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Redactioneel
Het voor u liggende nummer staat in het teken van twee gebeurtenissen, die sterk
de aandacht hebben getrokken, zelfs buiten het wereldje van de molenliefhebbers: de
herbouw van de Blokkerse Wip en de verplaatsing van de Hoop doet Leven van
Rijnsburg naar Voorhout. We hebben getracht om u zoveel mogelijk woorden te be-
sparen en in plaats daarvan u de gelegenheid te bieden vooral de ogen de kost te ge-
ven. Daarnaast vestigen wij graag uw aandacht op een plan dat is ontwikkeld voor
de beheersing van de molenbiotoop in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; een
voorbeeld dat zeker navolging verdient.
Helaas moet het in het vorige nummer aangekondigde (en gereed liggende) ‘histori-
sche hoogtepunt’ wegens ruimtegebrek een nummer opschuiven. Om die reden wil-
len we wel een tipje van de sluier oplichten: Het heet: Wateringen in het Westland,
Wateringen in de Peel en Wateringen op de Veluwe. Wat in het vat zit verzuurt niet.
Deze gang van zaken maakt voor de zoveelste keer duidelijk, dat het niet moeilijk
zou zijn om de Molenwereld in omvang te doen verdubbelen; zeker omdat het ge-
noemde artikel niet het enige is, wat ‘onder de kurk zit’. We kunnen het alleen niet
maken vanwege de kosten in relatie tot het aantal abonnees. Daarom attenderen wij
u nogmaals op de abonneewervingsactie (zie binnenzijde achterpagina). Door ande-
ren op te wekken abonnee te worden investeert u ook zelf in het blad.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het novembernummer van de Mo-
lenwereld: 8 oktober 1999; kort nieuws (Molensactueel) mag een
weekje later.

Bij de omslag voorzijde: De romp van de Hoop doet Leven in
Rijnsburg in de takels van een enorme hijskraan; deze bijzondere
verhuizing trok veel aandacht, zelfs vanuit het buitenland.

Bij de omslag achterzijde: Korenmolen Adam in Delfzijl. Deze
molen begon zijn leven met zijn gemalin Eva als watermolen voor
de schepperij Innersdijk bij Bedum. De bouw van beide molens
werd op 8 april 1790 aanbesteed. Omstreeks 1817 raakten beide
molens overbodig door de bouw van nieuwe watermolens. De Eva
verhuisde naar Usquert, waar hij op 29 december 1890 afbrandde.
De vervolgens herbouwde molen bleef de naam Eva dragen.
De Adam bleef vooralsnog in Bedum en werd daar in 1817 ver-
kocht aan Hendrik Jans Brouwer die er een pelmolen van maakte.
Later werd er ook koren gemalen. In 1875 brandde de koren- en
pelmolen van Delfzijl af, waarna de Bedumer Adam (met behoud
van de oorspronkelijke naam) naar Delfzijl verhuisde om daar zijn
bestaan als koren- en pelmolen voort te zetten. In 1954 verkocht
de laatste molenaar, M. Dieterman, de molen aan de gemeente, die
nog steeds eigenaar is (foto: H. Noot, 13 juni 1998).

Te koop aangeboden: KLEINE MAALSTOEL
(steentjes ø 50 cm) met motor.
korenmolen De Hoop-Maasdam

tel. 0186-662738 na 18.00 uur of e-mail: JEeland@cs.com
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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
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Molenruilbeurs

Op zaterdag 6 november a.s wordt de 37-
ste molenruilbeurs gehouden in de recre-
atieruimte van de Bethelkerk aan de Burg.
Norbruislaan 1 te Utrecht, wijk Zuilen. Daar
kunnen verzamelaars op molengebied hun
foto’s, ansichtkaarten, boeken, stickers,
dia’s, postzegels en wat niet al ruilen. De
ruilbeurs begint om 10.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spui s traat 589, 2987 TW Ridderkerk. tel.
0180-411121.

Proef sprinklers geslaagd

De molenstichting Dongeradeel en de
werkgroep Risicobeheer Molens zijn mo- menteel druk in de weer om meer kennis en

ervaring te krijgen met het bestrijden van
molenbranden. Onderdeel hiervan is het
aanbrengen van twee verschillende sprin-
klersystemen en het testen van zo’n sys-
teem. Dit laatste gebeurde onlangs op de
molen van Hantum. 
De Hantumer molen is een fraaie achtkante
houten grondzeiler met 22 m vlucht en een
vijzel. De molen staat ‘moederziel alleen’ in
de polder en slechts een smalle betonbaan
vormt de verbinding met de bewoonde
wereld. In de molen zijn op elke zolder rook-
melders bevestigd die via een mobiele te-
lefoon een brandmelding kunnen doorge-
ven. De sprinklerinstallatie bestaat ‘slechts’
uit buizen en acht open sprinklers op iedere
zolder. Op de kapzolder waren vier grote
sproeimonden aangebracht, die de kap
nat spuiten. Ongeveer twintig meter van de
molen is een aansluitpunt waar de brand-
weer op kan aankoppelen, om de molen
vervolgens vol met water te pompen. Het
geheel is zodanig in de molen weggewerkt,
dat eigenlijk nauwelijks opvalt dat er een
sprinklerinstallatie aanwezig is. 
Voorafgaand aan de proef werden alle
kamwielen met plasticfolie en plakband in-
gepakt. Elektra en rookmelders werden on-

Latten rond trapgaten en spil zorgen er
voor dat op de zolders een (bescher-
mend, vertragend) laagje bluswater
blijft staan.

Na verloop van enige tijd komt het
bluswater zelfs door het riet naar buiten.

gemoeid gelaten omdat deze spatwater-
dicht waren… 
Verder werden met camera’s en maatem-
mers (bekers waren te klein) vastgelegd
wat er precies in de molen ging gebeuren.
Hierna ging de brandweer tot drie keer toe
aan het pompen. 
Het resultaat was formidabel. De gehele
molen werd kleddernat. Het water kwam
zelfs door het riet naar buiten. Alleen de vij-
zel bleef dit keer droog. Vooraf had men
latten rond de gaten van de koningspil en
trappen gemaakt, zodat op elke zolder 3
cm water bleef staan, een ideale brand-
werende vloer. Boven in kap kwam te wei-
nig water. Dit wordt nog opgelost door een
aparte stijgleiding aan de binnenkant van
de staartbalk aan te brengen, en deze te
verbinden met vier normale sprinklers in de
kap zelf. Paul Groen

De Marssumer Molen draagt zijn
kap en roeden weer

Op 8 juli werd de kap van de Marssumer
molen met een grote kraan weer op zijn
plaats gezet, waarna de roeden werden
gestoken. De winter en het natte voorjaar
hadden voor een half jaar vertraging ge-
zorgd doordat de zware kraan de molen
over de doorweekte grond niet met goed
fatsoen kon bereiken. ‘Vrijwillige molenma-
kers’ van de Stichting Molens in Menaldum-
adeel onder leiding van Waling Hofkamp
en Arend Castelein hebben heel veel werk
in deze molen gestoken, naar schatting
zo’n 2500 uur. Deze ploeg heeft eerder al
zijn sporen verdiend aan de molens in de
gemeente Menaldumadeel, maar het her-
stel van deze molen is toch het laatste
grote karwei; alhoewel met molens en
mensen weet je het maar nooit.

Restauratie korenmolen De Hoop
in Norg begonnen

Begin juli is begonnen aan de grote restau-
ratie van de korenmolen De Hoop aan de
Asserstraat in Norg, de bekende molen met
het Bilau-systeem, de laatste in Nederland
die dit nog heeft. De restauratie wordt uit-
gevoerd door molenmaker Doornbosch uit
Adorp. Het eerste werk is het inwendig stut-
ten van de molen geweest zodat aanne-
mer Pieter Thijs uit Westervelde de funde-
ring van de geheel houten molen kan ver-
nieuwen. Daarna volgt het aanlassen van
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de achtkantstijlen aan de beurt en het ver-
nieuwen van het kleedhout. Verder staan
reparaties van de zoldervloeren en het bin-
nenwerk op de lijst. Met de restauratie, die
naar verwachting in mei volgend jaar
wordt voltooid, is een bedrag van zes ton
gemoeid. De molen zal in de toekomst wor-
den beheerd door de Molenwerkgroep
Norg, terwijl de Molenstichting Drenthe er
dan de eigenaar van is.

Overijsselse Molendag

Het is een traditie geworden; eerste zater-
dag in september: Overijsselse Molendag.
Wat waar is moet gezegd worden; de
Overijsselse Molendag, nu al voor de ze-
vende keer, behoort tot de best georgani-
seerde regionale molendagen, waarbij de
Werkgroep Overijsselse Molendag van de
Stichting De Overijsselse Molen er in slaagt
om de weg naar het grote publiek te vin-
den met als resultaat een groot aantal
deelnemers. Daar gaat veel tijd, veel ener-
gie en veel geld in zitten; maar dankzij de
steun van het provinciebestuur lukt het om
de eindjes aan elkaar te breien. Bovendien
hebben de Overijsselse molens veel te bie-
den, zowel voor de leek als de verwende
molenfijnproever. Voeg daarbij de combi-
natie van molen en landschap plus goed
weer en het succes is compleet. Dat was
het dan ook op 4 september. De werk-
groep had ook een tweetal fietsroutes van
elk ongeveer dertig kilometer uitgezet, één
in de omgeving van Tubbergen en één in
de omgeving van het Duitse Neuenhaus,

De molen van Lattrop, alwaar de ze-
vende Overijsselse Molendag officieel
van start ging. 

waar in Veldhausen het tweehonderdjarig
bestaan van de molen met groot vertoon
werd gevierd. Daarnaast was er een lan-
gere Euregio molentocht voor auto’s en
fietsers in het gebied Tubbergen-Neuen-
haus-Denekamp.
De officiële start voor de dag werd gege-
ven in Lattrop met het lichten van de vang
van de Oortmansmolen. Dat had nog heel
wat voeten in de aarde, beter handen in
de lucht, want het lichten van een vang
met een duim vereist nu eenmaal een spe-
ciale slag. 

Museumtjasker in Giethoorn na
windvlaag wiekenloos 

Sinds 1988 staat in de tuin bij het museum ‘t
Olde Maat Uus een tjasker. De molen is naar
schatting zo’n 125 jaar oud en is daarmee
een van de weinige originele tjaskers. De
molen is door de familie Vos uit Giethoorn
aan het museum geschonken. Daar heeft
men de gedemonteerde molen op een zol-
der gevonden. Vervolgens is de tjasker bij
de museumboerderij weer in elkaar gezet
en toont zich sindsdien daar als een aan-
trekkelijke blikvanger. Helaas troffen muse-
ummedewerkers de molen op zaterdag-
morgen 19 juli wiekenloos aan. Het gevlucht
lag op de grond, waarschijnlijk het gevolg
van een windvlaag. Het bestuur van het
museum vond gelukkig Teunis Schreur, zelf
bouwer (in 1979) en eigenaar van een tjas-
ker, bereid om de molen te herstellen.
Schreur wil de molen deze maand met een
punter naar zijn werkplaats halen, herstellen
en vervolgens weer terug plaatsen. 

