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Redactioneel
Afsluitdatum van de kopij voor het novembernummer van de 
Molenwereld: 5 november 1999; kort nieuws (Molensactueel) 
mag een weekje later.

Bij de omslag voorzijde: De molen is De Palmboom, de locatie is
het Doelenplein in Schiedam, hoek Noordvest-Schie. Een monta-
gefoto van de Stichting De Schiedamse Molens; reden? zie elders
in dit nummer!

Bij de omslag achterzijde: Herinnering aan de Vlaams-Brabantse
molenaarcontactdag op 18 september 1999: de stenen molen van
Oelegem. Deze werd in 1846 gebouwd. In 1891 werd de molen 
gekocht door de burgemeester van Oelegem, Jean-Baptist Heylen,
die tevens molenaar was en met deze aankoop een concurrent uit-
kocht. Omstreeks 1920 raakte de molen tot stilstand, waarna de
molen vanaf 1920 dienst deed als autobusgarage (om de bus bin-
nen te kunnen zetten werd zelfs de molenvloer verdiept); opslag-
plaats voor steenkolen, lokaal voor K.A.J.-jongeren (1930), recre-
atiewoning (1935-1978). Tijdens de oorlog werd de molen zwaar
beschadigd. In 1962 volgde een uitwendige restauratie. In 1987
ging de molen over in handen van de gemeente Ranst, waarna de
molen in 1997/1998 gerestaureerd werd.
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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

TIMS-Symposium in de Ver-
enigde Staten

The International Molinological Society or-
ganiseert haar tiende symposium in Strat-
ford Hall Plantation in de Amerikaanse
staat Virginia van 16 t/m 24 september
2000. Op het programma staat de gebrui-
kelijke mix van voordrachten en excursies.
Voorafgaand aan het symposium bestaat
er nog de mogelijkheid om deel te nemen
aan een keuze uit drie excursies; respectie-
velijk toegespitst op windmotoren, de mo-
lens van Missouri en die van Northern/West
Virginia.

Molenkalender

De kalender 2000 met pentekeningen van
molens van Henk van Velzen, de zestiende
in successie, is eind oktober gereed geko-
men. Voor 2000 heeft hij gekozen voor
twaalf pentekeningen van molens in de
Hoeksche Waard, een van de Zuid-Hol-
landse eilanden. Molenvrienden en -vrien-
dinnen kunnen dit kalendertje (op formaat
12,5 x 21 cm) als vanouds bestellen door
het overmaken van ƒ 5,- op giro 1138065
t.n.v. H. van Velzen, Assumburgstraat 38,
4834 KP Breda, o.v.v. ‘Kalender 2000’ Aan
bankrekeninghouders wordt verzocht ook
hun adres te vermelden.

Millenniumgroet

In aanvulling op het bericht over het mo-
lenniumevenement in Molenwereld 1999-9-
179: Iedereen kan meedoen: stuur een
briefkaart naar Vereniging De Hollandsche
Molen en bestel een blanco vlag en hand-
leiding voor ƒ 5,- per vlag, inclusief verzend-
kosten. Het adres is Sarphatistraat 634, 1018
AV Amsterdam. Zet uw adres er duidelijk op
en het aantal vlaggen dat u wilt bestellen.
Bestellen via internet kan ook vanaf 1 no-
vember op www.molens.nl. Wie geïnteres-

seerd is in een overzicht met deelnemende
molens kan op diezelfde site terecht vanaf
15 november. Bij sommige molens worden
rondom de jaarwisseling speciale activitei-
ten georganiseerd. Vereniging De Holland-
sche Molen.

Molenstichting Drenthe 25 jaar

Het was deze zomer 25 jaar geleden dat
de Molenstichting Drenthe werd opgericht;
een jubileum dat zonder veel ruchtbaar-
heid is gevierd. Het uitgeven van een infor-
matiefolder is een praktisch en passend
hoogtepunt ervan. Molens kunnen ook in
Drenthe niet voortbestaan zonder de steun
van mensen en bestuurders. Zij zijn alleen
enthousiast te maken via de molens zelf.
Men moet oog hebben of krijgen voor de
problemen die spelen bij het instandhou-
den van het molenpatrimonium. Eén van
die problemen is de biotoop en de zorg
voor een goede molenbiotoop is dan ook
een van de speerpunten in het beleid van
deze stichting. De Drentse molenstichting is
eigendom van drie molens: Nooit Gedacht
in Veenoord, een tjasker in Zeijen en, sinds
kort, De Hoop in Norg. De Molenstichting
Drenthe ziet zichzelf ook als centraal aan-
spreekpunt voor het molenbehoud in deze
noordelijke provincie. 

Molenromp Schalkhaar gesloopt

In september van dit jaar is de landschap-
pelijk buitengewoon fraai gelegen, maar
zwaar vervallen Zandbelter Molen bij de
hoek van de Spanjaardsdijk en het Overijs-
sels kanaal gesloopt.
Op 19 december 1845 ontvangt Gerrit Ja-
cob Lammers, rentenier te Deventer, toe-
stemming voor de bouw. De molen wordt
dan in het jaar erna gebouwd door molen-
maker Looman uit Deventer. Op de sluit-
steen boven de ingang kom te staan:
“G.J.L. 1846”. De nieuwe molen, een balie-
molen, krijgt een vlucht van 22 m en wordt
uitgerust met 2 koppel maal- en 1 koppel
pelstenen, zodat er sprake is van een ko-
ren- en pelmolen. Al snel, in 1847 wordt H.J.
Gerritsen eigenaar van de molen. Hij wordt
opgevolgd door J.J. Gerritsen en daarna
volgt H.J. (Hein) Gerritsen Jr.
Op 4 juni 1908 wordt de molen door de blik-
sem getroffen, maar hij overleeft het. In
1923 wordt de molen onttakeld en daarna
blijft de molenromp nog tot voor een jaar
of vijftien dienst doen als veevoederbedrijf.

In 1985 verkocht Hermina Gerritsen, een
zuster van de hierboven genoemde Hein,
de molen aan de heer J.M. Eilders, die
naast de molen woont. Hij wilde de molen
graag bewaren en als het even kan in zijn
oude glorie herstellen. Helaas zijn diens po-
gingen zonder resultaat gebleven; jammer.

Molen De Ster in Geesteren heeft
grote beurt nodig

In het voorjaar heeft molenmaker Groot
Wesseldijk al voor 19.000 gulden ‘verspij-
kerd’ aan De Ster in het Gelderse Geeste-

De molen bij het Overijssels Kanaal
onder Schalkhaar nog in volle glorie
(foto coll. A.G. Kleinjan).

De Zandbelter Molen in zijn nadagen.
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ren. Deze zomer is er een inspectie uitge-
voerd, waarbij is gebleken dat er nog meer
moet gebeuren. Het kruiwerk moet verbe-
terd worden. Er moet gewerkt worden aan
baliehek, -schoren en -liggers. Het gevlucht
verdient een schilderbeurt, terwijl de kop-
pen van een voeghout en de tempelbalk
aangegoten moeten worden met kunst-
hars. De rietdekker kan ook nog aan de
slag. Alles bij elkaar moet er 63.000 gulden
op tafel komen.

Molen Harderwijk in bedrijf 
gesteld

Op zaterdag 18 september werd de
nieuwe korenmolen De Hoop in Harderwijk
officieel in bedrijf gesteld, al dreigde de
roedenbreuk op 25 juni (zie Molenwereld
1999-9-172) roet in het eten te gooien. Ge-
lukkig kon de molen op tijd hersteld wor-
den, zodat de openingsceremonie door-
gang kon vinden, waarbij burgemeester
J.G. de Groot van Harderwijk de vang
lichtte. Natuurlijk was deze ingebruikname
voor iedereen die bij de herbouw betrok-
ken was een indrukwekkend moment.
Waarschijnlijk is Het Anker nu voor het laatst
uitgeworpen. Onder die naam begon de
molen eertijds zijn bestaan in Weesp, ver-
volgens werd het neergelaten in Oldenzaal
en uiteindelijk heeft hij zijn plaats aan de
haven in Harderwijk gekregen, waarbij hij
de naam kreeg van de Harderwijkse molen
die in de nacht van 28 op 29 maart 1969 af-
brandde: De Hoop; van Anker naar De
Hoop - van symbool naar werkelijkheid. Po-
gingen om de molen te behouden voor
Weesp (‘Haal ‘t Anker op’) en Oldenzaal le-
den schipbreuk, maar Harderwijk was er
goed mee. De Hoop heeft zo een bewo-
gen geschiedenis achter de rug; we hopen
er in volgend jaar in de rubriek ‘Portret’ uit-
voerig bij stil te staan.

Inrichting molenterrein 
Venemansmolen Winterswijk 
begonnen

Op 20 september is de Winterswijkse aan-
nemer Dusseldorp begonnen met de in-
richting van het molenterrein bij de Vene-
mansmolen in Winterswijk. Het bedrijf werkt
tegen gereduceerd tarief ter gelegenheid
van haar vijftigjarig bestaan: een jubileum-
cadeau. Er komen o.a. parkeerplaatsen en
een klinkerweg rond de molen. De totale
kosten bedragen 31⁄2 ton, waarvan 120.000
gulden afkomstig is van de Stichting Waar-
devol Cultuurlandschap, de gemeente
Winterswijk een halve ton, waarvan voor
40.000 gulden aan gebruikte straatklinkers.
Het Roelvinkfonds komt met 35.000 gulden
over de brug. Verder hoopt de Stichting Ve-
nemansmolen op 50.000 gulden van de
provincie. Inmiddels verlenen zo’n twintig
vrijwilligers hand- en spandiensten, waaron-
der vijf vrijwillige molenaars, van wie er
twee hun diploma hebben. Van de plan-
nen om in de molen en bijgebouwen een
echt korenmolenmuseum te maken wordt
afgezien; omdat dit onhaalbaar is op

grond van de eraan te stellen eisen. De ho-
recaruimte speelt in het geheel een be-
langrijke rol om de exploitatie van het com-
plex kostendekkend te houden.

Weer bomenonrust in IJsselstein

In Molenwereld 1998-4 meldden we reeds
over een bomenkapplan bij molen De Win-
dotter te IJsselstein dat nogal wat onrust
zaaide bij buurtbewoners. Duizenden
handtekeningen tegen het kappen en
overplanten van de bomen waren het ge-
volg. De gemeente veegde daarom het
hele kapplan van tafel en zou een nieuw
plan opstellen waarin rekening zou worden
gehouden met de wensen van de onwo-
nenden. Echter nog voordat het plan ge-

presenteerd werd, begon een hoveniers-
bedrijf begin september - waarschijnlijk
door een communicatiefout bij de ge-
meente - met het uitgraven van de wortels
van een aantal kastanjebomen in verband
met het overplanten. Daar wisten de be-
woners echter niets van en meteen brak er
grote paniek uit. De werkzaamheden wer-
den onmiddellijk gestaakt en wethouder
Van der Lit, de vereniging voor natuur- en
milieueducatie, de Vogelwacht en ‘Mens
en Milieu’ bundelden hun krachten voor
een nieuw, fel protest tegen het kappen/ -
overplanten van de bomen. De kop van
het krantenartikel waarin zij hun gal mogen
spuwen spreekt boekdelen: ‘Help, ze gra-
ven de bomen uit!’. In overleg met de om-
wonenden heeft de gemeente inmiddels
een nieuw bomenplan gepresenteerd. Tot
zover deel 2 van de molenbiosoap ‘De
Windotter versus de windetters’; wordt ver-
volgd. wr.

Wordt het in IJsselstein van Windotter
Otter zonder wind?

Ingebruikname korenmolen 
De Ruiter in Vreeland

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd met
korenmolen De Ruiter in Vreeland. De mo-
len en bijgebouwen hebben een geheel
nieuw uiterlijk gekregen: de bijgebouwen
zijn verbouwd tot woning en de molen is
gerestaureerd en verbusseld. Wat niet is
veranderd is de openstelling op zaterdag
en de inzet van de vrijwillige molenaars
Nico Perdijk en Arie Vink, die elke zaterdag
de wieken laten draaien en meel malen.
Om de restauratie te begeleiden en ook
de lopende zaken beter te kunnen behar-
tigen is er een stichting, genaamd Stichting
Molen De Ruiter te Vreeland, opgericht
met als doel de molen als monument met
haar historische functie, namelijk het malen
van graan, te behouden. Deze Stichting
heeft dit jaar al meerdere malen de publi-
citeit gezocht om geld in te zamelen voor
de restauratie en aandacht te vragen voor
dit fraaie monument in het centrum van
het dorp Vreeland.
Nu de restauratie is voltooid en een be-
langrijk deel van de financiële ondersteu-
ning is verleend, is deze periode van den-
ken en werken op zaterdag 30 oktober
feestelijk afgesloten, waarbij de burge-
meester van Loenen, de heer Boevee, de
officiële heringebruikstelling verrichtte. 
Stichting Molen De Ruiter te Vreeland.

