen beltmolen. Laten we hopen
dat het deze molen aan het begin van de
volgende eeuw beter voor de wind gaat.
Mark Dwarswaard.

Biotoop molen Geldrop op de
tocht

De molen van Geldrop heeft veel last van
windbelemmering door bebouwing en bo-
men. De bouw van een tamelijk hoog huis
naast de molen deed de vrijwillige mole-
naars in het geweer komen, waarna B & W
van Geldrop een onderzoek lieten uitvoe-
ren. Om een ideale situatie te creëren zou
óf hoge bebouwing in de nabijheid van de
molen gesloopt moeten worden, óf de mo-
len verhoogd moeten worden, óf de mo-
len verplaatst moeten worden. Het ge-
meentebestuur acht dit niet reëel. Aanpas-
sing van het bestaande bestemminsplan
ten gunste van de molenbiotoop ziet men
ook niet zitten in verband met bestaande
bouwplannen en eventuele schadeclaims.
De molen staat nu eenmaal in een verste-
delijkt gebied en dat moeten molenaars
en molenliefhebbers maar voor lief nemen.

Groot onderhoud voor de 
Johanna Elisabeth in Deurne-
Vlierden

In een eerder artikel over deze molen was
al bekend gemaakt dat er door de firma
Adriaens uit Weert onderhoudswerkzaam-
heden zouden worden uitgevoerd. Het
gaat onder andere om de restauratie van
de bonkelaar en het spoorwiel, die in
slechte staat verkeren; ook wordt een
nieuwe laag bitumen op de kap aange-
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bracht en worden de roeden voor het
eerst sinds de zeventiger jaren doorge-
haald en ontroest.
Bij het verschijnen van dit nummer zullen de
werkzaamheden afgerond zijn en kunnen
Joep Koppens en Harrie Smits de molen
weer elke zaterdagmiddag laten draaien.
Mark Dwarswaard.

De Zeilbergse molen kaalgezet

In het vorige nummer van Molenwereld
was er goed nieuws uit de gemeente
Deurne: alle molens waren regelmatig
draaiend te zien. Maar er is te vroeg ge-
juichd; één van de vier is weer stil komen te
staan, want op maandag 3l mei heeft mo-
lenaar- eigenaar Willy Crommentuijn uit
veiligheids-overwegingen het gevlucht
ontdaan van het hekwerk. De hekke-
scheien en zomen verkeerden in een der-
mate slechte staat dat verder draaien met
de molen onverantwoord zou zijn. De mo-
len wacht al lang op nieuwe roeden, de
oude potroeden(!) Zijn slecht. De geld-
kraan staat, zoals tegenwoordig helaas
veel voorkomt, nagenoeg dicht en het mo-
len(tjes)museum onder in de molen levert
hiervoor niet genoeg geld op. Hopelijk zet-
ten de kale roeden de betrokken instanties
wel aan het nadenken. Mark Dwarswaard.

Restaurateurs in opleiding wer-
ken aan Limburgse watermolens

In 1996 ontstond het project Werken, Leren
en Restaureren in Limburg op initiatief van
Stichting Monumentenhuis Limburg, de
provincie Limburg en SWV Bouwopleiding
in Nuth. Het project houdt een tweejarige
restauratieopleiding in volgens het systeem

De nieuwe standerdmolen Prins Bernhard te Me-
lick-Herkenbosch, in gebruik genomen op Nationale
Molendag (zie Molenwereld 1999-6-131, 
foto B. Dooren).

Melick-Herkenbosch: een standerdmolen tussen de bomen mag zo zijn
bekoring hebben, maar is bepaald niet in overeenstemming met de
richtlijnen voor een goede molenbiotoop (foto B. Dooren).

van het leerlingenwezen: één dag naar
school en vier dagen werken. Er wordt on-
der andere gewerkt aan twee molens, te
weten de Meschermolen in Eijsden en de
Stadbroekermolen in Sittard. Het project
heeft inmiddels een twintigtal restaurateurs
opgeleverd.

Onderzoek naar watermolen in
Lomm

De wateroverlast langs de Maas in de af-
gelopen jaren is aanleiding geweest tot
een serie maatregelen ter verbetering van
dit euvel. Zo moet er langs de Maas in
Lomm een hoogwatergeul komen, waar-
voor zo’n 80 ha land tussen de Maas en de
bebouwing van Lomm wordt ontgrond. In
dit gebied, aan de Litsveldweg, ligt een
perceel dat archeologisch beschermd is
omdat er de resten zouden liggen van een
omstreeks 1450 gestichte waterkorenmo-
len. De eventuele aanleg van de hoogwa-
tergeul heeft ertoe geleid dat het Bureau
de Maaswerken in samenwerking met de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon-
derzoek een onderzoek wil uitvoeren naar
de resten van deze molen.

Actie voor de molen van Meterik

Op 1 januari 1900 maalde de Meterikse
molen Eendracht maakt macht voor het
eerst. Hij was eigendom van de boeren-
bond. In 1975 ging de molen over naar de
gemeente, die hem een jaar of vijf gele-
den in erfpacht overdeed aan de Stichting
Eendracht Maakt Macht. De molen wordt
nu iedere zaterdag door vrijwilligers bema-
len. Bij het honderdjarig bestaan moet de
molen tip-top in orde zijn. Hij moet een verf-

beurt hebben en het voegwerk van de
romp moet ook aangepakt worden, terwijl
er een zoldervloer vernieuwd moet wor-
den. Verder wil men ook graag een brand-
beveiligingsinstallatie aanbrengen. Om die
reden wordt elk Meteriks huishouden ge-
vraagd om à raison van 25 gulden per jaar
zich aan te melden als ‘vriend van de mo-
len’. De molen heeft in de Meterikse dorps-
gemeenschap een meer dan gebruikelijke
rol gespeeld omdat de molen gesticht is
ten behoeve van de kerk: de opbrengsten
van de molen moesten een kerk in Meterik
mogelijk maken. Zoals veel molens in die
tijd, zeker in het zuiden des lands, werd hij
gebouwd met onderdelen van een ges-
loopte Zuid-Hollandse watermolen van on-
bekende oorsprong, die dateerde uit 1798,
maar gelet op bouw- en sloopjaar, moge-
lijk een Nieuwkoopse molen is. 

Herstelplannen Kapelse Molen
Roermond krijgen vastere vorm

In 1930 werd de molen aan de Kapel in
Roermond onttakeld, nadat in 1929 een roe
was gebroken. De molen werd in 1882 ge-
bouwd als opvolger van een in 1880 afge-
brande molen op het Vrijtveld. De nieuwe
molen werd nu aan de Herkenbosserweg
gebouwd als grondzeiler, maar kort na de
eeuwwisseling verhoogd in verband met
de toenemende windbelemmering. Hij
kreeg toen tevens een ijzeren as en ijzeren
roeden. In 1918 ging de molen over aan de
Vereniging Coöperatie Ons Belang met als
zaakvoerder Jacob Bosmans die in 1947 het
bedrijf van de coöperatie overnam. Tot
1985 werd er nog in de molen gemalen. In
1996 werd de Kapelse Molen op de ge-
meentelijke monumentenlijst geplaatst. De
molen is nu eigendom van de gemeente,
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De Kapelse Molen in Roermond voor
de onttakeling met de maalderij voor
de molen.

terwijl de Stichting Kapelse Meule zich be-
ijvert voor herstel. Inmiddels is plaatsing op
de rijksmonumentenlijst aangevraagd en
berekend dat met het herstel tot maalvaar-
dige molen zo’n negen ton is gemoeid. De
gemeente Roermond juicht het initiatief
van harte toe, maar wil toch voor alles eerst
duidelijkheid over de haalbaarheid van de
plannen.

Sluiting Schaloensmolen in 
Valkenburg?