Grote beurt Oeler watermolen
noodzakelijk

Ondanks zijn fraaie uiterlijk en de mooie lig-
ging verkeert de watermolen in de buurt-
schap Oele in een slechte staat door op het
eerste gezicht niet of nauwelijks zichtbare
kwalen die evenwel het voortbestaan van
de molen, zeker op termijn, ondermijnen.
Dit laatst zelfs letterlijk omdat hier weer eens
sprake is van ‘onderloopsheid’, de typische
watermolenkwaal, waarbij de grond onder
de molen wordt weggespoeld met alle ge-
volgen vandien. Verder heeft, behalve het
water, ook de bonte knaagkever zijn weg in
de molen gevonden. Daarnaast is het wa-
terrad aan vernieuwing toe. De gemeente
Hengelo heeft ingegrepen door de molen
de eerste plaats te geven op haar restaura-
tieprioriteitenlijst en een ton uit te trekken
voor een restauratieplan. Naar verwach-
ting zullen de kosten evenwel uiteindelijk
tussen de 500.000 en de 750.000 gulden
gaan bedragen. 
Als of dit allemaal niet erg genoeg is wordt
de molen en zeker de zo mooie omgeving
bedreigd door de aanleg van de Noordtak
van de zo omstreden Betuwelijn. De Stich-
ting De Overijsselse Molen heeft dan ook
bezwaar aangetekend. Dankzij een loslip-
pige minister van verkeer en waterstaat is
inmiddels gebleken dat de aanleg van die
Noordtak nog niet buiten (ge-)kijf is.

De schitterend gelegen molen van
Oele.

Molendag Tielerwaard

Op 13 november houden de molenaars
van de Tielerwaard hun inmiddels traditio-
nele molendag op de tweede zaterdag
van november. Alle molens in deze streek,
ja echt alle, zullen draaiend te zien zijn.
Moesten sommige vorig jaar verstek laten
gaan (De Bouwing in Geldermalsen stond
in de steigers,De Vlinder in Deil was onbe-
reikbaar voor bezoekers, en de poldermo-
lenaar van Wadenoyen was ziek), zo goed
als zeker draait nu alles. Zelfs de tot woon-
molen verbouw de stellingmolen Den Bol
van Varik zal zijn wieken laten gaan, echter
niet geopend zijn voor bezoek. Het gaat
hier dus om elf molens in een relatief klein
gebied, verdeeld over zes typen.
Geopend zijn:
- Wadenoyen, achtkante poldermolen 
van 10.30 - 17.30 uur.
- Geldermalsen, beltmolen De Bouwing 
van 10.00 - 16.00 uur.
- Geldermalsen, de achtkante poldermo-
len van 10.00 - 17.00 uur.
- Deil, de stenen molen De Vlinder 
van 10.00 - 17.00 uur.
- Waardenburg, de achtkante poldermo-
len van 10.00 - 17.00 uur.
- Waardenburg, de zeskante korenmolen 
van 12.00 - 18.00 uur.
- Haaften, stenen molen De Blauwe Reiger
van 10.00 - 16.00 uur.
- Hellouw, de Voorste of Hooglandse wip
van 10.00 - 17.00 uur,
- Hellouw, de Achterste of Laaglandse wip
van 10.00 - 17.00 uur.
- Hellouw, weidemolen ‘t Veertje’ 
Van 10.00 - 17.00 uur.
Tot ziens op een hopelijk winderige molen-
dag in de Tielerwaard. Jan Knegt.

Weer waterrad voor Molen 
Den Helder 

Winterswijk was decennia lang een ‘knekel-
huis van molenresten’. Het leek wel of daar
niets kon. Inmiddels is het getij gekeerd en
het een komt nog mooier dan het ander
van de grond. Er wordt aan gewerkt aan
de Sevinkmölle, alias De Zorg; plannen voor
De Bataaf en de jongste loot aan deze
boom wordt gevormd door het plan om de
Plekenpolse Molen, alias de Molen van Hel-
der, een dubbele watermolen op de Slinge
weer van een rad of zelfs van raderen te
voorzien. De geschiedenis van deze molen
gaat terug tot voor 1560. In 1840 wordt de
molen beschreven als een dubbele molen;
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links als gebruikelijk de oliemolen en rechts
de korenmolen. Beide molens hadden een
onderslagrad, terwijl de korenmolen boven-
dien nog een middelslagrad had. De ko-
renmolen had 3 koppel stenen plus een pel-
steen. In 1921 kwam de molen buiten be-
drijf, waarna de molens in de loop der tijd
uitgesloopt werden en de raderen verdwe-
nen. Ook de bestemming wijzigde zich. De
huidige eigenaars van de oliemolen, Nel
Schellekens en Henk den Herder willen van
hun voormalige korenmolen een woning
maken en daarbij het molenrad weer aan-
brengen; niet als loos rad, maar om elektri-
citeit op te wekken. De eerste stappen zijn
gezet, de gemeente Winterswijk heeft de
plannen zelfs al een hogere restauratieprio-
riteit gegeven.
De voormalige oliemolen is eigendom van
de burgemeester van Winterswijk, me-
vrouw Christine Stigter; ongetwijfeld de
enige burgemeester in Nederland die in
een molen woont. Ook zij overweegt om
haar molen weer een rad te geven.
Als ze in Kootwijkerbroek de nog steeds op-
geslagen Vrees ooit kwijt zijn, dan kunnen
ze hem zo vinden: vast weer in Winterswijk.

De vervallende Plekenpolse Korenmo-
len bij Winterswijk omstreeks 1934.

Verplaatsing Kortrijkse Molen op
losse schroeven?

De wipmolen van de polder Kortrijk- en Giel-
tjesdorp bij Breukelen is een schoolvoor-
beeld van een bedorven molenbiotoop. Al-
les, wat zo ongeveer op dit terrein verkeerd
kan zijn deugt daar niet. Het is dan ook niet
te verwonderen, dat de eigenaar van de
molen, de Stichting De Uttrechtse Molens,
de molen maar al te graag wil verplaatsen
naar een betere omgeving. In dit verband
is de laatste jaren de Haarrijnse Plas ge-
noemd, een recreatieplas in het nieuwe
stadsdeel Leidsche Rijn in de gemeente
Vleuten aan de nieuwe verbindingsweg
tussen Maarssen en Vleuten.
Deze verplaatsingsplannen riepen in Breu-
kelen veel ongenoegen op; het bekende
verhaal: ‘onze molen’. De Historische Kring
Breukelen heeft zich ook gekant tegen ver-
plaatsing. In de Commissie Ruimtelijke Or-
dening stelde het lid Ruiter (D’66) onlangs
vragen over de verplaatsing. Wethouder
Streng stelde namens het College dat B&W
tegen de verplaatsing zijn en dat verplaat-
sing alleen mogelijk is met goedkeuring van

B&W. Naast de molen staat de toegangs-
poort in Chinese stijl van Hotel Breukelen.
Deze vreemde combinatie is een van de
argumenten voor verplaatsing. De beheer-
der van het hotel stelt, dat als het gaat om
of de poort of de molen, de verwijdering
van de poort bespreekbaar is. Desalniette-
min gaat de Stichting De Utrechtse Molens
er vanuit dat de molen wordt verplaatst.
De gang van zaken rond de molenbiotoop
hier toont voor de zoveelste maal de juist-
heid aan van het: ‘oorlogsbepalingen
moet je maken in vredestijd’.

Noord-Hollands subsidie wel 
en -wee

De gemeenten maken zich nu druk op met
het vaststellen van de restauratiesubsidiep-
rogramma’s voor de periode 2000-2005.
Rijkssubsidies worden immers door de pro-
vincie via het PRUP (provinciaal uitvoerings-
programma) op basis van dit programma
verdeeld. De provincie Noord-Holland
heeft laten weten reeds uitgevoerde res-
tauraties niet in het PRUP op te nemen. Dit
betekent dat de Grebmolen onder War-
menhuizen van de prioriteitenlijst van de
gemeente Harenkarspel is geschrapt. Dit
geldt ook de molen van de polder Groen-
veld en de Slootgaardmolen. Het water-
schap Groot-Geestmerambacht heeft la-
ten weten de restauratie van de molen
van Groenveld uit eigen middelen te beta-
len, terwijl de Slootgaardmolen wordt afge-
voerd omdat de provincie inmiddels
332.527 gulden voor de restauratie van
deze wiekenloze molen beschikbaar heeft
gesteld.
De korenmolen De Hoop in Oude Niedorp
valt om weer andere reden buiten de prij-
zen. De provincie Noord-Holland wenst mo-
numenten die gemeente-eigendom zijn
niet meer voor te dragen voor het PRUP. De
Hoop is eigendom van de gemeente Nie-

De radloze Plekenpolse molens: links
de korenmolen, rechts de oliemolen.

De Kortrijkse Molen bij Breukelen met
ongepaste entourage.

dorp en daardoor valt er een gat in de be-
groting voor de tweede restauratiefase
van deze molen, die weliswaar inmiddels
bijna is uitgevoerd, maar waarvoor toch
anderhalve ton op tafel moet komen.
Het provinciebestuur van Noord-Holland
heeft onlangs besloten 1,6 miljoen gulden
beschikbaar te bestellen voor zeer grote
restauraties van molens in deze provincie
uit het zogenaamde Finha-fonds (fonds
van de samenwerkende elektriciteitsbedrij-
ven in Noord Holland). Het betreft: 
- de Stommeermolen bij Aalsmeer:
400.000 gulden voor het compleet maal-
vaardig maken van deze watermolen.
Daarmee is vijftig procent van de totale
kosten is gedekt. Binnenkort zal met het
werk worden begonnen;

- Korenmolen De Krijgsman in Blokker:
377.243 gulden. Hierdoor kan molenma-
ker Korver thans van start gaan met het
maalvaardig maken van de molen (zie
Molenwereld 1998-5);

- Molen A van het Geestmerambacht bij
Sint Pancras: 431.319 gulden;

- papiermolen De Schoolmeester West-
zaan 457.000 gulden voor restauratie van
de droogschuur.

Herbouwplannen voor Monnic-
kendamse zaagmolen

Bijna veertig jaar geleden, op 8 mei 1961,
brandde de zaagmolen De Vriendschap
aan het Stinkevuil bij Monnickendam na
blikseminslag tot op de grond toe af. Velen,
binnen en buiten Monnickendam, betreur-
den het verlies van de zo schilderachtig ge-
legen en fraaie zaagmolen. Bovendien
verdween hiermee de laatste zeskante
zaagmolen van Noord-Holland. In Neder-
land is dit molentype inmiddels zelfs geheel
uitgestorven. Weliswaar staat in Ommen
nog een zeskante zaagmolen, maar bij
een ‘restauratie’ is die ‘ontzaagd’. Vrijwel
direct na de brand is er gesproken over de
herbouw van de Monnickendamse molen,
maar de plannen gingen niet door. Op de
plaats van de afgebrande molen werd
een elektrische zagerij gesticht, welke nog
in bedrijf is. Desondanks bleven bij tijd en
wijle geluiden en geruchten opduiken dat
‘men’ de molen wilde herbouwen. In de
loop van dit jaar begonnen zich nieuwe
plannen af te tekenen, afkomstig uit de ko-
ker van de eigenaar van de zagerij, Kris
Dekker, en Henri Willig, de eigenaar van de
Kaasmakerij Katwoude. Dekker (26) is sinds
kort eigenaar van de zagerij en de vierde
generatie Dekker in het bedrijf. Sinds 1929 is
het bedrijf eigendom van een Dekker,
daarvoor van de familie Teengs. De te her-
bouwen zaagmolen moet gecombineerd
worden met een toeristische klompenma-
kerij. De totaalkosten voor het project wor-
den geraamd op 3,9 miljoen gulden, waar-
van 3,5 miljoen is bestemd voor de molen.
Dekker en Willig willen een stichting in het
leven roepen om er zoveel mogelijk men-
sen bij te betrekken. Verder probeert men
gebruikt te maken van diverse subsidiemo-
gelijkheden, zoals via het Rurale Ontwikke-
lingsplan en de Europese Unie. De ge-
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meente Waterland is enthousiast over de
plannen van Dekker en Willig en heeft al in-
gestemd met de noodzakelijke wijziging
van het bestemmingsplan. 