Droogmakerijen en cultuur -
toerisme 

De provincie Noord-Holland, de gemeen-
ten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer,
het hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen, de waterschappen Het Lange
Rond en De Waterlanden willen een on-
derzoek laten doen naar de cultuurtoeristi-
sche mogelijkheden van het thema droog-
makerijen. In 1994 is de provincie Noord-
Holland begonnen met het Strategiepro-
ject Cultuur, Historie en Toerisme (CHT). Doel
is het cultuurhistorisch aanbod van de pro-
vincie onder de aandacht van de eigen
bewoners en de bezoekers te brengen.
Een tweede doel is het economisch rende-
ment te vergroten. Op dit project komt nu
een vervolg. Het thema is droogmakerijen.
Droogmakerijen hebben een grote cultuur-
historische betekenis. In binnen- en buiten-
land staat Nederland bekend om deze
waterstaatkundige projecten waar land
gewonnen wordt uit water. Hoewel droog-
makerijen heel bepalend zijn voor het ge-
zicht van Noord-Holland, zijn ze lang onder-

1917: een nog jong Ruiter in Vreeland,
zonder bijgebouwen.
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Het droogmakerijlandschap zoals het
alleen nog op plaatjes te zien is: de
Schermer met zijn malende molens.

belicht gebleven. In het huidige cultuurhis-
torisch aanbod spelen de droogmakerijen
nauwelijks een rol. De Beemster en de
Schermer behoren tot de oudste groot-
schalige droogmakerijen van Nederland. In
feite bevat dit gebied alle kenmerken om
bezoekers de strijd tegen het water duide-
lijk te maken. De belangstelling op natio-
naal niveau blijkt uit het feit dat het gebied
is opgenomen op de “Belvedèrekaart”. De
nominatie van de Beemster als monument
voor de Wereld Erfgoedlijst betekent dat er
ook internationale interesse is voor het ge-
bied. Het gaat om een extern onderzoek.
Naast eerder genoemde partners, zijn ook
het Beemster Collectief en de Stichting
Schermerland betrokken bij dit project. Het
onderzoek start op 1 januari 2000. Rond
september 2000 zal het onderzoek gepre-
senteerd worden. De kosten voor het on-
derzoek komen voor 75%, met een maxi-
mum van ƒ 50.000,- exclusief BTW, voor re-
kening van de provincie Noord-Holland.
Aan de overige partners wordt gevraagd
de overige 25% te bekostigen. Persbericht
provincie Noord-Holland.

Sponsoractie voor de molen van
Sassemheim

Donderdag 28 oktober overhandigde de
voorzitter van de Stichting De Molen van
Sassenheim, de heer J.D.F. Hardenberg het
eerste exemplaar van een kleurenfolder
die speciaal vervaardigd is voor een spon-
soractie ten behoeve de koren- en pelmo-
len De Nijverheid in Sassenheim aan burge-
meester drs. F.H. Buddenberg van Sassen-
heim. De nog bestaande onderbouw van
deze molen is uitwendig geheel gerestau-
reerd en ook aan de binnenkant is er veel
gebeurd, maar er moet nog ongeveer
75.000 gulden op tafel komen voor de ver-
dere afwerking.

Molenaarswoning van De
Drie Koornbloemen in gebruik 
genomen

Afgelopen maandag 4 oktober wapper-
den er feestelijk vlaggen op de molen aan
de Vellevest vanwege de afgeronde res-
tauratie aan de molenaarswoning. Het

scheefgezakte eenvoudige bouwseltje dat
mistroostig tegen de molen aanleunde, is
omgetoverd in een nostalgisch huisje met
een pannengedekt zadeldak en biedt nu
aan de voorbijganger een verzorgde aan-
blik.
Nadat in het kader van de meerjarenplan-
ning onderhoud en restauratie van de
Schiedamse molens in 1998 eerst de balk-
koppen en de vloer van de eerste zolder
van molen De Drie Koornbloemen werden
hersteld, kon begin 1999, mede dankzij de
steun van het VSB Fonds (hoofdsponsor van
de Schiedamse molens), De Provincie Zuid-
Holland en Stadsregio Rotterdam, het mo-
lenaarshuis worden aangepakt (zie Molen-
wereld 1999-10-199).
Komend najaar zal de woning, na 25 jaar
leegstand, weer bewoond worden door
de vrijwillig molenaar Frans Kroon van De
Drie Koornbloemen. Stichting De Schie-
damse Molens.

Reclameborden bij de Hoop
doet Leven

De Hoop doet Leven is koud verhuisd van-
uit Rijnsburg naar Voorhout of de eerste bi-
otoopproblemen dienen zich aan, zij het
vooral van visuele aard. Op 22 september
ging de gemeenteraadscommissie ruimte-
lijke ordening van Voorhout akkoord met
het plaatsen van vier meter hoge reclame-
borden bij het sportpark Elsgeest, die ge-
deeltelijk zelfs het gezicht op de molen zou-
den ontnemen. Het Leidsch Dagblad
schampert: ‘het gaat (...) om de poen.
Daarom ligt er een alternatief plan in de
kast om ook de molen flink te bestickeren.
Met reclameborden als wieken, dat vangt
extra wind’.

Beeldentuin bij molen 
Wassenaar?

De tuin bij de bekende korenmolen van
Wassenaar, eigendom van de gemeente,
ligt er verwaarloosd bij; zelfs zo dat de CDA-
fractie in de Wassenaarse gemeenteraad
hierover vragen stelde. Men vond dit geen
pas geven en zeker niet na de dit jaar vol-
tooide restauratie van het molenhuis. De
reden van de verwaarlozing is de onzeker-
heid over het toekomstig gebruik. Er ligt na-
melijk een plan om van de tuin een beel-
dentuin te maken; als die wordt gereali-
seerd dan wordt de tuin uiteraard in zijn ge-
heel aangepakt. Wel kan men zich afvra-
gen of een dergelijke beeldentuin niet strij-
dig is met het authentieke karakter van de
molen.

Herstel van de molen van 
Dreischor in de startblokken

In 1962 was het afgelopen met het malen
van de korenmolen van Dreischor. De mo-
len wordt dan verkocht aan mevrouw N.
Dragffy-van Peski en ingericht tot woning.
Een koppel stenen blijft liggen, maar de rest
gaat eruit om woonruimte te scheppen. En
dan te bedenken dat deze Zeeuwse
grondzeiler oorspronkelijk niet minder dan
vier koppel stenen heeft bezeten! In 1985
koopt J. van Wezel de molen van Dragffy.
Hij wil de molen restaureren, maar krijgt de
financiering niet rond. Daarna verkoopt
deze de molen in 1994 aan de gemeente
Brouwershaven, waarna de restauratiepro-
cedure op gang wordt gebracht. In okto-
ber 1998 zijn alle ‘wezensvreemde elemen-
ten’ uit de molen gehaald en in april van
dit jaar werd de kap eraf gehaald (zie Mo-
lenwereld 1999-10-200). Momenteel buigen
molenmaker Joh. Hoefkens en gemeen-
teambtenaar D. Haak zich over de vraag
hoe de situatie eens is geweest om zo-
doende te komen tot een verantwoorde
reconstructie van de uitgesloopte onder-
delen. Als alles naar wens gaat dan kan de
molen in 2001 weer malen.

Zorgen rond molen Eindewege

De molen Nooit Gedacht in Eindewege, in
de vroegere gemeente ‘s-Heer Arends-
kerke, nu Goes, raakte in de jaren zeventig
in zwaar verval. Bij de restauratie die in 1987
volgde moesten een aantal zaken achter-
wege blijven: met name het herstel van de
stenen romp, de aanbouw en de toegang.
Aanvankelijk raamde men de totale kosten
op 125.000 gulden. Het provinciebestuur
kende hier in 1995 een subsidie van 31.250
gulden op toe: een kwart van het totaal.
Nu, in 1999 worden die totale kosten ge-
raamd op 211.000 gulden. De stichting
heeft vervolgens om een kwart van dit be-
drag aan subsidie gevraagd: 53.000 gul-
den. GS hebben dit verzoek afgewezen op
grond van het in 1995 toegekende bedrag:
maximaal 31.250 gulden. Er valt dus nu een
groot gat in de begroting. Daarbij komt dat
een andere voorwaarde eist dat het werk

De Drie Koornbloemen met de grote
woonhuisramen in de romp en rechts
het aangebouwde molenaarshuisje.
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in 1999 moet zijn afgerond, zodat de tijd
dringt.

Herstel molen Kuitaart 
aanstaande?

De gemeenteraad van Hontenisse heeft
de restauratie van de molen Vogelzicht van
Van Jole in Kuitaart voorgedragen voor het
Provinciaal Reatauratie Uitvoeringspro-
gramma (PRUP) 2000-2005. De kosten van
de restauratie worden door de Vereniging
De Zeeuwse Molen geraamd op vier ton.
Een van de knelpunten in het voorspel is de
eigendomsverhouding geweest; de Van
Joles wilden eigenaar blijven. Nu willen ze
evenwel de molen plus de bijbehorende
maalderij onderbrengen in een stichting
ten gunste van de restauratieplannen. Op
een spoedig herstel valt evenwel nog niet
te rekenen, omdat de restauratie van de
molen van Axel voorlopig de provinciale
restauratiebudgetten (categorie overige
gebouwen) opslorpt. Pas in 2003 kan er
geld beschikbaar zijn voor de Kuitaartse
molen. Voorfinanciering zou een oplossing
zijn, hetzij via een restauratiehypotheek,
hetzij via de gemeente. De gemeente Hon-
tenisse wil zelf evenwel geen geld uittrek-
ken voor de restauratie en evenmin staat
men te trappelen over voorfinanciering.

Conflict over molensubsidie

De gemeente Tholen is rijk, molenrijk wel te
verstaan. Deze gemeente, bestaande uit
de eilanden Tholen en Sint Philipsland, telt
negen complete molens, waarvan er zes
eigendom van de gemeente zijn. De kleine
plattelandsgemeente ervaart deze rijkdom
financieel als een zware last. Zo moet niet
alleen de molen van Scherpenisse, eigen-
dom van de gemeente, een grote restau-
ratie ondergaan, maar ook moest er het
nodige gebeuren aan De Korenaar in
Poortvliet, eigendom van de heer M. Chris-
tiaansen. Deze liet de molen als vrijwilligers-
werk opknappen en diende voor de mate-
riaalkosten, in totaal een bedrag van

30.000 gulden, een subsidieverzoek in bij de
gemeente Tholen, dat volgens hem door-
gestuurd moest worden naar de provincie.
Aangezien dit niet op tijd gebeurde viste
Christiaansen achter het net. Vervolgens
probeerde Christaansen de zo geleden
schade te verhalen op de gemeente die
deze claim afwees. De gemeente liet na
de gemeentelijke bezwaren- en beroepen-
commissie in te schakelen en liet dit Christi-
aansen evenmin weten, waardoor een be-
stuursprocedure onmogelijk werd en Chris-
tiaansen aangewezen zou zijn op een ci-
viele procedure. Die accepteerde dit niet
omdat de zaak zijns inziens wel onder het
bestuursrecht viel en bovendien zou een
privaatrechtelijke procedure kostbaar zijn.
Het heeft uiteindelijk beide partijen voor de
bestuursrechter in Middelburg gebracht,
die een uitspraak moet doen over de
vraag of de gemeente Tholen wel correct
heeft gehandeld.

Molen Sas van Gent blijft 
in restauratieprogramma 
gemeente

Begin 1998 werd het herstel van de zo bij-
zondere achtkante stenen molen op het
bolwerk Generaliteit van de vesting Sas
van Gent in de ijskast gezet omdat de ge-
meente Sas van Gent geen kans zag om
uit eigen middelen 750.000 gulden op te
brengen en om der wille van de molen
over te gaan tot een belastingverhoging
wilde men niet. Daarmee verviel een in het
vooruitzicht gestelde provinciale subsidie
van een kleine drie ton (zie Molenwereld
1998-5-102). Toch is de molen weer opge-
nomen in de behoefteraming voor monu-
mentenrestauraties, nu voor de jaren 2000-
2005. De gemeente wil de onttakelde mo-
len ten behoeve van de restauratie onder-
brengen in een stichting, maar tot nu toe
zijn de onderhandelingen met de eigenaar
van de molen niet erg succesvol geweest.

Reconstructie Prunjemolen 
Serooskerke?