De Schaloensmolen in Valkenburg is te be-
zichtigen dankzij de aanwezigheid van de
tuinman voor de heemtuin bij de molen
van het IVN, het Instituut voor Natuurbe-
schermingseducatie. Deze tuinman kan
betaald worden dankzij een subsidie van
de gemeente. De gemeente staakt deze
subsidie met ingang van 2001 en dat bete-
kent waarschijnlijk dat de tuinman ver-
dwijnt zowel het hek van de tuin als de deur
van de molen op slot gaat.

Nieuwe ansichtkaarten Stichting
Levende Molens

Stichting Levende Molens (Nederland)
heeft weer enkele nieuwe reeksen van an-
sichtkaarten - in kleur - heeft uitgegeven.
Het betreft historische opnamen uit het be-
gin van de jaren zestig, van Nederlandse
molens die intussen zijn onttakeld of geheel
verdwenen. De foto’s zijn van de hand van
M. Van Hoogstraten. Een korte specificatie:
- Heenvliet (ZH) - stenen grondzeiler, afge-
brand in september 1970.

- Leidschendam (ZH) - de Zijdemolen, een
stenen watermolen, gesloopt in 1963.

- Rhoon (ZH) - stenen stellingmolen ‘t Hert,
onttakeld in april 1972 en geheel gesloopt

in maart 1976.
- Streefkerk (ZH) - de Sluismolen, een wip-
molen, afgebrand in juni 1979.

- Streefkerk (ZH) - de Hoge Tiendwegmolen,
een wipmolen, afgebrand in februari 1962.

- Zaandijk (NH) - oliemolen De Koperslager,
afgebrand op 28 juli 1964.

- Berghem (NB) - stenen stellingmolen De
Anna, afgebrand in juni 1970. De romp
bestaat nog.

- Kilder (Gld) - stenen bergmolen Rem-
brandt, onttakeld omstreeks 1990.

- Lienden (Gld) - stenen stellingmolen De
Hoop, onttakeld in 1963.

- Terwolde (Gld) - achtkante stellingmolen
De Ooievaar, afgebrand in april 1973.

- Winterswijk (Gld.) - achtkante bergmolen
De Bataaf, onttakeld in 1964.

- Schoonoord (Dr) - achtkante stellingmo-
len, onttakeld in 1978.

De reeks van 12 kaarten kost fl. 13,50 inclu-
sief de verzendkosten en kan worden be-
steld door overmaken van het bedrag op
giro 41902 of bank 861.888.049, op naam
van Stichting Levende Molens, Vincentiu-
straat 7 te 4701 LM Roosendaal. Voor tele-
fonische inlichtingen kan men contact op-
nemen met 0165 - 54.16.61.
Stichting Levende Molens.

Nieuwe molenkaarten

De heren A. Hoek en H. van Steenbergen
hebben twee molenkaarten uitgegeven;
ze betreffen:
De Middelmolen bij Molenaarsgraaf na de
restauratie van 1998 en:
De Souburgse Molen bij Alblasserdam na
de onttakeling in 1997.
De kaarten kosten ƒ 1,- per stuk, te ver-
meerderen met de porto (ƒ0,80 bij maxi-
maal vijf stuks). Ze zijn te bestellen door het
bedrag over te maken op Postbankreke-
ning 747404 van H. van Steenbergen, A.
Camuserf 38, 3315 BH Dordrecht, onder ver-
melding van het gewenste (en bij over-
schrijving vanaf een bankrekening: het
adres). Voor nadere informatie: tel. 078-
6164297.

in ‘t kort:

- De molen van Burum, die in restauratie is,
wordt ook rechtgezet. Tevens blijkt de balie

slechter dan verwacht, zodat die nu ook
helemaal wordt vernieuwd. Deze onvoor-
ziene werkzaamheden laten de geraamde
restauratiekosten van 387.000 gulden met
60.000 gulden oplopen. De molen komt
hierdoor ook later klaar.
- Op donderdag 3 juni opende mr. J.A.M.
Hendrikx officieel het bezoekerscentrum in
het uit 1856 daterende stoomgemaal van
de polder Mastenbroek onder Genemui-
den. In het bezoekerscentrum staat de ge-
schiedenis van Mastenbroek en het Kam-
pereiland centraal.
- Op vrijdag 25 juni maalde de onlangs vol-
tooide korenmolen De Hoop in Harderwijk
de nog nieuwe buitenroe uit. In het vol-
gende nummer hopen we er uitvoeriger op
terug te komen.
- De onderbouw voor de nieuwe molen in
Kesteren (zie Molenwereld 1999-3-52) staat
al overeind.
- Molenaar Piet Klees uit Westzaan heeft op
de jaarvergadering van De Zaansche Mo-
len een koninklijke onderscheiding ontvan-
gen uit de handen van wethouder Brink-
man van Zaanstad voor zijn jaren lange
verdienste als molenaar van pelmolen Het
Prinsenhof te Westzaan. Verder was Klees
ook zeer actief lid van de muziekvereniging
Crescendo en van de boerenkapel van
Westzaan.
- In meelmolen De Koker aan het Oost-
einde in Wormer is een pelsteen aange-
bracht. Bijzonder is dat deze molen nog
een orgineel opgehekte Zaanse pelroed
heeft.
- Er is een begin gemaakt met de restaura-
tie van de molen van de Driemanspolder in
Leidschendam. De kap van deze molen
wordt geheel vernieuwd en de roeden
worden vervangen.
- Het gemeentebestuur van Nieuwerkerk
a/d IJssel wil tien procent van de ge-
raamde restauratiekosten tot een maxi-
mum van twee ton beschikbaar stellen
voor de restauratie van de onttakelde ko-
renmolen Windlust aan Kortenoord (ZieMo-
lenwereld 1998-11-223 en 1999-2-31). Aan
de molen zelf is men inmiddels ook begon-
nen met het slopen van diverse aanbou-
wen als eerste stap op weg naar herstel tot
een volwaardige molen.
- In Rijnsburg en Voorhout is een begin ge-
maakt met de werkzaamheden voor de
verplaatsing van de Hoop doet leven.
- Op 24 april heropende burgemeester P.
Schoute van Wassenaar de molen, beter

Het stoomgemaal van de polder Mastenbroek bij Genemuiden.
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gezegd het molenhuis bij de korenmolen
Windlust. Met de restauratie ervan was een
bedrag van ruim zeven ton gemoeid. In de
molenwoning is nu een makelaarskantoor
gevestigd, terwijl de eerste verdieping is
verhuurd aan galerie Bianca.
- De rietdekkers zijn aan het werk aan de
Eendragtsmolen in Zevenhuizen, waar het
rietdek van de kap wordt vernieuwd.
- De gemeente Terneuzen wil 70.000 gulden
uittrekken voor nieuwe roeden in de molen
Eben Haëzer te Spui omdat de roeden die

er nu in zitten doorgeroest zijn. Deze zijn zo
oud nog niet: ze zijn in 1963 gemaakt door
W. Schuitema & Zn uit Groningen.
- De gemeenteraad van Mierlo heeft het
plan Molenhoek goedgekeurd (zie Molen-
wereld 1999-3-55). Een drietal bouwblokken
werd ten gunste van de molen een paar
meter opgeschoven, terwijl de maximale
bouwhoogte is verlaagd tot 7,5 m. Verder
zal De Hollandsche Molen betrokken wor-
den bij de uitwerking van de plannen.