Korenmolen Wieringerwaard in
gebruik gesteld

Tijdens Open Monumentendag 11 septem-
ber 1999 werd de korenmolen De Hoop in
Wieringerwaard in bedrijf gesteld, nu als
maalvardige molen met twee koppel ste-
nen. Het was lang geleden, dat er in deze
molen op de wind werd gemalen, want hij
was al een slordige tachtig jaar buiten be-
drijf. De Wieringerwaard is een van de oud-
ste droogmakingen van Nederland van
grotere omvang (1860 ha), al kan men be-
ter spreken van een aandijking. De bema-
ling van aanvankelijk plaats met vijf molens.
In 1741-1747 werd de bemaling uitgebreid
met twee strijkmolens, die de boezem be-
maalden. Daarna werd een poldermolen
(B) gesloopt en op 12 juli 1783 brandde de
A af, die niet werd herbouwd. Tussen 1844
en 1865 werden de molens vervijzeld, maar
dat hield de invoering van stoombemaling
niet tegen. Na de bouw van een stoomvij-
zelgemaal in 1871 werden de molens voor
sloop verkocht; alleen de westelijke strijk-
molen bleef staan en die werd door de
nieuwe eigenaar, C. Posch ingericht tot ko-
renmolen, waardoor de vreemde combi-
natie van een binnenkruier-korenmolen
ontstond. In 1880 werd de molen gekocht
door C. Rezelman voor zijn zoon J. Rezel-
man. Diens zoon en opvolger C. Rezelman
Jz. was een vooraanstaande persoonlijk-
heid in molenaars-Nederland. Hij werd de

opvolger van ‘vader’ Das, de legendari-
sche eerste voorzitter van de Algemeene
Nederlandsche Molenaarsbond, de ANMB,
een voorloper van de huidige FNM. Boven-
dien was hij lid van het bestuur van de Ver-
eniging Station voor Maalderij en Bakkerij,
eveneens een gerenommeerd instituut. Al
was Rezelman zelf geen windmolenaar
meer, toch heeft hij bovendien nog een
jaar of tien deel uitgemaakt van het be-
stuur van de Vereniging De Hollandsche
Molen. In 1961 deed Rezelman zijn bedrijf
over aan de coöperatie in Barsingerhorn,
die de vervallen molen een jaar later aan
de polder verkocht. De Hoop was namelijk
in 1921 al buiten bedrijf gesteld en werd in
de Tweede Wereldoorlog uitgesloopt. De
polder liet de molen als monument restau-
reren, maar deed hem in 1979 over aan de
gemeente, waarbij het beheer overging
op de Stichting Molen De Hoop. Vrijwilligers
lieten de molen draaien, maar in 1992 werd
de molen stilgezet wegens de slechte toe-
stand van de roeden. Dat werd de aanzet
van de grote restauratie, die nu is afgeslo-
ten. Het werk werd verdeeld in twee fasen,
waarbij de eerste was gericht op het weer
draaivaardig maken van de molen. Dit
werd opgedragen aan molenmaker J.K.
Poland, toen nog in Heerhugowaard. Het
bestond uit het repareren van de kap, het
kruiwerk, het rechtzetten van de molen, het
steken van twee nieuwe (Straathof-)roe-
den, welke voorzien werden van fokken
met remkleppen. Voor de bediening van
de remkleppen maakte men dankbaar ge-
bruik van de voor de vroegere zelfzwichting
doorboorde as. Deze eerste fase werd af-
gesloten met een ingebruikstelling tijdens
de Open Monumentendag van 1995. De
tweede fase had meer voeten in de aarde;
het compleet maalvaardig maken van de
molen. De Sint Maartensbrugse mengvoe-
derfabrikant Jan Dekker had hiertoe al in
1989 (!) twee koppel stenen geschonken,
een koppel blauwe en een koppel kunst-
stenen. Deze stenen hadden dienst ge-
daan in zijn bedrijf in Anna Paulowna (de
gewezen korenmolen, waar zelfs tot 1983 (!)
tarwe gemalen was voor de bakkerij. De

stenen werden tijdelijk opgeslagen in Sint
Maartensbrug, en verhuisen vervolgens
naar Wieringerwaard, waar de Aaltense
molenmaker Vaags ze, zoals voorheen, op
een halfzolder legde. De kunstenen bleken
niet bruikbaar meer, waarna Hans Titulaer
een nieuw koppel leverde. Molenmaker
Poland, nu in Broek op Langedijk, maakte
de molen weer maalvaardig, waarvoor
een geheel nieuw binnenwerk geleverd
moest worden. Tevens werd er een kelder in
de molen gemaakt. (Is de molen nu een
Nederlandse variant van een Kellerhollän-
der?) Bij het graafwerk hiertoe werden res-
tanten van het scheprad- en vijzelverleden
van de molen blootgelegd. De molen werd
in bedrijf gesteld door drs. Jan Bremer, re-
gionaal historicus en een stuwende kracht
achter deze restauratie, die in totaal onge-
veer 450.000 gulden kostte. Al met al is De
Hoop niet alleen een prachtige, maar ook
bijzondere molen geworden met een bij-
zondere geschiedenis. Alle betrokkenen
hebben dan ook veel eer van hun werk.

Herstel voor De Roode Leeuw in
Gouda, maar de regenjas blijft

Eind september is een vrij ingrijpende res-
tauratie van korenmolen De Roode Leeuw
gestart. Molenmaker De Gelder Favier uit
Meerkerk zal onder andere de gehele pot-
dekselbeplanking van de kap en het storm-
schild vernieuwen. Verder komt er een
nieuwe korte spruit, zal een lange schoor
worden aangelast en wordt er een nieuw
penlager voor de bovenas aangebracht.
De restauratie van het zeer slechte metsel-
werk laat vooralsnog op zich wachten: de
molen zal zijn grijze plastic ‘regenjas’ voorlo-
pig dus moeten aanhouden... wr.

Expositie ‘Nieuwerkerk 
molendorp’

Zaterdag 11 september, tijdens de Euro-
pese Open Monumentendag, besteedde
de Oudheidkamer van de Historische Ver-
eniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN)
alle aandacht aan molens. Aangezien de
gemeente niet deelnam aan deze dag
nam men de vrijheid om in plaats van voor
het algemene thema ‘Monumentaal
Groen’ voor het lokaal actueler molen-
thema te kiezen.
Om twee uur ‘s middags onthulde directeur
Leen Goedegebuure van Bos Nieuwerkerk
B.V. een toelichtend bord bij de gerestau-
reerde ijzeren molenroede en -spruit van de
vroegere bovenmolen van de polder Esse,
Gans- en Blaardorp. Na de bouw van een
mechanisch poldergemaal in 1925 verhuis-
den de molenonderdelen naar het Gel-
derse Neede. Recent kwamen deze door
de Ouderkerkse molenmaker Pannevis in
de vorige eeuw gemaakte onderdelen bij
een restauratie vrij. De gemeente Neede
schonk ze aan de HVN. Bos Nieuwerkerk
B.V. stond garant voor het mega-transport.
Op de stalzolder van de Oudheidkamer is
nu een expositie ingericht over ‘Nieuwerkerk
molendorp’ Het is een overzichtstentoonstel-

Zaagmolen De Vriendschap aan het
Stinkevuil bij Monnickendam, verbrand
in 1961.

De Hoop in Wieringerwaard maalt na
tachtig jaar weer echt.
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ling over de tientallen watermolens en de
ene korenmolen die Nieuwerkerk telde. De
Oudheidkamer is te vinden op het adres ‘s-
Gravenweg 8, de boerderij ‘Nooitgedacht’
en is zaterdag open van twee tot vijf uur ‘s
middags.
Voorafgaand aan het gebeuren in de Oud-
heidkamer was de korenmolen Windlust op
Kortenoord open van tien tot twaalf uur.
H.V.N.

Open Monumentendag; 
een succes voor de Kralingse
molens!

Nadat deze zomer de balie van De Ster
door molenmaker Batenburg vernieuwd
was en de gemeente Rotterdam het an-
dere schilderwerk in de week voor Open
Monumentendag had afgemaakt, stond
De Ster er weer keurig bij. De pers, het Rot-
terdams Dagblad en De Havenloods, had-
den naar aanleiding van het uitgegane
persbericht artikelen met foto’s opgeno-
men. Ook was er in de speciale folder van
de VVV Rotterdam aandacht voor de mo-
lens. Voor deze gelegenheid was een uit-
gebreide maalploeg aangetreden.
Mentormolenaar Van Harrewijen had ver-
sterking opgeroepen van zijn schoonzoon
en kleinzoon. Ook de molenaars in oplei-
ding Jan Bakker uit Moerkapelle en Piet
Huurman uit Bleiswijk waren aanwezig. Om
de fijne kneepjes van het moderne spece-
rijenmalen uit te leggen en ook de historie
van het vak te proeven, was de chef-spe-
cerijenmaalderij van Silvo, de heer Van Bo-
ven, aanwezig.
Om 10 uur hingen zowel de blauwe wim-
pel, als de vlag van de Open Monumen-
tendag in top. Door de zwakke zuidoosten-
wind was er echter van wapperen nog
geen sprake. Gelukkig trok de wind later
wat aan zodat de kollergang toch zijn werk
kon doen.
Hoewel de resultaten door de zwakke wind
wat minder waren dan bij de eerdere proe-
ven, werd er toch nog een acceptabel
product verkregen.
Bij veel bezoekers kwamen nostalgische
herinneringen boven: bijvoorbeeld, hoe zij
vroeger kaneelstokjes kwamen zoeken die
bij het uitladen bij de molen op de grond
gevallen waren.
Ook voor De Lelie en het Karottenfabriekje
was veel belangstelling. Hier lag de nadruk
op de het verhaal van de snuiftabakfabri-
cage. Veel verbazing wekte ook de kleine
‘tabaksplantage’ bij De Lelie: “Ik heb nooit
geweten dat tabak hier kon groeien, dat
hoort toch in de tropen thuis,“ was een veel
gehoorde opmerking.
Aan het einde van de dag, om vijf uur, wa-
ren er zo’n kleine honderd bezoekers ge-
weest en kon de maalploeg tevreden te-
rug kijken op een geslaagde dag. 
Jaap Bes.