In de Prunjepolder tussen Serooskerke en
Moriaanshoofd stond tot 1948 een wind-
motor die het water uit deze polder via de
Weverssluis uitsloeg op de Oosterschelde.
Uit een topografische kaart van halver-
wege de vorige eeuw blijkt dat deze wind-
motor een gewone molen als voorganger
had. De Landinrichtingscommissie Schou-
wen-Oost wil De Prunje inrichten als zout-
veenmoeras, een natuurgebied. De heer
Berrevoets uit Apeldoorn deed de Landin-
richtingscommissie het idee aan de hand
om de in 1948 verdwenen windmotor te re-
construeren als blikvanger en cultuurhisto-
risch project. De commissie staat niet afwij-
zend tegenover het plan en wil meer ge-
gevens boven water hebben. De ge-
meente ziet subsidiemogelijkheden voor re-
constructie in het kader van de onlangs
verschenen rijksnota Belvéderè.
Als men in de Prunje een molen wil reconst-
rueren dan kan men zelfs kiezen tussen de

windmotor en zijn klassieke voorganger.
Dat laatste zou ook een kans dienen te krij-
gen. De provincie Zeeland heeft immers
meerdere watermolens gekend, maar in
1923 verdween met de sloop van de Vier-
ambachtsmolen in de Oudelandse Polder
onder Sint Maartensdijk de laatste Zeeuwse
watermolen. Reconstructie van de oor-
spronkelijke Prunje molen zou Zeeland weer
een nu verdwenen molensoort geven. Wie
bindt de kat de bel aan?

Geluidswal bij molen Bavel toch
een stapje dichterbij?

Op 9 juli 1999 verleende de provincie
Noord-Brabant een verklaring van geen
bezwaar tegen de aanleg van een ge-
luidswal langs de A27 Breda - Utrecht. Deze
geluidswal moet de bewoners van de te
bouwen Bredase wijk Nieuw Wolflaar be-
schermen tegen het verkeerslawaai van
deze snelweg (zie Molenwereld 1998-4-95
en 1998-9-177). Diezelfde geluidswal bete-
kent windbelemmering voor de Bavelse ko-
renmolen De Hoop van de familie Van Riel.
Vanaf die zijde waren dan ook bezwaren
aangetekend tegen de geluidswal. Als re-
actie daarop is het middenstuk van de wal
verlaagd en berekeningen van TNO heb-
ben uitgewezen dat deze maatregel af-
doende is: de windvang wordt niet vermin-
derd. Een onderzoek naar de effecten van
turbulentie lopen nog. De provincie ver-
wacht dat maatregelen hiertegen mogelijk
zijn en in goed overleg met de familie Van
Riel getroffen kunnen worden. De opmer-
king dat het belang van de nieuwe wijk
zwaarder weegt dan dat van de molen is
veelzeggend. Het is mogelijk om tegen de
aanleg van de geluidswal in beroep te
gaan wanneer de gemeente de vergun-
ning heeft verleend. Janus van Riel heeft
daar geen twijfel over laten bestaan.

Film over molenconflict in 
Gemert

Van 1603 - 1614 woedde er in het Brabantse
Gemert een conflict over de heerlijke rech-
ten. Zo accepteerde men het in Gemert
niet dan de inwoners verplicht werden op
de molens van de heer; in dit geval de
commandeur van de Duitse Orde. Het
kwam tot een proces waarbij tal van getui-
gen gehoord worden en ook conflicten
aan het daglicht komen. De Gemertse dor-
pelingen stelden het dwangrecht ter dis-
cussie, maar trokken uiteindelijk aan het
kortste eind: ze moesten laten malen op de
molens van de commandeur; alleen als het
maalgoed langer dan drie dagen bleef lig-
gen, dan mocht men elders laten malen.
De Gemertse plaatselijke historicus, ge-
schiedenisleraar Simon van Wetten, ver-
werkte deze episode uit de geschiedenis
van Gemert in een scenario voor een film,
Recht van wind geheten. Na twee jaar
voorbereiding is de film opgenomen op di-
verse locaties met behulp van veel ama-
teurs en geruggensteund door plaatselijke
sponsors. De molenscenes zijn opgenomen

De molen van Sas van Gent in, voor
hem, betere dagen.
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bij en in De Ster te Wanroij. De kans is zelfs
groot dat de Vlaamse BRT de film uitzendt.

Molenkaarten van Peellandse
molens

De Peellandse Molenstichting heeft in ei-
gen beheer nu een tweede serie met tien
ansichtkaarten uitgegeven. Evenals op de
in 1998 uitgegeven serie van zeven kaar-
ten, zijn de windmolens op de nieuwe kaar-
ten op één na in de zeilen te zien:
De Leest - Lieshout 
Holten’s Molen - Deurne
Victor - Someren 
Standerdmolen - Asten
Maria-Antoinette - Zeilberg 
Standerdmolen - Mierlo
Johanna-Elisabeth - Vlierden 
Elderse Molen - Mierlo (sterk in verval; zon-
der zeil)

Dan nog twee bijzondere molens:
Watermolengebouw met rad - Deurne
Stellingmolen Het Blank Water - Someren-
eind (grote speelmolen met 13,50 m
vlucht!)

De kaarten zijn - alléén per set - verkrijgbaar
door ƒ 10,- (incl.porto) over te maken op gi-
ronummer 5706031 van de Peellands Mo-
lenstichtinglHeeze o.v m. ‘Serie 2, ansicht-
kaarten’. Indien per bank wordt overge-
schreven s.v.p. ook duidelijk naam en adres
van de besteller vermelden.

Serie 1 is ook nog verkrijgbaar, bestaande
uit zeven kaarten van de molens te Lieshout
(Vogelenzang), Liessel (De Volksvriend), So-
meren (D’n Evert), Gemert (De Bijenkorf),
Gemert (De Volksvriend), Bakel (St. Wille-
brordus) en Milheeze (Laurentia). Deze serie
is te bestellen door het overschrijven van ƒ
6,50 naar bovenvermeld gironummer on-
der vermelding van ‘Serie l’.
Peellandse Molenstichting.

Bisschopsmolen in Maastricht als
bakkerij en museum

De Bisschopsmolen aan de Stenenbrug in
het centrum van Maastricht is ongetwijfeld
een van de meest monumentale water-
molengebouwen in Nederland. De molen,
eigendom van de gemeente Maastricht,
moet een grote restauratie ondergaan,
waarmee een bedrag van negen ton is ge-
moeid. De molen is grotendeels in gebruik
bij bakker Jo Evers die zijn bakkerij naast de
molen heeft. Hij huurt de benedenverdie-
ping voor zijn bedrijf. De zoon van Evers
heeft het plan ontwikkeld om de eerste en
de tweede verdieping van de molen ge-
heel en de begane grond gedeeltelijk in te
richten als molenmuseum. Verder komt er
op de begane grond een banketbakkerij.
De gemeente Maastricht is akkoord ge-
gaan met het voorstel, maar verdubbelt
wel de huur. Het grootste deel van de res-
tauratiekosten, zeven ton, gaat naar het
casco van het molengebouw, met name
metselwerk, voegwerk en natuursteen, ter-

wijl de overige twee ton besteed wordt
aan waterleiding, verwarming, riolering en
elektra. De financiering vindt grotendeels
plaats uit het fonds achterstallig onderhoud
(5,2 ton) en monumentensubsidie (2,8 ton).

Problemen rond De Oude Molen
in Valkenburg duren voort

Enige maanden geleden stortte er een stuk
kademuur in van de Geul in Valkenburg.
Daarmee werd het conflict tussen eige-
naar Plantaz van De Oude Molen en het
waterschap Roer en Overmaas ineens
weer urgent (zieMolenwereld 1998-10-212).
Het waterschap wil renoveringswerken aan
de kaden van de Geul uitvoeren en hiertoe
de Geul en de molentak tijdelijk afdam-
men en droogleggen. Dit betekent dat
molenaar Plantaz een half jaar, zo geen
jaar niet kan malen, hetgeen uiteraard een
schadepost inhoudt. Plantaz en het water-
schap konden daarover niet tot overeen-
stemming komen. Het bracht beide par-
tijen vele malen voor de rechter, waarbij
Plantaz meerdere malen in het gelijk is ge-
steld. Al met al bleef evenwel het kaden-
herstel een slepende zaak. De gemeente
Valkenburg wil nu de impasse doorbreken
en wil een bod doen voor de aankoop van
De Oude Molen. Plantaz zou ook bereid zijn
de molen te verkopen. Het heeft er dus
veel van weg eventueel de prijs het enige
knelpunt is.

In ‘t kort:

De provincie Gelderland heeft een subsidie
van 25% in de kosten voor de restauratie
van de korenmolen De Wielewaal in Bene-
den-Leeuwen toegekend. De gemeente
West Maas en Waal is goed voor twee ton.
Het herstel betreft onder andere het ver-
nieuwen van de staart en van de balie. Als
alles volgens plan verloopt dan vind het
herstel volgend jaar plaats.

Op zaterdag 13 november zal ‘s morgens
om elf uur de nieuwe kap geplaatst wor-
den op de korenmolen De Hoop in Rha. Te-
vens worden de nieuwe roeden gestoken.
Een jaar eerder, op 21 november, maakten
de voorgangers van deze onderdelen de
reis in de omgekeerde richting.
De Stichting Sevink Mölle in Winterswijk is
een sponsoractie gestart voor de restaura-
tie van de genoemde molen onder het
motto Zorg voor de Sevink Mölle, waarbij
particulieren en bedrijven molenonderde-
len kunnen sponsoren.
De klinkerbestrating rond de molen van
Stellendam (Zie Molenwereld 1999-9-176)
gaat niet door; in plaats ervan komt toch
asfalt.
De Molenstichting Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden heeft van het Anjerfonds
een gift ontvangen van 50.000 gulden voor
de restauratie van de korenmolen van
Streefkerk. Ondanks een tekort van nog
25.000 gulden heeft de stichting molenma-
ker De Gelder Favier opdracht gegeven
om nu ook het bovendeel van de molen te
restaureren, waarmee deze grote restaura-
tie afgerond kan worden.
In juni/juli van dit jaar werd de korenmolen
De Haan in Brouwershaven te koop aan-
geboden voor 350.000 gulden (zie Molen-
wereld 1999-9-181). Op 9 oktober werd die-
zelfde molen in een landelijk ochtendblad
voor de lieve somma van 795.000 gulden
aangeboden!
In september is de molen van Sint Philips-
land, eigendom van de gemeente Tholen
geheel geschilderd. Het plaatselijke schil-
dersbedrijf Geluk BV zette hiertoe niet min-
der dan twaalf schilders tegelijk in!
De gemeente Roggel en Neer heeft een
rooskleurige begroting voor het 2000 met
een geraamd overschot van 221.000 gul-
den. Het College van B&W van deze Lim-
burgse gemeente stelt voor hiervan ander-
halve ton te reserveren voor de restauratie
van de Friedese molen in Neer (zie Molen-
wereld 1999-6-131 en 1999-9-178).

Molenkalender

5 november Najaarsvergadering Gild Frys -
ke Mounders, gebouw De Lantearne Ak-
krum, aanvang 19.30 uur.
6 november Molenruilbeurs in de recre-
atieruimte van de Bethelkerk in Utrecht. 
7 november Donateursmiddag Stichting
De Westbrabantse Molens in molen De
Lelie te Etten-Leur; van 13.00 tot 16.00 uur.
13 novemberMolendag Tielerwaard
27 november Najaarsbijeenkomst TIMS-Ne-
derland en Vlaanderen in gebouw De
Schakel te Nijkerk.

Tentoonstellingen

31 augustus 199 t/m januari 2000 Foto-ex-
positie 25 jaar molenbedrijf molen De Vrij-
heid in museummolen De Nieuwe Palm-
boom in Schiedam.
Vanaf 11 september ‘Nieuwerkerk molen-
dorp’ in Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d
IJssel

In dit monumentale pand herkent men
niet direct een watermolen: de Bis-
schopsmolen in Maastricht.
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Papiermolen

Schitterende 
Schermer 
Molens

J.S. Bakker

Dit jaar vierde de Stichting Schermer Mo-
lens haar 35-jarig bestaan (zie Molenwereld
1999-7-150). In 1964 werd deze stichting op-
gericht voor het behoud van de elf Scher-
mer molens die aan de sloper of het vuur
waren ontsnapt. De Stichting heeft nu
evenwel vijftien molens onder haar hoede:
de elf overgebleven Schermermolens plus
de korenmolen De Otter in Oterleek en drie
strijkmolens van de Raaksmaatboezem bij
Rustenburg.
Dit 35-jarig bestaan is de aanleiding ge-
weest voor de Stichting De Schermer Mo-
lens om een fotoboek uit te geven over de
vijftien molens van de stichting plus een
drietal andere in het werkgebied van de
stichting: de molen van de polder Men-
ningweer plus De Havik en de stomp van
De Wester van de Eilandspolder.
Het boek, Recht op wind geheten, telt 76
pagina’s op (ongeveer A4) formaat-lig-
gend. De foto’s zijn van Joris Feekman, de
teksten van Arjen Steigstra, de vormgeving
van Ko Feekman. 
De formule van het boek is ijzersterk: het
gaat om de molens, hun omgeving en hun
mensen in de Schermer nú; om met een
knipoog naar een rubriekstitel in dit blad te
zeggen: het moderne molenleven. De fo-

tograaf is erin geslaagd om dat op een
schitterende manier vast te leggen; met
veel gevoel voor nuances en details: zo,
dat men zelfs geboeid kan kijken naar vijf-
tien vrijwel identieke deur- of raampartijen
op één pagina. Het moet zelfs mogelijk zijn
om alle Schermermolens te identificeren al-
leen al op de deurpartij: verscheidenheid in
eenheid. 
Het weergeven van de relatie tussen mo-
len licht, lucht en landschap dwingt be-
wondering af; en dat in een gebied waar
voor mensen uit ‘kleurrijker’ molenstreken
de molens, overdreven gesteld, zo onge-
veer ‘zwart met zwart afgezet’ zijn. De
mensen zijn ‘naar het leven getekend’,
zonder indrukwekkende ‘molenkunsten’ te
benadrukken. 
Het maakt Recht op wind zo ongeveer tot
het mooiste molenfotoboek dat op dit mo-
ment verkrijgbaar is. Het lijkt mij een boek
dat ook buiten het wereldje van de echte
molenfreaks met belangstelling bekeken
zal worden; in die zin is het wellicht ook een
handige cadeautip van een molenliefheb-
ber ‘die in de lijn wil blijven’ voor minder be-
zielde medemensen. 
Eigenlijk heb ik maar een bezwaar tegen
het boek: veel foto’s zijn zo mooi, maar zo

klein dat je ze eigenlijk groot zou willen zien;
en dat is dan toch weer een compliment.
Nog één opmerking: Wie de historie van de
Schermer molens wil leren kennen komt
met dit boek niét aan zijn trekken, maar op
dit terrein is er genoeg ‘andere kost’ (mr. J.
Belonje: De Schermeer 1633-1933; J.J. Schil-
stra Schermerland; De molens van Noord-
Holland), zodat de samenstellers (terecht)
niet bezweken zijn voor de verleiding om
hetzelfde weer eens met andere woorden
te zeggen of de confrontatie aan te gaan
met het hoe het eens was of zich te verlie-
zen in ‘zware molenpraat’; in mijn ogen
een zelfdiscipline die alleen lof verdient.