Molenkalender

14 augustus Oogstfeest molen Sint Jans-
klooster
4 september Overijsselse Molendag.
4, 5 september Viering 35-jarig bestaan
van de Stichting Schermer Molens.
25 september Zaanse Molendag: alle mo-
lens malen, info kantoor Zaansche Molen
075-6215148.
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.
30 oktober Contactdag Stichting Vrienden
van de Gelderse Molen
13 novemberMolendag Tielerwaard

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)
Vanaf 1 juni: Tentoonstelling ‘Zorg voor Se -
vink Mölle’ in de Winterswijkse bibliotheek.
29 juni t/m 27 augustus: Expositie ‘Een mo-
len herrijst’ in het Streekmuseum Land van
Axel, Noordstraat 11, Axel (dinsdag t/m za-
terdag 13.30 - 17.00 uur) 

De zware onderbouw voor de molen van Kesteren in opbouw (foto E.G.M. Esselink)
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‘Hai Folks!,
We’re on a great holiday in Holland. The weather is
good and we’ve seen lots of beautifull windmills like this
one...’: Het zou een voor de hand liggend opschrift zijn
voor de achterzijde van de hierbij afgebeelde ansicht-
kaart. Bekijkt u hem eens goed, dan valt u op dat er iets
niet klopt: De afgebeelde molen staat helemaal niet in
Holland (c.q. Nederland), maar in de Verenigde Staten!
Het is de in 1964 vanuit het Brabantse Vinkel naar de
Amerikaanse staat Michigan overgeplaatste korenmolen
‘De Zwaan’. OK, hij staat dan wel in het dorp ‘Hol-
land’, maar dit soort toeristische kaarten wordt niet op de
markt gebracht voor intellectuele woordspelingen.

Op het gebied van molens en toerisme/PR klopt er so-
wieso al jaren iets niet. Enerzijds worden tientallen van
dit soort kaarten op de markt geslingerd (en ze verkopen
blijkbaar goed) en blijven de bussen met ‘molens fotogra-
ferende Japanners’ ons land overspoelen. Anderzijds lukt
het ‘ons-molenwereldje’ maar niet om een eigentijdse
brug te slaan naar een groot publiek. Een voorbeeldje:
Op 19 juni a.s. (op het moment dat ik dit schrijf, is het
11 juni) zal de 1000e geslaagde vrijwillig molenaar
(alsnog) geëxamineerd worden door ZKH Prins Claus.
Vooruit, ik feliciteer de betreffende persoon uiteraard van
harte met zijn (of haar) diploma (zelf ben ik nog steeds
niet zover), maar... ‘belangstellenden kunnen de gebeur-
tenissen vanaf het buitenterrein volgen, daar de molen en
de directe omgeving maar beperkt toegankelijk zijn’ (ik
citeer hier slechts MW 1999-6). Nu ken ik de be-
treffende molen toevallig goed en ik kan u melden dat het
genoemde ‘buitenterrein’ helemaal niets voorstelt: De
stelling ligt behoorlijk hoog en de (evenzo hoge) molen-
berg is angstaanjagend klein, waardoor de ‘belangstellen-
den’ noodgedwongen van grote afstand naar enige ‘pop-
petjes’ op de stelling zullen moeten kijken. De molen
zèlf zal aanzienlijk minder zal draaien dan op een re-
guliere zaterdag; Allerlei anonieme mensen zullen na-
melijk diverse onduidelijke handelingen uit moeten voe-
ren met zeilen, touwtjes en kettingen. De ‘die-hard-mo-
lenliefhebber’ die de moeite heeft genomen om naar de
plek des onheils te gaan, zal zich vrijwillig weg moeten
laten jagen van de molenberg door de RVD (zoals vorig
jaar gebeurde bij de opening van een na brand herbouwde
molen in het zuiden des lands) en “Jan Publiek” zal
(zeker bij slecht weer) vroegtijdig de aftocht blazen en
nooit meer iets met ‘ons’ te maken willen hebben (en
groot gelijk hebben ze). Wishing you a great holiday,
wherever you go, with good weather and lots of beautifull
windmills,

Zoeker

De heer Esselink uit Delft vermoedt dat de
‘Zoeker’ uit Molenwereld 1999-6 de koren-
molen Nooit Gedacht in het Brabantse
dorpje Gaal bij Schayk, maar hij is daar niet
zeker van. Hij staat in deze veronderstelling
niet alleen, want Willem Roose uit Gouda
heeft in deze ‘Zoeker’ ook de Gaalse mo-
len herkend. Deze ronde stenen grondzeiler
werd gebouwd in 1858 en stond op een
kleine verhoging. In 1914 kocht Piet Swinkels
de molen van B. van de Water en sindsdien
is de molen in handen van de familie Swin-
kels. In 1950 vonden er nog herstellingen
plaats, maar in 1961 werd de molen, die
toen met één roede stond onttakeld. De
romp zonder kap bestaat nog steeds en is
te vinden aan de Kleingaalseweg, even
ten oosten van de kruising met de Scheise -
straat.
Verder schrijft de heer J. Rentenaar uit Bur-
gerbrug, dat de ‘Zoeker’ uit Molenwereld
1999-5 de in 1925 gesloopte molen van de
polder Grootdam is. Deze molen stond

langs rijksweg N9 tussen Schoorldam en Zij-
persluis. Op de plaats van de molen werd
een elektrisch gedreven pomp neergezet.
In 1930 werd naast het gemaal een sein-
mast neergezet die gebruikt werd als het
peil van de Schermerboezem tot NAP was
gestegen. Deze seinmast werd omstreeks
1985 weer afgebroken. 
Dezelfde afbeelding van de molen staat
ook in het boekje Schoorl in oude ansich-
ten, deel 2. De foto is omstreeks 1920 geno-
men. 
Volgens mr. G. de Vries Az, De zeeweringen
en waterschappen van Noord-Holland
(Haarlem 1894), betrof het een vijzelmolen
met een vlucht van 18,92 m. De diameter
van de vijzel bedroeg 1,48 m. Het zomerpeil
was toen 98 cm - AP, het winterpeil 120 cm
- AP. De polder was 255 ha groot.
Wij danken de inzenders voor hun mede-
werking.

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

houden werden. Neen, dan is de over-
brenging en de diameter van het schep-
rad belangrijker. Een foto op zijn kop ver-
dient ook geen schoonheidsprijs.
Deze zo interessante molen, die helaas
maar zelden maalt, had meer en zeker
beter verdient; misschien iets voor het
vierhonderdjarig bestaan?
De brochure is gratis verkrijgbaar bij het
Hoogheemraadschap van Schieland, Af-
deling Communicatie, Postbus 4059, 3006
AB Rotterdam; tel. 010-4537200, fax 010-
4130694. jsb.

Prinsenmolen
350 jaar

Ter gelegenheid van het 350-jarig be-
staan van de Prinsenmolen te Rotterdam-
Hillegersberg heeft het Hoogheemraad-
schap van Schieland een acht pagina’s
tellende brochure over deze molen uitge-
geven. De molen bemaalde de polder
Berg en Broek en is sinds 1935 eigendom
van het hoogheemraadschap. De bro-
chure is fraai uitgevoerd, maar stelt inhou-
delijk teleur, zeker wanneer het om de ge-
schiedenis van de molen zelf gaat. Het
verhaal over de bemaling van Berg en
Broek, Schiebroek en de 110 Morgen ram-
melt als een hessenwagen. Het is ook on-
begrijpelijk dat met geen woord gerept
wordt over de zo belangrijke proeven die
met deze molen in de jaren 1937-1939 ge-

Papiermolen
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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 0183-353508

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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De reconstructie 
van de olieslagerij 

in Holten’s 

Molen

De reconstructie 
van de olieslagerij 

in Holten’s 

Molen

Nico Jurgens

Holten’s
Molen,
Deurne.
Ontwerpte-
kening voor
de recon-
structie van
de oliesla-
gerij. Aan-
zicht vanuit
de inrij-
poort (Te-
kening Nico
Jurgens).

Reeds enkele malen werd in dit tijdschrift
aandacht besteed aan de reconstructie van
Holtens Molen in Deurne. De gelijkna-

mige stichting heeft lang geijverd voor het
herstel van deze molen. De subsidiërende
overheid was niet snel warm te krijgen

voor dit plan. Holten’s Molen had niets dat
andere molens niet ook hebben. Het was
bij wijze van spreken een dertien-in-een-
dozijn negentiende-eeuwse korenmolen.