Restauratie molenaarswoning in
De Drie Koornbloemen

Begin dit jaar is een aanvang gemaakt met

het herstel van de molenaarswoning van
molen De Drie Koornbloemen.
De geschiedenis van deze woning gaat
zo’n 170 jaar terug. De uit Schipluiden af-
komstige molenaar W. Kouwenhoven had
de molen net een paar maanden eerder
aangekocht toen hij in 1831 of misschien
1937 op het open stukje grond tussen een
bijgebouw (?) van de toenmalige Vlaar-
dingerpoort en de molen een bescheiden
huisje liet bouwen, dat via een doorbraak
in de molenromp in verbinding kwam te
staan met een afgescheiden deel van de
begane grond van de molen. In dit afge-
scheiden deel werden de drie grote ven-
sters gemaakt, die aan de zuidwestzijde
nog steeds aanwezig zijn. Op de eerste zol-
der van de molen kwam eveneens een
aparte ruimte die vermoedelijk dienst deed
als knechtenverblijf.
Overigens kwamen er tijdens de restauratie
van de woning sporen in de buitenzijde
van de molenromp aan het licht, die doen
vermoeden dat, voordat het huisje deze
vorm kreeg, er reeds een afdakje aange-
bracht was tussen de molen en het bijge-
bouw van de poort. Of was dit het profiel
van het dak dat in 1832 op het huisje werd
gezet? Of dateert het huisje in zijn vorm tot
1999 van latere datum?
Nu waren reeds enkele jaren geleden de,
toen verrotte kozijnen en ramen van de
grote vensters geheel vernieuwd en (zoals
op oude foto’s ook zichtbaar) weer van
zonnerakken (persiennes, luiken met latjes)
voorzien. De restauratie van de woning
was echter nog in het voorbereidende sta-
dium toen, in februari 1996, De Walvisch uit-
brandde. Voor de woning betekende dit
een flinke vertraging. Enerzijds omdat de
firma Driekleur vanuit De Walvisch uit moest
wijken naar een vervangende ruimte,
waarvoor De Drie Koornbloemen beschik-
baar werd gesteld. Anderzijds omdat de
voorbereiding voor het herstel van De Wal-
visch zoveel organisatorische inzet vroeg,
dat de woning van De Drie Koornbloemen
even moest wachten.
Begin maart 1998, vond echter de aanbe-
steding plaats voor de bouwkundige werk-
zaamheden. In 1998 zijn, vooruitlopend op
de totale restauratie, door de molenma-
kers van de Restauratiewerkplaats Schie-
dam, de balkkoppen van de eerste zolder
hersteld en is de vloer van de eerste zolder
vervangen. Door funderingsperikelen en
de planning van de aannemer F. Bijl & Zn.
uit Rotterdam is het bouwkundige werk
echter pas gestart op 11 maart 1999.
De ernstig verzakte voorgevel van het
huisje is geheel verwijderd. Onder de
nieuwe gevel is een betonnen balk ge-
legd, welke is verbonden met een in de
beide overige gevels ingelaten betonvloer.
Op deze betonnen balk is de gevel in zijn
oude vorm herbouwd, met behulp van de
oude schoongebikte IJsselsteentjes. De be-
tonnen balk en de vloer, zijn aan één kant
ingelaten/opgelegd in de molenmuur. Er is,
na sondering, op advies van de construc-
teur afgezien van het onderheien van de
voorgevel of de woning. Wel is, teneinde
de toename van het gewicht van de wo-
ning te compenseren, in de woning en de

Nu de aanbouwen grotendeels gesloopt
zijn valt op hoe scheef de Nieuwer-
kerkse korenmolen staat.

molen een hoeveelheid grond afgegraven
en vervangen door blokken van polystyr-
eenschuim. 
Op de begane grond van de molen is een
forse woonkamer ingericht terwijl op de be-
gane grond van het huisje een toilet en
een keuken zijn gekomen. Hiertoe is in de
zuidwestgevel van het huisje een extra ven-
ster gemaakt. Op de eerste verdieping van
het huisje zijn een douche en een slaapka-
mer gekomen. De eerste zolder van de
molen is niet bij de woning getrokken.
De balklaag van de eerste zolder van het
huisje bestaat nog uit de oude balken, die
op hun oorspronkelijke plaats zijn terugge-
legd. Een en ander inclusief de oude ge-
profileerde raveling voor de schoorsteen
die vroeger tegen de kopgevel aan de
zijde van De Walvisch heeft gezeten. Alleen
de raveling va het vroegere trapgat is in de
oude vorm vervangen, maar de plaats van
het vroegere trapgat is hiermee herken-
baar gebleven.
Omdat de verdieping van het huisje een
erg geringe hoogte had, die naar de he-
dendaagse wooneisen niet meer toelaat-
baar is, heeft men er voor gekozen het
huisje te voorzien van een pannengedekt
zadeldak. Voor Schiedammers, en ande-
ren die de molen goed kennen, is dit even
wennen, maar het uiterlijk is bewust zo ge-
kozen dat het net is of het er altijd is ge-
weest. En hoewel dit ‘altijd’ zeker niet waar
is, lijkt er op een oude foto inderdaad ook
een zadeldak zichtbaar. (Op andere foto’s
uit het eind van de vorige eeuw weer niet,
zodat dlt niet geheel duidelijk is.)
De woning is geheel voorzien van centrale
verwarming. Om veiligheidsredenen zijn zo-
wel het naast de molen gelegen huisje, als
de woonkamer in de molen voorzien van
automatische brandmelders, die aange-
sloten zijn op de brandmeldinstallatie in de
molen zelf welke eerder dit jaar in gebruik
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gesteld is.
Komend najaar zal de woning, na 25 jaar
onbewoond te zijn geweest, bewoond
gaan worden door Frans Kroon, de vrijwil-
lige molenaar van De Drie Koombloemen,
waarmee de titel molenaarswoning weer
geheel bewaarheid wordt. J.L.M. Kies

Foto-expositie 25 jaar 
molenbedrijf De Vrijheid

Op 31 augustus gaat in de museummolen
De Nieuwe Palmboom te Schiedam een
foto-expositie van start over de 25 jaar
meest productieve van de Schiedamse
molens. Het wel en wee van molenbedrijfs-
voering vervat in o.a. foto’s, tekstpanelen
en oude gereedschappen.
Molen De Vrijheid is het langst van alle
Schiedamse molens als brandersmolen in
bedrijf gebleven (tot 1917). Daarna werd hij
eigendom van een firma die o.a. veevoe-
der produceerde. In de tweede wereld-
oorlog was De Vrijheid in gebruik voor het
malen van peulvruchten voor de gaarkeu-
kens.
In 1971 werd de molen aangekocht door
de gemeente. Intussen was in Schiedam
een groep molenenthousiastelingen druk
bezig om de dan nog resterende vier mo-
lens voor het nageslacht te behouden.
Dankzij dit nieuwe molenbeleid ging op 5
november 1974 molen De Vrijheid na een
uitgebreide restauratie een nieuwe levens-
fase in als bakkersmolen. De oorspronkelijke
moutmolen-inrichting werd daarbij onge-
wijzigd gelaten.
Anno 1999 is de molen nog steeds volop in
bedrijf voor o.a. de Echte Bakkers in de re-
gio. De nieuwe exploitant bedrijfsleider/mo-
lenaar Boekestijn heeft de afnemerskring
uitgebreid en dat betekent dat er nu ge-
middeld zo’n 15 ton meel wordt gemalen.
De kleine afnemer (de thuisbakker) kan
voor echt molenmeel en andere molenpro-
ducten terecht in de molenwinkel van Boe-
kestijn in weer een andere Schiedamse mo-
len, De Walvisch aan de Westvest.
De expositie laat onder meer zien hoe mo-
len De Vrijheid door enthousiaste vrijwilligers
veranderde van een vervallen “duiventil” in
een werkende bakkersmolen, waarbij werd
samengewerkt met de Echte Bakkers-orga-
nisatie. De Vrijheid was de eerste molen die

na lange tijd weer traditioneel moutmeel
maalde voor een Schiedamse branderij/ -
distilleerderij, namelijk voor de ambachte-
lijke jenever Notaris van de UTO. De exposi-
tie “25 jaar molenbedrijf De Vrijheid”, die
niet alleen interessant is voor molenliefheb-
bers en liefhebbers van de Schiedamse ge-
schiedenis, maar ook een mooi tijdbeeld
geeft, is te bezoeken t/m januari 2000 in mu-
seummolen De Nieuwe Palmboom. Het
adres van de museummolen is: Noordvest
34, Schiedam. Openingstijden: di t/m za
van 1100-l7.00 uur, zo van 12.30-17.00 uur.
Toegangsprijs: volwassenen ƒ. 4,-, kinderen
ƒ. 3,-. MJK-houders gratis. Stichting De
Schiedamse Molens.

Biotoopzorgen rond korenmolen
Sommelsdijk

In 1994 besloot de gemeenteraad van
Middelharnis om bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Westplaat garanties te
scheppen voor de biotoop van de koren-
molen De Korenbloem in Sommelsdijk, een
der oudste nog bestaande stenen koren-
molens uit ons land.
Helaas heeft de gemeenteraad deze zo-
mer besloten om wat zij in 1994 met de ene
hand gaf, met de andere (gedeeltelijk) te-
rug te pakken. In 1994 is men uitgegaan
van de gebruikelijke provinciale richtlijnen,
zeg maar de ‘1 op 100-regel’ 100 m vanaf
de molen 1 meter boven de onderste wiek-
punt, 200 m: 2m enz. . Nu bestaat daar-
naast een afwijkende regeling gehanteerd
voor stedelijke gebieden, waarbij de ‘1 op
50-regel’ geldt. Deze is de helft ongunstiger
voor de molen. Thans heeft de gemeente-
raad besloten om over te gaan tot die 1 op
50-regel omdat de molen in een kern van
de gemeente staat. 

Rijstpellerij uit Zwijndrecht 
verdwenen

Bij rijstpelmolens denkt men direct aan de
Zaanstreek. Toch hebben in de omgeving
van Dordrecht ook enige rijstpelmolens ge-
staan en in Krimpen aan de Lek staat nog
steeds de schuur van een rijstpelmolen,
waarschijnlijk het laatste restant van een
rijstpelmolen in Nederland. In Zwijndrecht

stond tot omstreeks 1900 de koren- en pel-
molen Rozenburg. Deze was sinds 1853 ei-
gendom van Arie Vliegenthart. Vliegenthart
was niet getrouwd en een zoon of schoon-
zoon als opvolger ontbrak. Zijn neven Van
Schaardenburg waren wel geïnteresseerd
in het bedrijf, maar Vliegenthart niet in de
neven. Daarom verkocht laatstgenoemde
het bedrijf aan een Engelsman, Howard ge-
heten. In werkelijkheid was Howard echter
een stroman van de Van Schaardenburgs
die in Rotterdam een rijstpellerij hadden. Zo
kregen de Van Schaardenburgs het Zwijn -
drechtse bedrijf toch in handen, maar dat
bleef de naam Howard & Co dragen. In de
beste tijd van het bedrijf werd er zo’n 60.000
ton rijst per jaar verwerkt en werkten er meer
dan honderd man. In oktober 1972 ging
Van Schaardenburg een samenwerkings-
verband met het Hamburgse rijstpeller
Lütke & Co aan. De nieuwe naam werd Eu-
ryza, een samentrekking van Europa en Or-
yza, de Latijnse naam voor rijst. Omstreeks
1990 nam CSM Euryza over en bracht die
onder bij Honig. De volgende stap was het
staken van de productie in Zwijndrecht om
die onder te brengen bij Lütke. Eind juli gin-
gen de deuren bij Euryza, ex-Howard dicht;
waarbij weer een oud en gerenommeerd
‘molenbedrijf’ geschiedenis is geworden.

Herstel voor Schouwse molens 

Er wordt gewerkt of binnenkort begonnen
aan het herstel van een drietal molens op
het Zeeuwse eiland Schouwen en Duive-
land. De molen van Oosterland krijgt een
nieuwe kapbedekking, maar bij de molens
van Ellemeet en Dreischor moet meer ge-
daan worden.
Begin september heeft molenmaker Po-
land uit Broek op Langedijk de kap van de
molen ‘t Hert in Ellemeet gehaald en mee-
genomen naarzijn werkplaats in Noord-Hol-
land, alwaar een geheel nieuwe kap ge-
maakt zal worden. In tussentijd wordt de
romp van deze kleine Zeeuwse molen
(vlucht 19 meter). De molen is sinds 1857 ei-
gendom van de familie Dijkman. Deze fa-
milie was verbonden met veel molens op
Schouwen, maar ‘t Hert is de laatste die
nog eigendom van deze familie is. Als alles
gesmeerd verloopt dan kan de molen nog
dit jaar weer malen.
Al in april is de kap van de molen Aeolus in
Dreischor gehaald als begin van de restau-
ratie. Aan deze molen moet heel veel ge-
beuren, daar ook het gedeeltelijk uitges-
loopte binnenwerk (in verband met de in-
richting als woning) gereconstrueerd moet
worden. Het werk is toevertrouwd aan mo-
lenmaker Johan Hoefkens uit Domburg.