Joris Feekman (fotografie): Recht op wind,
Uitgave Stichting de Schermer Molens
1999, 76 pagina’s; ISBN: 90-9013101-9
Het boek is te bestellen door het overma-
ken van ƒ 42,50 op postrekeningnummer
2881215 t.n.v. M.J. Graaman, Einder 6, 1841
EC Stompetoren. 
Afgehaald aan de museummolen in Scher-
merhorn kost Recht op wind ƒ 32,50.

Van vrijwillig molenaar Jan de Witte van de
molen van Zoutelande ontvingen we nog
een aanvulling op het bericht over het
overlijden van Ko Adriaanse in Molenwe-
reld 1999-10-200. Hij schrijft: ‘Ko Adriaanse is
overleden op 1 september om ongeveer
drie uur ‘s nachts. Hij heeft, volgens de aan-
tekeningen in het ‘draaischrift’ voor het
laatst alleen gemalen op 8 juli 1996,
daarna deden we het gezamenlijk. Dat
kwam erop neer, dat ik begon en hij tegen
koffietijd aankwam. Onder de middag kon
de molen met wat geminderde zeilvoering
blijven lopen en dan lette hij erop. Bij het
stoppen rolde ik de zeilen op en dan ging
ik naar boven, terwijl Ko dan de verdere
buitenboel voor zijn rekening nam. Het was
voor mij wel even wennen in februari 1997

toen hij in het ziekenhuis lag
met een gescheurde heup,
nadat hij van een stoepje
was gestruikeld en ik alles al-
leen moest gaan doen.
Daarna volgde de opname
in het verpleeghuis Der
Boede, gevolgd door gees-
telijke achteruitgang.
Met plezier denk ik terug aan
de vele uren welke ik bij Ko
en Dé heb doorgebracht en
aan de vele verhalen en ge-
gevens plus foefjes over de
molen welke dan verteld
werden.’

Wannus (boven) en Ko Adriaanse spannen hun molen in (Foto: M. van Hoogstraten 1961).

’t Betere Werk:

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-561323

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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Molensactueel

Op 7 oktober presenteerde de Stichting
De Schiedamse Molens in De Noord -
molen haar nota De Schiedamse Molens
in de periode 2000-2010. Schiedam wil
meer met zijn molens doen en daarbij
wordt zelfs gedacht aan meer molens.

J.S. Bakker

De relatie tussen de molens 
en de stad

De vijf molens domineren in het beeld van
de oude stad. Toch kan de wisselwerking
tussen de stad en de molens vergroot wor-

den, waarbij de winst vooral geboekt
wordt in de beleving van de stad Schie-
dam, zowel door Schiedammers zelf als
door vreemdelingen. Zo wil de Stichting het
stads gezicht versterken door een betere
ruimtelijke, stedenbouwkundige aanpak.
Hier en daar is de omgeving van de molens
ronduit rommelig. Verder wil men een aan-
trekkelijke wandelroute naar en tussen de
molens, waardoor de beleving van de mo-
lens en daarmee van dit deel van Schie-
dam versterkt wordt. Die beleving wil men
ook versterken door de molens zelf zoals
door gebruik, toegankelijkheid of activitei-
ten. Dit alles in de vorm van een consistent
beleid, dat ook ten goede komt aan toe-
risme en recreatie. Verder wil de Stichting
het draagvlak voor de molens versterken,
zowel onder de burgerij als bij het bedrijfs-
leven. Voor scholen is hierin ook een rol
weggelegd. Een actieve Vereniging Vrien-
den van de Schiedamse Molens zou ook
het draagvlak van de molens verbreden.
De Stichting benadrukt de betekenis van
vrijwilligers voor de molens en zeker niet al-
leen als molenaar. Verder wil men ook de
rol van de Stichting Restauratiewerkplaats-
Schiedam, de ‘huisaannemer’ van de mo-
lenstichting, verbreden met name op de
wel voorgeziene maar nauwelijks ten uit-
voer gekomen ideële doelstelling ervan:
het bewaren en duidelijk maken van am-
bachtelijke technieken en gereedschap-
pen.

De bestaande molens

Wie denkt dat men met de bestaande mo-
lens ‘klaar’ is vergist zich. Er moet nog heel
veel gebeuren; voor het grootste deel te
rangschikken onder de noemer (zeer) groot
onderhoud. Tot het jaar 2007 moet er zo
naar verwachting bijna 21⁄2 miljoen gulden
in de molens gestoken worden. De molen-
rompen (metselwerk) vragen veel aan-

Schiedam, 
méér

met molens

Impressie van de ravage rond 
De Kameel in maart 1865 
(tekening Bas Koster in Schiedams 
Molennieuws, juli 1999)

Schiedam is een unieke stad, ook op mo-
lengebied. Er is geen stad in Nederland
waar nog zoveel molens aan de stadsves-
ten staan. Die vijf molens zijn zelfs de groot-
ste klassieke molens ter wereld. 
Op molengebied is er in Schiedam de laat-
ste dertig, veertig jaar enorm veel gepres-
teerd met als laatste hoogtepunten de her-
bouw van De Palmboom en De Walvisch.
Nu de voltooiing van laatstgenoemde mo-
len op zijn laatste benen loopt heeft de
Stichting De Schiedamse Molens zich de
vraag gesteld: hoe nu verder? Zelfvoldaan
vruchten plukken of proberen te komen tot
een kwaliteitsverdieping en -verbreding.
De keus is op het laatste gevallen, hetgeen
heeft geresulteerd in een beleidsplan
waarbij men aansluiting heeft gezocht in
de onlangs door de gemeenteraad vast-
gestelde Stadsvisie.
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Plattegrond van het oude Schiedam,
getekend door Bas Koster. De molens
bepalen overduidelijk het stadsbeeld.
De bestaande stadsmolens zijn omcir-
keld, terwijl De locatie van De Kameel
met een drievoudige cirkel is omgeven.
De overige locaties van eventueel te
herbouwen stadsmolens zijn met een
gestreepte cirkel aangegeven.

De Babbersmolen voor de onttakeling
in 1924.

dacht en veel geld. Aan vier van de vijf mo-
lens moet in dit opzicht veel gedaan wor-
den; alleen De Vrijheid komt er met ‘een
koopje vanaf’. De meest opvallende werk-
zaamheid is het weer aanbrengen van het
pelwerk in De Drie Koornbloemen, gepland
in 2007. Deze molen is namelijk van 1844 tot
1857 rijstpelmolen geweest. Restanten van
dit pelwerk zijn nog steeds in de molen aan-
wezig. Het weer aanbrengen van dit pel-
werk zou de molen uniek maken: alle an-
dere molens in Nederland met een pelwerk
zijn namelijk gortpelmolens geweest. Tevens
zou Zuid-Holland hiermee weer een pelmo-
len binnen zijn grenzen hebben.
Schiedam telde in de vorige eeuw min-
stens zeven stoommolens. Ze zijn allemaal
verleden tijd., maar aan de Noordvest
staat nog steeds het gebouw van de
stoommolen De Draak, uitwendig nage-
noeg in originele staat. De Stichting vraagt
dan ook nadrukkelijk de aandacht voor
deze bijzondere molen met zijn grote ge-
velsteen. Het gebouw moet in ieder geval
bewaard blijven voor de toekomst.

Nieuwe molens

Met de herbouw van De Palmboom en De
Walvisch heeft men in Schiedam op veler-
lei terrein een schat aan ervaring opge-
daan. Door in ‘t vervolg ‘niets te doen’ zou
die ervaring verloren gaan. Door de her-

bouw van een of meer molens zou men
evenwel het ‘molenproduct’ van de stad
en daarmee de uitstraling van de stad ver-
sterken, terwijl ook de opgedane ervaring
en kennis in stand blijft.
De gedachten gaan hierbij in de eerste
plaats uit naar herbouw van een molen op
zijn historische plaats. Een aantal molenlo-
caties ligt nog braak , zoals van De Kameel,
De Brandersmolen en De Oostmolen). Met
de reconstructie moet het historisch stads-
gezicht versterkt worden evenals de ‘mo-
lenroute’. De Kameel heeft in dit opzicht
‘met stip’ de sterkste papieren, vanwege
zijn (voormalige) ligging op het Doelenplein
op de hoek van de Schie en de Noordvest.
Als het tot herbouw komt, dan zal het on-
getwijfeld de mooist gelegen molen van
de Schiedamse molens zijn; ook ‘met stip’.
Een alternatief is het herstel van de Bab-
bersmolen aan de Poldervaart in het volks-
tuincomplex Vijfsluizen; op dit moment een
kale romp. De molen, die ooit de Babbers-
polder bemaalde staat weliswaar buiten
de ‘molenroute’, maar zou met een totaal
andere functie en ander verleden wel bij-
dragen tot differentiatie van het molenbe-
zit.
Natuurlijk hangen deze plannen sterk af
van de mogelijkheden die men heeft of
krijgt. Veel van dit soort plannen valt onder
de noemer dagdromen of luchtfietsen.
Maar als er één plaats in Nederland is waar
men bewezen heeft dat men zoiets met
moed en wijs beleid tot de reële mogelijk-
heden behoort dan is dat in Schiedam!

De Kameel

De Kameel behoorde met zijn bouwjaar
1715 tot de oudste Schiedamse reuzen,
maar een lang en gelukkig leven was voor
hem niet weggelegd, want hij behoorde
tot de eerste molens die van het Schie-
damse toneel verdween. In Schiedams
Molennieuws 1999-27 beschrijft Bas Koster
de eindstrijd van deze molen. Op maan-
dag 20 maart 1865, brak ‘s morgens in alle
vroegte, om een uur of vijf, een houten
roe, terwijl de molen bij een harde oosten-
wind stond te malen. Vervolgens werd de
hele ‘bovenboel’ (kap, ijzeren as, roeden)
van de molen afgeslagen, waarbij een
deel van de stenen romp werd vernield,
evenals een groot deel van de balie. 
Kwade tongen beweerden dat het onge-
luk opzettelijk was veroorzaakt. Zo zou de
molen, onverantwoord, ‘in top’ gezet zijn,
waarna de houten roe brak. Door het in on-
balans geraakte wiekenkruis ging de molen
zo staan raggen, dat de molenromp het
aan de bovenzijde begaf, waardoor de
kap en wat dies meer zij op straat stortte.
Het doel was uiteraard het opstrijken van
de verzekeringspenningen. Direct na het
ongeluk zou men geprobeerd hebben de
zeilen te bergen om de ware oorzaak te
verdoezelen. Ook zou men de springbeu-
gel verwijderd hebben en volgens weer
een ander verhaal zou men de staart niet
vast gezet hebben uit onvrede over een
nieuwe baas. Wat er ook waar van zou zijn;
het was in ieder geval goed mis met De Ka-

meel. De participanten (de branders met
aandelen in deze molen) besloten vrijwel
onmiddellijk om de molen niet te herstellen,
ook al was de as onbeschadigd gebleven.
De maand erop werd de molenruïne ver-
kocht aan P.J. Kramers die de molen tot op
de kapzolder liet slopen en er een stoom-
zagerij in vestigde. Op 29 maart 1866
woedde er nog een brand in de zagerij,
maar die liep nog goed af. Op 14 oktober
1867 wordt de zagerij, gewezen molen, in
veiling gebracht. Ruim een week later, op
23 oktober 1867 komt de gemeenteraad
van Schiedam met spoed bijeen in een ex-
tra raadsvergadering voor de aankoop
van ‘de overblijfselen van den steenen
windkorenmolen ‘De Kameel’, staande
aan den ingang der stad en die sedert ge-
ruime tijd voor stadgenoot en vreemdeling,
ook bij het passeeren langs den spoorweg,
zulk een wanstaltig aanzien gaf’ om die om
genoemde reden te doen slopen. Hiertoe
gaat de raad inderdaad over en in een
volgende vergadering, op 28 januari 1868
wordt meegedeeld dat De Kameel voor
vijfhonderd gulden voor sloop is verkocht
en op 3 februari volgt dan de publieke ver-
koop van de afbraak van de inmiddels ge-
sloopte molen. Zelfs de plaats van de mo-
len is verdwenen, want die werd in 1960 af-
gegraven vooor een bochtafsnijding tussen
de Schie en de Noordvest. 