De slagbank uit de oliemolen in de
Kattestraat in Wanroy, tijdelijk opgesla-
gen in de standerdmolen.

Aanvankelijk was het de gedachte om de
restauratie in fasen uit te voeren waarbij
het al een mooi resultaat zou zijn als de mo-
len uitwendig compleet hersteld zou wor-
den. In het verleden was Holten’s Molen,
zoals vele van zijn Noord-Brabantse confra-
ters, tevens oliemolen geweest. Door de
olieslagerij te reconstrueren zou de molen
een aanzienlijke meerwaarde krijgen als
monument van de negentiende-eeuwse
agrarische nijverheid. Een wind-korenmo-
len met een kleine olieslagerij kwam in Ne-
derland al tientallen jaren niet meer voor.
Dankzij die meerwaarde bleek het mogelijk
de financiering van de gehele reconstruc-
tie van de molen rond te krijgen, ondanks
de hogere kosten daarvan!
Vanwege mijn ervaring met de reconstruc-
tie van de koren- en oliemolen in Hamont
(Belgisch Limburg) werd door John de
Jongh, die als molenbouwer aangetrokken
was voor de praktische uitvoering van de
reconstructie, voorgesteld dat het ontwerp
aan mij gegund zou worden. In dit artikel
zal ik uiteenzetten hoe het ontwerp tot
stand kwam.

Het vooronderzoek

Om de olieslagerij zoveel mogelijk in over-
eenstemming met de vroegere uitvoering
te reconstrueren was het nodig een bou-
whistorisch onderzoek in Holten’s Molen te
verrichten. Voorafgaand aan dit onder-
zoek werden zoveel mogelijk gegevens
van oliemolens verzameld. Doel was om in-
zicht te krijgen in de vermoedelijke inrich-
ting waardoor de bouwsporen beter geïn-
terpreteerd konden worden.
Van tientallen verdwenen oliemolens wa-
ren gegevens beschikbaar, die verkregen
werden van toevallig overgebleven onder-
delen, foto’s en archivalische gegevens.
Daarnaast werden de nog bestaande olie-
molens en de tekeningen met beschrijvin-
gen in de historische molenboeken bestu-
deerd.
De gegevens van de nog bestaande grote
wind-oliemolens en die uit de historische
molenboeken waren het minst bruikbaar.
Het ging hier immers om de reconstructie
van een in Nederland verdwenen molen-
type; de inrichting van de nog bestaande
oliemolens wijkt daar van af.
De meeste olieslagerijen waren kleine in-
richtingen, meestal aangedreven door
paarden, soms door waterkracht. Van en-
kele kleine olieslagerijen in windmolens was
bekend dat deze ingericht waren met
tweedehands onderdelen die afkomstig
waren van rosmolens. Doorgaans werkten
deze met slechts één kleine slagbank. Het
andere uiterste wordt gevormd door de
grote oliemolens die met een voor- en na-
slag werkten; soms zelfs met drie of vier
slagbanken. Naast verschillen in grootte
konden ook regionale verschillen opge-
merkt worden.
De reconstructie werd vooral gebaseerd
op gegevens van olieslagerijen in zuid-oost
Noord-Brabant en omgeving. Naast enkele
verdwenen molens waren het de oliemo-
len in het Openluchtmuseum in Bokrijk (af-
komstig uit Ellikom, Belgisch Limburg) en de
koren- en oliemolens van Arendonk (pro-
vincie Antwerpen) en Hamont die model
stonden. De laatste eigenaar van de mo-
len voordat de Stichting deze overnam,
Louis Holten, had de olieslagerij nog gezien
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voor deze uitgebroken werd. Hij kon enkele
details over de indeling van de olieslagerij
en de uitvoering van de onderdelen vertel-
len. De kneepjes van het vak werden ver-
teld door enkele oud-molenaars en door
molenspecialist wijlen I.J. de Kramer.

Het bouwhistorisch onderzoek

De aanwezige bouwsporen en enkele res-
terende onderdelen waren voor de recon-
structie uiteraard van primaire betekenis.
De olieslagerij was kort na de oorlog uitge-
broken. Op het eerste gezicht leek er wei-
nig overgebleven te zijn: wie binnen liep
kwam in een bijna lege ruimte met een
gladde betonnen vloer. Uiteindelijk zou een
minimum aan sporen onverwacht veel in-
formatie opleveren.
In 1909 was een zagerij gebouwd buiten de
molen. Dezelfde spil die de olieslagerij aan-
dreef werd ook gebruikt voor de aandrij-
ving van de zagerij, via een horizontale tus-
senas. De zagerij was nog in gebruik geble-
ven nadat de olieslagerij al was uitgebro-
ken. Om die reden waren deze spil met zijn
draagbalk niet verwijderd. Het kamwieltje
dat de olieslagerij aandreef, bestaande uit
een gietijzeren naaf met twaalf houten
kammen, zat nog op de genoemde spil.
Haaks op de draagbalk lag nog een korte
balk naar het metselwerk. Omhoog kijkend
was onder tegen de draagbalken van de
maalzolder een ijzerbalk te zien. Het leek
aannemelijk dat dit de ijzerbalk van de
kantstenen was. Ongeveer aan de tegen-
overgestelde kant in de molen bevond zich
in het metselwerk een uitsparing met een
lagerblokje van een horizontale as. Ertussen
zaten enkele restanten van verticale bal-

Hamont, de olieslagerij vóór de restau-
ratie. Het steenwiel stond model voor
Holten’s Molen.

ken en klossen tegen de draagbalken van
de zolder.
Aan een zolderdraagbalk, aan de kant te-
genover de invaart, was een klos bevestigd
waartegen een dunne verticale as had ge-
draaid. Ongeveer hieronder ging een rond
gat van circa 12 cm. doorsnede vrijwel ho-
rizontaal door het metselwerk naar buiten.
Deze sporen duidden op de plaats waar
het fornuis had gestaan.
De vloer van de maalzolder wordt gedra-
gen door slechts twee houten balken die ik
gemakshalve zal aanduiden als moerbal-
ken. Hiertussen liggen enkele kinderbalken,
waarover betrekkelijk lichte grenen ribben
liggen. De moerbalken worden onder-
steund door stalen I-profielbalken die in de
lengterichting onder de moerbalken lig-
gen. Gezien de zware afmetingen van de
moerbalken waren die waarschijnlijk oor-
spronkelijk bedoeld om het werk alleen te
doen. De stalen balken moeten niettemin
al aanwezig geweest zijn in de periode dat
de olieslagerij nog gebruikt werd. De afme-
tingen komen niet overeen met de stan-
daardisatie (INP-profielbalken) die al vrij
lang bestaat. Het waren oude profielbal-
ken die dus bij de reconstructie gerespec-
teerd moesten worden. Alle genoemde
bouwsporen werden ingemeten.
Louis Holten bezat nog het arduinen stuit-
blok, de ligger en de kantstenen. Het stuit-
blok, met een gewicht van ruim 800 kilo,
was de fundering van de slagbank. Van de
kantstenen was er één gebroken. Er waren
enkele plooien van kamwielen, waarvan
later bleek dat deze nooit hier in de oliesla-
gerij gediend hadden. Wel van de oliesla-
gerij afkomstig waren de rollen uit de heef.
(De heef is het hefstelsel van de heien. Van-
wege de geringe doorsnede van de tui-
melas wijkt de constructie af van de zware
wentelassen in de grote oliemolens die
voorzien zijn van spaken. De tuimelas is de
as waarop de heef zich bevindt, het equi-
valent dus van de wentelas). Ook deze on-
derdelen werden opgemeten.