Twee Walcherse oud-vakmole-
naars overleden

Op 31 augustus jl. overleed op 87-jarige
leeftijd Jacobus (Ko) Samuël Adriaanse,
oud-beroepsmolenaar op de korenmolen
van Zoutelande. Reeds vanaf 1800
zwaaide het geslacht Adriaanse de scep-
ter op deze molen. Ko bemaalde de molen

De molen met de pellerij van Howard & Co in Zwijndrecht.
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Zoersel toepasselijke liederen ten gehore
gaf. Verder vond de première van de vi-
deofilm Van graan tot brood plaats, ge-
maakt in opdracht van de VVV Malle. Na-
mens de Nederlandse deelnemers sprak
Huib van Erve een woord van dank uit,
waarna ook Paul Bauters nog het woord
voerde; kortom een in alle opzichten een
geslaagde dag.

Deining in Echt rond voormalige
meelfabriek

In 1859 stichtte Herman van de Venne een
stoomgraan- en oliemolen aan de Hofakker
in Echt. Het bedrijf groeide uit tot een grote
meelfabriek met vestigingen in Echt (tarwe-
en roggemeel) en Weert (bloem). In 1971
werd het bedrijf in Echt opgeheven. In juli
van dit jaar kocht de gemeente Echt de fa-
briek met de bedoeling die te slopen en er
in het kader van het centrumplan wonin-
gen en winkels neer te zetten. In augustus
vraagt de Molenstichting Limburg bij de
RDMZ plaatsing op de rijksmonumentenlijst
aan voor de fabriek en dat terwijl in oktober
met de nieuwbouw begonnen zou worden!
Bovendien is het bekend dat een dergelijke
procedure zelfs jaren kan duren. Tot over-
maat van ramp neemt de fabriek zo’n cen-
trale plaats in bij het centrumplangebied,
dat dit hele plan, dat voorziet in de bouw
van 127 woningen en 24 winkels, omver rolt.
Daar bovenop vreest men een enorme
schadepost schadepost die in de miljoenen
kan lopen wegens renteverlies en schade-
vergoedingen. De gemeente ontkent, in te-
gen stelling tot de Molenstichting Limburg,
dat de meelfabriek historische waarde
heeft. Zowel de gemeente als de stichting
stellen zich te baseren op onafhankelijk en
deskundig onderzoek. De gemeente Echt
heeft er geen gras over laten groeien en
schreef onmiddellijk een extra raadsverga-
dering uit, te houden op 23 augustus, voor
het wettelijk vereiste advies in zake de be-
schermingsprocedure. De uitkomst laat zich
raden: met tien tegen vier stemmen werd
besloten om een negatief advies uit te
brengen. Wel ontstond er grote deining in
de raad, toen raadslid G. Meerten het Col-
lege ervan beschuldigde dat men bij de
aankoop van de fabriek op 29 juli al wist
waar de Molenstichting Limburg mee bezig
was en dat men daarmee een onaan-
vaardbaar risico had genomen. Het laatste
woord zal er nog wel niet over gezegd zijn.

samen met zijn in 1970 overleden broer Jo-
hannus (Wannus) vanaf 1939. Na zware
stormschade aan het wiekenkruis in 1944,
maalde men verder met één (houten)
roede tot 1948. Toen dit ook onmogelijk
werd, moest men het bedrijf noodgedwon-
gen met behulp van een elektromotor
voortzetten, maar toen zich in 1955 de ge-
legenheid voortdeed om weer op de wind
te gaan malen (o.a. door de ‘schenking’
van twee tweedehands Potroeden), gre-
pen de gebroeders deze kans met beide
handen aan. Zo was de molen nog tot Ko’s
pensionering in 1977 dagelijks in bedrijf te
zien. Ook na de hoognodige restauratie
van de molen, halverwege de jaren ‘80,
was Ko zeer regelmatig in de draaiende
molen te vinden, al werd er niet meer ge-
malen. Pas begin jaren ‘90, toen zijn ge-
zondheid hem in de steek begon te laten,
legde hij de vang er definitief op, al wordt
de molen tegenwoordig gelukkig nog re-
gelmatig draaiende gehouden door vrijwil-
lig molenaar Jan Witte. Ik heb Ko leren ken-
nen als een sympathieke molenliefhebber
die ook regelmatig bij mij op de molen voor
een praatje langs kwam.
Enige weken later, op 12 september, over-
leed een andere oud-vakmolenaar uit het
Walcherse: Samuël (Samel) Kwekkeboom
van de korenmolen in Aagtekerke. Hoewel
de windmolen hier reeds in 1955 buiten be-
drijf kwam (vroeg voor Zeeuwse begrip-
pen), nam Samel zijn molen na de restau-
ratie in 1971 toch weer op bescheiden
schaal in gebruik. Sterker nog: tot begin ja-
ren ‘90 - toen een nieuwe restauratie zich
opdrong - zorgde Samel er zelfs voor dat
de Aagtekerkse molen één van de meest
draaiende molens van Zeeland was! De in-
middels gerestaureerde molen wordt te-
genwoordig regelmatig in werking gesteld
door de jonge molenaar Dennis Bommeljé.
Samel Kwekkeboom werd 80 jaar.
Met het overlijden van Ko en Samel verliest
de molenwereld wederom twee vakmole-

naars van het oude stempel, uit een tijd die
steeds verder achter ons gaat liggen.
Willem Roose

Vlaams-Brabantse molenaars-
contactdag

Op zaterdag 18 september werd de acht-
tiende Vlaams-Brabantse molenaarscon-
tactdag gehouden, georganiseerd door
de afdeling Noord-Brabant van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars en de v.z.w. Le-
vende Molens. Deze contactdagen wor-
den afwisselend ten noorden en ten zuiden
van de rijksgrens gehouden; deze maal
aan de zuidkant om precies te zijn in de
Kempen, provincie Antwerpen. De dag
begon (en eindigde) in het kasteel De Re-
nesse te Oostmalle, waar de deelnemers
ontvangen werden. De burgemeester van
de gemeente Malle sprak een welkomst-
woord, waarin hij wees op de waarde van
de historie. Vervolgens spraken ook de he-
ren Frans Brouwers (voorzitter van de v.z.w.
Levende Molens) en Jef Druyts. Daarna
werden in afzonderlijke groepen een drie-
tal windmolens in de omgeving bezocht en
kreeg men een rondleiding door het kas-
teel, dat veel jonger bleek te zijn dan me-
nigeen dacht. Ook al waren de drie be-
zochte molens alle van hetzelfde type, van
eenvormigheid, laat staan van eentonig-
heid was geen sprake. Een argeloze be-
zoeker uit Nederland, zeker van boven de
grote rivieren, rolde ongeveer van de ene
verbazing in de andere; het maakt niet uit
bij welke molen; of dat nu de Scherpen-
bergmolen in Westmalle, de molen van
Oelegem of die van Pulderbos was. De
molen van Oelegem liet in ieder geval de
meest merkwaardige molenas zien die ik
(JSB) ooit heb aanschouwd. De houten as
heeft aan iedere kant een ijzeren kop ge-
dragen; uiteraard niet tegelijkertijd. Er vie-
len daar evenwel nog veel meer dingen
op; kortom een molen die het bekijken
waard is en ook vraagtekens oproept. De
combinatie van molen en omgeving is ook
om zeer zuinig op te zijn. De weg van deze
molen van werktuig naar malend monu-
ment is zo ongeveer voetreis door de
jungle. In de molen van Pulderbos zal bij
menige Hollandse molenaar de mond
openvallen van verbazing, al was het maar
vanwege het enorme bovenschijfloop; in
Westmalle zagen ze een soortgenoot er-
van. Het is dan ook geen wonder dat de
overbrenging in Westmalle 1 op 4,3 was;
een dergelijke lage overbrenging wordt
naar mijn beste weten in Nederland in
soortgelijke molens niet gevonden (over de
achtergrond van overbrengingen in een
windkorenmolen: zie De Molenaar 1985-14,
15). Bij de molen van Pulderbos is de mo-
tormalerij beslist een kijkje waard, waar een
1-cilinder Bollinckx-motor een dubbele
maalstoel en een walsenstoel (fabrikaat
Philippot Schneider & Jaquet) aan dreef.
Die walsenstoel was een enorme klont giet-
ijzer. Zowel de molen als de motor liepen als
een zonnetje. Na terugkeer in het kasteel
werd de maaltijd genuttigd, waarbij het
gemengd koor Sint Cecilia uit Sint Antonius

Het voor Hollandse begrippen ‘onwijs’
groot bovenschijfloop in de molen van
Pulderbos.

De Vrijheid in bedrijf kort na de res-
tauratie die hem nieuw leven als bak-
kersmolen gaf.



202 2de jaargang 1999 nr. 10

De molenaar van Pahrenz (Dld)
overleden

Onlangs ontving ik uit Oost-Duitsland het be-
richt, dat de laatste beroepsmolenaar van
Pahrenz, Gerhard Jenichen, op 12 maart
1999 op zijn 78e verjaardag is overleden. Hij
was al twee jaar ziek. Voor liefhebbers van
Oostduitse molens onder de lezers is hij geen
onbekende. Wij wensen zijn vrouw Christa-
lena, hun kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe om het verlies te dragen.
De molen in Pahrenz (Kreis Riesa, 45 km ten
noordwesten van Dresden) is door zijn
grootvader in 1889 gebouwd en had
dwarsgetuigde wieken met zelfzwichting.
De molen is voor onze begrippen wat merk-
waardig van vorm, het houdt meer midden
tussen een ronde stenen grondzeiler en een
torenmolen, waarbij het gevlucht een paar
meters boven de grond draait. De rode
koepelkap wordt door een windroos op de
wind gehouden. Naar zijn zeggen is hij de
mooiste molen van de voormalige DDR,
ook vanwege zijn fraaie ligging op een heu-
vel tussen golvende korenvelden. In 1922
onderging de molen een verbouwing
waarbij de koning is ingekort tot op de kap-
vloer. Het spoorwiel draait direct onder de
bonkelaar en drijft een zeer lange spil aan
tot in de kelder toe, die een generator aan-
drijft. Die levert stroom voor allerlei werktui-
gen voor het verwerken van graan tot
meel, verspreid over vier zolders. Behalve
de generator loopt er ook een 23 meter
lange as onder de grond door naar het
naastgelegen pakhuis waar met twee
‘Schrotgangen’ gemalen kon worden.
Sinds 1947 is de molen voorzien van het Bi-
lau-systeem. Kort na de val van het IJzeren
Gordijn maakte ik een fietstocht langs Oost-
duitse molens; een hele belevenis! Gerhard
Jenichen en zijn gezin hebben mij toen heel
hartelijk ontvangen en samen met hem de
molen gedraaid. Helaas is het maalbedrijf
sinds de ‘Wende’ niet lonend meer en nu is
het een molenmuseum met ‘Gaststätte’
geworden, waar redelijk veel bezoekers op
afkomen. In 1997 ben ik nog eenmaal daar
op bezoek geweest en mocht daar zelfs lo-
geren. De familie jenichen,die met drie ge-
neraties in het grote molenaarshuis woont,
zijn zeer gastvrije mensen, waaraan ik nog
veel herinneringen bewaar
Volgend jaar bestaat de molen 111 jaar
met dorps- en molenfeesten op 26-28 mei

2000. Noteer dit alvast in uw agenda! 
Martin E. van Doomik.

Nieuwe molenkaarten

De heer H. van Steenbergen heeft twee
molenkaarten uitgegeven; ze betreffen:
-De Scheiwijkse Molen te Hoornaar en:
-De Stijve Molen te Meerkerk-Den Dool
Beide molen zijn met zeilen voor in werking
te zien. De kaarten kosten ƒ 1,- per stuk, te
vermeerderen 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 overschrij-
ving vanaf een bankrekening: het adres).
Voor nadere informatie: tel. 078-6164297.