De Babbersmolen

In de Middeleeuwen stond op de plaats
van deze molen al een watermolen ter be-
maling van de Babberspolder. In 1710
wordt deze molen vernieuwd en die vormt
de basis voor de bestaande molenromp
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zoals die er nu nog staat. Omstreeks 1885
komt het bestaan van de molen in gevaar
door het maken van de spoorlijn Rotter-
dam-Hoek van Holland (bootverbinding
met Engeland!), welke op een spoordijk op
zo’n 75 meter afstand langs de molen
komt. De Babberspolder komt dan voor de
keus te staan om over te schakelen op
stoombemaling, dan wel het verhogen
van de molen en die te voorzien van een
balie. Men besluit aanvankelijk tot het eer-
ste en doet vervolgens het laatste! Vervol-
gens wordt van de molenromp in 1888 drie
meter gesloopt, waarna er weer 51⁄2 meter
wordt opgemetseld; een maatregel die
ongetwijfeld samenhangt met het herge-
bruik van de kap. 
In 1897 blijkt het houten scheprad aan het
eind van zijn Latijn. Er moet een nieuw ijze-
ren scheprad komen, waarbij men tevens
een holle ijzeren wateras wil aanbrengen,
Die wateras wil men ook hoger leggen en
tevens de diameter van het scheprad ver-
groten in verband met het wat hoger ge-
worden peil van de Poldervaart.
Het toen door de Koninklijke Nederland-
sche Grofsmederij uit Leiden geleverde
scheprad is heel bijzonder. Het is vaak aan-
gemerkt als een scheprad volgens het sys-
teem Paul, maar de heer J. Hofstra uit Aals -
meer wees mij erop, dat dit niet opgaat. Bij
het scheprad-Paul slaat de holle kant in het
water; bij dit scheprad de andere kant. Wel
vormen beide schepradvormen een ant-
woord op hetzelfde probleem: het met het
platte vlak inslaan van de schoepen in het

Blauwdruk uit 1897 voor het scheprad van de Babbersmolen; tekening 
W. Brandsma.

Detailfoto van het bijzondere scheprad
in de Babbersmolen (foto P. van den
Bosch, maart 1972).

polderwater, dat daarbij weerstand ont-
moet. Door gootvormige schoepen vermin-
dert die weerstand aanmerkelijk, waardoor
het vermogen van de molen toeneemt. 
Wie de ontwerper van dit type rad is blijkt
helaas niet duidelijk. Helaas is het notulen-
boek van het polderbestuur over deze pe-
riode verloren gegaan, terwijl de discussies
over het vervangen van het rad in de Ver-
enigde Vergadering weinig niveau heb-
ben, althans volgens het notulenboek. De
tekeningen voor de verbouwing van het
rad werden gemaakt door de water-
bouwkundige W. Brandsma uit Rotterdam
en mogelijk, zelfs waarschijnlijk, is hij de
ontwerper ervan.
In 1924 krijgt de Babbersmolen een motor:
voortaan zal een Deutz-dieselmotor het
scheprad uit 1897 aandrijven en de molen
wordt onttakeld. Vanaf 1955 neemt het ge-
maal van de Hargpolder de bemaling van
de Babberspolder ook voor zijn rekening.
De Babbersmolen blijft nog lang staan zo-
als hij in 1955 is stilgezet. In 1979 verandert
dat: hij wordt vogelasiel. Terwijl de dienst
Gemeentewerken bezig is met de be-
scherming van de molen plus de bema-
lingsinstallatie (plaatsing op de rijksmonu-
mentenlijst) vraagt de exploitant van het
vogelasiel aan de eigenaar - de ge-
meente Schiedam - om de hele installatie
te mogen slopen, zowel de motor als het
bijzondere scheprad. Deze toestemming
wordt verleend en in juli/augustus 1980 ver-
dwijnt vrijwel alles naar het schroot: onbe-
grijpelijk! Gelukkig waait er in Schiedam nu
een betere molenwind! 

Hoe de plannen uitpakken is op dit mo-
ment niet te zeggen. In Molenwereld 1999-
5-103 werd gesproken over een ‘geheime
Schiedamse agenda’. Dat was dan niet zo
heel erg ver bezijden de waarheid. Men
heeft in Schiedam eigenlijk al tot twee keer
toe bewezen dat plannen zoals die nu ont-
vouwd zijn bepaald geen hersenschimmen
of spookmolens zijn. En ding blijkt zonne-
klaar: men is er in Schiedam heel erg goed
van doordrongen dat investeren in molens
investeren in het eigen leefmilieu. En als er
een plaats in Nederland is, waar men dat
al bewezen heeft dan is dat Schiedam:
met molens meer.

De onttakelde Babbersmolen in 1969
met op de romp, aan de kant van de
nabijgelegen spoorlijn, een reclame
voor H-O havermout. Waarschijnlijk is
de Babbersmolen de laatste molen, die,
zij het sterk vervaagd, een degelijke re-
clame voert. Tot voor enige jaren wer-
den deze reclames op monumenten-
panden zorgvuldig verwijderd, nu is
men er zuiniger op.
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Arie Berkhout....
Bezoek
Er kwam eens een molenaar op bezoek met veel
commentaar; het afschietwerk deugde niet enz.
Arie: ‘Je mag een keer terug komen of nu direct
aan de gang. De ontbrekende spullen en gereed-
schap heb ik hier, dus je hoeft niets mee te ne-
men!’ 

De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 1999-9 blijft
zoekende: er is (nog) geen oplossing bin-
nengekomen. Dat is meestal het geval
met buitenlandse molens; vandaar dat
we die maar bij uitzondering zullen opne-
men; hetzelfde geldt (om dezelfde re-
den) voor allerlei schilderijen, tekeningen
enz.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; zonder twijfel
een Noord-Hollandse molen in de laatste
dagen van zijn bestaan. Hij staat achter
een uitwateringssluis in een hoge (Zuider-
zee-?)dijk; maar wie brengt de molen pre-
cies thuis? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.

Zoeker Zoeker Zoeker
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Wateringen:

J.S. Bakker

Een schepradgang in vol bedrijf bij harde wind is een indrukwekkend gezicht, zoals
hier bij de molens van de Tweemanspolder. De molens van de Oud- en Nieuw-Wa-
teringseveldpolder zullen er niet veel anders uitgezien hebben.

Op een mooie zomeravond komt
plaatsgenoot en vrijwillig mole-
naar Nico v.d. Bos eens langs: Of
ik weet dat er aan de Dorpskade
in Wateringen een molenfunde-
ring wordt opgegraven? Nee dus,
maar die fundering zal de aanlei-
ding worden tot een kleine safari
in het archief van het Hoog-

heemraadschap van Delfland die
op zijn beurt zal leiden tot een
Wateringen in de Peel en Wate-

ringen op de Veluwe.

Op die avond in juli komt er natuurlijk ogen -
blikkelijk een kaart op tafel: welke molen
precies krijgt na zoveel jaren weer wat dag-
licht op zijn lijf, althans op wat ervan over is?
Die blijkt niet moeilijk te vinden: de middel-
molen van de driegang van de polder
Oud-en Nieuw-Wateringseveld. Dat die
molen zelf die avond zich elders nog hele-
maal in het zomerse zonnetje staat te koes-
teren komt op dat moment in onze breinen
niet op; aan geen kant.

De jongste; de laatste

Nu is een schepradgang in Zuid-Holland
niet zo vreselijk bijzonder, de nog be-
staande gangen van de Tweemanspolder
onder Zevenhuizen, van de Driemanspol-
der bij Leidschendam en de Aarlander-
veense viergang zijn zelfs bekend buiten
het wereldje van de echte molenfreaks. En
er zijn tientallen van deze getrapte bema-
lingen geweest: vooral in westelijk Neder-
land. Met elkaar hebben zo honderden
molens duizenden hectaren water omge-
zet in vruchtbaar land; Graan voor Visch!
De geschiedenis van deze getrapte bema-
lingen voor droogmakerijen begint omst-
reeks 1600 in Noord-Holland en eindigt in
de vorige eeuw wanneer andere bema-
lingstechnieken de overhand verkrijgen.
De laatste polder die met een scheprad-
gang is drooggemaakt is ... de polder Oud-
en Nieuw-Wateringseveld in 1847. Deze
driegang is dus het sluitstuk van een be-

langrijk tijdperk uit de waterstaatsgeschie-
denis van ons land, met hoogtepunten als
de Beemster, de Schermer, de Zuidplas of
Bleiswijk; droogmakerijen die in binnen- en
buitenland bewondering afdwongen en
afdwingen. God schiep de wereld, maar
de Hollanders hun eigen land, zei een Frans
filosoof. 
De driegang van de polder Oud- en
Nieuw-Wateringseveld is na de sloop in het
vergeetboek geraakt; ook bij het gros van
de molenliefhebbers; schandalig is mis-
schien een groot woord, maar toch...
Dat de gang van de polder Oud- en
Nieuw-Wateringseveld de laatste molen-
gang van Nederland is geweest staat on-
geveer wel als een paal boven water,
maar dat geldt nauwelijks minder voor een
schepradmolen op zich. Er zijn na 1847 nog
wel schepradmolens gebouwd, maar dat
geldt eigenlijk altijd herbouw van ver-
brande of bouwvallige molens. Het zou wel
eens zo kunnen zijn dat de schepradmo-
lens Oud- en Nieuw-Wateringseveld de
laatste nieuw gestichte schepradmolens
van Nederland zijn. Deze molens vormen
dus in meer dan een opzicht een eindpunt
in een waterstaatkundige ontwikkeling: én
als gang én als molen. Daar komt nog bij
dat dit in een streek is, waar het met wind-
bemaling zo ongeveer begon...

Droogmaking

De ontstaansgeschiedenis van de droog-

Het ‘wonder van Wateringen’: op de
voorgrond de tocht naar de voormalige
Oud-Wateringseveldse Molen, daar ach-
ter de Dorpskade met haaks daarop de
Middelweg en daarlangs de hoofdtocht
van de droogmakerij die hier de tocht
van de bovenpolder kruist.

makerij in de Oud- en Nieuw-Waterings-
eveldpolder past volledig in het bekende
verhaal: er is veen en van veen kun je turf
maken. Dat veen graaf je af en bagger je
weg om uiteindelijk als turf verkocht te wor-
den. Wat achterblijft is een plas in de pol-
der. Aan zo’n plas heb je niet veel, het

- in het Westland, 
- in de Peel,
- op de Veluwe 
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brengt niet veel op, maar als je hem droog-
maalt dan heb je weer land dat als wei
en/of bouwland meer bijdraagt tot ‘s lands
welvaren. Vandaag aan de dag zou men
moord en brand schreeuwen als men in de
Haagse regio zo’n plassengebied zou
droogleggen. Honderdvijftig jaar geleden
keek men daar toch anders tegen aan en
het schreeuwen werd nog een kleine hon-
derdvijftig jaar uitgesteld toen Haagse be-
stuurders het in hun hoofd haalden om de
Oud- en Nieuw Wateringseveldpolder te
bebouwen, plannen die op dit moment
volop in uitvoering zijn. Deze werkzaamhe-
den leidden weer tot het opgraven van
genoemde molenfundering. Zo ver zijn we
evenwel nog niet; sterker we gaan verder
terug, het verleden in.

Polder

De polder Oud- en Nieuw Wateringseveld
waren oorspronkelijk twee aparte polders,
die pas bij besluit van provinciale staten van
6 november 1857 onder één bestuur ge-
bracht werd. De gecombineerde polder
maakte twee-derde van het grondgebied
van de gemeente Wateringen uit. De ge-
meente Wateringen wordt van ZW naar NO
doorsneden door de Wateringsevaart, een
onderdeel van de boezem van Delfland.
Nu is deze vaart voor het grootste deel ge-
dempt. Meer naar het zuidoosten liep, min
of meer evenwijdig aan deze vaart de

Zweth, ook deel uitmakend van Delflands
boezem. De polders Oud- en Nieuw-Wate-
ringseveld lagen tussen beide wateringen
ingeklemd, waarbij de Lange Watering
(ook boezemwater) in het zuidwesten de
Oud-Wateringseveldpolder scheidde van
de Oude Broekpolder en de Strijp of Rijner-
watering (evenens boezemwater) de
Nieuw-Wateringseveldpolder scheidde van
de Hoekpolder. De beide Wateringseveld-
polders vormden als het ware een eiland in
het boezemwater van Delfland en werden
zelf gescheiden door de Dorpskade.
Oorspronkelijke had Wateringen een eigen
buitensluis in Maassluis, maar nadat in 1674
de nog bestaande Oranjesluis met zijn im-
posante sluishuis in de Maasdijk gereed ge-
komen was vond de uitwatering op de
Maas via die sluis plaats.