Moergestel, de rosoliemolen aan de
Heuvelstraat tijdens de sloop. Het tui-
melwiel voor Holten’s Molen werd ge-
baseerd op het overeenkomstige wiel in
Moergestel (foto F. Burgers, 1972).

Reconstructie van de indeling

Met deze gegevens kon de indeling gere-
construeerd worden.
Vanuit het lager in de ijzerbalk werd een
schietlood gehangen. Indien hier het
steenwiel gedraaid had, dan moest dit vrij
kunnen draaien langs het metselwerk en
de oorspronkelijke trap naar de maalzol-
der. De steekcirkel van het hier veronder-
stelde steenwiel kon bepaald worden door
de afstand te meten van het schietlood tot
aan de steekcirkel van het kamwieltje op
de tussenspil. Het steenwiel bleek netjes te
passen bij de muur en de trap. Het quotiënt
van de beide steekcirkels, vermenigvul-
digd met 12 (het aantal kammen van het
kamwieltje) leverde een aantal van 61
kammen of dollen op het steenwiel op.
De behouden rollen van de heef wezen er
op dat de molen een tuimelas had, zoals
gebruikelijk in deze contreien. Het was de
vraag of de tuimelas aangedreven werd
vanaf de tussenspil of vanaf het steenwiel.
Waarschijnlijk had het andere einde van de
tuimelas gedraaid in het lagerblokje in het
metselwerk. De holling in dit lagerblokje
wees in de richting van de steenspil. Bo-
vendien zou een aandrijving vanaf de tus-
senspil nooit gerealiseerd kunnen worden
omdat deze in conflict zou komen met an-
dere onderdelen. Hiermee week de inde-
ling af van de molen van Arendonk, waar
de kollergang en de tuimelas afzonderlijk
aangedreven worden vanaf de tussenspil.
In Holten’s Molen werd het tuimelwiel aan-
gedreven door het steenwiel, zoals gebrui-
kelijk in rosmolens. Zowel het kleine kam-
wieltje als het tuimelwiel liepen in dezelfde
kammen op het steenwiel. Een dergelijke
constructie was alleen mogelijk als het
steenwiel uitgevoerd was als kroonwiel.
Voor twee gangen kammen op het steen-
wiel zou geen plaats geweest zijn. Boven-
dien mag verondersteld worden dat een
molenbouwer steeds zal zoeken naar de

Retie (Antwerpen), kantstenen. De
twee gangen kammen lijken ook hier
op hergebruik te wijzen (foto I.J. de
Kramer, 1965).
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eenvoudigste constructie. Uitgaande van
deze constructie was de steekcirkel, en dus
het aantal kammen van het tuimelwiel te
berekenen: 31 stuks. Een wiel van deze
grootte past ook netjes onder de vloer van
de maalzolder. Nog altijd was niet bewe-
zen dat de kollergang en de tuimelas zich
inderdaad op deze plaatsen hadden be-
vonden. Maar precies op de plaats waar
we dat zouden verwachten werd door een
dichtgespijkerd gat in de vloer de positie
van de verdwenen heien verraden.
De plaats waar het fornuis heeft gestaan
bleek uit de klos met verticale uitholling en
het gat door het metselwerk. De uitholling
was het halve lager van de roerstok. Het
gat was van de rookafvoer.
Nu de positie van de heien bekend was
werd de functie van enkele klossen duide-
lijk. Hierop waren de reestijlen bevestigd
geweest. Duidelijk een geïmproviseerde
constructie. Dit wekte het vermoeden dat
de onderdelen tweedehands geweest wa-
ren en niet op maat gemaakt waren voor
Holten’s Molen. Ook de molens van Aren-
donk en Hamont zijn ingericht met tweede-
hands onderdelen uit ros-oliemolens. 

Het roerwerk

Hoe het roerwerk van het fornuis aange-
dreven was bleek niet direct uit de bouw-
sporen. Was dat via kamwielen, zoals ge-
bruikelijk, of via een drijfriem geweest? De
roerstok aandrijven met een riem was mo-
gelijk maar dan zou een koppeling aange-
bracht moeten worden om de roerstok uit
het werk te kunnen zetten. Het is de simpel-
ste oplossing om dat met twee kamwieltjes
te doen. Het gebruik van een drijfriem (zo-
als dat in de molen van Hoolst in de provin-
cie Antwerpen het geval is) zou nauwelijks
kosten en werk bespaard hebben. Zeker
niet als het vermoeden juist was dat de on-
derdelen van een complete olieslagerij
tweedehands verkregen waren.

Het oliewerk in Holten’s Molen (foto W. Roose).

De kantstenen met rechta de uit Wan-
roy afkomstige slagbank (foto W.
Roose).

Getracht werd om op papier een aandrij-
ving voor de roerstok te ontwerpen met
kamwielen. De grote onbekende hierin is
de overbrengverhouding. Daar bestaat
geen enkele vaste verhouding voor. Het
roermes moet zo snel draaien dat het meel
niet aanbrandt op de plaat van het fornuis,
maar ook weer niet zo snel dat het meel de
pan uitvliegt. Daartussen is een grote
marge. De overbrengverhouding werd in
eerste instantie ontleend aan het roerwerk
van de molen van Arendonk. Na veel pas-
sen en meten bleek er maar één mogelijk-
heid te zijn: de tussenas kon niet haaks op
de tuimelas gelegen hebben, maar moest
schuin gelegen hebben, ongeveer gericht
op het midden van de molen.

Nadat ik die conclusie getrokken had, werd
de autoband van de luirol van de koren-
molen verwijderd. Het bleek een kamwiel
geweest te zijn. De maat deed direct den-
ken aan de kleine kamwielen, zoals die ge-
bruikt werden voor het roerwerk van olie-
molens. Een merkwaardig slijtagepatroon in
de velg wees er op dat dit kamwieltje niet
haaks in een ander kamwiel had gedraaid,
maar onder een stompe hoek. Precies zoals
dat het geval zou zijn volgens de papieren
reconstructie van het roerwerk. Besloten
werd dit kamwiel zijn oude werk weer terug
te geven. Omdat voor het corresponde-
rende wiel slechts beperkte ruimte beschik-
baar was kon het aantal kammen daarvan
berekend worden.
Het kamwieltje op de roerstok draaide ter
hoogte van één van de stalen profielbal-
ken. Dat bepaalde de maximale diameter.

De slagbank met rechts molenmaker
John de Jongh (foto W. Roose).

Vergeleken met andere oliemolens kon het
ook niet veel kleiner geweest zijn. Daarmee
waren de belangrijkste dimensioneringen
bekend.

Opnieuw tweedehands onder-
delen

In 1995 kon Stichting Holten’s Molen enkele
onderdelen verwerven die afkomstig wa-
ren uit de reeds lang gesloopte rosoliemo-
len aan de Kattestraat in Wanroy. Dit waren
de slagbank met het laadgoed en de ree,
het stuitblok, de ligger, de kantstenen, een
balk van het steenraam en een deel van
de tuimelas. Deze onderdelen waren des-
tijds van de container gered door Jan Sel-
ten, vrijwillig molenaar op de standerdmo-
len van Wanroy.
Met deze onderdelen zou in detail afge-
weken moeten worden van de oorspron-
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kelijke inrichting, maar dit zou uit het oog-
punt van het doorgeven van de historie
toch ook een voordeel hebben. Bij een vol-
ledige reconstructie zou alles nieuw ge-
maakt moeten worden terwijl voor de oor-
spronkelijke olieslagerij tweedehands on-
derdelen gebruikt waren. Niet alleen dat
met oud materiaal een meer “echte” aan-
blik werd verkregen, er werd tevens het ver-
haal van het hergebruik van materiaal
mee bewaard.
Omdat één van de kantstenen van Hol-
ten’s Molen gebroken was, moest hiervoor
een vervanger gezocht worden. Dat pro-
bleem was opgelost met de stenen van