In ‘t kort:

- Op 23 augustus werd de kap terugge-
plaatst op koren- en pelmolen Windlust te
Burum. Binnenkort zullen ook de roeden
volgen die weer voorzien zullen worden
van zelfzwichting met Dekker-stroomlijn.
Omdat ook de stellingplanken vernieuwd
moesten worden en de molen recht
moest worden, is een meerkostenpost van
ca. ƒ 50.000 gulden ontstaan. De totale res-
tauratiekosten bedragen ƒ 437.000 gulden.
Over 2 maanden zal de restauratie vol-
tooid zijn.
- Op dinsdag 28 september werd de Corn-
werder molen na restauratie officieel in ge-
bruik gesteld. De molen is eigendom van
het Wetterskip Martne-Middelsee. 
- In juli werd de 100.000-ste bezoeker sinds
de openstelling in 1973 ontvangen op de
imposante olie- en korenmolen Woldzigt in
Roderwolde. De familie Wight uit Hoogkerk
werd daarbij aangenaam verrast met een
bloemstuk, waarin allerlei molenattributen
te vinden waren.
- De gemeente Hellendoorn heeft de res-
tauratie van de molen van Fakkert (Wip-
penbelt, zie Molenwereld 1999-9-171) de
eerste plaats gegeven bij de vaststelling
van het restauratieprioriteitenprogramma.
De subsidiabele kosten zijn gesteld op
999.616 gulden. Wanneer de provincie
Overijssel akkoord gaat, dan vindt de uit-
betaling op zijn vroegst in het jaar 2005
plaats. 
- Op 31 augustus werd begonnen met de
restauratie van de korenmolen van Kam-
pen door het strijken van het gevlucht en
het afnemen van de kap.
- De plaatselijke VVD wil op de plaats van
de binnenkort te verplaatsen molen te
Nieuwegein bij de Doorslagbrug een caril-
lon plaatsen.
- Molen De Krijgsman in Blokker werd ge-
heel geschilderd.
- Op vrijdag 17 september zijn door molen-
maker Vaags uit Aalten de roeden gesto-
ken in de korenmolen De Onderneming in
Hippolytushoef. Het ophekken en afwerken
ervan wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
- Op dinsdag 8 juli overhandigde Ad van
Rees, bestuurslid van Den Hâneker, het eer-

ste exemplaar van het Poldermodel, een
rapport over de molenbiotoop in de Al-
blasserwaard en de Vijfheerenlanden (zie
elders in dit nummer) over aan burgemees-
ter G.W. Abbring, voorzitter van de Stichting
Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden.
- In augustus/september werd in regionale
bladen de zo mooi gelegen korenmolen
De Vriendschap onder Bleskensgraaf bij in-
schrijving te koop aangeboden. Als richt-
prijs werd 750.000 gulden genoemd.
- Op donderdag 10 september gingen de
roeden uit de molen van Spijkenisse,
waarna vrijdag de kap eraf ging. Daarbij
gaf wethouder Belinfante het startsein voor
deze restauratie. De kap ging vervolgens
per dieplader naar de werkplaats van mo-
lenmaker W. Herrewijnen. De restauratie-
kosten worden geraamd op anderhalve
ton en de werkzaamheden zullen zo’n drie
maanden in beslag gaan nemen.
- Het bekende Zeeuwse molenaarsbedrijf
fa A. Brasser & Zn te Biggekerke heeft de
diervoederspeciaalzaak van De Regt bij de
molen De Lelie in Koudekerke met ingang
van 1 juli overgenomen en verplaatst naar
Biggekerke.
- De Molenstichting Noord-Brabant maakt,
met steun van de provincie, plannen voor
een Brabants Molenweekend, waarbij zo-
veel mogelijk molens zullen draaien. Als al-
les volgens plan verloopt, dan zal het eer-
ste Brabants Molenweekend in juni 2000
worden gehouden.
- Piet Jan Landegent, eigenaar en mole-
naar van De Graanhalm te Haamstede, is
door Horeca Nederland benoemd tot
‘meest markante horeca-ondernemer in
Zuid-Nederland’. Landegent viel in de prij-
zen vanwege het pannenkoekenrestau-
rant naast de molen waar op traditionele
wijze midden in het restaurant wordt ge-
bakken. Ook roemde de jury de miniboer-
derij en (uiteraard) de uitstekend onder-
houden molen die nog steeds in werking is.
- In Lage Zwaluwe is een comité opgericht
dat zich ten doel stelt de watermolen van
de polder Schuddebeurs en Vegetas (zie
Molenwereld 1998-10) te restaureren. 

Molenkalender

24 oktober Molendag Alkemade en Ja-
cobswoude.
30 oktober Contactdag Stichting Vrienden
van de Gelderse Molen.
5 november Najaarsvergadering Gild
Fryske Mounders, gebouw De Lantearne
Akkrum, aanvang 19.30 uur.
6 novemberMolenruilbeurs in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk in Utrecht. 
13 novemberMolendag Tielerwaard.

Tentoonstellingen

31 augustus 199 t/m januari 2000
Foto-expositie 25 jaar molenbedrijf molen
De Vrijheid in museummolen De Nieuwe
Palmboom in Schiedam.
Vanaf 11 september
‘Nieuwerkerk molendorp’ in Oudheidka-
mer Nieuwerkerk a/d IJssel.

Molenaar Gerhard Jenichen in zijn mo-
len te Pahrenz naast het spoorwiel met
direct daarboven het bovenwiel (foto
M.E. van Doornik, 11 juni 1991).
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Zoeker  
De heer V. Erdin uit Alphen a/d Rijn ver-
moedt dat de ‘Zoeker’ uit Molenwereld
1999-9 de bestaande molen onder aan de
Zuiderdijk bij Schellinkhout is. Hij zit er niet veel
naast, want de molen stond inderdaad aan
de Schellinkhouterdijk, maar iets meer naar
het westen, zoals de heren Esselink uit Delft,
Hille Wormerveer, Lunenburg uit Aalsmeer
en Visser uit Papendrecht schrijven. De heer
Esselink schrijft: Het vermoeden, dat de ‘Zoe-
ker’ uit Molenwereld 9 wel eens een molen
van de Oosterpolder bij Hoorn zou kunnen
zijn, klopt helemaal. Het betreft de Dijkmo-
len, die zoals de naam al zegt aan de dijk
van de toenmalige Zuiderzee stond, ter
plekke Schellinkhouterdijk geheten. Een foto

genomen precies vanaf de andere kant
verscheen als onbekende in De Molenaar
1977-34-1069 (thuisgebracht in nr.35, blz.
1099). De Dijkmolen was één van de drie
molens van de Oosterpolder. De andere
twee waren de Laanmolen en de Middelste
of Kleinste Molen. Op de plaats van laatst-
genoemde werd in 1873 een stoomgemaal
gebouwd. De Laanmolen werd in 1880 bui-
ten bedrijf gesteld en is daarna verdwenen.
Door een capaciteitsvergroting van het
stoomgemaal werd ook de Dijkmolen over-
bodig, waarna in 1915 afbraak volgde. Het
stoomgemaal werd in 1953 vervangen door
een elektrisch gemaal. In 1974 stuitte men bij
een uitbreiding van dit gemaal op de fun-
damenten van de Dijkmolen. Het kostte
toen de nodige moeite om de nog gave
fundering inclusief heipalen te verwijderen.
De heer Visser voegt daaraan nog toe, dat
de Laanmolen na de buitengebruikstelling
in 1880 is afgebrand.
Mr. G. de Vries Az schrijft in De Zeeweringen
en waterschappen van Noord-Holland dat
de Oosterpolder gevormd wordt door de
voor de bemaling verenigde bannen Hoorn,
Westerblokker en Zwaag, groot 1670 ha. De
molens zouden een vlucht van 26 m hebben
gehad en een vijzel met een diameter van
1,90 m. Het waren dus voor Noord-Hollandse
binnenkruiers grote molens. Van de nog be-
staande binnenkruiers komen er maar een
paar boven die 26 meter uit.
Wij danken de inzenders voor hun mede-
werking.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; een ‘ondeu-
gende’ Franse ansichtkaart van het begin
van deze eeuw, maar wie brengt de molens
precies thuis? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.

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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Molensactueel

Molen  verhuizing
in beeld

J.S. Bakker

Op 24 en 25 augustus vond de verhuizing plaats van de mo-
len Hoop doet Leven van de voormalige polder Kamphuizen
uit Rijnsburg naar Voorhout. Het waarom van deze verhui-
zing is meerdere malen aan de orde geweest, evenals de er-
mee gepaard gaande strubbelingen (zie Molenwereld 1998-
2-30; 1998-10-198; 1999-2-32). Om die reden besparen wij

u het verhaal en volstaan met een fotoreportage.

1. Op 24 augustus wordt ‘s morgens vroeg de kraan opgesteld op de weg aan de
zuidzijde van het Oegstgeesterkanaal. Links van de molen het bedrijvenpark van de
veiling Flora, waarvoor de molen moet wijken; rechts de ponton waar de molen op
moet komen voor verder transport.

3. Vervolgens
wordt de molen
van zijn plaats ge-
tild. Terwijl de
molen in de takels
hangt worden wat
formaliteiten ten
overstaan van een
notaris afgehan-
deld voor de over-
dracht van de mo-
len aan de Rijn-
landse Molenstich-
ting door veiling
Flora. De molen is
op dit moment
immers overduide-
lijk geen onroe-
rend goed meer;
dus hoeft er geen
zes procent over-
drachtsbelasting
betaald te worden!2. Allereerst wordt het scheprad op de ponton geladen,

waarna de kap volgt.
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7. De molen
zinkt haast in
het niet bij de
enorme 650-
tons kraan die
hem vanaf de
ponton op een
platformwagen
tilt aan de
noordkant van
het kanaal.

8. Op het erf van een plaatselijk bedrijf
wacht het ‘molenkonvooi’ een paar uur
totdat de middagspits voorbij is en het
rustig is op de weg, zodat een mini-
mum aan overlast ontstaat.

6. De varende molen: nadat de kraan is opgesteld aan de andere zijde van het
Oegstgeesterkanaal wordt de molen rond het middaguur overgevaren naar de an-
dere kant, zo’n 600 meter ten westen van de oude plaats. ‘Kapzolder?’, dat noemen
‘wij’, ‘kraaiennest’. 

5. De kraan van het Goudse kraanbe-
drijf Nederhoff die de molen heeft ‘op-
gepakt’ is een krachtpatser: zijn draag-
vermogen is niet minder dan 650 ton.
Het is op dit moment de grootste mo-
biele kraan van het vasteland van Eu-
ropa die zelfstandig over de weg rijdt.
De molenromp woog geen 650 ton (dat
zou ongeveer neerkomen op twee
Schiedamse ‘Walvisschen’), maar
‘slechts’ zeventig ton. Het grote draag-
vermogen is nodig in verband met de
grote reikwijdte, want de molen heeft
circa vijftien meter van de weg afge-
staan.

4. De lege ‘werft’ met de achtergeble-
ven fundering van de Hoop doet leven.
De platte zij, veelvuldig kenmerk van
een kleine stenen molen met buiten-
scheprad, is goed zichtbaar. Als de mo-
len helemaal rond was, dan zou het
scheprad te ver naar buiten komen
voor het gevlucht. Om diezelfde reden
vindt men het scheprad bij zulke kleine
molens ook wel eens een paar meter
buiten de molen, zodat de wieken tus-
sen de molenromp en het scheprad
doorgaan.
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12. Overhangende bomen en struiken maken de doorgang soms moeilijk: soms
door de hoogte van de molenromp, soms door de breedte van de kap met de as.

9. Om zes uur vertrekt het konvooi
richting Voorhout. Er wachten dan nog
een paar hindernissen, maar het moet
allemaal kunnen.