In 1746 werden de voorbereidingen ge-
troffen voor het vervenen in de Oud-
Wateringseveldpolder en de Nieuw-Wa-
teringseveldpolder. Daartoe werd deze
kaart gemaakt van beide polders
waarop werd aangegeven voor welke
percelen in beide polders toestemming
(‘consent’) werd verleend, wie die toe-
stemming kregen en om hoeveel land
het ging. Dit laatste uitgedrukt in mor-
gen (0,85 ha), hond (0,14 ha) en roede
(14,19 m2). (archief Hoogheemraad-
schap van Delfland).
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Zowel Oud- als Nieuw-Wateringseveld had-
den hun eigen bemaling. De molen van
Oud-Wateringseveld stond op de hoek van
de Dorpskade en de Zweth. Hij had in 1850
(M.G. Beyerinck: Statistische opgave be-
treffende het hoogheemraadschap van
Delfland en de Krimpenerwaard) een
vlucht van 26 m en had een staand schep-
rad met een diameter van 5,88 m bij een
breedte van 50 cm en een nominale op-
voerhoogte van 1,22 m. (De fabriek-land-
meter van Delfland, Van den Berg, geeft
als opvoerhoogte 1,87 m op; dit is waar-

De opgegraven fundering van de mid-
delmolen van de driegang. Linksboven
de Dorpskade met daarlangs nog
zichtbaar de tussenboezem van de mo-
lens 2 en 3. Op de achtergrond is nog
vaag de korenmolen van Wateringen te
zien, de kerk gaat schuil achter bomen
en een flat. 

De beide vijzelmolens van de Droog-
gemaakte Polders Zestienhoven en Ou-
dendijk (Rijs-en-Daal), welke uitsloegen
op de door een schepradmolen bema-
len bovenpolder. In Rijs-en Daal lag tot
aan de droogmaking van de Zuidplas-
polder het diepste punt van Nederland,
de zogenaamde IJskelder.

schijnlijk correct) De overbrenging bedroeg
9,5 eind per schepradomwenteling. De
polder Oud-Wateringseveld was in totaal
316 ha groot (Van den Berg: 307 ha).
Nieuw-Wateringseveld was 260 ha groot
(Van den Berg 257 ha) en de molen van
deze polder stond ook aan de Zweth, te-
genover de Harnaswatering, 500 m ten
noordoosten van de molen van Oud-Wa-
teringseveld. Halverwege de vorige eeuw
had deze molen een vlucht van 22,90 m en
hij had een staand scheprad met een dia-
meter van 5,96 m bij een schoepbreedte
van 44 cm. De nominale opvoerhoogte
was 1,62 m (Van den Berg 1,84 m); de over-
brenging 10 einden per schepradomwen-
teling (M.G. Beyerinck). De Nieuw-Wate-
ringseveldmolen was ook peilmolen voor
de boezem van Delfland. In de achttiende
eeuw had hij deze functie overgenomen
van de Grote Eskampmolen in Den Haag.

Vervening en droogmaking

In 1747 begon de vervening in beide pol-
ders en na verloop van tijd bleef er van de
ruim 570 ha land maar 130 ha over, een
brede strook grond langs en min of meer
evenwijdig aan de Wateringsevaart. De
kaart uit 1746 maakt in een oogopslag het
waarom ervan duidelijk. Halverwege de vo-
rige eeuw rijpte het plan om het uitge-
veende deel van de polder Nieuw-Wate-
ringseveld droog te maken, 187 ha groot. Bij
Koninklijk Besluit van 28 november 1845
werd hiervoor goedkeuring verleend. Toen
men vervolgens de plannen hiertoe ging
ontwikkelen bleek het wel zo wijs om ook
het uitgeveende deel van Oud-Waterings-
eveld, 233 ha groot, erin mee te nemen. De
totale droogmakerij zou dan een omvang
van 420 ha krijgen. Koning Willem II gaf hier-
voor op 25 november 1846 zijn toestem-
ming. 
De droogmaking werd ontwikkeld in op-
dracht van de burgemeester van Waterin-
gen, de ambachtsbewaarder van het am-
bacht van Wateringen en de gecommit-
teerden uit de ingelanden. Het opstellen
van het eigenlijke droogmakingsplan met

de kostenraming en de vereiste bestekken
werd toevertrouwd aan J.P. van den Berg,
de fabriek-landmeter van Delfland; wij zou-
den zeggen de technisch directeur van het
hoogheemraadschap, die op 8 mei 1846
met een memorie kwam waarin hij zijn plan
uiteenzette. Van den Berg raamde de to-
tale kosten van de droogmaking op
160.000 gulden, in onze ogen een belache-
lijk laag bedrag. Een groot deel van die kos-
ten moest voor de bemaling gemaakt wor-
den. Hij schatte de bouw van twee nieuwe
molens op 44.700 gulden en de verbouwing
van een derde op 10.300 gulden, terwijl de
bedijking 16.000 gulden zou vergen. 
De droogmaking zou voor het grootste
deel uit de afkoopkassen van beide pol-
ders bekostigd kunnen worden. Deze af-
koopkassen waren in het leven geroepen
om bestuurlijke armlastigheid als gevolg
van verveningen te voorkomen. Het uitge-
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Schotgebint met valdeur bij de vijzelmolen van de droogmakerij in de Bieslandse
polder. Met dit schotgebint kon men voorkomen dat de droogmakerij tegen de
‘spelregels’ in zou uitmalen op de bovenpolder. Het uitmalen van de ene polder op
de andere was een voortdurende bron van slepende ruzies tussen ‘boven-’ en ‘bene-
denlanders’. De door Van den Berg bedachte oplossing voorkwam dit; een prettige
bijkomstigheid. Het ‘GELUKKIG KERSTFEEST’ op de kaart past niet erg bij het
plaatje: een molen in de rouw en een schotgebint dat als het ware het wantrouwen
in de molenaar van de droogmakerij belichaamt.

veende land zou immers als waterplas wei-
nig of geen belasting meer opbrengen.
Om die reden moesten de verveners bij-
dragen betalen aan deze kassen, waarvan
de ‘inhoud’ belegd werd en bij eventuele
droogmaking gebruikt kon worden. De kas
voor Oud-Wateringseveld bevatte 147.700
gulden en die voor Nieuw-Wateringsveld
125.000 gulden, in totaal 272.700 gulden.
Daarvan werd voor de droogmaking van
Oud-Wateringseveld 87.700 gulden be-
schikbaar gesteld en voor Nieuw-Wate-
ringseveld 77.000 gulden, in totaal 164.700
gulden, waarmee de droogmakingskosten
waren gedekt. Er bleef zelfs nog 108.000
gulden over, gereserveerd voor het over-
blijvende deel van de beide polders dat
niet in de droogmaking was betrokken.
Volgens de plannen van Van den Berg
werd het droog te maken gedeelte door
een dijk ongeveer evenwijdig aan de Wa-
teringsevaart, de nog steeds bestaande
Bovendijk, afgescheiden van het niet uit-
geveende deel van de polder. Deze Bo-
vendijk vormde met de kaden langs de
Lange Watering, de Zweth en de Rijnerwa-
tering de ringdijk van de droogmakerij.

De bemaling

De simpelste en de meest voor de hand lig-
gende oplossing voor de bemaling zou vol-
gens Van den Berg de bouw van een vij-
zelmolen voor elk der beide polders zijn die
het water op de bovenpolder zouden af-
malen, terwijl de bestaande molens ten
opzichte van de droogmakerij als boven-
molens dienst zouden doen maar daar-
naast uiteraard ook de bovenpolder zou-
den blijven bemalen. Deze oplossing is,
vooral in Delfland, meer toegepast, zoals
bijvoorbeeld in de Bieslandse polder onder
Delft en de Drooggemaakte Polders Zes-
tienhoven en Oudendijk (Rijs-en-Daal) met
vijzelmolens voor de droogmakerij en de
schepradmolens van de bovenpolder als
bovenmolens. 
Van den Berg wilde die kant niet op. De op-
voerhoogte van de beide schepradmo-
lens die hij opgeeft als 1,84 m voor Nieuw-
Wateringseveld en 1,87 m voor Oud-
Watering seveld was veel te groot om de
molens met succes als bovenmolen te kun-
nen gebruiken. Door hun grote opvoer-
hoogte werkten ze erg zwaar. Bij een
slappe wind konden ze hierdoor hun werk
niet aan, terwijl ze bij een sterke wind te
veel moesten opboksen tegen een volle
boezem. Bovendien was de boezem van
Delfland te klein en werd (toen nog) niet
bemalen, waardoor die al snel afgepeild
werd en de bemaling van de polders (tij-
delijk) gestaakt moest worden. 

Kaart van de Oud- en Nieuw-Wate-
ringseveldpolder uit februari 1857. Let
op de brede boezem tussen de molens
1 en 2 en de doorlopende boezem
langs de Zweth, ten zuidwesten van de
Oud-Wateringseveldmolen (archief
Hoogheemraadschap van Delfland).
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Gedeelte eerste pagina van het bestek voor de bouw van de molens 2 en 3 (archief
Hoogheemraadschap van Delfland).

De problemen waarmee het Westland, im-
mers een deel van Delfland, dit en vorig
najaar mee te kampen heeft gehad zijn
dan ook beslist niet nieuw, want die boe-
zem is gebleven wat hij was: te klein. Door-
dat de bemaling is verbeterd liep dat min-
der in de gaten. Zelfs zo dat men het stelsel
van reserveboezems heeft prijsgegeven als
overbodig (zie Molenwereld 1998-1). Daar-
bij moet wel opgemerkt worden dat men
die vooral bij de droogmakerijen in het oos-
telijk deel van het hoogheemraadschap
vond. De problemen van nu zijn ook terug
te leiden op het steeds maar uitbreidende
areaal aan glastuinbouw: het water op het
‘glazen dak’ verdwijnt linea recta in de
sloot als de waterbassins bij de tuinderijen
vol zijn. Het bufferend vermogen van wei-
en bouwland is voor een groot deel verlo-
ren gegaan. Wat men aan de ene kant ge-
wonnen heeft (de verbeterde bemaling) is
aan de andere kant weer prijsgegeven (de
opslagcapaciteit van het polderwater). In
feite grijpt men nu weer terug naar het idee
van de reserveboezem of bergboezem als
maatregel ter verbetering; voor Delfland
niets nieuws; men kent het er al eeuwen... Is
er geen spreekwoord dat zegt: ‘Mensen
die hun geschiedenis vergeten moeten die
opnieuw beleven’?
Om aan de problemen van nu in en oude
jas tegemoet te komen stelde de fabriek-
landmeter in 1845 voor om de bemaling te
splitsen. De bovenpolder, 139 ha groot, zou
bemalen blijven door de Oud-Waterings-
eveldse Molen op de hoek van de Dorps-
en de Zwethkade, terwijl de droogmakerij
een afzonderlijke bemaling zou krijgen met
een schepradgang drie-hoog.

Het wonder van Wateringen

Er ontstond een heel rare situatie doordat
de droogmakerij tussen de bovenpolder
en de Zweth lag, terwijl de molens aan de
Zweth stonden. Van den Bergh loste dit op

door de bovenpolders met een tocht langs
de Dorpskade te verbinden met de Oude-
Wateringseveldmolen. Deze vaart kruiste,
ongeveer haaks, ‘ongelijkvloers’ de hoofd-
tocht van de droogmakerij langs de Mid-
delweg, waardoor een merkwaardige situ-
atie ontstond die nog steeds herkenbaar is.
Nu waren er wel meer van dit soort kruisin-
gen, zoals bijvoorbeeld in Aarlanderveen
waar de boezem tussen de molens 2 en 3
van de viergang onder de Grote Wetering
van de Zuid- Noordeinderpolder doorduikt.
Bij Schoonhoven gaat de Langerakse We-
tering (van Willige Langerak) onder de Lo-
pikerwetering door. Dat werd daar het
‘wonder van Schoonhoven’ genoemd. Nu
is het niveauverschil tussen de Langerakse
en de Lopikerwetering niet eens zo groot,
ongeveer een meter. Als dit al een wonder
is, wat moet het dan in Wateringen zijn?
Daar bedraagt het niveauverschil twee
meter!
Verder hield Van den Berg de Dorpskade
aan als zuidelijke boezemkade tussen de
molens. De noordelijke boezemkade tus-
sen de molens 2 en 3 is trouwens (nog)
goed herkenbaar. Zo had men aan de
Dorpskade bij de ondermolen dus drie wa-
terniveau’s: dat van de tocht van de bo-
venpolder; van de hoofdtocht van de
droogmakerij en van de boezem tussen de
molens 1 en 2. Het ware te wensen dat
men bij de ontwikkeling van dit gebied
deze wel zeer bijzondere waterstaatkun-
dige structuur in stand hield. Hopelijk is het
er nog niet te laat voor!