Wanroy. Die stenen, die toch altijd aan slij-
tage onderhevig zijn, waren wonderwel
even groot als de oorspronkelijke van Hol-
ten’s Molen. Wel kon de oorspronkelijke lig-
ger van Holten’s Molen gebruikt worden.
Deze heeft de minder gebruikelijke uitvoe-
ring dat de meelring één geheel uitmaakt
met de ligger. Meestal bestaat de meelring
uit een aparte houten ring. In deze ligger
was de opening om het meel af te rapen in
de steen uitgehakt, met een sponning voor
de meelschuif.
Louis Holten had verteld dat er een steen-
raam geweest was. Uit de trap naar de
maalzolder was een klein deel weggehakt

waar dit steenraam had moeten passeren.
Hiermee was de grootte te berekenen. De
buitenste balken van een steenraam vor-
men tezamen een vierkant. Met de ene uit
Wanroy afkomstige balk kon de grootte
van dat steenraam berekend worden. Dat
kwam nauwkeurig overeen met de maat
die berekend was voor Holtens Molen! De
uit Wanroy afkomstige balk kon dus even-
eens opnieuw gebruikt worden. De nieuwe
balken werden naar zwaarte en afwerking
gemaakt naar deze balk.
Het restant van de tuimelas uit Wanroy was
te kort. Bij verlenging zou de las precies in
het midden van de as gekomen zijn, wat
zeker problemen gegeven zou hebben. Er
werd een nieuwe tuimelas getekend naar
het voorbeeld van die uit Wanroy.
Door de slagbank achterstevoren te plaat-
sen konden de asymmetrisch geplaatste
reestijlen precies tegen de draagbalken
van de zolder bevestigd worden. Het enige
dat voor en achter van een slagbank be-
paalt zijn twee keepjes van latjes waartus-

De eerste koek komt uit de buil (foto
W. Roose).

Holten’s Molen met op de voorgrond
de door de molen aangedreven zagerij.

sen de reep van de slagbeitel geleid wordt.
Deze moesten dus verplaatst worden. Ver-
der moest de slagbank iets ingekort wor-
den waar deze tegen het metselwerk
kwam. Tevens moest de slagbank een
grote reparatie ondergaan. Alle laadgoed,
dat ernstig door houtworm en houtrot was
aangetast, moest nauwkeurig gekopieerd
worden.

Kammen of dollen?

Langzaam begon de inrichting vorm te krij-
gen, op papier althans. Voor een aantal

uitvoeringsdetails moesten nog keuzen ge-
maakt worden. Moesten de kamwielen
voorzien worden van kammen of dollen?
In rosoliemolens worden steeds dollen aan-
getroffen, in water- en windmolens kam-
men en staven. Het voordeel van dollen is
dat iedereen ze kan maken, maar het na-
deel is dat op elkaar werkende wielen met
een sterk verschillend aantal dollen erg
gaan stoten. Daardoor treed snel breuk op,
zodat dollen alleen bruikbaar zijn voor licht
werk. Bij een goede tandvorm van de kam-
men zullen deze wielen altijd soepel in el-
kaar draaien, maar die goede tandvorm
stelt wel hoge eisen aan het vakmanschap
van de maker.
In rosoliemolens is het vermogen van de
krachtbron hoe dan ook niet erg groot. Bo-
vendien is de grootste kracht nodig voor de
kantstenen, welke kracht direct van de trek-
boom op de steenspil wordt overgebracht.
Het steenwiel brengt de kracht slechts over
voor de heien en het roerwerk. Hier zijn dol-
len ideaal: de molenmaker hoeft er dan zel-

Holten’s Molen; wachtend op sloop of eerherstel? (foto uit Wiro van Heugten: Hol-
ten’s Graan/Olie/Houtzaagmolen Deurne)
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den aan te pas te komen omdat elke tim-
merman dollen kan maken. In water- en
windmolens wordt de kollergang niet recht-
streeks in beweging gebracht maar via
tandwielen. Dan verdienen wielen met
kammen de voorkeur. Hoe is dat in Holten’s
Molen geweest?
Op de tussenspil bevindt zich een tandwiel-
tje met kammen. Aan het slijtagepatroon
was niet te zien of dit op kammen of op
dollen gewerkt had. Als gevolg van het
kleine aantal kammen op dit wieltje zou-
den de kammen een grote draaiing ma-
ken tussen de kammen of dollen van het
steenwiel. Bij gebruik van kammen zouden
deze daarom zeer dun moeten worden. Ze
zouden niet sterker zijn dan dollen. Bij een
goede kamvorm op het kleine tandwieltje
zou een rustige loop, zowel bij het toepas-
sen van kammen als van dollen op het
steenwiel, gegarandeerd zijn. Het kon dus
beide. Om aan te geven dat diverse on-
derdelen uit een rosoliemolen afkomstig
waren, werd besloten de wielen uit te voe-
ren met dollen.

De kamwielen

De uitvoering van het steenwiel werd ge-
baseerd op het steenwiel van de molen
van Hamont. De onderdelen van die mo-
len zijn afkomstig uit een rosmolen (of waar-
schijnlijk zelfs uit twee rosmolens) hetgeen
blijkt uit de keep in de steenspil van de trek-
boom. Het steenwiel van die molen is, zoals
bij rosmolens, voorzien van dollen. Dat wiel
heeft een zeer geringe hoogte, wat van-

wege de geringe beschikbare ruimte in
Holten’s Molen een voordeel was. Het wiel
heeft twee stellen kruisarmen, waarvan
één stel pas later is toegevoegd. Om vol-
doende stabiliteit te verkrijgen werd dat in
Holtens Molen ook zo gemaakt.
Het tuimelwiel werd gebaseerd op het
overeenkomstige wiel van de voormalige
rosmolen bij Moergestel. Het andere kam-
wiel op de tuimelas voor het roerwerk werd
overeenkomstig het oude wiel (de vroe-
gere luirol) gemaakt. Dit wiel bestaat
slechts uit platen en een velg. Het kamwiel-
tje op de roerstok en het corresponde-
rende kamwieltje op de tussenas werden,
zoals gebruikelijk, uit één iepen plaat ge-
maakt.
De kamwielen voor de aandrijving van de
zagerij werden behouden. Er werd een
oude elektromotor geplaatst om ook bij
windstilte olie te kunnen slaan. Deze motor
drijft de werktuigen aan via de kamwielen
van de zagerij.

Besluit

Het resultaat stemt tot tevredenheid. John
de Jongh heeft mooi werk geleverd. De
moeite die gedaan is om de oude inrich-
ting zo nauwkeurig mogelijk na te maken
werd beloond doordat alle onderdelen
pasten zonder met elkaar of met de draag-
balken in conflict te komen. De reconstruc-
tie waarbij gebruik werd gemaakt van een
combinatie van zorgvuldig gemaakte
nieuwe onderdelen met de oude onder-
delen uit Wanroy
oogt alsof de oliesla-
gerij nooit weg is ge-
weest. Tezamen met
de enthousiaste mo-
lenaars, die al menig
litertje olie persten,
vertelt de molen zijn
verhaal. Je ziet het,
je hoort het, je ruikt
het en je voelt het.
Helaas heeft Louis
Holten de gerestau-
reerde molen met
olieslagerij niet meer
mogen aanschou-
wen. Hij overleed op
25 mei 1998.
Kort nadat de oliesla-
gerij op papier gere-
construeerd was pre-
senteerde Jacq. van
de Winkel uit Eindho-
ven een kopie van