10. Het eerste obstakel is de bocht in
het pad langs het kanaal naar de Voor-
houterweg, maar moeiteloos komt de
molen tussen de bomen door de hoek
om.

11. De molen heeft zijn Rijnsburgse
verleden nu letterlijk achter zich liggen
en rijdt in Voorhout over de Rijnsbur-
gerweg, waarbij hij tevens kennis maakt
met de polder die hij moet gaan be-
malen: de Elsgeesterpolder. Op de ach-
tergrond: de kerktoren van Voorhout.
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19. Aan het begin van de middag
wordt de kap op de molen gezet. De
kraan is ‘maar’ een zeventig-tons
kraan, althans in vergelijking met de
650-tons kraan van de dag ervoor.

18. Vervolgens laat men met behulp van
de stapeling en de vijzels de molen zak-
ken. Steeds wordt door het afwisselend
gebruiken van het binnen- en buitendeel
van de vijzels een deel van de stapeling
weggenomen, waardoor de molen naar
zijn plaats op de fundering zakt. 

17. Nadat de vier vijzels de molen heb-
ben overgenomen wordt platformwagen
weggereden en staat de molen op vier
pootjes. Vervolgens wordt de wielbak uit-
gegraven. Als dat op die manier dagelijks
werk is voor een molenmaker dan wil
niemand dat vak meer uitoefenen.

16. De volgende morgen, op 25 
augustus, wordt de molen, op zijn
nieuwe standplaats ingereden.

14. De molen op de brug: let op de
scheve stand van de duwboom. De
laatste hindernis is hiermee genomen,
zo’n twintig meter voor het einddoel.
Na het passeren van de brug wordt de
andere dag afgewacht om de molen op
zijn definitieve plaats te zetten.

15. Het bedje voor de molen is ge-
spreid: ter weerszijden van de rijplaten
zijn de vijzels opgesteld die de molen
moeten overnemen van de plateauw-
agen om hem vervolgens op de nieuwe
fundering te laten zakken.

20. In de loop
van de middag
worden de roe-
den gestoken en
dan begint de
Hoop doet le-
ven weer op
een molen te
lijken. De ene
dag staat er
niets, en de 
andere dag heb
je een molen;
nou ja...

13. Het grootste probleem van de tocht
wordt veroorzaakt door een brug in de
Elsgeesterweg. De maker van de brug
heeft er geen flauw benul van gehad,
dat er ooit nog eens een molen over
‘zijn’ brug zou moeten rijden, wel, dat
er schouwen en dergelijke vaartuigen
meer onderdoor zouden moeten. De
brug is dus vrij hoog, te licht voor een
molen en met te steile opritten. Met
zand en rijplaten is een en ander aan-
gepast, maar toch lijkt de brug een on-
neembare hindernis te worden voor de
duwende Scania van Nederhoff. Door
de scheefstand van de platvormwagen
gaan de wielen van de duwende auto
slippen; dat maakt wel kuilen in de
weg, maar brengt de molen niet over
de brug. Uiteindelijk brengt een kraan-
tje aan de andere kant uitkomst: in
‘voorspan’ lukt het om de molen op de
brug te krijgen. Het is eigenlijk het
enige spannende moment in de tocht.
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Behoud

De molenomgeving 
in de 
Alblasserwaard 
en de 
Vijfheerenlanden 
aangepakt!

De molenomgeving 
in de 
Alblasserwaard 
en de 
Vijfheerenlanden 
aangepakt!

Frank Klören

1 Opgaand groen rond de Kooiwijkse Molen in Oud-Alblas; zonder ingrijpen op
termijn voor de molen verstikkend.

In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is een zeer bij-
zonder project van start gegaan dat niet alleen de zorg voor
de molenbiotoop in dit gebied structureel handen en voeten

geeft, maar ook een aanzet is tot herstel ervan.

In 1994 kwam de Provincie Zuid Holland
met het streekplan Zuid-Holland Oost. Dit
van boven opgelegde plan betekende
onder meer dat natuurdoelstellingen
moesten worden gerealiseerd door reali-
satie van grote aaneengesloten natuur-
gebieden. Dit had grote weerslag op de
agrarische sector. Ook werd de ontwikke-
ling van de streek sterk beperkt met be-
treking tot wonen en werken. Onder meer
agrarische organisaties, gemeenten, het
bedrijfsleven en de gezamenlijke Rabo-
banken in de streek tekenden protest aan
bij de Provincie Zuid-Holland. 
De provinciale overheid begreep dat het
behalen van haar doelstellingen nooit
zou lukken wanneer in de streek geen

draagvlak voor het streekplan is.
Tegelijkertijd wordt er door een groep ag-
rariërs Vereniging voor Agrarisch Natuur-
beheer “Den Hâneker” opgericht. Zij stelt
zich ten doel natuur- en landschap te be-
houden door inpassing in de agrarische
bedrijfsvoering. 
De Provincie Zuid-Holland reageerde op
de bezwaren uit de streek op een unieke
en vooruitstrevende wijze. Het streekplan
verdween naar de achtergrond. De
streek kreeg de doelstellingen van de
provincie aangereikt en kreeg de op-
dracht zelf te komen met voorstellen om
de geformuleerde doelstellingen te ha-
len. Hiertoe werd een convenant geslo-
ten. Het convenant, ondertekend door

o.a. gemeenten, Hoogheemraadschap,
WLTO, Den Hâneker, en natuurorganisa-
ties, garandeert de uitvoering van het
plan. In het convenant werd onder meer
afgesproken dat er een landschapsplan
zou worden opgesteld.
Buiten genoemde organisaties kon ook
de bevolking van Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden door een enquête en
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thema-avonden haar zegje doen over
het landschapsplan. Tijdens de thema-
avonden hebben enkele molenliefheb-
bers gepleit voor verbetering van de mo-
lenbiotoop. Uit de enquêtes blijkt dat de
bevolking de openheid van het land-
schap sterk waardeert. De natuurlijke af-
bakening van het gebied door de grote
rivieren, de duidelijke streekkenmerken en

2. Jonge aanplant
in een particulier
natuurgebiedje in
de onmiddellijke
nabijheid van de
Achterlandse Mo-
len te Groot-Am-
mers, nota bene
aangelegd met
subsidie van de
provincie. Worden
de bomen nu weer
met een provin-
ciale subsidie ver-
wijderd?

de volksaard heeft een plan als dit moge-
lijk gemaakt. 
Met name voorgenoemde vereniging
Den Hâneker heeft zich in de opstelling
van het landschapsplan actief opgesteld.
Binnen de themagroep landschapsplan
van Den Hâneker kwamen onder leiding
van streekhistoricus H.A. de Kok zaken als
behoud van oude boerderijen en boe-
renerven, knotwilgen, heulen, huftbosjes,
donken, hoogstamboomgaarden en
tiend   wegen aan de orde. Ook zaken als
de integratie van de aan te leggen Betu-
welijn, industrieterreinen en stadsranden
kwamen aan de orde. Ondergetekende
heeft in dit kader het begrip molenbio-
toop geïntroduceerd. Dit met name als
historisch landschapskenmerk. 
Al met al is in het Landschapsplan een
paragraaf gewijd is aan de molenbio-
toop. In het plan wordt de aanbeveling
gedaan om de problemen te analyseren
en vervolgens daadwerkelijke verbeterin-
gen aan te brengen.
Een Landschapsplan opstellen is een.
Maar uitvoeren dat is iets anders. Direct
als gevolg van het vaststellen van het
landschapsplan heeft Den Hâneker aan
de provincie subsidie gevraagd voor het
opstellen van een inventarisatie van de
problemen van de molenbiotopen van
de 55 individuele molens in de Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. De Provincie
Zuid-Holland pakte dit op en zegde subsi-
die toe voor het maken van een inventa-
risatie. Willem Roose en Andries van der
Graaf kregen van Den Hâneker de op-
dracht dit uit te voeren. 

Problematiek

Opvallend is dat provinciale verordenin-
gen en de keur van het Hoogheemraad-
schap de negatieve tendens van de mo-

lenbiotopen in een streek met een voor
Zuid-Holland lichte druk vanuit woning-
bouw, industrie en recreatie, niet substan-
tieel heeft kunnen keren. Ook de bio-
toopwachters hebben helaas slechts in
individuele gevallen succes behaald.
De molenbiotoop is tot op heden be-
vochten via een verdedigende houding
en heeft uiteindelijk slechts ad-hoc suc-
cessen gekend.
Uit de inventarisatie blijkt dat de wind-
vang van alle 55 molens is verminderd. Te-
vens is de samenhang van de molens en
het landschap verslechterd. Het gebied
blijkt in de gelukkige omstandigheid te
verkeren dat in een grote meerderheid
van de gevallen het met name groen is
dat de biotoopproblemen veroorzaakt.
Wanneer er niets gebeurt zal de situatie
verder verslechteren.
De opstellers van de inventarisatie con-
stateren dat wanneer alle aanbevelingen
worden uitgevoerd de gemiddelde bio-
toop weer gebracht kan worden op het
goede niveau van 25 jaar geleden.

Aanpak

Voor de daadwerkelijke aanpak is we-
derom gekozen voor een brede gebieds-
gerichte aanpak. Onder voorzitterschap
van ex-Statenlid Sjoerd Veerman als coör-
dinator Landschapsplan Alblasserwaard/ -
Vijfheerenlanden, is een begeleidings-
commissie samengesteld waarin de Pro-
vincie (Gerard Ottevanger en Kees van
Kruining), het Hoogheemraadschap (Her-
man Sangers), Het afdelingsbestuur van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars (Aad
Schouten), de Molenstichting (Andries
van der Graaf) en Den Hâneker (Teunis
Jacob Slob en Frank Klören) vertegen-
woordigd zijn. Buiten de bestuurlijke kwali-
teit is vanuit elke organisatie iemand aan-

3. De Kerkmolen in Molenaarsgraaf heeft ook wel eens beter op de wind gestaan.
(foto coll. JSB).
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4. De Westermolen van de polder Lan-
gerak in een landschap zoals het was,
bijna nog is en hopelijk op zijn minst
blijven zal. (foto coll. JSB).

5. De situatie rond de Kooiwijkse Molen omstreeks 1965; vergelijk die met nu! 
(foto coll. JSB).

wezig met binding en kennis van molens.  
Ofschoon een ieder in deze commissie
graag zou zien dat de eerste boom om-
gezaagd zou worden, wordt nadrukkelijk
een goed fundament gelegd voor het
slagen van het project. Via het maken
van een goede begrijpelijke uitleg van de
bestaande verordeningen wordt voor
ambtenaren van Hoogheemraadschap,
gemeenten en Provincie een praktijkge-
richte uitleg gemaakt middels een werks-
instructie en een miniseminar. Een door
bestuurders ondertekend convenant wil
immers niet zeggen dat de denkwijze van
het gehele ambtelijke apparaat direct
wijzigt. Tot op de dag van vandaag gaan
bouwvergunningen vergezeld van de eis
dat er hoog opgaand camouflerend
groen wordt gepland. Dit terwijl het ge-
bouw vaak minder problemen veroor-
zaakt dan het groen.
Overigens blijkt dat wanneer genoemde
overheden hun eigen beplanting zouden
verwijderen of aanpassen er reeds een
zeer grote vooruitgang geboekt zou zijn.
Voor particulieren wordt een folder ge-
maakt waarbij de problematiek van de
molenbiotoop genoemd worden. Het
moet de particulier duidelijk gemaakt
worden dat het niet gaat om een ordi-
naire kaalslag maar dat het plaatselijk
verwijderen van groen juist een ruimtelijk
effect heeft met een verhoogde bele-
vingswaarde van het landschap. Hierbij
wordt niet de windvang als belangrijkste
onderwerp genoemd maar de ruimtelijk-
heid waarin een monument als een mo-
len moet staan. (”De Nachtwacht van
Rembrandt hang je tenslotte ook niet in
de gang”)
Ook de samenhang tussen molen en
landschap moet sterk benadrukt worden.
De windvang is in een enge benadering
slechts voor 55 molenaars van belang. De
belevingswereld van het publiek is veel
belangrijker. Een goede windvang is
daarbij een neveneffect.
Tegelijkertijd met het gereedkomen van
het informatiemateriaal zal een project-
leider, onder toezicht van genoemde be-
geleidingscommissie, met de eigenaren

van storend groen gaan onderhandelen
over het veranderen en verwijderen van
de beplanting. Daarna zal in het najaar
met het daadwerkelijk verbeteren van de
molenbiotoop begonnen kan worden.
Nadrukkelijk wordt gekozen voor een be-
roepsmatige kracht welke tijd, kennis en
vaardigheid heeft om de problematiek
aan te kunnen. 
Inmiddels zijn subsidieverzoeken gedaan
voor de eerste vijf molens/molengroepen.
De keus is gevallen op een verspreid aan-
tal molens met verschillende aard en om-
vang van problemen in verschillende ge-
meenten.