Driegang

Voor de bemaling van de droogmakerij
greep Van den Berg terug op het oude en
beproefde Zuid-Hollandse systeem van de
schepradgang, in dit geval een driegang.
De kracht van dit systeem zat hem vooral in
het feit, dat er kasten van molens gebouwd
werden met een vlucht van 27, 28 meter in

combinatie met een betrekkelijk geringe
opvoerhoogte, in de buurt van een meter.
Op die manier konden ze al snel en veel
water verzetten. Zo ging Van den Berg uit
van een opvoerhoogte van 1,42 m voor de
onder- en de middelmolen, maar bij de bo-
venmolen van 1,2 m. Dit laatste ongetwij-
feld om deze molen een gunstiger positie te
geven ten opzichte van Delflands boezem.
Hij had nog een argument voor deze op-
lossing: de Nieuw-Wateringseveldse Molen
was bouwvallig: ‘het achtkant, het onder
gaande werk, benevens de muurwerken’.
De molen zou dus grotendeels vernieuwd
moeten worden, waarbij hij dan tevens
aangepast kon worden aan zijn nieuwe
functie als bovenmolen van de driegang.
Natuurlijk was Van den Berg niet onbekend
met de problemen van Delflands boezem.
Zo hield hij de boezem tussen de boven en
de middelmolen breed, waardoor extra
waterbergend vermogen ontstond. Verder
liet hij om diezelfde reden de achterboe-
zem van de Oud-Wateringseveldse Molen
verbreed nog een eind langs de Zweth in
zuidwestelijke richting doorlopen. De kolk
achter de Oud-Wateringseveldse Molen
zou met een schotgebint annex valdeur af-
gesloten kunnen worden van de boven-
polder, terwijl een duiker onder de Dorps-
kade door deze kolk verbond met de boe-
zem tussen de molens 1 en 2, zodat de
Oud-Wateringseveldse Molen ook dienst
kon doen als bovenmolen voor de droog-
makerij. Daardoor was de bemaling van
de droogmakerij ten opzichte van de boe-
zem van Delfland behoorlijk sterk en daar
was het uiteraard ook om te doen. Toch
zag Van den Berg af van het maken van
een bergboezem in de polder; later bij de
Droogmaking in de Oude Polder van Pij-
nacker in 1861, waar hij ook bij betrokken is
geweest, komt er wel een bergboezem en
niet zo’n kleine ook (zie Molenwereld 1998-
1). Waren daar nare ervaringen à la herfst
1998 en 1999 soms debet aan?
Het provinciebestuur van Zuid-Holland
legde de plannen van Van den Berg voor
aan de waterbouwkundige M.G. Be-
ijerinck, een zoon van de beroemde Jan
Anne Beijerinck. Die zag er weinig brood in:
met de gebrekkige situatie van Delflands
boezem was het vragen om problemen.
Zijn advies was om de plannen van Van
den Berg maar in de ijskast te stoppen en
ze er pas weer uit te halen als de boezem
van Delfland bemaling had gekregen. Van
den Berg verweerde zich door uit te leg-
gen hoe en waarmee hij deze problema-

Tekening van een achtkante scheprad-
molen in het Theoretisch en praktisch mo-
lenboek voor ingenieurs, aannemers, molen-
makers en verdere bouwkundigen van de
Haagse ‘Mr. Timmerman en Molenma-
ker’ G. Krook uit 1851. De verbeelde
molen is een tijdgenoot van de Wate-
ringse molens en dat is goed te zien.
Zo is de constructie van het scheprad
gelijk aan die van de Wateringse mo-
lens met ijzeren zwaarden en gordin-
gen.
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Het moderne molenleven

tiek het hoofd geboden had. Dat werd blijk-
baar aanvaard, want vervolgens wordt in
januari 1847 de bouw van ‘twee achtkante
Watermolens met staande schepraderen
voor het benedengemaal’ aanbesteed.

De nieuwe molens

Het ontwerp van de nieuwe molens en de
verbouwing van de Nieuw-Waterings-
eveldmolen was ook weer van de hand
van de eerder genoemde fabriek-landme-
ter van Delfland, J.P. van den Berg. Van
den Berg hebben we al eerder ontmoet in
het allereerste nummer van de Molenwe-
reld als ontwerper van de molens van de
Droogmaking in den Ouden Polder van Pij-
nacker (1861) en de Woudsche Droogma-
kerij (1845). De laatstgenoemde molen aan
de Harnaswatering was trouwens een
‘buurman’ van de Nieuw-Wateringseveld-
molen.
Van den Berg zorgde ook voor het bestek
en de tekeningen. Die tekeningen zijn he-
laas verloren gegaan; het bestek gelukkig
niet.
De middenmolen en de ondermolen krij-
gen de nummers 2 en 3 mee, terwijl de
Nieuw-Wateringseveldmolen voortaan als
1 door het leven gaat. Molen 3 komt aan
de Dorpskade, vlakbij de Middelweg te
staan, terwijl molen 2 375 m zuidoostelijker
een plaatsje krijgt.

De beide nieuwe molens krijgen een vlucht
van 27 meter en worden gebouwd volgens
het traditionele Zuid-Hollandse recept: ste-
nen onderbouw met daarop het achtkant.
De achtkantstijlen dienen van dennen zijn,
met uitzondering van de twee achtkantstij-
len van de ‘watervelden’ (de velden aan
de kant van het scheprad) deze moeten
van eiken zijn. (Eikenhout was duurzamer
en daardoor beter bestand tegen het door
het scheprad opgegooide water.) De mo-
lens krijgen een ijzeren as, die niet door de
molenmaker, maar door de aanbesteders
geleverd zal worden. Een opvallend detail:
‘Nog tegen het voorkeuvelens of achter de
binnenroe te maken een kraag tegen het
inwateren van eiken vierduims wagen-
schot breed 36 duim met een kapje daar-
boven, bevestigd zoals zulks onder de be-
werking geordonneerd zal worden’. Deze
kragen zijn wel bekend van houten assen,
maar bij ijzeren as is dit vreemd, al gaan er
juiste de laatste tijd stemmen op om zulke
kragen weer aan te brengen: er is niets
nieuws onder de zon, zoals de wijze koning
Salomo al zei! 
De roeden moeten ‘twee beste greenen
Rigasche molenroeden’ zijn; ijzeren roeden
zouden immers nog een paar jaar op zich
laten wachten. 
Het bovenwiel moet 75 azijnhouten kam-
men hebben; de bovenbonkelaar 36 azijn-
houten kammen, terwijl het onderschijfloop
24 palmhouten staven zal krijgen, aange-
dreven door het onderwiel met 93 stuks
‘afrikaansch eikenhouten kammen’. Dit
laatste wekt verbazing: de eerste ge-
dachte is dat Afrikaans eiken een synoniem
voor azijnhout is. Dit kan moeilijk omdat ver-
der in het bestek gewoon van azijnhout
wordt gesproken. Wat is Afrikaans eiken
dan wel?
De overbrenging houdt in dat bij de onder-
en middelmolen het wiekenkruis 1,86 maal
moet omgaan om het scheprad 1 omwen-
teling te geven of omgekeerd: bij 1 asom-
wenteling gaat het scheprad 0,54 maal
rond. 
De wateras moet geheel van eikenhout
gemaakt worden; ijzeren kronen, zoals die
tien jaar al eerder bij een der Zuidplasmo-
lens waren toegepast, waren blijkbaar nog
onbekend: de wateras kreeg houten hal-
zen met schenen. Wel werd de wateras
voorzien van twee ‘taatsen of knollen’.
Het scheprad zelf maakt overgang van het
geheel houten naar het geheel ijzeren rad
duidelijk. (Nog) geen ijzeren sintelstuk (ver-
bastering van centerstuk), maar houten
kruisarmen met vier gegoten ijzeren zwaar-
den, waarvan er twee een cirkel vormen.
Deze ijzeren zwaarden werden voor het
eerst in 1829 in Schieland toegepast
(zwaarden dienen om er de schoepen aan
vast te zetten). De gordingen van het rad
waren ook van ijzer. De schoepen waren
weer van taai vijf duims-hout en dat terwijl
ijzeren schoepen toen toch al bekend wa-
ren (voor het eerst in 1839 toegepast op de
molen van de polder Blijdorp). Het schep-
rad kreeg als diameter 5,85 m bij een
schoepbreedte van 43 cm.

(wordt vervolgd)

De molen van de Woudsche Droogma-
kerij, gebouwd in 1845 naar ontwerp
van J.P. van den Berg, de fabriek-land-
meter van Delfland. De molen was tot
1952 in bedrijf, werd vervolgens in
1957 gerestaureerd door de Moerka-
pelse molenmaker Ontvanger en
brandde kort na de restauratie af op 11
december 1957. Na het afbranden van
de Nieuw-Wateringseveldmolen deed
deze molen dienst als seinmolen voor
Delfland.

WvdL is 
gemotoriseerd!!!
Goed, ik ga ditmaal niet om de hete brei heendraaien,
ik val meteen met de deur in huis: ik ben gemotori-
seerd. Ja, dat leest u goed: ik ben gemotoriseerd! Ik ga
de komende maanden alleen nog ‘op de motor malen’,
ik weet dat er geen andere oplossing is, maar toch haat
ik het. Ik word een bastaard-molenaar, een nep-mole-
naar. Alles waar ik tot voor kort tegen was, ben ik nu
ook. En het ergste van alles is: ik wil eigenlijk dat nie-
mand het weet. Ik geneer mij gewoonweg. Ik wil niet
dat mijn aartsvijand (buurman) gaat afdwingen bij de
dienst Milieubeheer (waarover de volgende keer veel
meer gezeur) dat ik ‘s avonds niet meer mag
draaien ’... omdat hij nu toch met de motor kan ma-
len’. Ik wil niet dat de plantsoenendienst gaat weige-
ren om hier in de bomen te snoeien ’... omdat je nu
toch met de motor kan malen’.
Ik laat bedrukte zakken van collega’s aanrukken om
heel schijnheilig te kunnen zeggen: ‘Ja, die malen nu
voor mij... op de wind, ja...’ en heb mijn E-motor met
een groot camouflagezeil omgeven. Een collega verge-
leek mij onlangs met mensen die vanwege hun geloof
geen TV mogen hebben en de TV dus in de kast of op
zolder verbergen zodra de wijk-ouderling langs komt.
Precies: zo’n hypocriet ben ik nu dus ook. Goed, ik
heb bij deze mijn hart gelucht, maar u moet me ècht
beloven dat u het niet verder vertelt!
Iets beter nieuws is er van het Molenniumfront. Heb
je nog even tijd voor me, beste Josien? Ik ga namelijk
- in beperkte mate - wèl meedoen met die fijne actie
van jou. Een sympathieke collega van mij hier in de
buurt, wordt momenteel namelijk (door zijn leerlin-
gen!) onderworpen aan een gedegen cursus ‘socialise-
ring’; ‘molenaar onder de mensen’ zogezegd, en zo
moet hij onder andere tijdens Oud en Nieuw zijn
wiekenkruis volhangen met spandoeken met wensen
van leerlingen van een plaatselijke school. Die leerlin-
gen zijn erg productief, het wiekenkruis dreigde te
klein te worden en je begrijpt het al: ’...of die over-
blijvende spandoeken niet aan mìjn wiekenkruis kun-
nen?’. Ach ja, ik heb er maar mee ingestemd en zo
maak ik jou ook weer blij.
Het beste nieuws komt echter uit een geheel andere
hoek: Fans van deze rubriek zijn namelijk al maan-
denlang via E-mail bezig met het nomineren van kan-
didaten voor de ‘Bert en Gertprijs’. Omdat er op de
jaarvergadering van DHM toch aan de lopende band
prijzen aan ‘ons’ worden uitgereikt, meenden ze dat er
nog wel ééntje bij kon. Als alles meezit, volgend jaar
maart dus de uitreiking van de eerste officiële ‘Bert en
Gertprijs’ en uw hulp is daarbij onontbeerlijk. Wat
moet u dus doen?: Kent u molenaars die sterke over-
eenkomsten vertonen met de - overigens fictieve - mo-
lenaars die ik schetste in Molenwereld 5 van dit jaar,
of vertoont u er misschien zèlf wel grote gelijkenissen
mee, stuur uw nominaties dan uiterlijk voor 31 de-
cember a.s. naar de redactie van ‘Molenwereld’ onder
vermelding van “Bert en Gert 2000”.