de bouwaanvraag voor de olieslagerij uit
1893 die de conclusies over de indeling be-
vestigde. Overigens bood deze bouwaan-
vraag geen andere informatie dan de
plaatsen van de werktuigen.
Toen de wielen gereed waren kwam de
Stichting met een oude kwitantie waaruit
bleek dat de oorspronkelijke onderdelen
van de olieslagerij inderdaad tweede-
hands waren. Ze waren afkomstig uit de
watermolen van Horst. Het lijkt daarmee
aannemelijk dat de wielen oorspronkelijk
kammen gehad hebben. Het zij zo. De nu
gekozen oplossing is in elk geval in stijl met
de onderdelen uit Wanroy en wijst daar-
mee op de oorspronkelijke krachtbron van
die molen. Uit een opgave van het aantal
kammen op de wielen in Horst kan afgeleid
worden dat één van de, in het begin van
dit artikel genoemde, plooien eveneens uit
die molen afkomstig is.
Er zijn de laatste decennia vele complete
molens gerestaureerd waar minder ingrij-
pend aan gewerkt hoefde te worden. Te
vaak wordt gewerkt met haastig samenge-
stelde bestekken en dito tekeningen. Wan-
neer geen onderzoek vooraf is verricht is
het resultaat, hoe mooi het ook is en hoe
goed het ook functioneert, uit historisch
oogpunt vaak slecht te verdedigen. Res-
taureren zonder bouwhistorisch onderzoek
zal snel leiden tot eenvormigheid. Dat het
streven naar behoud van de historische
waarde van de molen niet in strijd is met de
maalvaardigheid blijkt uit de reconstructie
van deze olieslagerij.

Holten’s Molen bij de officiële inge-
bruikstelling op 24 oktober 1998 (Zie
Molenwereld 1998-12-246).

Isometrische teke-
ning van het eerste
ontwerp voor het
oliewerk van Hol-
ten’s Molen. Bij de
uiteindelijke uit-
voering is hier in
details van afgewe-
ken (tekening Nico
Jurgens).
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Bouwhistorisch onderzoek naar molens

Forum

De reconstructie van de olieslagerij in Hol-
tens Molen te Deurne toont het belang van
bouwhistorisch onderzoek, voorafgaand
aan de planvorming en het opstellen van
een reconstructiebestek, overtuigend aan.
Gebouwen, en of wij het hebben over
woonhuizen, boerderijen, kastelen of mo-
lens doet weinig ter zake, zijn in het verle-
den vrijwel nooit als seriewerk opgetrokken.
Steeds werd een gebouw toegesneden op
de wensen van de eigenaar en de om-
standigheden ter plaatse. Deze context
verschilde van geval tot geval, hetgeen
ook geldt voor de molens in ons land.
Het op verantwoorde wijze omgaan met
oude bouwwerken, en dus ook molens, im-
pliceert dat er onderzoek dient te worden
verricht: objectgericht bouwhistorisch on-
derzoek waarbij bouwsporen worden inge-
meten en geïnterpreteerd, en aan de
hand waarvan kennis wordt verkregen van
de bouw- en verbouwgeschiedenis van de
molen. De aldus verkregen kennis van het
object vormt vervolgens het uitgangspunt
bij de planvorming ten behoeve van res-
tauratie of reconstructie.
In ons land wordt in het kader van het Be-
sluit Rijkssubsidiëring Restauratie Rijksmonu-
menten (BRRM) een historische waardebe-
paling verlangd, op basis waarvan wordt
beoordeeld welke onderdelen van een
monument voor subsidie in aanmerking ko-
men. Dit heeft echter geen betrekking op
een wetenschappelijke verantwoording
van de voorgenomen werkzaamheden.
Het betekent evenmin dat bij restauraties
of wijzigingen van een monument als regel

drs. G. van Tussenbroek

bouwhistorisch onderzoek wordt verricht,
hoewel dit in het kader van de BRRM wel
subsidiabel is.
Dat dergelijk onderzoek ook in het geval
van molenrestauraties en -reconstructies
noodzakelijk is, vloeit voort uit hun com-
plexe constructie, die varieert in tijd en qua
type. Hoewel de exemplaren van be-
paalde molentypes sterke overeenkom-
sten vertonen, kan toch slechts op basis
van gedegen bouwhistorisch onderzoek
tot een exacte bepaling van de aard van
de constructie worden gekomen.
Het belang van bouwhistorisch onderzoek
voorafgaand aan de werkzaamheden
gaat echter nog verder. Zo verkrijgt de op-
drachtgever aan de hand van het onder-
zoek van een onafhankelijke deskundige
inzicht in wat er werkelijk aan de molen
dient te gebeuren. Men komt tijdens de
werkzaamheden daarom minder snel voor
verrassingen te staan. Tevens kan de bou-
whistorische opname of ontleding dienen
als basis voor de in het geval van van rijks-
wege beschermde monumenten wettelijk
verplichte revisietekeningen in het restaura-
tierapport.
Het nalaten van verantwoord en deskun-
dig bouwhistorisch onderzoek kan leiden
tot minder verantwoord uitgevoerde res-
tauraties en uiteindelijk tot een verminde-
ring of teloorgang van de monumentale
c.q. oudheidkundige betekenis van mo-
lens.
De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN)
zet zich in voor het in kwalitatief en kwanti-
tatief opzicht bevorderen van het bouwhis-

torisch onderzoek in ons land. De SBN is van
mening dat onafhankelijk objectgericht
onderzoek van molens, mits deskundig ver-
richt, van het grootste belang is voor een
veranwoorde instandhouding van een van
de belangrijkste symbolen van ons cultu-
reel erfgoed: het Nederlandse molenbe-
stand.

drs. G. van Tussenbroek is secretaris van de
Stichting Bouwhistorie Nederland, Zwaan-
steeg 11, 3511 VG Utrecht

‘Iemand die werkt met zijn handen ver-
richt arbeid, degene die werkt met zijn
handen en zijn hoofd beoefent een am-
bacht en wie bezig is met zijn handen,
hoofd en hart maakt kunst.’ Een Ameri-
kaanse filosoof bedacht dit rijtje en als we
een molenaar hierin passen verricht die
arbeid. In Nederland spreekt men wel van
vakken en scheppende ambachten. In
die opvatting is molenaar een vak; wel
veel omvattend omdat hij of zij machinist
en producent tegelijk is. Maar standaard-
problemen worden met standaardoploss-
ingen te lijf gegaan om tot een halfpro-
duct te komen.
Om gildetaal te gebruiken: meestermole-
naars kennen we niet; wel meestermolen-
makers, want die vernuftelingen bedach-
ten en bedenken originele oplossingen en
werktuigen en scheppen zo een uniek

Leerling, Gezel, Molenaar en ‘Meester?’

eindproduct. De maatschappelijke status
van molenaars vloeide voort uit hun pro-
duct of dienst en natuurlijk uit hun eventu-
eel zelfstandig ondernemerschap. De
poldermolenaar stond in aanzien nog on-
der de boerenknecht, de houtzagers wa-
ren eeuwenlang de best betaalde arbei-
ders en de zelfstandige molenaar was
een notabele. 
In het bovenstaande, licht filosofische,
verhaal vinden we wellicht uitgangspun-
ten voor het opleiden tot vrijwillig mole-
naar; in het bijzonder binnen de zich
‘Gilde’ noemende verenigingen; het
Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gild
Fryske Mounders. 
Gilden hebben al een heel oude ge-
schiedenis en werden opgericht voor be-
langenbehartiging en kwaliteitsgaranties
waren een daaruit voortvloeiend onder-

deel. Dit werd bereikt door opleiden en
reglementen.
De beide gilden hebben nu een al meer
dan vijfentwintigjarige ervaring met oplei-
den tot vrijwillig molenaar. Gelukkig vindt
er nu en proces plaats van vergaren on-
der één paraplu; een bij uitstek goed mo-
ment is dit om weer na te denken over uit-
gangspunten en praktische uitwerkingen;
dit gestoeld op verschillende praktijken.