Kanttekeningen

Het slagen van het plan hangt af van vele
factoren. Zo zal de vraag zijn of en hoe-
veel geld beschikbaar is. Het gesloten
convenant stemt hoopvol maar zijn

Hoogheemraadschap, gemeenten en
Provincie Zuid-Holland daadwerkelijk be-
reid flink in hun bomen te zagen? Ook is
het de vraag wat de houding van de
overheden is, wanneer aanleg van zaken
als woonwijken, industrieterreinen en we-
gen aan de orde zijn. Zullen de traditio-
neel als belangrijker geachte zaken het
ooit verliezen van de molen?
Daarnaast is het onzeker in hoeverre par-
ticulieren te overtuigen zijn. Groen is “in”
en kan gevoelsmatig botsen met de plan-
nen om een molenbiotoop te verbeteren.
Kan een folder en eenmalige persoonlijke
uitleg opbotsen tegen dertig jaar “bo-
menlobby”. Door de aard en de ligging
van de molens is de binding met een indi-
viduele molen wellicht vaak beperkt. Er is
(nog) geen juridische basis voor het Land-
schapsplan om uitvoering te kunnen af-
dwingen. 
Ook kunnen daar waar bomen verdwij-
nen in de toekomst weer nieuwe bomen
worden geplaatst. Dit kan betekenen dat
iedere vijf jaar een herhaling van het pro-
ject noodzakelijk is. 

Landelijk is zo toch sprake van een uniek
project waarbij nu niet meer wordt verde-
digd maar met een positieve houding en
een breed draagvlak wordt gewerkt aan
de grootschalige verbetering van de mo-
lenbiotoop in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden.
Dit gebiedsgerichte pilot-project kan tot
navolging leiden elders in de provincie
Zuid-Holland of in het land.
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Het moderne molenleven

Beste Josien,

Het is met dat molenniumgedoe van jou net als met
windturbines: De ene helft van molenminnend Neder-
land vindt het geweldig, de andere helft haat het; ster-
ker nog: zelfs de kleine redactie van dit kwaliteitsblad
is hopeloos verdeeld over deze kwestie.
Om met dat vermeende ‘nachtmalen’ (of moet ik zeg-
gen: ‘nachtdraaien’?) van jou te beginnen: het mag dan
wellicht ‘duivelswerk’ zijn; ik vind het geweldig! Als
(ongediplomeerd) vrijwillig molenaar had ik zo’n tien
jaar geleden al een grote voorliefde voor ‘s avonds
draaien en dan het liefst zo lang mogelijk. Aanvanke-
lijk was dit min of meer noodzakelijk omdat ik over-
dag op school zat, maar naarmate ik vaker ging spij-
belen, bleef het avond/nachtmalen toch mijn grote
voorkeur behouden. Vervelend voor die ene man die bij
de molen woonde en die klaagde over ‘draaiende mo-
lenwieken op z’n TV-scherm tijdens voetbalwedstrij-
den’. Ik heb een diepgewortelde haat voor sport in het
algemeen en voetbal in het bijzonder, dus daar trok ik
mij natuurlijk niets van aan! Eén keer heb ik zelfs de
molen zonder steen laten draaien (m’n graan was om
22 uur op) bij een windkracht 9. De plaatselijke
brandweer had toen in grote paniek m’n ouders gebeld,
maar toen m’n pa op de molen arriveerde bleek er -ui-
teraard - niets aan de hand. Kortom: malen bij dag is
een simpel gegeven, malen in de nacht is het èchte le-
ven!
Toch zal ik helaas niet meedoen met jouw molen-
nium-aktie. Daar heb ik twee reden voor. Ten eerste:
Ik zou er een speciale ontheffing voor moeten aanvra-
gen. Ik mag hier namelijk niet draaien tussen 23 en 7
uur, want dat schijnt slecht te zijn voor het milieu
(voor exacte informatie zul je je moeten wenden tot de
lokale ambtenaren hier). Ten tweede: Omdat ik onwijs
irritant ben, heb ik maar weinig vrienden en op die
paar vrienden die ik heb, moet ik natuurlijk erg zui-
nig zijn. Zo ben ik door die paar vrienden uitgenodigd
voor een oud-en-nieuwfeestje elders en dus niet hier op
de molen. Je zult begrijpen dat ik graag op deze uit-
nodiging inga, want anders moet ik mijn oud-en-
nieuw in grote eenzaamheid op de molen slijten. Voor-
uit, ik kan hier natuurlijk ook een feestje geven en -
eerlijk is eerlijk - een aantal jaren geleden heb ik hier
nog succesvol de molen vastgelegd om twee uur ‘s
nachts (dood aan de Wet Milieubeheer!) samen met
een dronken, gediplomeerd vrijwillig molenaar (ik zal
zijn naam niet noemen), nadat we samen bezopen
over een be-ijzelde stelling waren ‘gezwommen’; maar
toch: ik vrees dat er nauwelijks iemand op m’n feestje
komt opdagen en dat ik het niet volhoud tot twaalf
uur de volgende morgen. Toch veel succes toegewenst
met je molennium-actie,
Groetjes van je sympatisant,

W vdL

P.S: Omdat jij je nogal verdiept hebt in de materie,
zou je mij misschien kunnen vertellen of windturbines
(met al hun computergestuurde elektronica) eigenlijk
wel millenniumbestendig zijn?  

Forum

Naar aanleiding van het bericht in Molenwereld 1999-9-171 over de slechte toestand van
het gevlucht van de Bolwerksmolen ontvingen we een schrijven van de heer Co Potters
uit Dinther. De heer Potters deelt mee dat deze roeden afkomstig zijn van hun molen, de
Kilsdonkse Molen, en in 1954 naar Deventer zijn verhuisd.  Als hij zich goed herinnert, dan
zijn de roeden voor vijftig gulden (!) per stuk of de twee naar de koekstad verkocht. Het
eruithalen en het vervoer naar Deventer zijn voor rekening van de toenmalige eigenaar
van de Bolwerksmolen geweest, de N.V. Stoomhoutzagerij De Wilpse Dijk. De roeden ging
per mallejan naar Veghel, een afstand van vijf kilometer, en vandaar per spoor naar
Deventer. 
De heer Potters staat er niet van te kijken dat de roeden slecht zijn, ze dateren van 1875
en zijn dus bijna 125 jaar oud! Ze zullen wel tot de oudste Potroeden behoren die nog in
een molen zitten. Vooral de laatste jaren zijn immers bij restauraties veel Potroeden ver-
vangen door nieuwe gelaste roeden.
De heer Potters bezit nog het oude garantiebewijs van Pot (zie afbeelding), gedateerd
17 november 1875, waaruit blijkt dat de roeden de fabricagenummers 933 en 934 heb-
ben en geleverd zijn aan C. van Aart te Dinther.

Potroeden: jong in Dinther, 
stokoud in Deventer

Garantiebewijs van de Potroeden in Dinther uit 1875.
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Molensactueel

Herrijzende  Blokker
J.S. Bakker

1. Het in elkaar zetten van een veld
van de ondertoren (16 augustus).

Op 16 augustus 1997 bracht
brand zware schade toe aan
de Blokkerse Wip, de molen
die het deel Blokweer van
de polder Alblasserdam be-
maalde. In de week van 15
augustus werd de herstelde
ondertoren van de molen op
zijn oude plaats weer in el-

kaar gezet.

2. Het inslaan van de pennen in een torenstijl.

Het in elkaar zetten van de ondertoren.

De herbouw van de molen, want daar
komt het in feite op neer, is op 16 no-
vember 1998 aanbesteed in De Til in
Giessenburg en is toen toevertrouwd
aan molenmaker De Gelder Favier B.V.,
terwijl het herstel van de woning toen is
toevertrouwd aan Van Ek B.V. uit Nieuw-
Lekkerland. Molenmaker Verbij uit
Hoogmade zal als onderaannemer de
geheel nieuwe kop voor de wip maken. 
Vervolgens geeft de heer E.Mudde, di-
recteur van IHC Hydrohammer (het be-
drijf dat de molen huurt van de Stichting
tot Instandhouding van Molens in de Al-
blasserwaard en de Vijfheerenlanden)

op 16 december 1998 het officiële start-
sein voor de restauratie. De ondertoren
wordt vervolgens uit elkaar genomen en
vervoerd naar de werkplaats van de
molenmaker, waar de afzonderlijke on-
derdelen worden hersteld of, zo nodig,
vernieuwd. Zo zijn de torenstijlen, de taf-
elementen en de koker geheel nieuw.
Op maandag 16 augustus wordt begon-
nen met het overbrengen van de di-
verse onderdelen naar de molenwerf,
waarna het in elkaar zetten volgt. Het
plaatsen van de koker op 20 augustus
vormt de afsluiting ervan.
De afgebrande molen bleek op het



2132de jaargang 1999 nr. 10 213

zuidoosten zo’n 20 cm verzakt te zijn. Dit
moest gecorrigeerd worden, omdat de
koker uiteraard wel waterpas moet
staan om problemen te voorkomen. 
Verder bleek IHC Holland bereid om
nieuwe roeden plus Van Busselstroomlijn-
neuzen te laten maken in de leerlingen-
werkplaats van het bedrijf, hetgeen
goed is voor een aanzienlijke kostenbe-
sparing; een zeer welkome besparing
overigens in verband met het sluitend
krijgen van het kostenplaatje. Bijgaande
foto’s van de heer J.L.J. Tersteeg uit Rid-
derkerk geven een goed beeld van de
werkzaamheden. Als alles volgens plan
verloopt dan kan de molen eind oktober
draaien. De totale restauratie zal begin
volgend jaar afgerond worden.

3. Het plaatsen van de koker, zeven ton
zwaar.

4. De molenmakers: v.l.n.r.: Dirk Bar-
ten, Aart van Krimpen, Alex van der
Perk, Cees Favier, Bert Woudenberg,
Johan Barten, Cees de Ruiter, Koos van
Vliet. (bovenste foto)

5. De roeden in de maak bij IHC.
(middelste foto)

6. De kop in aanbouw bij molenmaker
Verbij in Hoogmade.
(onderste foto)



214 2de jaargang 1999 nr. 10

Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-561323

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers



BON

De iedere maand 
per post thuis 

kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

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

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

2. Door u aan te melden als donateur.

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

3. Door een cadeau-abonnement.

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

o JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2000, maar ont-
vang de in 1999 nog te verschijnen nummers gratis.

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

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

Handtekening:

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

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

"

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

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

Voor molenrestauraties:

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

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

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

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