WvdL



2372de jaargang 1999 nr. 11

Van Rompen en Stompen (107)

237

Her en der in het land verspreid staan nog
fraai gelegen en betrekkelijk ongerepte
molenrompen die alleen al uit landschap-
pelijke overwegingen om herstel vragen.
De kans dat dit slaagt komt neer op een
toevalstreffer. Het omgekeerde, het onmo-
gelijk worden van herstel door twijfelach-
tige ‘restauraties’ heeft meer kans van sla-
gen zoals uit twee recente voorbeelden in
Brabant blijkt.

Bart Mols

In het kader van monumentenbehoud en
molenrestauraties wordt op dit moment de
molenromp aan de Sint Lambertusweg in
Gemonde ‘opgeknapt’ tot opslagruimte
annex woonruimte. Eerder werd gesproken

over de waarde van een molenromp in het
landschap en of het wel of niet restaureren
verantwoord is. Over het antwoord hierop
zijn de meningen verdeeld. De molenromp
had meer bestaansrecht in zijn oude vorm,
en met de nieuwe oneigenlijke bestem-
ming wordt het tegengestelde bereikt De
‘goede’ bedoelingen van de eigenaar ten
spijt, die volgens eigen zeggen hiermee de
herinnering aan een draaiende molen wil
vergroten.

Lotgevallen

Oorspronkelijk werd de ronde stenen berg-
korenmolen in 1892 gebouwd in het aan-
grenzende dorp Liempde, en wel aan De
Berg. Molenaar was onder andere Piet
Deenen. In 1910 vroeg Jan Branten een
vergunning aan tot het oprichten van een
molen aan de Sint Lambertusweg in het
aangrenzende Gemonde. De Liempdse
molen werd op dat moment verplaatst
naar zijn huidige standplaats, wederom als
bergkorenmolen. De molen werd verkocht
door Branten in 1918 aan Cornelis Fick, op-
gevolgd door Ties Fick. De molen is thans
nog steeds eigendom van de familie van
Rooy-Fick. In 1925 raakte de bergkorenmo-
len buiten gebruik, en werden de wieken
verwijderd. Vanaf dat moment werd er al-
leen nog met een dieselmoter gemalen
door de laatste molenaar, Harrie Fick. Na

De mooi gelegen molenromp van Ge-
monde in de steigers.

diens bedrijfsbeëindiging stond de molen-
romp tot op heden als een monument in
het landschap, herinnerend aan een des-
tijds produktief verleden, de moderne ont-
wikkelingen niet overlevend. Wanneer

Herstel van het metselwerk aan de mo-
len in Esch.

De onttakelde molen van Gemonde in
een mooi landschap, op de kaart in De
Brabantse Molens aangegeven als ‘land-
schappelijk bijzonder fraai gelegen’; nu
een perspectiefloze opmerking (foto
J.S. Bakker, 10 september 1977).

Opknappen 
van twee 
Brabantse 

korenmolens 
is afknapper
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wordt overgegaan tot restauratie van een
romp dan dient dit historisch verantwoord
te gebeuren of helemaal niet. Het in
waarde laten van een molenromp gaat
mijns inziens boven restaureren met een
wezensvreemde bestemming, hetgeen
hier thans in Gemonde is aangevangen.
De molen wordt van binnen opgedeeld in
twee helften ten behoeve van opslag-
ruimte voor de huizen die links en rechts
van de molen zullen verschijnen. Inmiddels
staat de romp in de steigers, en wordt de
buitenzijde opnieuw gevoegd.

Molen te Esch in ‘oude staat 
teruggebracht’

Vrijwel tegelijkertijd met de ‘restauratie’
van de molenromp te Gemonde is onlangs
(eind augustus) ook een start gemaakt met
het ‘in oude staat terugbrengen’ van de
gewezen ronde stenen stellingkorenmolen,
verdekt opgesteld tussen de huizen aan de
Dorpsstraat te Esch. Er is een hype ontstaan
aangaande het renoveren tot woonmolen
van een van oorsprong absoluut niet voor
bewoning geschikte industriemolen.Stei-
gers om de molen duiden aan dat de
romp duiden op renovatie van de muren.
De familie Bonekamp trok ruim drie jaar ge-
leden als buitenstaander naar de molen te
Esch om deze te bewonen. De van oor-
sprong als stellingkorenmolen gebouwde
molen aan de Dorpstraat dateert uit 1888
en is in 1922 onttakeld.
De molen krijgt een fikse opknapbeurt
waardoor het ronde pand er totaal anders
uit komt te zien, aldus een regionaal dag-
blad. De romp wordt behandeld ten be-
hoeve van een groter woongemak, en ver-
der wordt niets in oude staat terugge-
bracht.

Na overleg met diverse instanties wordt nu
de oude coating van de molenromp ver-
wijderd en worden de voegen opnieuw uit-
gehakt en vervolgens opnieuw gevoegd.
Tevens worden op sommige plaatsen ste-
nen vervangen. ‘Het aanzien moet dan
weer net als vroeger zijn’. Het werk zal een
week of tien in beslag nemen, waarna de
woonmolen aan de buitenkant gereed is.

Zo zijn dan in enkele weken tijd twee indus-
triële monumenten verworden tot leven-
loze stompen met een wezensvreemde
bestemming. Een beter alternatief dan
handhaven als oude romp in geval totale
restauratie niet mogelijk is?

De gave molenromp van Esch met
aangebouwde zagerij (foto J.S. Bakker,
10 september 1977).

De ‘molentrap’ in Gemonde.

Papiermolen-Bladeren
Het belangrijkste uit de inhoud van de molen-
tijdschriften, naast de daarin aanwezige gebrui-
kelijke rubrieken:

De Gildebrief 1999-1

Verslag van de leden vergadering van 4 april
1998.
Financieel overzicht 1998.
Verslag landelijke contactdag.
Jaarverslag afdeling Gelderland.
Artikel uit De Molenaar van juni 1935 over
windbelemmering.
Standerdmolens op Öland (Zweden).
Aanvullingen op artikel over molenbiotoop.
Een molenaarsinstructie uit 1785 voor de mo-
lenaars van de Starnmeer.
Bliksemafleidercontrole 1998.
Noodplan voor een molen.
Molens: millenniumproef.
Peellandse Molendag.

De Gildebrief 1999-2
Molens zijn millenniumproof.
De duizendste geslaagde.
Jaarverslag 1998.
Aanvullingen biotoopwachterslijst.
Branstichting, samenwerking en plezier.
Opleiding tot vrijwillig molenaar in Limburg.
Modulaire examenopzet.
Nieuws over De Ster in Utrecht.
Molendagen in het Westland en Overijssel.
Uitzonderlijke nationale Molendag in Hooge-
veen.
Biotoopprijs voor de gemeente Almelo.
Herbouw molen Melick-Herkenbosch.

De Gildebrief 1999-3
Duizendste geslaagde vrijwilliger.
Verslag van de jaarvergadering.
Brandweerinstructie.
Nationale Molendag springlevend.
Molenniumevenement.
Een ander millenniumprobleem.
Bestuursexcursie naar afdeling Gelderland.
Molens: cultuurhistorische blikvangers als le-
vend symbool. (zie ook De Utskoat 1999-95).
De waterram.
Groninger molenweekend geslaagd.

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

Wiek en Rad 1999-1
Bestuursverslag 1998.
Jaarverslag afdeling Overijssel Gilde van Vrij-
willige Molenaars.
Verslag molenactiviteitencommissie Bels en
Frans.
Overzicht van de toestand van de molens
per 31 december 1998.
Juryrapport fotowedstrijd 250-jarig jubileum
Windesheimer Molen.

Wiek en Rad 1999-2 
Nationale Molendag 1998
Molenroute Tubbergen
Donateursdag 1999 met afscheid van voorzit-
ter Smeenk.
Kennismaking met de nieuwe voorzitter, Ma-
rijke Sturm.
Opgraving van de voormalige watermolen
van kasteel Schuilenburg bij Hellendoorn.
Evert Smit Biotoopprijs 1999 voor de ge-
meente Almelo.
7e Overijsselse Molendag.
Oliemolenuitdrukkingen.

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

Molenpost No. 95 (1999-1)
Restauratie molen Kijkduin Schoorl.
In memoriam Matthijs Simon Modder.
De geschiedenis van de Stommeerpolder en
-molen te Aalsmeer.

Molenpost No. 96 (1999-2)
Stichting Schermer Molens 35 jaar.
Brand in strijkmolen C.
Tellerstanden 1998 Noord-Holland.
Restauratie molen De Eendracht Alkmaar.
Eerste paal Adriaan Haarlem.

Molenpost is het orgaan van de: Stichting ko-
renmolen De Leeuw, Alkmaarse Molenvereni-
ging, Stichting De Schermer Molens, Stichting
De Westfriese Molens, Stichting De Zijper Molens,
Stichting Molens Zuid-Kennemerland en de
Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, p/a
AMV, Helderseweg 87, 1817 BB Alkmaar. 



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.

� 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.

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

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

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.
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Levende Molens 1999-4
Opening van de Heimolen in Langdorp (Br).
Houtsnede bij Die Mülle von Schwyndelsheim.
De windmolen van ‘s-Gravenwezel (A).
Uitstap naar de Nederlandse Molendag.
Molens in de Zwalmvallei: herstel van de Ijzer-
kotmolen te Sint-Maria-Laten (Ovl).

Levende Molens 1999-5
Molendag Oost-Vlaanderen 30 mei 1999.
Voorstelling restauratieprogramma 1999 voor
molens door minister Martens.
Watermolens in Zuid-Limburg.

Levende Molens 1999-6
Inhuldiging van de Luizenmolen in Anderlecht
bij Brussel en de IJzerkotmolen in Maria-Latem
(O-Vl).
Molens in de ex-DDR.
De molenaarsfamilie Keersmaeckers in Geel.

Levende Molens 1999-7
Molenaar René van Wassenhove van de wa-
termolen van Ottergem (Ovl) overleden.
Frans Brouwers nieuwe voorzitter van Levende
Molens.
De Gempemolen te Sint-Joris-Winge (Br).
Oneigenlijke restauratie voor de molen van
Doornzele (Ovl).
De molen van Brumsby bij Maagdenburg.

Levende Molens 1999-8
Molen van Cassel (Frans-Vlaanderen) slaat nu
ook olie.
Brandenburgse molensagen.
Mythen rond de naam wipmolen.

Levende Molens 1999-extra nummer
Dit extra nummer is in feite niets anders dan een
compleet boekwerk van 68 pagina’s, getiteld
Hondenmolens en geschreven door Jan Del-
cour. Het behandelt uiteraard door honden
aangedreven molens. Hondenmolens is van
een zeer hoog gehalte, en handelt over een
onderwerp waar nauwelijks over is gepubli-
ceerd; in alle op zichten de moeite meer dan
waard. Het is te bestellen door het overmaken
van ƒ 28,- + ƒ 6,- = ƒ 34,- op bankrek.nr.
4246.75.390 t.n.v. F. Brouwers te B-2180 Ekeren.
(jsb )

Levende Molens is het orgaan van de gelijkna-
mige v.z.w., p/a F. Standaert, Abdijstraat 75, B-
9400 Ninove

Der Mühlstein 1998-4
Rolf Momburg, voorzitter DGM, 70 jaar.
Nieuwe molen Potsdam-Sanssouci vijf jaar.
Restauratie molenkap Weissensee (Thüringen).
Schadelijke insecten in molens.
Eerste vrijwillige molenaars in de landreis Leer
geslaagd.
De molen van Reinsberg (Saksen).
Malen in Karelië.

Der Mühlstein 1999-1
Duitse molens met vijf wieken rond de eeuw-
wisseling.
De molens van Altenburg/Saksen.
Deutscher Mühlentag 1999.
De DGM op internet (mooie en informatieve
website http//www.muehlen-dgm-ev.de
Alle Duitse molens op internet?: www.deut-
sche-muehlen.de 
Restauratie van de Venemansmolen in Winters-
wijk.
Opleiding tot (vrijwillig) molenaar niet aantrek-
kelijk genoeg?
Bij Daun/Eifel gevonden schoep van een wa-
terrad gedateerd op 960 n. Chr. 

Der Mühlstein 1999-2
Duitse Molendag.
Maaltechniek in de jaren twintig in Bukowina
(Roemenië).
Omgaan met het molenverleden.
De molen van Bergedorf bij Hamburg.
Windvanen op molens.
De Neumannmolen in de Kirnitschtal.

Der Mühlstein 1999-3
Ledenvergadering DGM in Rendsburg.
Eremedaille van deelstaat Baden-Württem-
berg voor Herbert Jütteman.
Zorg voor cultuurlandschap.
Natuurbescherming versus monumentenzorg:
een ongelooflijk verhaal rond de watermolen
van Barrien (Nedersaksen). 
Oprichting van een werkgroep voor molens in
het Zwarte Woud.
Korenmolens in Vorarlberg (Oostenrijk).
De Struckhofmolen in Hüllhorst-Schnathorst.

Der Mühlstein - Periodikum für Mühlenkunde und
Mühlenerhaltung, orgaan van het ‘Deutsche Ge-
sellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung
e.V./DGM’, Verlag Moritz Schäfer GmbH & Co.
KG, Postfach 2254, D-32712 Detmold.