Leerling, gezel, molenaar, 
meester

Er is natuurlijk een groot verschil tussen de
vrijwilliger en de vakmolenaar. De laatste
zoekt de grenzen van zijn productiewerk-
tuig om reden van economisch overle-
ven. Een vrijwilliger met verantwoordelijk-

Bezig met de restauratie van de 
Holtense molen.
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Arie Berkhout....

Ongeluk
Bij het vervangen van de stelling
stapte ik (Tom Bos) over een kistje op
de oude stelling in een gat. Ik bleef
gelukkig op m’n armen hangen en
Arie Berkhout sleurde me uit het gat.
Han, z’n zuster, verbond m’n arm.
Tijdens het koffiedrinken zei Arie: ‘Je
wonden groeien gratis aan en ik ben
allang blij dat er aan de stelling niets
stuk is, want anders had het je geld
gekost!’

heidsgevoel zal dit nooit doen uit respect
voor het kostbare werktuig, maar vooral
omdat hij/zij niet de ervaring krijgt van
lange werkweken zo’n vijftig jaar lang. 
Een ander verschil is dat de vrijwilliger het
draaiend monument toont aan de ge-
meenschap. Een brede achtergrondken-
nis is dan wel gewenst. Het is trouwens
verbazingwekkend wat die oude vak-
mensen wisten. Lees daar de boeken van
A. Bicker Caarten maar eens op na. 
Hoewel de vrijwilliger zich niet met hen
hoeft te meten wil hij toch zo veel moge-
lijk in de voetsporen treden van de voor-
gangers.
Hoewel beide Gilde als doelstelling heb-
ben op te leiden tot voor de prins draaien
- dus tot machinist tot en met de koning-
spil - wordt er driftig water verplaatst, olie
geslagen, graan gemalen en hout ge-
zaagd.
Menig vrijwilliger probeert ook de finan-
ciële eindjes aan elkaar te knopen en
draagt de verantwoordelijkheid als was
hij ondernemer.
In Friesland heeft men dan ook een ge-
trapte status ingevoerd van leerling, gezel
(geslaagd lid) , molenaar (drie jaar effec-
tief beheer van een draaiende molen) en
leermeester (benoemd door het bestuur
op voordracht van de leermeestersver-
gadering). En hier verschijnt de titel
‘meester’ in de molenaarswereld. Hij voelt
zich verantwoordelijk voor het vakman-
schap én de mentaliteit van de afgele-
verde leerling. De geslaagde leerling is zijn
meesterproef en hij wordt ingelijfd bij de
vakbroeders. Een objectiever over kandi-
daten wordt verkregen uit de indrukken
die tijdens gestructureerd stage lopen bij
andere leermeesters wordt verkregen. De
leermeestersvergadering is een zeer be-
langrijk orgaan binnen het Gild Fryske
Mounders.

Examen

Het examen is de plaats waar in de Friese
opvatting de leermeester zijn gezel pre-
senteert aan de vertegenwoordigers van
eigenaren en samenleving; nu De Hol-
landsche Molen, voorheen De Fryske
Mole. Het examen is een sterke stimulans
voor een eindsprint in de opleiding en is
nodig als afsluiting daarvan met zelfs ritu-
ele trekjes (gebak en zoenen). Het heeft
echter een formeel karakter als bewijs
van bekwaamheid en kennis; tegenwoor-
dig vooral van belang omdat het in het
kader van de ARBO-wet een zekere vrij-
waring van aansprakelijkheid geeft naar
eigenaren bij het aanstellen van mole-
naars. 
Toch blijft het examen een momentop-
name in een vormings- en leerproces van
minimaal anderhalf jaar. 
De kwaliteit van de leermeester is bepa-
lend voor het niveau van de opleiding;
het examen is afsluitend.
Als er gediscussieerd wordt, en dat ge-
beurt nu uitgebreid, dan is het zaak eens
te zijn over de uitgangspunten. Daartoe
zijn in het bovenstaande stuk wat filoso-

fieën geuit. Gebaseerd op het boven-
staande wil ik afsluiten met enkele sug-
gesties:

Suggesties

Geef de leermeesters/instructeurs een or-
ganisatorische plaats binnen de vereni-
ging die recht doet aan hun activiteiten
en waarmee ze de status krijgen die hun
spilfunctie vraagt.
Decentraliseer en delegeer zoveel moge-
lijk nar regio’s en afdelingen, zeker ten
aanzien van leermeestersvergadering en
organisatie van examens. 
Geef de leermeester een evenwaardige
plaats in de examencommissie. Dat doet
recht aan zijn bijzondere plaats en schept
de open sfeer om een kandidaat te be-
oordelen op zijn vakmanschap.
Vraag De Hollandsche Molen het aantal
examinatoren uit te breiden; dit om de
grotere aantallen leerlingen en de ge-
wenste flexibiliteit tegemoet te kunnen
treden.
Het pleidooi voor opleidingsmodulen ver-
dient steun; in opleidingstechnische zin,
maar ook ten behoeve van vrijwilligers die
niet de hoogste toppen van kennen en
kunnen willen bereiken. Veel deeltaken
binnen en molenaarsteam kunnen met
plezier door niet volledig gediplomeerden
vervuld worden.
Een beroepsmolenaar had grote
schroom om op andermans molen te
draaien. Iedere molen is anders en je
moest hem in ‘je zak’ hebben. Examen
doen op je eigen lesmolen is eigenlijk lo-
gisch. Deze lesmolens zijn dan wel gese-
lecteerd op geschiktheid.

Samenvatting

Molenaar is een vak dat ook vroeger
werd ingevuld van eenvoudig knecht tot
zelfstandige baas. Dat zouden we nu net
zo moeten organiseren.
Doe recht aan de feiten dat de leer-
meester de spil is bij het opleiden van en
een garantie is voor de kwaliteit van zijn
gezel.
Laat binnen afgesproken grenzen vrijheid
aan de afdelingen.
Eén landelijke, overkoepelende organisa-
tie, het Gilde van Vrijwillige Molenaars, is
een noodzaak.
Namens de maatschappij en de eigena-
ren is de Vereniging De Hollandsche Mo-
len de meest vakkundige toezichthouder
op het opleidingsniveau.
Uitbreiding en flexibiliteit van de examen-
organisatie is gewenst, gezien de posi-
tieve ontwikkelingen.

Tot slot: een rekensommetje

Duizend molens met twee molenaars per
molen vraagt tweeduizend actievelin-
gen. Vijftig procent rendement door uit-
val bij de opleiding en verloop vraagt om
een opleiding van vierduizend molenaars.

Gerekend over tien jaar komt dat neer op
een opleiding van vierhonderd mensen
per jaar. Ga daar maar eens aan staan!

Ach, molenaars zijn uit de aard van hun
vak en hobby wat eigenzinnige solisten.
Een vereniging van zulke individualisten is
moeilijk te leiden. Het bestuur bestaat uit
molenaars, die het besturen er maar bij
doen; waarvoor grote hulde. Liever geen
gezeur zou je dus zeggen, maar de dis-
cussie loopt nu eenmaal en laten we dus
even doorbijten; daarna gaan we weer
25 jaar lekker malen.

J. Coppens, Broek

(De heer Coppens is opgeleid tot vrijwillig
molenaar via het Gilde van Vrijwillige Mo-
lenaars; geëxamineerd door De Holland-
sche Molen; medeoprichter, bestuurslid,
leermeester en 25 jaar molenaarschap bij
het Gild Fryske Mounders en onlangs be-
noemd tot examinator bij De Hollandsche
Molen.)

DERCKX KONSTRUKTIE B.V.

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

Tel.: 0475 - 56 33 42 

Fax: 0475 - 56 33 43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

Postcode:....................................

Plaats:............................................................................................

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2000.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

Postcode:....................................

Plaats:............................................................................................

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

Stichting MOLENWERELD

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!

�




